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Rec
ceptores de
d Potencial Transitó
ório (TRP)
): alvos pa
ara a mod ulação da dor
e parra o desen
nvolvimen
nto de novos fármac
cos analgé
ésicos
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d Silva *
A dor é normalme
ente de um
ma sensaçã
ão desagra dável trans
sitória
subse
equente a um estímullo nocivo, o
ou potencia
almente prejudicial, ge rada em te
ecidos
somá
áticos ou vis
scerais. Ao contrário
c
da
a dor aguda,, a dor infla
amatória e a neuropátic
ca são
muita
as vezes estados crônic
cos persiste ntes. A dor inflamatória é causada
a por uma lesão,
irritaç
ção ou infec
cção dos tec
cidos somáticcos ou visce
erais e sua função
f
básicca é a de ev
vitar o
agrav
vamento, en
nquanto a do
or neuropáticca é causada
a por uma le
esão primária
a ou disfunç
ção do
sistem
ma nervoso periférico.
o da dor crrônica é um
ma necessida
ade não ate
endida em nossa
O manejo
sociedade em envelhecimentto. O aumen
nto associado
o na ocorrên
ncia de muita
as doenças (como
(
exemplo, artrite, diabete
es, infecções virais e efeitos secundá
ários do trata
amento de câncer
c
por e
e AID
DS) e a insu
uficiência relativa de te rapias da do
or atualmen
nte disponíve
eis (por exe
emplo,
anti-iinflamatórios
s não-estero
oidais, opioid
des, antiepilépticos e an
ntidepressivo
os tricíclicos)) para
produ
uzir alívio co
ontínuo em pacientes co
om dor crôn
nica, tem ge
erado um crrescente inte
eresse
em p
perseguir nov
vas abordagens farmaco
ológicas.
Os pacien
ntes que so
ofrem de do
or crônica, muitas veze
es experime
entam
hiperrsensibilidade
e a estim
mulação me
ecânica, té
érmica e/ou
u química, na forma de
hiperralgesia/hipe
ernocicepção
o (resposta exacerbad
da de dor a estímul os normalm
mente
dolorrosos) e/ou alodinia
a
(dorr em respostta a estímulo
os normalme
ente inócuoss).
Dadas as diversas ettiologias (po
or exemplo, trauma físicco, neurotoxinas,
quimioterapia, in
nfecções, herreditariedade
e, imunológiico e doença
as metabóliccas) e a varie
edade
de m
mecanismos moleculares
m
subjacentess a hipersensibilidade à dor (por ex
xemplo, diferrentes
vias de segundo
o mensageiro e funçõe
es mitocond
driais), o es
studo de ca
anais iônico
os em
neurô
ônios aferen
ntes primário
os nocicepti vos, que co
ontribuem para a deteccção de estímulos
físico
os, pode serr uma estra
atégia para o desenvolv
vimento de terapias m ais eficazes
s para
síndromes doloro
osas.
nte editoriall, vamos no
os concentra
ar no papel dos canais
s TRP,
No presen
sigla em inglês para
p
transien
nt receptor p
potencial, na
a nocicepção
o e novas ab
bordagens cllínicas
no tra
atamento de
e dores crônicas.
Dentre os
s canais cat iônicos não seletivos, os
o canais TR
RP têm atra
aído a
atenç
ção por serem canais cattiônicos, na sua maioria, permeáveis a íons Ca2
2+ que pode
em ser
de estímulo
ativados por um
ma grande diversidade
d
os e que possuem gra
aus diferentes de
m denomina
ados, pois quando ativa
ados esses canais
c
seletiividade. Os canais TRP foram assim
perm
mitem o influxo de ca
argas positiv
vas para a célula, ge
erando uma
a despolariz
zação.
Entre
etanto esta despolarização não se
e caracteriza
a por um potencial
p
de ação e sim
m um
poten
ncial recepto
or transiente, podendo o
ou não vir a gerar
g
um potencial de açção.
A hiperalg
gesia/hipern
nocicepção ao
a calor, frrio ou estím
mulos mecânicos,
sintomas bem documentados de do
or inflamató
ória e neu
uropática, é mediada pela
sensibilização do
os processo
os de transsdução de fibras
f
C nã
ão mieliniza
adas de peq
queno
diâmetro e de fibras
f
A-deltta mielinizad
das de méd
dio calibre. Estes neurô
ônios nociceptivos
podem responde
er a um tipo
t
de esttímulo físico (nocicepttores unimo
odais), ou, mais
comu
os e/ou quíímicos
umente, inte
egram e geram resposttas a estímu
ulos térmico
os, mecânico
poten
ncialmente prejudiciais
p
(nociceptore
(
s polimodais
s).
