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Dando sequência
s
à série de editoriais sobre o papel das
quim
miocinas na dor, e, con
nforme abo
ordado na “Sessão I” desta
d
série,, as quimio
ocinas
são membros de
d uma ex
xtensa fam ília de peq
quenas proteínas solú
úveis que foram
f
descobertas de
evido às suas capac idades de controle da
d adesão,, quimiotax
xia e
ativa
ação leucoc
citária. Sem
m embarg o, é sabid
do que esttão envolviidas em outras
o
funçõ
ões biológic
cas também
m importan
ntes, como,, por exemp
plo, a inflam
mação.
Entre os receptoress de quimio
ocinas envo
olvidos na inflamação
o está
o CC
CR2, que é expresso em monóccitos, linfóc
citos B, linffócitos T a
ativados, cé
élulas
dend
dríticas e basófilos. En
ntre os liga
antes do CC
CR2 está a CCL2, que
e neste editorial
será evidenciad
da.
A CCL2 é o prim
meiro membro da família de q
quimiocinas CC
(quim
miotáticos de monóc
citos e sub
btipos de linfócitos), a ser desscoberto. Ela
E
é
produzida por uma varie
edade de ttipos de cé
élulas, inclluindo célu
ulas endote
eliais,
fibroblastos, epiteliais, músculos
m
l isos, mesa
angiais, as
strocíticas, monocític
cas e
ogliais. Nã
micro
ão obstante
e, os monó
ócitos/macrófagos são as princcipais fonte
es de
CCL2
2.
No tratam
mento da d
dor, as quim
miocinas fo
oram perce bidas devid
do ao
seu e
envolvimen
nto na modulação da n
nocicepção através de
e mecanism
mos periféricos e
centrrais. Trabalhos recentes sugere
em que o desenvolvim
d
mento de d
dor neuropá
ática,
por exemplo, não
n
envolv
ve apenas os neurôn
nios, mas também
t
ass células gliais,
g
uindo os astrócitos e micróglia
a, que inte
eragem com os neu rônios e assim
a
inclu
modulam a tra
ansmissão da dor sob
b condições fisiopatológicas, e a ativação glial
cond
duz à liberração de várias cito
ocinas, inc
cluindo quimiocinas, como a CCL2.
C
Adem
mais, a CCL
L2, demons
strou desem
mpenhar um
m papel sig
gnificativo n
na facilitaçã
ão da
dor c
crônica via CCR2, pois
s, a sinaliza
ação da CCL2 através de CCR2 m
mostrou-se fator
chav
ve no recrutamento de células in
nflamatória
as em lesõe
es ou locaiss de inflam
mação
do te
ecido, além
m de vários
s trabalhoss demostrarem que a CCL2 dessempenha papel
impo
ortante da manutençã
ão/persistên
ncia da dorr neuropátic
ca e inflam
matória. Ainda, o
CCR2
2 é expres
sso por ne
eurônios ssensoriais e a ligação
o por CCLL2 pode ex
xcitar
direttamente no
ociceptores, contribui ndo para a dor. Tam
mbém foi m
mostrado que
q
a
CCL2
2 está associada a uma
u
dor m
mais grave e a uma pior funçã
ão em diversas
patologias.
As primeiras funçõe
es da CCL2 averiguada
as foram id
dentificadas
s com
base
e em um en
nsaio in vitrro utilizand o proteína purificada, que foram
m reproduzidas e
confiirmadas po
osteriormen
nte in vivo.
A CCL2 está entre
e os memb
bros mais estudados da família
a das
quim
miocinas e mostrou
m
ser um ponto
o de interve
enção poten
ncial para o tratamento de
vária
as doenças
s de cará
áter inflam
matório, in
ncluindo es
sclerose m
múltipla, artrite
a
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reum
matoide, atterosclerose
e e diabettes resiste
ente à insu
ulina. Adem
mais, confforme
demo
onstrado por
p
alguns estudos, a utilização de antagonistas C
CCR2 atenu
ua os
sinto
omas de do
or como con
nsequência da diminu
uição da inflamação, o que reafirrma a
impo
ortância de se dar continuidade a
aos estudos
s dessa quimiocinas.

Fiigura 1: Representaçã
ão esquemá
ática da est
trutura CCL
L2.
Referênc
cia: Satish L.
L Deshman
ne at al. J Interferon Cytokine
C
Re
es., 2009.

À vista disso, o vastto conhecim
mento que está sendo
o reunido acerca
das funções do
o CCL2 pode dar cam
minho para
a o desenv
volvimento
o de estrattégias
segu
uras que controlem os efeito
os indesejáveis da inflamação
o crônica sem
comp
prometer os
o efeitos be
enéficos da
a CCL2.
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