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Canais
s iônicos TRPML
T
Andreza
a Urba de Quadros
Q
*
Canais de
e Potencial T
Transiente ou
o TRP são um grupo d
de canais iô
ônicos
situad
dos principa
almente na membrana plasmática de vários tipos de cé
élulas humanas e
animais, inicialm
mente identificados em moscas do
o gênero Drrosophilla. A maioria destes
d
canaiis é compos
sta por 6 hélices
h
transsmembrana com as extremidades N e C term
minais
intrac
celulares, po
odendo ser ativados
a
e re
egulados porr uma grande variedade
e de estímulo
os. Há
cerca
a de 28 can
nais TRP que compartil ham alguma
a semelhança estrutura
al entre si e que
podem ser agrupados em dois
d
grande s grupos: o primeiro que
q
inclui o TRPC ("C" para
canôn
nica), TRPV ("V" para vanilóide),
v
T
TRPM ("M" para melastatina), TRPN (“N” de rec
ceptor
não m
mecânico) e TRPA (“A” de
d anquirina ); e um segundo grupo,, onde estão
o o TRPP ("P"" para
policiistina) e TR
RPML ("ML" para muco
olipina). Ess
ses canais medeiam
m
um
ma variedad
de de
ações como a dor, a sensação
s
té
érmica, tátil ou do paladar, além de estímulos de
sensa
etivos, perm
press
são. São canais catiônic
cos não sele
meáveis a sódio, cálcio e magnésio
o. Em
continuação a no
ossa sequên
ncia de edito
oriais sobre estes importantes rece
eptores, este
e mês
falare
emos sobre os canais TR
RPML.
Identificad
do apenas em 2000 por
p
Sun e colaboradorres, o TRPM
ML ou
muco
olipina, é um
ma proteína pertencente
e a família dos
d
TRPs, co
odificada pello gene ML4
4. São
três v
variantes prroteicas: 1 a 3. Infelizm
mente, por hora,
h
não ex
xistem estud
dos que mostrem
qualq
quer particip
pação deste
es receptore
es na dor, mas seu papel como
o reguladore
es do
trans
sporte lisossomal já está
á bem estab
belecido. A baixa expre
essão do gen
ne que codifica a
muco
olipina 1 ou TRPML1
T
é a causa de um
ma doença rara,
r
mas importante, a mucolipidos
se tipo
IV, q
que provoca retardo co
ognitivo e d egeneração da retina. Além disso,, estes pacientes
sofrem também de
d anemia fe
erropriva e d
de acloridria (ausência ou
o redução d
de ácido gásttrico).
A alteração ge
enética na codificaçã
ão do TRP
PML3 produz também
m uma doença
neuro
odegenerativ
va caracteriz
zada por surrdez e distúrbios da pig
gmentação d
da pele. Por estes
achad
dos clínicos,, pode-se pe
erceber um papel amplo desses re
eceptores e sua função como
importante canal iônico.
1 é expressso em célullas do cérebro, fígado e coração. Já o
O TRPML1
TRPM
ML2 é expres
sso no timo, linfócitos T e B, e o TRPML3
T
por sua vez, no
os pulmões, timo,
olhos
s e células epiteliais.
e
To
odos são exp
pressos nos rins e no baço. A expre
ressão de TR
RMPL1
parec
ce regular a expressão do TRPML2
2 nos tecido
os onde são
o co-expresssos, mas a razão
deste
e fenômeno ainda não é bem com
mpreendida. Nos tecido
os onde esttão presente
es, os
TRPM
ML encontram-se nas membranas
m
de vesícula
as de trâns
sito celular, sejam end
do ou
exocííticas, espec
cialmente liso
ossomos, ex
xercendo pap
pel fundame
ental nas dife
erentes etap
pas de
fusão
o entre elas. São permeá
áveis e retifiicadores das
s concentrações de íons Ca2+, Na+,, K+ e
Fe2+
+/Mn2+, ou seja, regula
am diversass vias de siinalização ce
elular onde estes íons estão
prese
entes. Espec
cula-se que os TRPML esstejam espe
ecialmente re
elacionados a um mecanismo
relativamente no
ovo onde os
o lisossom os, assim como o rettículo endop
plasmático, pode
tamb
bém liberar cálcio intra
acelularmentte mediante
e sinalização. Os TRPM
ML podem ainda
partic
cipar do pro
ocessamento
o de antígen os por células imunes, uma vez qu
ue o TRPML2
2 está
co-ex
xpresso com o MHC de classe
c
IeoT
TRPML1 com
m o MHC de classe
c
II em macrófagos
s.
A ausência
a ou deficiê ncia desses receptores está relacio nada a proc
cessos
de en
ndo e exocitose. Neste contexto,
c
oc orre o acúm
mulo de toxin
nas celularess, que não podem
p
sair d
da célula pello mecanism
mo de exocito
ose, levando
o a neurodeg
generação. A
Além disso, não é
possíível a endocitose do ferrro, causando
o anemia ferropriva. Também são a
alterados div
versos
proce
essos de sina
alização celu
ular depende
entes de cálc
cio, bem com
mo a capacid
dade fagocítica de
célula
as imunes e da micro
oglia. A exo
ocitose de neurotransm
missores, co
omo o ATP
P pela
micro
oglia, também pode esta
ar prejudicad
da.
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O fato de
e estes can
nais estarem
m expressos em célul as imunes e de
regularem a conc
centração de
e íons e neu
urotransmiss
sores importtantes para a transmiss
são do
estím
mulo doloroso
o nos permitte sugerir a possibilidad
de de que os
s TRPML posssam no futu
uro vir
a serr relacionado
os a processos de dor in
nflamatória ou
o neuropática. O recepttor foi desco
oberto
recen
ntemente e as ferramen
ntas experim
mentais para
a seu estudo
o ainda são limitadas, mas
m
é
possíível que em breve estas
s dificuldade s sejam sup
peradas e po
ossamos enttender mais sobre
a fam
mília TRP.
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