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Quim
miocinas na dor
Sessão I - CXCL1, m
muito além
m de um qu
uimiotáticoo
Ran
ngel Leal Silva *
A dor crôn
nica é comum
mente desen
ncadeada po
or lesão nerv
vosa e inflam
mação
perifé
érica crônica
a. Esses insultos induzzem a liberração de div
versos med iadores tanto no
sistem
ma nervoso central (SN
NC) quanto no sistema nervoso pe
eriférico (SN
NP). Juntos, estes
comp
ponentes me
edeiam a co
omunicação multidirecio
onal de “leucócitos-neurrônios-glias"", que
desen
ncadeia a se
ensibilização
o dos neurôn
nios sensoriais periféric
cos e centra is. Tanto no
o SNC
quanto no SNP, citocinas
c
e quimiocinas
q
a
atuam como
o mediadores
s-chave na m
modulação da
d dor
a et al., 2017).
(Silva
uenas citocin
nas quimiotá
áticas que p
podem controlar a
Quimiocinas são pequ
tráfeg
go e o comp
portamento migratório
m
d
de células do
o sistema imune e/ou cé
élulas da glia
a. Seu
nome
e deriva justtamente da sua capacid
dade de indu
uzir quimiota
axia, origem
m nas palavra
as em
inglês
s “chemotac
ctic cytokines”, chemo kines. No entanto,
e
sua
a participaçã
ão na indução e
manu
utenção de estados
e
de dor patológiica, como a dor inflama
atória ou ne uropática, não
n
se
restriinge às sua
as atividades
s quimiotáti cas. Quimio
ocinas també
ém são cap
pazes de atiivar e
prom
mover respos
stas celulares em célulass gliais e ne
euroniais, de forma a mo
odular o pro
ocesso
hiperralgésico. Alg
gumas desta
as quimiocin as têm um papel proem
minente na m
modulação da dor,
tais c
como CXCL1, CXCL8, CXCL12,
C
CX
XCL13, CCL2
2, CCL7, CCL21 e CX3C
CL1 (Silva et
e al.,
2017). De fato, novos medicamentos ccom alvo a inibição
i
de receptores d
de quimiocin
nas já
m desenvolv
vidos para tratar dor inflamatória
a ou neuropática e se
e encontram
m em
foram
avalia
ação nas fa
ases pré-clín
nica ou clínicca. Iniciarem
mos nossa sessão de e
editoriais so
obre o
papel das quimio
ocinas na do
or, descreve ndo inicialm
mente a CXCL1 e discuti ndo seu pap
pel no
ção via seu
u receptor p
principal, CX
XCR2, em condições
c
d
de dor patológica
eixo de sinalizaç
ncadeada po
or inflamação
o periférica o
ou lesão no nervo perifé
érico (neurop
patia).
desen
CXCL1 é um memb
bro da fam
mília de quimiocinas C
C-X-C (relattivo a
dispo
osição de dois resíduos
s de amino
oácidos ciste
eína na porrção N-term
minal da pro
oteína
madu
ura, que ne
este caso estão interca
alados com um outro resíduo), a qual é um
m dos
principais

quimiioatraentes

de

neutró
ófilos.

Conttudo,

a

CX
XCL1

tamb
bém

promo
ove

a

o nociceptorr (periferica mente) e a sensibilizaç
ção central via o CXCR2. A
sensibilização do
ensibiliza n
neurônios primários dirretamente por desenc
cadear
ativação deste receptor se
ento no influ
uxo de íons cálcio, mod
dulando corrrentes de po
otássio e sód
dio, diminuindo a
aume
taquifilaxia de ca
anais como TRPV1,
T
ou in
ndiretamentte via recrutamento de lleucócitos (C
Cunha
pes, et al., 2016; Silva e
et al., 2017). No SNC, o eixo CXCL1
1/CXCR2 aum
menta
et al.., 2008; Lop
corre
entes de íon
ns via recep
ptores NMDA
A nos neurô
ônios e prom
move a exp
pressão de genes
relacionados à neuroplastici
n
dade, a qu al contribui para a ma
anutenção d
da dor crônica. O
ueio de CXC
CR2 foi dem
monstrado ccomo um procedimento
p
o eficaz pa ra reduzir a dor
bloqu
inflam
matória e ne
europática ex
xperimental (Silva et al., 2017; Zha
ang et al, 20
013). Além disso,
o eix
xo CXCL1/CX
XCR2 parece
e estar envo
olvido na tole
erância aos opioides em
m seres hum
manos.
Pacie
entes tratado
os cronicam
mente com o
opioides aprresentaram maiores nív
veis de CXCL1 no
líquid
do cefalorraq
quidiano em
m comparaçã
ão aos indiv
víduos que não
n
receberram opioides
s. Em
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conco
ordância, a administraçã
a
ão intratecall de CXCL1 em
e ratos dim
minui a eficá
ácia analgésica da
morfiina e acelera
a o desenvo
olvimento de
e tolerância (Lin et al., 2015). Conssequentemente, a
inibiç
ção de CXC
CR2/CXCL1 é sugerida como um novo alvo para o dessenvolvimento de
fárma
acos para atenuar
a
a to
olerância à morfina, es
specialmente
e nas situaçções em que são
exigid
das altas do
oses deste opioide.
o
No e
entanto, a eficácia
e
dos antagonista
as de CXCR2
2 para
tratar a dor em
m pacientes é desconhe
ecida. Porta
anto, visto que
q
o eixo CXCL1/CXC
CR2 é
m
de modeloss experimen
ntais de do
or, os ensa
aios clínicos
s com
importante na modulação
gonistas de CXCR2
C
pode
em ser encorrajados.
antag

Figurra 1: Mecanis
smos de ação
o da via CXC
CL1/CXCR2.
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