www
w.dol.innf.br
Q
Quimiocinass na dor: Sessão
S
VII - CCL21: sinalizador para umaa reação em
e
de neuroim
munidade
cadeia d
Maria
ane Aparecid
da da Silva Marques*,
M
M arília Pereira
a da Silva*, Paola
P
Costa Carvalho* e Mani
In diana Funez
z **
As quimio
ocinas fora m descobe
ertas pela sua capacid
dade de mo
odular
ades
são, quimio
otaxia e ativação leuccocitária. No
N entanto, atualmen
nte sabe-se
e que
pode
em estar en
nvolvidas em outras fu
unções, como o desen
nvolvimento
o de linfóciitos T
e B, maturação
o de células
s dendrítica
as e infecção, por exem
mplo. Além
m disso, tam
mbém
pode
em atuar como
c
sinalizadoras p
para a mic
croglia, com
m potencia
al efeito na
a dor
neurropática. Nesse
N
importante ce
enário, faz
z-se releva
ante o esstudo de cada
quim
miocina maiis aprofund
dadamente.. No presente editoria
al, o enfoq
que será da
ado à
CCL2
21.
Sistematicamente, a organiza
ação celular de um ó
órgão linfoide é
inicia
ada pelas células
c
estromais e d
do endotélio vascular,, secretand
do a quimiocina
CCL2
21. As célu
ulas dendrítticas expre
essam um receptor
r
pa
ara CCL21,, o CCR7, e são
atraíídas para o local pela
a CCL21. E
Esta tem fu
unção home
eostática, é mediadora do
tráfe
ego de linfó
ócitos T na
aives (ingên
nuos) e tam
mbém tem
m papel na apresentaç
ção e
ativa
ação das células
c
T, bem como
o no recru
utamento de
d linfócito
os para te
ecidos
inflam
mados. A respeito da
d função homeostáttica e cons
siderando a CCL21 como
ligan
nte crítico do recepto
or CCR7, achados sugerem qu
ue as célu
ulas dendrííticas,
mesm
mo após es
stímulos no
ocivos, dep
pendem da CCL21 para a sua m
maturação. Além
disso
o, a CCL21 possui pap
pel na orga
anização es
strutural de
e órgãos lin
nfoides uma
a vez
que é responsá
ável por atrrair as célu las dendríticas derivadas da me dula óssea para
mar a zona das
d células T.
form
Quando ocorre les ão de tecido nervos
so, há dire
ecionamentto de
células imunes que, por sua vez, e
estimulam a glia a ex
xpressar ou
utras molé
éculas
com papel na
a neuroimu
unidade pa
ara a sina
alização e recrutame
ento de outras
o
subs
stâncias. Especialmen
E
nte em q
quadros de
d
dor ne
europática,, estudos têm
demo
onstrado aumento
a
na
a expressão
o de CCL21 e papel sinalizadorr com micro
oglia.
Essa quimiocina
a é respon
nsável por rresposta quimiotáxica
a pela micrroglia e é capaz
c
de ligar e ativ
var recepto
ores CCR7
7 e CXCR3
3, que tam
mbém são expressos pela
micro
oglia. Com
mo mencion
nado anteri ormente, o principal receptor p
para CCL21
1 é o
CCR7
7, não enc
contrado na
n microgliia em condições bas
sais, porém
m em situa
ações
patológicas com
mo a lesão medular é possível detectar su
ua expresssão. Além disso,
d
após
s a neutraliz
zação da CCL21, a do r relacionada à lesão medular é revertida.
Em mod
delos de lesão neu
uronal in vitro, pod
de-se observar
regulação e liberação da CCL21
1 quando neurônios
s são exp
postos a altas
conc
centrações de
d glutama
ato. Esta po
or sua vez estimula a liberação d
dos aminoá
ácidos
excittatórios glu
utamato e aspartato,, contribuin
ndo assim para resp
posta tecidual à
lesão
o. Também
m se verifico
ou que, alé
ém da liberração de CCL21 nos ccorpos celu
ulares
de n
neurônios nociceptivo
n
s após lessão da medula espinhal, há lib
beração dis
stal e
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ativa
ação de microglia
m
em regiões não lesio
onadas, de
emonstrand
do assim papel
autócrino para esta quimio
ocina.
Assim, quimiocinas como a CC
CL21 são armazenada
a
as em vesíículas
nos corpos celulares e trransportad as através
s dos axônios da raizz dorsal pa
ara o
corno
o da medu
ula espinha
al quando há lesão neuronial.
n
Neste cená
ário medeia
am a
comu
unicação entre
e
neurô
ônios lesion
nados e a microglia, contribuin
ndo para a dor
neurropática.
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