A inflamaç
ção e a disffunção dos nervos
n
periféricos têm ssido associa
adas à
excita
abilidade aumentada dos nocicep
ptores, com
mo resultado de alterrações nas suas
proprriedades de
e condutânc
cia iônica levando à especulação de que as termin
nações
nocic
ceptivas dettectam estím
mulos físico s por meio
o de canais de íons q ue respondem a
estím
mulos químic
cos, térmicos e/ou meccânicos. A busca de tais
s moléculass foi apoiada
a pelo

1

www
w.dol.innf.br
principal conclusã
ão que tanto
o o calor qu
uanto a caps
saicina, o ing
grediente piccante da pim
menta
malagueta, induz
zem influxo de
d cátions n
nos nocicepto
ores. Devido
o ao fato da ccapsaicina in
nduzir
uma sensação de
e dor em queimação, ex
xiste a hipóttese de que a capsaicina
a e o calor podem
p
evoca
ar respostas
s dolorosas através
a
de u
um transduto
or comum. De
D fato, em 1997, Caterina e
cols. clonaram o receptor va
aniloide do ttipo 1, poste
eriormente renomeado TRPV1, um canal
catiôn
nico sensíve
el a capsaicin
na e ao calorr.
Supe
erfamília de
e canais TR
RP
A família dos canais TRP é uma das maiore
es famílias d
de canais de
e íons
com membros representativ
r
vos em toda
a a árvore filogenética, desde lev
veduras até seres
anos. Esses canais são expressos e
em vários órgãos,
ó
tais como céreb
bro, coração, rim,
huma
testíc
culos, pulmã
ão, fígado, baço, ovárrios, intestin
no, próstata
a, placenta, útero e te
ecidos
vascu
ulares, e em muitos tipos
t
de cé
élulas, incluindo neurôn
nios (senso riais e aferrentes
primá
ários), célula
as endoteliaiis vascularess, epiteliais e musculares lisas.
A superfamília de can
nais TRP é dividida
d
em dois gruposs dependend
do das
sequê
ências e differenças top
pológicas ap
presentadas por esses canais.
c
O grrupo 1 apre
esenta
uma forte sequ
uência hom
mológica e sua maiorr região ab
brange os seis segm
mentos
trans
smembrana incluindo o poro
p
que é fformado entrre o quinto e sexto segm
mento. Já o grupo
2 esttá distantemente relacionado, pelo ffato de suas proteínas compartilhare
em uma dife
erente
ansmembrana e também
sequê
ência homológica nos se
egmentos tra
m conter um
ma alça separando
o prim
meiro e o se
egundo domíínios transm embrana.
O grupo 1 é dividido em cinco subfamílias: canais TRP clássicos (T
TRPC),
TRP receptores vaniloides (TRPV), T
TRP melasttatinas ou TRP longo
os (TRPM), TRP
meca
anoreceptore
es potencial C (TRPN), T
TRP proteína
as transmem
mbranas anccrinas (ANKT
TM ou
TRPA
A). Já o grupo 2 possui duas
d
subfam ílias: canais TRP recepto
ores policistiinas (TRPP) e TRP
recep
ptores mucolipinas (TRPML) (VENKA
ATACHALAM;; MONTELL, 2007). Nos mamíferos foram
encon
ntrados 28 membros
m
de TRPs perten
ncentes às subfamílias
s
C,
C V, M, A, M
ML e P.
