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TRPM: recepto
ores de po
otencial trransiente ativados
a
por
p diferen
ntes estím
mulos
térm icos e quím
micos
Lariss
sa Garcia Pinto
P
*
Os canais TRP (transsient recepto
or potential)
) são a van
nguarda do nosso
sistem
ma sensorial, responden
ndo a tempe
eratura, tato, dor, osmolaridade, ferromônios, sa
abor e
outro
os estímulos
s. Mas o se
eu papel é muito mais
s amplo do que a tran
nsdução sen
nsorial
clássica. Eles são
o um sistem
ma sensorial antigo para
a a célula, não
n
somente
e dos organismos
multicelulares, e têm sido ad
daptados pa ra responde
er a todos os
s tipos de esstímulos, tan
nto de
dentrro como de fora da célula. Os can
nais TRP foram primeirramente desscritos no gênero
Droso
ophila, onde
e fotorrecep
ptores carre
egando muttações no gene
g
trp ap
presentaram uma
respo
osta de pote
encial transitório à luz ccontínua. O sequenciam
mento de differentes gen
nomas
acele
erou a descoberta de pro
oteínas homó
ólogas em vermes e no homem, e lo
ogo os canaiis TRP
conhe
ecidos cresc
ceram até um
ma superfam
mília com ma
ais de 20 differentes gen
nes que codificam
para proteínas ho
omólogas do
os canais TRP
P em human
nos.
Os canais TRP são pe
ermeáveis ao
o cálcio, exp
pressos em d
diversos tecidos e
ns) de pottencial
tipos celulares em humano
os. A supe
erfamília de canais iôn
nicos (cátion
trans
siente TRP é uma família
a constituída
a por 28 can
nais de cátio
ons que aprresentam div
versas
funçõ
ões fisiológic
cas, incluindo
o: sensação térmica, qu
uímica, trans
sporte de ma
agnésio e ferro. A
superrfamília de canais
c
TRP é classificada
a dentro de seis subfam
mílias relacion
nadas: subfamília
C de canais de cá
átion TRP (c
canônica, TR
RPC), subfam
mília V de can
nais de cátio
on TRP (vanilóide,
TRPV
V), subfamília
a M de cana
ais de cátion TRP (melas
statina, TRPM
M), subfamíllia A de cana
ais de
cátion
n TRP (anquirina, TRPA
A), subfamíllia policistin
na de canais
s de cátion TRP (TRPP
P) e a
subfa
amília mucolipina de can
nais de cátion
n TRP (TRPM
ML).
Dando continuidade ao assunto abordado na edição a
anterior do DOL,
neste
e mês nosso
o foco será na subfam ília de cana
ais iônicos TRPM.
T
A sub
bfamília TRP
PM foi
denominada a partir
p
do priimeiro mem
mbro conhec
cido TRPM1, devido à m
melastatina,, uma
prote
eína identific
cada em um
ma analise comparativa
a de genes
s que distin
nguem mela
anoma
malig
gno de benig
gno. Em hum
manos, existtem oito genes que cod
dificam para família TRP
PM, os
quais
s podem ain
nda ser subdivididos co
om base na sequência de homolog
gia em: TRP
PM1 e
TRPM
M3, TRPM2 e TRPM8, TRP
PM4 e TRPM 5, TRPM6 e TRPM7.
Em geral, a maquin
naria estruttural dos ca
anais TRPM
M inclui dom
mínios
intrac
celulares N e C termina
al, seis segm
mentos tran
nsmembrana
a e a região
o de poro que se
encon
ntra entre se
egmentos transmembran
na 5 e 6 (Fig
gura 1).

