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Receptores de Pottencial Tra
ansitório Canônico
C
ou
o Clássico
o (TRPC)
Dênis Aug
gusto Santa
ana Reis *
Dando co
ontinuidade à série de
d
editorias nos quaiss destacam
mos a
importância dos receptores de potencia
al transitório
o TRPV, TRP
PM, TRPML, TRPP e TRP
PA na
nocic
cepção, o editorial do mê
ês de julho d
destacará a importância
a dos Recepttores de Pottencial
Trans
sitório Canôn
nico ou Cláss
sico (TRPC).
Na década
a de 1990, u
uma série de
d estudos descreveu
d
a existência de
d um
recep
ptor de pote
encial transittório (TRP) e
em camundo
ongos, poste
eriormente iidentificando
o uma
prote
eína homólo
oga ao TRP em human
nos, denom
minada recep
ptor de pottencial trans
sitório
canôn
nico, ou cllássico (TRPC). Os diiversos outros subtipo
os de TRP foram des
scritos
poste
eriormente, constituindo
c
RP subdividid
da em dois g
grupos:
uma superffamília de TR
 TRPC, TR
RPV, TRPM, TRPA
T
e TRPN
N
 TRPP e TRPN
Até o mo
omento fora
am descrito
os sete can
nais de pottencial trans
sitório
clássico (TRPC1-7
7). Esses canais são perrmeáveis tan
nto a Ca2+ quando
q
ao N
Na+, sendo alguns
a
principalmente ao Ca2+. Estes TRPC pod
dem ser subdivididos em
m três subgru
upos, levand
do em
consideração a similaridade
s
entre eles: C1/C4/C5, C3/C6/C7
C
e C2. Todos o
os TRPC parrecem
estarr associados
s a proteína
as G, pois ffoi constata
ado que apó
ós a ativaçã
ão de recep
ptores
assoc
ciados a pro
oteínas Gq, há
h aumento bifásico na concentraçã
ão de íons ccálcio intrace
elular,
prime
eiramente devido
d
à libe
eração de cá
álcio das re
eservas intra
acelulares (v
via fosfolipa
ase C/
IP3/rretículo endo
oplasmático) e posteriorrmente por meio
m
da abertura de can
nais permeáveis a
Ca2+
+ presentes na membrana plasmáti ca, os TRPC
C (via fosfolipase C/ diaccil glicerol/T
TRPC).
Dentrre os canais
s mais estud
dados desta
acam-se o TRPC1
T
e 6, expressos
e
n o gânglio da raiz
dorsa
al em condiç
ções inflama
atórias, mass vale ressalltar que todos os tipos de TRPCs podem
p
ser encontrados lá.
Os TRPC1//6, juntame nte com os TRPV4 mede
eiam a hiperralgesia mec
cânica
e sen
nsibilização de neurônio
os aferentess primários. Os primeirros não estã
ão implicados na
manu
utenção do
o limiar mecânico,
m
d
de modo que a administração
o intrateca
al de
oligon
nucleotídeos
s antisense para TRPC1 e 6 reverte
e a hiperalge
esia mecânicca, sem alte
erar o
limiarr basal dos controles. A administra
ação de anttisense para
a TRPC6, ma
as não de TRPC1
T
reverrte a hipers
sensibilidade
e mecânica induzida pe
ela lesão té
érmica, suge
erindo que esses
canaiis possuam diferentes fu
unções, send
do que amb
bos os TRPV4
4, TRPC6 e T
TRPC1 participam
da hiiperalgesia mecânica
m
e da sensibilizzação de ne
eurônios aferentes primá
ários. Entretanto,
parec
ce que os TR
RPC6 estão envolvidos
e
p
principalmente na transd
dução de esttímulos mecâ
ânicos
em c
condições in
nflamatórias ou após a lesão de nervos. Ne
esse sentido
o, vários es
studos
demo
onstram que
e a adminis
stração de um antagon
nista de TR
RPC (SKF-96
6365) previn
ne ou
dimin
nui a nocicep
pção em mo
odelos experrimentais de
e dor, além de não alterrarem os lim
miares
mecâ
ânicos e térm
micos.
Outros tra
abalhos mos tram a relev
vância dos TRPCs
T
presen
nte em células da
glia, como os as
strócitos, visto que nesste tipo celu
ular estes canais
c
são rresponsáveis
s pela
entra
ada de Ca2+
+ pelos estoq
ques deste ío
on, do inglês, store-ope
erated Ca++
+ entry (SOG
GE). O
canall possui sens
sores que sã
ão ativados q
quando as re
eservas de Ca2+
C
presen
nte no retículo são
reduz
zidas, permitindo a entra
ada de cálcio
o na célula, porém não está claro co
omo os TRPC
Cs e o
retícu
ulo endoplas
smático estã
ão acopladoss. Recentemente, um grrupo de pesq
quisadores norten
amerricanos dem
monstrou qu
ue tanto o bloqueio do TRPC1 com anticcorpos quan
nto a
administração de
e oligonucleo
otídeos antissence reduz substancialm
mente a SOG
GE em culturras de
astró
ócitos, sugerindo que a sinalização
s
T
TRPC1/SOGE
E/Ca2+ mod
dula a libera ção de gluta
amato
em resposta à estimulaçã
ão mecânica
a. Outros estudos su
ugerem a relevância desse
meca
anismo de influxo de ío
ons cálcio n
na dor óssea
a, porém muito
m
pouco se sabe so
obre a
importância de TRPC/SOGE
T
na
n nocicepçã
ão.
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Em suma, apesar do
os TRPCs terem
t
sido os primeiro
os receptore
es de
poten
ncial transittório a sere
em descobe
ertos apena
as recentem
mente foi co
onstatado que
q
o
bloqu
ueio farmaco
ológico dos TRPCs
T
é de g
grande valorr terapêutico.
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