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Quim
miocinas na dor
Sessão II - CXCL8, um caminho ainda a percorrerr
Cássia
a Regina da Silva *
Conforme
e citado no editorial anterior, quimiocinas e
estão envolvidas
na in
ndução e manutenção
m
o de estad
dos de dor patológica, como do r inflamató
ória e
neurropática. Co
om o objettivo de enttender melhor estes processos
p
e a importância
desta
as biomoléculas na dor, o DOL traz uma sessão
s
de editoriais
e
s obre o assunto.
Dand
do continuidade a esttes editoria
ais com foc
co em quim
miocinas na
a dor, falaremos
aqui da CXCL8.
a quimiocina α
A CXCL8
8, também
m conhecida
a como IL
L-8, é uma
produzida por células do sistema im
mune e células mesenquimais. Esta quimiocina
tem atividade pró-inflama
p
atória e sua
a principal função
f
é a quimiotaxiia de neutrrófilos
e lin
nfócitos T. Em relaçã
ão ao meccanismo molecular, a CXCL8 ex
xerce sua ação
bioló
ógica ao se
e ligar aos
s receptore
es acoplad
dos à proteína G de
e sete dom
mínios
trans
smembrana
a denomina
ados CXCR 1 e CXCR2. A ativação do eixo C
CXCR1/CXC
CR2 é
capa
az de sensibilizar neu
urônios sen
nsoriais periféricos e seu bloqu
ueio se mo
ostrou
ória e neu
efica
az na redução da do
or inflamató
uropática experimenta
e
al, conform
me já
citad
do no edito
orial anterio
or. Estes re
eceptores podem
p
ser igualmente
e expressos por
células do sistema imune, incluin
ndo astrócitos e mic
cróglia, asssim como
o por
neurrônios sens
soriais, sen
ndo que a CXCL8 parece
p
ter um papel importantte na
comu
unicação ne
eurônio-glia
a, fato que pode levarr à modulaç
ção da resp
posta dolorosa.
Diferente
es estudoss que abo
ordam o papel
p
da CXCL8 na
a dor
demo
onstram qu
ue esta quimiocina esstá aumenttada em do
oenças infla
amatórias como
artrittes (CXCL8
8 verificada
a no fluido
o sinovial) e processo
os de infla mação den
ntária
(CXC
CL8 presente na polp
pa dentária ). Neste último caso, a produçção de CXC
CL8 é
regulada pela liberação do
o neuropep
ptídeo subs
stância P, envolvido na
a modulaçã
ão da
inflam
mação neu
urogênica. Há, ainda
a, evidênc
cias da re
elação da CXCL8 co
om a
hiperrsensibilida
ade nocicep
ptiva desen
nvolvida na neuralgia pós-herpé tica, neuro
opatia
por lesão do
o nervo ciático e neuropa
atia induzida por quimioterá
ápico.
Adiciionalmente
e, níveis au
umentados de IL-8 têm
t
uma correlação
c
positiva co
om o
dese
envolvimentto de neu
uralgia póss-herpética, sendo que
q
sua d
dosagem já foi
cons
siderada como método
o preditivo
o desta con
ndição. Níve
eis aumenttados da CXCL8
C
foram
m ainda ev
videnciados
s no sistem
ma nervos
so central, como med
dula espinhal e
algum
mas regiõe
es cerebrais
s, em mode
elos de dor crônica.
Contudo, o número
o de estudo
os que avaliam o pap
pel da CXCL
L8 na
dor a
ainda é lim
mitado para que maiorres conclusões a respeito de seu
u mecanism
mo de
ação
o sejam rea
alizadas, e sua importtância clínica esta relacionada p
principalmente a
sua atividade quimiotática, sendo
o que seu
u bloqueio
o se mosttra como uma
ferra
amenta promissora na
a prevenção
o da dor crô
ônica.
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