Figura 1- Es
strutura do ca nal iônico de potencial tran
nsiente TRPM
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As funçõe
es dos cana
ais TRPM são
s
diversas
s e incluem
m: regulação
o das
conce
entrações de
e cálcio após
s ativação de
e células T (TRPM4), transdução sen
nsorial nas células
c
TRPM8), reg
gusta
ativas (TRPM
M5), sensaçã
ão de frio (T
gulação da reabsorção de magnésio nos
rins e absorção no intestin
no (TRPM6)), regulação
o da adesão
o celular e homeostas
sia de
magn
nésio celularr (TRPM7), sensor de e
estresse oxidativo (TRPM2), entre outras. Poré
ém, a
funçã
ão do canal TRPM1 ainda não está
á muito bem
m esclarecid
da apesar d
de este canal ser
estacar que entre
expre
esso em teciidos normais
s e também cancerosos. Ainda, é im
mportante de
os ca
anais TRPM, já
j foi descritto o papel do
o TRPM3 e 8 na dor.
TRPM
M3
O recepto
or de poten
ncial transie
ente melasta
atina 3 (TR
RPM3) é um
m dos
membros da fam
mília de cana
ais TRP, sen
ndo um canal de cátion
ns não seletiivo permeáv
vel ao
cálcio
o. O TRPM3 é expresso
o em uma v
variedade de
e tecidos ne
euronais e n
não neurona
ais. O
neuro
oesteróide sulfato
s
de prregnenolona (PS) é o attivador mais
s potente co
onhecido do canal
TRPM
M3 e sua ativ
vação tem sido associada
a à contraçã
ão do músculo liso vascu
ular e liberaç
ção de
insuliina induzida
a pelo cálcio a partir da
as ilhotas pa
ancreáticas in
i vitro. Alé
ém disso, es
studos
prévios têm demonstrado expressão de RNA mensageiro
m
para TRPM3
3 nos neurrônios
senso
oriais, e um
u
comportamento de
e dor indu
uzido pela administraçção de PS
S em
camu
undongos, dados estes que incentiv
varam outro
os pesquisad
dores a inve
estigar o po
ossível
papel do TRPM3
3 na nocice
epção. Rece
entemente foi demonstrado que o canal TRP
PM3 é
funcio
onalmente expresso
e
em
m um grande
e subtipo de
e neurônios sensoriais d
do gânglio da raiz
dorsa
al (DRG) e gânglio
g
trige
eminal (TG) e representta a maioria
a das resposstas ao PS nestas
n
célula
as. Ainda foi observado que a injeçã
ão intraplantar de PS ind
duz respostass nociceptiva
as em
camu
undongos se
elvagens, ma
as não em ccamundongo
os deficientes para TRPM
M3, indicando que
a ativ
vação de TR
RPM3 provoc
ca dor. Outrro fato interessante foi a descobertta de que o canal
TRPM
M3 também é ativado po
or calor, o qu
ue foi demonstrado em animais TRP
PM3 nocaute
es que
apres
sentaram um
m déficit na resposta pa
ara evitar o calor nocivo, mas não a estímulos
s frios
nociv
vos ou me
ecânicos. Aiinda, camu
undongos TRPM3-/T
ta
ambém não
o desenvolv
veram
hiperralgesia ao calor após um
ma inflamaçã
ão.
enta um papel até então inesperad
O canal TRPM3 aprese
do como um canal
nocic
ceptivo, esta
ando envolvido na senssação de callor agudo e hiperalgesi a inflamatória ao
calor, sendo assim um potencial alvo parra tratamentto analgésico
o.
TRPM
M8
O recepto
or de poten cial transien
nte melastatina 8 (TRP
PM8) é um canal
catiôn
nico não sele
etivo permeável a íons ccálcio ativado diretamen
nte por temp
peraturas baixas e
agonistas químic
cos como o mentol. É u
um sensor bem
b
estabelecido de te
emperaturas frias,
encon
ntrados em neurônios periféricos
p
se
ensoriais, onde sua ativ
vação induz despolariza
ação e
poten
nciais de açã
ão. A atividade do TRPM 8 é regulada
a por certo número
n
de v
vias de sinaliização
celula
ar, principalm
mente por fo
osfoinositóis e ativação da
d fosfolipas
se C.
