www
w.dol.innf.br
Quimiocinas na
n dor: ses
ssão VIII – Fractalcina/CX3CL1: um alvo terapêutico no
ento da dorr crônica
tratame
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No edito
orial desse mês irem
mos aborda
ar a ação da quimiocina
CX3C
CL1 e seu papel
p
na modulação d
da dor crônica nos sisttemas nerv
voso periférrico e
centrral. Antes disso,
d
a do
or crônica é considera
ada como uma
u
condiçção debilitante e
úmeras pes
de difícil tratam
mento que atinge
a
milhõ
ões de pessoas. Diaria
amente, inú
ssoas
sofre
em com o insucesso
i
de
d terapiass refratárias
s para a do
or. Assim, d
diversos grrupos
de p
pesquisa es
stão em busca de um
m alvo terap
pêutico e terapias
t
ma
ais eficazes
s que
gerem menos efeitos
e
adv
versos. As principais manifestaç
ções clínica s desse tip
po de
dor são: dor espontâne
ea, dor e
em respostta a estím
mulos inóccuos (alodinia),
sensibilidade aumentada
a a estím
mulos noc
civos (hipe
eralgesia) ou sensa
ações
irreg
gulares e de
esagradáve
eis (diseste
esia). Gerallmente a dor crônica é caracterrizada
por llesões ou disfunção
d
do
d sistema nervoso somatossen
s
nsorial, as q
quais perduram
por meses ou anos. Historicamentte, a dor crônica
c
foi atribuída apenas a uma
respo
osta puram
mente neuro
onial (centrral). No enttanto, outra
as evidênci as também
m têm
demo
onstrado a participaç
ção do sisstema nerv
voso perifé
érico e as implicaçõe
es de
células não-neu
uroniais na regulação e no contro
ole da dor crônica.
c
As quimio
ocinas são importante
es molécula
as na sinaliização neurronial
e nã
ão-neuronia
al (Rames
sh et al., 2013). Essas citocinas quim iotáticas foram
f
identtificadas pela primeirra vez há mais de duas décad
das como mediadore
es da
migrração de le
eucócitos (O
Oppenheim
m et al., 19
991). São uma famíl ia de pequ
uenas
prote
eínas dividiidas em qu
uatro subfa mílias: C, CC,
C CXC e CX3C (Lain
ng & Secom
mbes,
2004
4). O grupo
o CX inclui dois
d
memb ros (XCL1 e XCL2), e o grupo CX
X3C tem ap
penas
um membro, o CX3CL1
1. Essa qu
uimiocina CX3CL1 (ttambém c onhecida como
fracttalcina) é expressa
e
em
m células d
do sistema
a nervoso periférico
p
e central (V
Verge
GM e
et al., 2004
4). Como há
á um padrã
ão de expre
essão do re
eceptor CX3
3CR1 em cé
élulas
da m
micróglia, allguns estud
dos investig
gam o pape
el da CX3CL
L1 na sinaliização neurronial
em n
nível espinh
hal. A ligaç
ção do CX3
3CL1 com seu
s
recepto
or CX3CR1 ativa quinases,
como
o P38/MAPK, que indu
uzem a sínttese de cito
ocinas pró-inflamatóriias TNF, IL-1b e
IL-6 (Tanaka T et a., 20
004). Essa via de sin
nalização contribui sig
gnificantem
mente
para a plasticid
dade das sinapses ne
euroniais e hiperativação de célu
ulas medullares.
Estud
dos comp
portamenta
ais demosstraram que a injjeção sub
baracnóidea
a de
fracttalcina/CX3CL1 produz dor e hi persensibilidade de maneira
m
do
ose-dependente.
Por outro lado, a injeção
o de antico
orpos neutralizantes para CX3C
CR1 demonstrou
sposta de dor
d
em mo
odelos anim
mais (Luo W et al., 2
2014). Porttanto,
redução na res
suge
ere que o bloqueio do
d recepto
or CX3CR1 para a fractalcina atua como
o um
impo
ortante alvo
o terapêutic
co no contrrole da dor e na reduç
ção da ativiidade de cé
élulas
da glia em níve
el espinhal (Tanuma
(
N et al., 200
06).
Outros estudos
e
ta
ambém co
oncluíram que existe
e aumento
o da
exprressão de CX3CL1
C
nos
s neurônioss sensoriais
s primários no Gângli o da raiz dorsal
d
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(DRG
G) e princip
palmente a participaçã
ão de infiltrado de ma
acrófagos n
no DRG durante
o de
esenvolvime
ento da dor crônica n
neuropática
a (Huang et al., 2014
4 ). Esse es
studo
demo
onstrou que a adm
ministração
o intrateca
al de fárm
macos neu
utralizantes
s da
CX3C
CL1/fractalc
cina també
ém controllou o recrutamento de macróffagos infiltrrados
para o local e também reduziu as vias de ativação
a
de
e quinases,, resultand
do na
atenuação da alodinia
a
e dor (Huang et al., 201
14). Embora
a os inibido
ores das via
as de
sinalização do CX3CL1
C
esttejam numa
a fase inicial clínica, existe
e
um g
grande interesse
no desenvolvim
quimiocinas. No
mento de no
ovas terapiias específiicas utilizan
ndo essas q
futurro, esses estudos
e
em
m modelos animais irã
ão oferecerr suporte ccientífico pa
ara a
inova
ação de alg
gum fármac
co inibidor que atue em
e diversas
s condiçõess patológica
as da
dor c
crônica.
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