De forma diferente de
e outras fam
mílias de can
nais de íonss, a homolog
gia da
sequê
ência dos ca
anais TRP de mamíferos é baixa e po
or isso os canais apresen
ntam uma grande
variedade de modos
m
de ativação (t emperatura alta ou baixa,
b
comp
postos quím
micos,
olaridade, es
stimulação mecânica,
m
lip
pídios, stres
ss, luz, ácido
o, feromônio
os), de regu
ulação
osmo
(transcrição, glic
cosilação, fo
osforilação), seletividade iônica, distribuição n
no tecido (quase
s as células
s testadas expressam pelo meno
os um mem
mbro da fa mília) e funções
todas
fisioló
ógicas. Hoje, anos depois da publica
ação da clonagem de TR
RPV1, vários outros TRP foram
descrritos em gân
nglios da raiz dorsal (G RD); TRPV2
2, TRPV3, TR
RPV4, TRPA1
1 e TRPM8. Estes
canaiis atuam como transduttores sensorriais que podem particip
par na geraçção de sens
sações
de do
or evocadas
s por estímu
ulos químico
os, térmicos e mecânico
os. Os canaiis TRPV1, TRPV2,
TRPV
V3 e TRPM8 são normalmente refe
eridos como termorreceptores e oss TRPV4 e TRPA1
T
como
o mecanorre
eceptores. No entanto, a principal característica
c
a dos canaiss TRP é a su
ua poli
moda
alidade. Os canais TRPV1, TRPV3, TRPM8 e TRPA1
T
tamb
bém são re
econhecidos como
quimiorreceptore
es, respectiv
vamente se nsíveis a capsaicina e endocanab
binoides, cânfora,
menttol, mostard
da e óleo de canela, e TRPV4 e TRPA1
T
como termorrecceptores. Es
studos
recen
ntes em cam
mundongos deficientes
d
e
em canais TRP indicam que os cana
ais podem te
er um
papel crucial na hipersensib
bilidade a esstímulos químicos, térm
micos e meccânicos, que
e está
assoc
ciada com in
nflamação pe
eriférica e ne
europatias.
TRPV
V1
O canal TRPV1,
T
origin
nalmente ch
hamado de receptor van
niloide 1 (V
VR1) e
comu
umente referrido como o receptor da
a capsaicina, foi descrito
o pela prime
eira vez com
mo um

2

www
w.dol.innf.br
recep
ptor polimod
dal ativado por três e
estímulos que induzem
m dor, comp
postos vaniloides
(caps
saicina, resin
niferatoxina)), calor mod
derado (= 43 º C) e pH
H baixo (<5,,9). Desde então,
e
tem s
sido relatado
o que o TRP
PV1 também pode ser attivado pela cânfora,
c
aliccina, óxido nítrico,
n
toxinas de aranha, potenciad
do pelo etano
ol e modulad
do por cátion
ns extracelullares.
O canal TRPV1 foi descrito in
nicialmente em uma ssubpopulaçã
ão de
neurô
ônios de pe
equeno diâm
metro na raiiz dorsal, gânglios do trigêmeo e nodoso. O canal
TRPV
V1 já foi descrito em mu
uitas outras células neuronais e não
o neuronais,, o seu nívell mais
eleva
ado de expre
essão é em neurônios
n
se
ensoriais.
A expecta
ativa inicial e
era de que o TRPV1 seria o transd
dutor do calo
or em
neurô
ônios sensorriais, porque
e o seu limia
ar de ativação térmico foi
f compará vel a: 1) o limiar
m nocicepto
para a percepção
o da dor na pele
p
humana
a; 2) o limiar in vivo parra fibras C em
ores, e
c
ev
vocadas porr calor regis
strado em fiibras de peq
queno
3) o limiar para correntes catiônicas
diâmetro no GRD
D. De fato, camundongo
c
os sem o gen
ne para TRPV
V1 funcionall foram gera
ados e
a pe
erspectiva in
nicial de terr o canal T
TRPV1 como
o o transdu
utor de calo
or em neurrônios
senso
oriais foi tes
stado. Neurô
ônios sensorriais de cam
mundongos sem expressã
ão de TRPV1 não
respo
onderam a capsaicina,
c
a resiniferato
oxina, a próttons ou a te
emperatura ((<50 º C) in
n vitro
e a resposta co
omportamen
ntal a capsa
aicina estav
va ausente e as respo
ostas a estímulos
térmiicos agudos foram dimin
nuídas. Em ccontraste, os
s camundongos sem exp
pressão de TRPV1
T
mostraram respo
ostas fisioló
ógicas e co mportamenttais normais
s para estím
mulos mecâ
ânicos
nociv
vos. No enttanto, a carracterística mais marca
ante destes animais fo
oi a ausênc
cia de
hiperrsensibilidade
e térmica na inflamação
o, enquanto
o que anima
ais selvagenss tinham lattência
de re
etirada a estímulos
e
mecânicos e limiar térm
micos diminuídos, respe
ectivamente
e, nos
mode
elos de óleo
o de mostard
da, adjuvan te completo
o de Freund, carragenin
na ou media
adores
inflam
matórios, como a bradiciinina, fator d
de crescimen
nto neural e trifosfato de
e adenosina.