Nos gâng
glios senso
oriais, a expressão
e
de TRPM8 distingue uma
subpo
opulação es
specífica de neurônios sensoriais primários que são sen
nsíveis ao frio. A
consttatação de que
q
o TRPV1 sensível ao
o calor e que
e TRPM8 sen
nsível ao frio
o são coexprressos
em a
alguns neurô
ônios reforça
a a hipótese de que neu
urônios indiv
viduais podem
m ser capaz
zes de
detec
ctar uma varriedade de te
emperaturass tanto quen
ntes como friias.
Estudos in
n vitro demo
onstraram que
q
o TRPM8
8 é ativado por tempera
aturas
baixa
as na faixa de
d 10-23 °C,, assim com o os agente
es refrescanttes como me
entol e icilina
a (um
superr agonista sintético
s
de TRPM8).
T
Alé
ém disso, ca
amundongos
s deficientes para TRPM8 não
apres
sentaram prreferência po
or temperatturas quente
es mais que
e temperaturras frias, e ainda
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apres
sentaram dé
éficit no com
mportamento
o de evitar estímulos frios,
f
o que destaca o papel
essen
ncial do TRPM8 na sensa
ação de frio.
Existem controvérsiass que envolv
vem a utiliza
ação do TRP
PM8 como allvo de
um a
analgésico. O agonista de
d TRPM8 m
mentol diminu
ui as respos
stas nocicepttivas em mo
odelos
animais de dor inflamatória
i
e neuropáttica. No enta
anto, o anta
agonismo de
e TRPM8 tam
mbém
pode proporciona
ar alívio de alguns tiposs de dor. Po
or exemplo, camundong
gos TRPM8-//- não
desen
nvolvem alodinia ao frio após lesão por constriç
ção crônica do
d nervo ou após a injeç
ção de
adjuv
vante comple
eto de Freun
nd (CFA). Um
m antagonista de TRPM8
8 reduziu a a
alodinia ao frio
f
no
mode
elo de lesão
o por constriição crônica , um modelo de dor ne
europática ccrônica. Aind
da, foi
demo
onstrado rec
centemente que antago
onistas de TRPM8
T
são efetivos em
m reverter a dor
estab
belecida em modelos de dor visceral .
No geral,, TRPM8 é a principa
al via responsável pella percepçã
ão de
temp
peraturas am
mbientes de refrigeração nocivas e in
nócuas, med
deia a analge
esia induzida
a pelo
frio e possui um importante papel
p
na hip
persensibilida
ade ao frio em
e condiçõess patológicas
s.
A observação de que agonistas e antagonista
as de TRPM8
8 podem serr uteis
no tratamento da
a dor reforça
a a importân
ncia de selecionar mode
elos apropria
ados para es
studar
modu
uladores dos
s canais TRP.
Os mistérios em relaçção aos aspectos funcio
onais da sub
bfamília TRPM são
desco
obertos lenttamente e resultam
r
em
m muitas fu
unções inesp
peradas, asssim como o seu
envolvimento na homeostasia do magn ésio e na despolarizaçã
d
ão da memb
brana plasm
mática,
trans
sdução de es
stímulos frios ou osmorrregulação. Este processo
o de compre
eensão é aux
xiliado
pelo uso de ferrramentas farmacológica s e provave
elmente vai acabar em um conjun
nto de
canaiis proteicos regulados por
p
mecanis mos de ativ
vação muito diferentes. O fenômeno dos
canaiis de cátions
s duplamentte ativados jjá tem sido descritos para outros ccanais TRP como:
c
para o canal TRP
PV1, envolvid
do na meca nossensação
o e frio, para
a o canal TR
RPV4 ativado
o pelo
calor, pequenos compostos lipídicos e in
nchaço celular ou hiposm
molaridade. A regulação
o dual
prova
avelmente se
e tornará um
ma proprieda
ade comum também aos
s canais TRP
PM.
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