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Os opioide
es são os a nalgésicos mais
m
utilizad
dos na práticca clínica. Apesar
A
da ex
xtrema eficá
ácia, a efetiv
vidade dos opioides é limitada
l
pelo
o rápido dessenvolvimen
nto da
tolerâ
ância. Os mecanismos moleculares
m
que circund
dam o desen
nvolvimento da tolerância aos
opioid
des não estã
ão totalmentte claros. Di versos traba
alhos sugere
em que o de senvolvimen
nto da
tolerâ
ância está relacionado com altera
ações diretas
s na via de
e sinalização
o dos recep
ptores
opioid
des, entre elas
e
a fosforiilação destess receptores
s (alterando a sua confo
ormação ativ
va); o
desac
coplamento funcional dos recepto
ores opioide
es às prote
eínas G (re
esponsáveis pela
trans
sdução inicia
al do sinal); e a alteraçõ
ões na endo
ocitose (internalização) d
destes recep
ptores
(1, 2, 3, 4, 5).
Nos estud
dos de tolerrância à opioides muita
a atenção ta
ambém tem
m sido
genos anti-opioides - sistemas fisiológicos de
dada ao papel de siste
emas endóg
contrraregulação do sistema
a opioide en
ndógeno (6). Estes sis
stemas são ativados com
c
a
sinaliização opioiide e tem como funçã
ão fisiológic
ca manter o controle homeostátic
co da
trans
smissão no
ociceptiva. Nesta linh
ha de raciocínio, demonstrou-sse que alguns
a
neuro
opeptídeos (como cole
ecistoquinina
a, a nocice
eptina e o neuropeptiideo FF) podem
p
partic
cipar dos processos de tolerância e baixa respo
onsividade aos
a
opioides (7, 8, 9, 10
0, 11,
12). Recentemen
nte, um de nossos
n
alerta
as mensais (Boletim
(
DOL nº 141) tro
rouxe um tra
abalho
que a
associa a tolerância aos
s opioides co
om a liberaç
ção do Fator de Crescim
mento Derivado de
Plaqu
uetas (PDGF
F) e ativação
o de seu recceptor (PDGF-R). Os autores demon
nstram que estes
mediadores são liberados log
go após a atiivação de re
eceptores µ opioides
o
nos neurônios (13).
(
Porém, no
o que diz rrespeito à in
ndução da tolerância,
t
n
nem tudo parece
p
depender da ativação
a
dos recepto
ores opioides. Recenttemente, n
novas evidê
ências
comp
provaram os
s achados anteriores de
e que os opioides como
o a morfina poderiam in
nduzir
neuro
oinflamação e tolerânc
cia ao indu
uzir a produção de mediadores
m
iinflamatórios por
ão dos rece
meca
anismos não
o relacionados à ativaçã
eptores opio
oides clássiccos (14, 15,, 16).
Demo
onstrou-se que
q
a morfin
na pode se ligar diretam
mente a um
ma molécula associada com
c
a
ativação de um receptor de
e reconhecim
mento de pa
atógenos (o Receptor T
Toll Like tipo 4 –
a imune (17
7). A hipóte
ese é que a ativação deste
TLR4) presente em células do sistema
recep
ptor pelos opioides
o
possa estar rellacionada co
om a ativaç
ção de célul as da glia, outro
fenôm
meno relacio
onado com o desenvolviimento da to
olerância (18
8, 19, 20, 2
21). A ativaç
ção do
TLR4 induz a produção de
d mediado
ores pró-infllamatórios como a ILL-1β (22). Estes
mediadores por sua
s
vez, pod
dem levar a um aumen
nto na produ
ução do med
diador nocice
eptivo
PGE2
2 (prostaglan
ndina E2), au
umentando o estímulo nociceptivo.
n
Mesmo a mais supe
erficial anállise dos po
oucos meca
anismos des
scritos
envolvidos com a tolerância aos opioidess revela que este fenômeno é comp
plexo e a tentativa
de ex
xplicar todo o processo com apenass um culpado
o é simplificar demais o problema. Neste
sentid
do, existe a clara necess
sidade de en
nsaios clínico
os controlados envolven do o bloqueio das
vias de contraregulação do sistema opi oide e o us
so de inibido
ores do TLR4
R4 como prova de
conce
eito das hipóteses acima. Acompan
nhe o desen
nrolar deste tópico menssalmente aq
qui no
DOL. Abaixo esttão os assuntos aborda
ados neste editorial qu
ue já foram comentado
os em
alerta
as anteriores
s aqui no DO
OL.
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