www
w.dol.innf.br
Tran
nsdução e
em neurôn
nios sensoriais
Paulo Gustavo B
Barboni Danttas Nascimen
nto *

A someste
esia (do lattim, soma, corpo
c
e aes
sthesia, senssibilidade) é uma
moda
alidade sens
sorial que permite às p
pessoas rece
eberem informações so
obre as parttes de
seus corpos. Ela é composta de submod
dalidades, se
endo as princ
cipais o tato
o, a propriocepção
(também denominada como cinestesia, é a capacidade de reco
onhecer a loccalização es
spacial
do co
orpo, sua po
osição e orientação, a força exerciida pelos músculos e a posição de
e cada
parte
e do corpo em
e relação às
à demais, ssem utilizar a visão), a termossenssibilidade e a dor.
Estas
s modalidade
es de sensa
ação estão d
divididas em
m dois sistem
mas, o siste
ema epicrític
co e o
sistem
ma protopáttico.
a epicrítico é responsável pela percepção
p
d
do tato fino, da
O sistema
uma somattotopia precisa, com ca
proprriocepção co
onsciente, propiciando
p
ampos recep
ptores
pequenos e unim
modais, form
mados princcipalmente por mecano
orreceptoress ligados a fibras
perifé
éricas Ia, Ib
b e Aβ, ligando-se a ne
eurônios de segunda ordem nos n
núcleos da coluna
c
dorsa
al e núcleo principal
p
do trigêmeo,
t
ut ilizando feixes da coluna
a dorsal.
O sistem
ma protoprrático é responsável
r
pelo tatto grosseirro, a
termo
ossensibilida
ade e a do
or, com cam
mpos recep
ptores grand
des e polim
modais, form
mados
principalmente por
p
mecano
orreceptores,, termorreceptores e quimiorrecep
q
ptores, ligad
dos a
fibras
s Aδ e C, ligando-se a neurônios
n
de
e segunda orrdem nos co
ornos dorsaiss e núcleo espinal
do triigêmeo, utiliizando feixes da coluna ântero-laterral.
As extrem
midades rece
eptoras dos sistemas ep
picrítico e p
protoprático, onde
os re
eceptores sensoriais se localizam, sã
ão responsáv
veis pela tra
ansdução do
os diferentes
s tipos
estím
mulos em potenciais de ação . Estas extremidade
e
s formam especializ
zações
morfo
ofuncionais, existindo pelo
p
menos nove tipos de receptores da sensib
bilidade corporal:
termiinações livre
es, corpúscu
ulos de Meisssner, corpúsculos de Pacini, corpú sculos de Ruffini,
R
Disco
os de Merke
el, Bulbos de
e Krause, fo
olículos pilos
sos, órgãos tendinosos de Golgi e fusos
musc
culares.
A presença de cana
ais catiônicos de pote
encial transsitório (TRP)) nos
recep
ptores senso
oriais do sis
stema proto
oprático dos
s humanos atende aoss mecanismo
os de
trans
sdução térmiica e química da somesttesia e tamb
bém em esta
ados patológ
gicos inflama
atórios
e neuropáticos a condições dolorosas. As variaçõe
es térmicas são discrim
minadas porr pelo
meno
os três tipos
s de recepto
ores sensoriiais: recepto
ores do frio (Corpúsculo
o de Krause
e), do
calor (Corpúsculo
o de Ruffini) e da dor (te
erminações nervosas
n
livrres).
Os mecan
nismos molleculares da
a transduçã
ão mecânica
a permanec
ceram
desco
onhecidos atté recentemente. Nos m
mamíferos, o desenvolvim
mento embriionário, tato
o, dor,
proprriocepção, audição,
a
aju
uste do tôn us vascularr e fluxo sa
anguíneo, o crescimento do
pulmão e lesões,, a homeosta
ase óssea e muscular, bem
b
como metástase
m
são
o todos regu
ulados
por m
meio da transdução mecâ
ânica.
Para identtificar proteíínas envolviidas na tran
nsdução meccânica, um grupo
de pe
esquisadores
s da Californ
nia buscou iidentificar uma linhagem
m de célulass que possuissem
corre
entes ativadas mecanic
camente, attravés da aplicação de força na superfície celular
c
atrav
vés de uma sonda de vidro
v
piezoel étrica e a gravação
g
por patch-clam
mp dos pote
enciais
evoca
ados. Divers
sas linhagens de célulass de roedores foram ava
aliadas e a liinhagem Neuro2A
de n
neuroblastom
mas de ca
amundongoss foi eleitta como uma
u
candid
data promis
ssora,
demo
onstrando co
orrentes ativ
vadas mecan
nicamente e uma cinétic
ca de adapta
ação rápida, onde
um e
estímulo con
ntínuo causa diminuição da atividad
de, causado por permea
abilidade cattiônica
não s
seletiva.
Uma lista de possívei s alvos protteicos foi ela
aborada, atra
avés da bus
sca de
prote
eínas de me
embrana de maior ocorrrência nesta
a linhagem Neuro2a, p
priorizando canais
c
iônico
os e proteína
as com funç
ção desconhe
ecida, medin
ndo os níveis
s de expresssão de trans
scritos
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em la
arga escala com
c
microarrranjos. Apó
ós isso, utiliz
zando inativa
ação por RNA
A de interferência
(siRN
NA) dos gen
nes das protteínas elenccadas, um alvo
a
foi correlacionado ccom a perda dos
poten
nciais evocad
dos mecanic
camente, o g
gene FAM38A
A, posteriorm
mente nome
eado gene Piezo1.
Animais vertebra
ados possuem
m também o
outro membrro, o gene FA
AM38B, deno
ominado Pie
ezo2.
Os dois membros d
de genes da
d família de
d canais rresponsáveis por
trans
sdução mecâ
ânica possue
em perfis diistintos de expressão
e
de
e seus RNA mensageiro
os em
difere
entes tecidos
s de camund
dongos.
O canal Piezo1
P
apare
ece em gran
nde quantida
ade na pele,, enquanto que o
bos têm bas
canall Piezo 2 aparece em grande quanttidade no co
orno da raiz dorsal. Amb
stante
ocorrrência nos pulmões
p
e bexiga
b
e em quantidade
es menores nos demaiss tecidos. O canal
Piezo
o 1 é um
m um com
mplexo hom
mo-multimérico, possuindo aproxiimadamente
e 1,2
mega
adaltons, co
om 120 a 160 dom ínios transmembrana, sendo qu e cada un
nidade
mono
omérica poss
sui ao meno
os 35 domíniios transmem
mbrana. Estes canais sã
ão bloqueado
os por
verm
melho de rutê
ênio, um bloq
queador volttagem-dependente polic
catiônico.