Mediadore
es inflamató
órios sensibilizam o can
nal TRPV1 a
através de vários
v
meca
anismos: podem aumen
ntar os níveiis de expres
ssão de TRP
PV1 na mem
mbrana, induzir a
fosforilação de TRPV1 por quinases ou reduzir a inibiçã
ão dos ca nais TRPV1
1 por
fosfattidilinositol 4,5-bifosfato
4
o, que torna
a o canal mais
m
sensível à estimula
ação de ago
onista.
Além disso, estes
s mediadore
es inflamatórrios agem so
obre os receptores que e
estão acopla
ados a
eínas G ou vias da tirosina quinase a
ativando ass
sim a fosfolipase C e/ou
u a fosfolipas
se A2,
prote
que, por sua vez, induz a libe
eração de m
metabolitos do ácido araq
quidônico.
Várias am
midas deriv
vadas do ácido araquiidônico (an andamida) e os
produ
utos de lipox
xigenase do ácido araqu
uidônico, tais
s como o 12-(S)-HPETE,, são agonisttas de
TRPV
V1 e, portantto, são cand
didatos a su bstâncias en
ndógenas qu
ue atuam co
omo a capsa
aicina.
Além de mediado
ores inflama
atórios, as p roteases libe
eradas durante a inflam
mação ou les
são de
o, tais como
o as tripsinas e triptase
e de mastóciitos, podem também se
ensibilizar o canal
nervo
TRPV
V1. Estas pro
oteases cliva
am o recepttor de prote
ease ativada 2 para sen
nsibilizar TRPV1 e
induz
zir hiperalge
esia térmica através de
e PKA e PKC
Cξ. Estes re
esultados de
emonstram que
q
o
TRPV
V1 não só participa da do
or evocada p
por estímulos químicos e calor mode
erado, mas que
q
os
canaiis TRPV1 con
ntribuem para a sensibi lização perifférica, atuan
ndo como o ffinal de substrato
para vários mediadores infla
amatórios q ue atuam através
a
de diferentes
d
viias de sinaliização
intrac
celular.
Estudos re
ecentes têm
m demonstra
ado que os canais TRPV
V1 desempe
enham
um p
papel pronociceptivo em alguns mod
delos de dor inflamatória
a aguda. Cam
mundongos sem
s
o
gene TRPV1 fu
uncional (TR
RPV1-/-) nã
ão exibem comportam
mento nociv
vo após in
njeção
intrap
plantar de PMA (4α-phorbol 12-myrristate 13-ac
cetate) um ativador
a
da p
proteína kina
ase C,
sugerrindo que o comporttamento no
ociceptivo induzido po
or PMA foii exclusivam
mente
dependente de TRPV1. Para lembrar,, a PKC de
esempenha um papel proeminentte na
hiperrsensibilidade
e a estímulo
os térmicos a
após a inflam
mação.
No modelo
o de lesão p
por calor mo
oderado, cam
mundongos T
TRPV1-/- tiv
veram
a hiperalgesia térmica e mecânica substancialm
mente reduzida. Esta descoberta tem
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importância clínic
ca devido à lesão térm ica cutânea induzir hipe
eralgesia térrmica e mec
cânica
na pe
ele humana.
O recepto
or TRPV1 tem
m sido cons
siderado um alvo terapê
êutico importante
no ttratamento da dor, uma vez qu
ue seus ag
gonistas, co
omo a cap
psaicina, ca
ausam
desse
ensibilização
o dos recepttores, provo
ocando um alívio
a
da dor em estudo
os pré-clínic
cos, e
seus antagonista
as reduzem os comporta
amentos rela
acionados à dor em mo
odelos anima
ais de
inflam
mação, oste
eoartrite, câ
âncer e dorr pós-opera
atória. Além disso, mu
uitos agonis
stas e
antag
gonistas de receptores TRPV1 já estão sob investigação em estud
dos clínicos
s. Um
975), deriva
exem
mplo é o com
mposto Adlea
a (ALGRX-49
ado da capsa
aicina, que reduziu a do
or em
pacie
entes com arrtroplastia to
otal do joelh
ho, em pacie
entes com os
steoartrite e outras cond
dições
dolorrosas clínicas
s, após uma
a única injeçção. Assim, compostos
c
com
c
a capaccidade de mo
odular
a atividade do receptor
r
TRP
PV1 constitu
uem alvos promissores
p
para o dessenvolvimen
nto de
novos
s fármacos analgésicos
a
com utilidad
de terapêutic
ca.
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