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Re
eceptores de Potenc
cial Transiitório Ankirina (TRP
PA)
Ran
ngel Leal Sillva *
Seguindo nosso tema de editoriaiis sobre rece
eptores da fa
família TRP, nosso
enfoq
que este mê
ês é sobre subfamília
s
R
Receptores de
d Potencial Transitório Ankirina (T
TRPA).
Embo
ora seja considerada um
ma subfamíli a, TRPA con
nta com apenas 1 memb
bro conhecid
do em
mamíferos, o TRPA1.
T
Em nematoide
es e mosc
cas existem
m dois e quatro sub
btipos,
respe
ectivamente.. A proteína TRPA1 é ca
aracterizada por conter grande
g
núm
mero de repetições
de an
nkirinas (dom
mínios de intteração entrre proteínas)) na sua porç
ção intracelu
ular N-termin
nal.
O papel do TRPA1, co
onhecido até
é então por ANKTM1, no
o reconhecim
mento
de ba
aixas temperaturas (≤17
7° C) foi desscrito inicialmente por Story
S
e colab
boradores (2
2003).
Outro
os composto
os que gera
am a sensaçção "queima
ação" e "forrmigamento"" foram des
scritos
como
o ativadores
s deste rece
eptor, incluin
ndo o óleo de cravo, óleo
ó
de mosstarda e gen
ngibre
(BANDELL et al,, 2004). Para a maiori a destes co
ompostos, o mecanismo
o de ativaçã
ão do
TRPA
A1 consiste na
n ligação de
e duas cisteíínas da porç
ção sua extra
acelular (Fig
gura 1) por adição
a
de Michael, um ataque nucleofílico a um
ma porção deficiente
d
de
e elétrons d
de uma molécula,
que é o que ocorrre, por exem
mplo, com o cinamaldeíd
do (bem des
scrito ativado
or de TRPA1
1). Em
algun
ns casos a ativação
a
não
o envolve e ste mecanis
smo, como acontece co
om o salicila
ato de
metila.

Outras substâncias be
em conhecid
das também podem ativ
var TRPA1 co
omo o
THC (substância
a química presente n
na maconh
ha), prostag
glandina E2
2 e bradic
cinina,
indire
etamente, viia fosfolipase
e C (BANDEL
LL et al, 200
04).
O TRPA1 é expresso e
em neurônio
os no gânglio da raiz do
orsal e trigem
minal,
além de células ciliadas.
c
São
o expressos em fibras qu
ue também expressam T
TRPV1, e qu
ue não
expre
essam TRPM (outro TRP ativado por baixas temp
peraturas) (STORY et al,, 2003).
Camundon
ngos deficie
entes para a express
são de TRP
m
PA1 tem menor
hiperralgesia a es
stímulos térm
micos de bai xa temperattura, tanto em
e modelo d
de lesão do nervo
perifé
érico, quanto
o pela inflam
mação perifé rica. Ademais, a lesão do
d nervo perriférico causa
a uma
regulação positiv
va da expres
ssão deste ccanal em ne
eurônios sen
nsoriais (NILLIUS et al, 2007;
MCMA
AHON, WOO
OD, 2006). TRPA1
T
també
ém está envo
olvido na ind
dução da noccicepção me
ediada
pela clássica formalina, no
o qual camu
undongos deficientes
d
para
p
este ccanal aprese
entam
reduç
ção da nocic
cepção (MCNAMARA et a l, 2007).
O TRPA1 pode dimerrizar-se com
m ele mesm
mo ou com T
TRPV1, alte
erando
desta
a forma, a cinética
c
de abertura
a
de ambos os canais
c
(SALA
AR; HARGRE
EAVES; AKO
OPIAN,
2009). A permea
abilidade do
o canal a cá
átions mono
ovalentes segue a segu
uinte ordem:: Rb+
>K+ >Cs+>Na+> Li+, enqu
uanto para ío
ons divalente
es segue a seguinte
s
orde
em Ca2+ > Ba2+
> Mg
g2+ > NH4+
+ > Li+ > Na
a+ ≥ K+ ≥ R
Rb+ >Cs+ (K
KIM; CAVANAUGH, 2007
7).
Um interressante esstudo publiicado recen
ntemente p
por Anderson e
colab
boradores (2
2011) mostrra que o effeito analgésico do paracetamol, p
por administtração
intrattecal ou sistêmica, é perdida em ca mundongos com deficiê
ência na exp
pressão de TRPA1,
e qu
ue este efe
eito é med
diado por dois metab
bolitos do paracetamo
ol, o N-ace
etil-p-

1
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benzo
oquinoneimina e o p-benzoquinona. Por final, Anderson
A
sug
gere que a a
ativação de TRPA1
T
no sis
stema nervo
oso central desempenha
d
efeito analg
gésico.
Apesar de existir um n
numero cons
siderável de artigos sobrre o TPRA1, ainda
não é clara seu real
r
envolvim
mento na m
modulação da
a resposta nociceptiva. D
Devido aos dados
que d
descrevem alguns
a
de se
eus mecanis mos na dor,, acreditamo
os que este seja um rec
ceptor
que merece ser estudado mais
m
afundo , e pode in
nfluenciar vá
árias vias de
e transmissão do
estim
mulo nocicepttivo.
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