www
w.dol.innf.br
Cana is iônicos TRPP
David Wilson Fer
rreira *
Os canais
s iônicos s ão amplam
mente envolv
vidos na g
gênese de várias
v
doenças, denominadas de ca
analopatias, podendo se
er resultante
e de mutaçõ
ões nestes canais
c
que resultem em ganho ou
o perda de
e função. Tais
T
efeitos podem oco
orrer atravé
és de
altera
ações nos níveis de exp
pressão, sen
nsibilização ou
o dessensibilização, in
nduzindo aum
mento
ou diminuição de
e respostas frente
f
a vário
os estímulos
s patológicos
s.
Os TRPs (receptore
es de pote
encial transitório) são
o principalm
mente
polim
modais, ou seja,
s
são ativados por d
diversos tipo
os de estímu
ulos e são iintegradores
s para
uma multiplicida
ade de sina
ais externo s ou intern
nos, atuand
do como se
ensores celulares
A
quattro canalopa
atias foram identificados
i
s em que um
m defeito no
o gene
multifuncionais. Apenas
que c
codifica o ca
anal TRP é a causa diret a da doença
a. Todavia, os
o canais TR
RPs também estão
envolvidos em vá
árias doença
as sistêmicass devido ao seu papel como recepto
ores para ag
gentes
irritan
ntes, produttos inflamató
órios e toxina
as xenobióticas.
Nesta ediç
ção, daremo
os enfoque à família do
o TRPP, que
e estruturalm
mente
são d
divididos em dois grupos
s:
 PKD1 (do
oença renal policística 1
1, também denominado
o proteínas d
do tipo TRPP1 ou
policistina
a 1), consisttindo de PKD
D1/TRPP1, PKDREJ, PKD1L1, PKD1L2
2 e PKD1L3;
 PKD2 (do
oença renal policística 2
2, também denominado
o proteínas d
do tipo TRPP2 ou
policistina
a 2), consisttindo de PKD
D2/TRPP2, PKD2L1/TRPP
P3 e PKD2L2
2/TRPP5.
As proteín
nas do tipo 1 estão inc
cluídas na fa
amília por rrazões funcionais,
pois e
elas formam
m complexos funcionais ccom os TRPP
P2. Os memb
bros do tipo TRPP2 são canais
c
iônico
os seletivos a cátion, que
q
conduze
em íons tan
nto monovalentes quantto bivalente
es. De
modo
o geral, TRPP1 foi relatado pela falta
a de atividad
de iônica. En
ntretanto, su
ua importância foi
demo
onstrada porr ativar cons
stitutivamen te proteínas
s G e subseq
quentemente
e a quinase c-Jun
N-terrminal (JNK).
O TRPP2 forma
f
um ca
anal de cátion constituttivamente attivo, permeá
ável a
íons monovalentes e bivalentes em sistemas de
d expressã
ão heterólo
oga. Além disso,
ências literárrias demons
stram que T
TRPP1 e TRPP2 associam-se fisicam
mente para atuar
evidê
RPP2 suprim
como
o um comple
exo de sinalização. O TR
me a ação es
stimulante d
de proteína G por
TRPP1 e, de man
neira recíproc
ca, TRPP1 in
nibe a ativida
ade constituttiva do cana
al TRPP2.
O complexo TRPP1-T
TRPP2 é um componentte de um m
mecanossens
sor no
cílio primário de células epiteliais e esttá envolvido
o no desenv
volvimento d
de vários órrgãos,
espec
cialmente na formação de túbulos . Mutações em TRPPs são responssáveis por várias
v
doenças renais que provocam o dessenvolvimentto de gran
ndes cistos nos rins, todas
denominada doença renal policística (PK
KD). Os cisttos também podem serr encontrado
os nos
tecido
os hepáticos
s e tecidos dos ductos pancreáticos
s. Mutações de TRPP2 e
em camundongos
resulttam em tod
das essas an
normalidadess císticas, be
em como de
efeitos na fo
ormação do septo
cardía
aco, edema
a embrionário general izado, insuficiência renal e mortte precoce. Não
obsta
ante, camundongos deficientes para
a TRPP2 apre
esentam ano
ormalidades da determinação
do eixo esquerdo
o-direito, que podem re sultar de um
m defeito em
m uma via d
de sinalização que
estab
belece a assimetria do co
orpo.
Até o mom
mento, a ún
nica informaç
ção em relaç
ção às disfu
unções em TRPP3,
T
refere
e-se à alta
a incidência
a de defei tos nos rins, incluind
do cistos, hipoplasia renal,
anorm
malidades no
os olhos, e desenvolvim
d
ento compro
ometido do nervo
n
óptico
o.
Embora não
n
existam
m evidências
s da participação dos canais TRPPs na
gênes
se e/ou ma
anutenção do processo doloroso, estudos
e
adic
cionais são necessários
s para
melhor compreender a função dessa fa
amília de canais, bem como
c
o pape
el mecanístico do
mesm
mo em doen
nças humana
as. Certame
ente, quanto
o mais apren
ndemos sob
bre a fisiolog
gia de
canaiis TRPs e se
eus respectiv
vos papéis e
em diversas patologias, mais próxim
mos estarem
mos do
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desen
nvolvimento
canallopatias.
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