F
Figura 1: Prote
eína Piezo 1, unidade
u
mono
omérica

Larvas de
e Drosophila
a melanogaster deficientes do ge
ene Dmpiezo
o são
viáve
eis, assim co
om seus dem
mais estágio
os, férteis e sem déficit de coordena
ação. No entanto,
or filamento
atrav
vés da medid
da do compo
ortamento de
e fuga a estímulo nocivo
o induzido po
os Von
Frey, estas larva
as demonstraram déficitt de respostta comportamental. Elass apresentarram o
mesm
mo comporta
amento que
e larvas selv
vagens subm
metidas a es
stímulos térm
micos e a toques
suave
es.
Além disso
o, estímulos inflamatório
os também influenciam o comportam
mento
rapidamente
deste
es canais, po
ois a ativida
ade do cana
al piezo2 é aumentada
a
e por bradic
cinina,
um p
peptídeo algo
ogênico que induz hiperralgesia mec
cânica. A am
mplitude de ccorrente do canal
Piezo
o2 é aumen
ntada e sua inativação é retardada pela ativa
ação do recceptor beta 2 de
bradicinina (BDK
KRB2) em sis
stemas de ex
xpressão he
eterólogos. Agonistas
A
da
a proteína qu
uinase
A (PK
KA) e da proteína quina
ase C (PKC)) aumentam a atividade
e do canal p
piezo2. Os efeitos
e
mediados por BD
DKRB2 são abolidos
a
por inibidores de
d PKA e PK
KC. As corren
ntes depend
dentes
de trransdução mecânica
m
do
o canal pie
ezo2 em um
ma classe de
d neurônio
os sensoriais são
aume
entadas 8 ve
ezes por BK
K via PKA e PKC. Assim, a sensibilização piezo
o2 pode conttribuir
para a hiperalges
sia mecânica
a inflamatóri a mediada por
p PKA e PK
KC.
As células
s de Merkel (discos) forram a prime
eira evidênccia in vivo que os
canaiis da família Piezo estão
o envolvidas na transduç
ção mecânica
a. Elas são ccélulas recep
ptoras
ovais
s encontrada
as na pele dos verteb
brados que têm contato
os sináptico
os com aferrentes
soma
atossensoriais. Eles estã
ão associado
os com o sentido do tato, a discrim
minação de toques
leves
s e texturas. Testes de qRT-PCR d
demonstraram que as células
c
de M
Merkel expre
essam
Piezo
o1 e Piezo2, e que o can
nal Piezo2, n
necessário para
p
a transdução mecâ
ânica, encontra-se
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enriquecido em células de Merkel
M
em ccomparação com as céllulas epidérm
micas totais
s, que
comp
preendem prredominante
emente quera
atinócitos. A ablação genética condiicional nas células
c
de M
Merkel forneceram camundongos ccom déficit comportame
ental a estíímulos mecâ
ânicos
suave
es, de pouc
ca força, ma
as que resp
pondiam normalmente a estímuloss mecânicos mais
fortes
s. Desta maneira, o cana
al Piezo 2 é componente
e do sistema
a epicrítico.
O canal Piiezo1 é exprresso em céllulas endoteliais de vaso
os sanguíneo
os em
desen
nvolvimento de camund
dongos. Emb
briões deficie
entes do can
nal Piezo1 m
morrem dura
ante a
gesta
ação com de
efeitos de remodelação v
vascular, um
m processo criticamente
c
influenciado
o pelo
fluxo de sangue. O canal Pie
ezo1 é ativa
ado pela ten
nsão de cisalhamento, o principal tipo de
força mecânica experimenta
e
ado pelas cé
élulas endotteliais em re
esposta ao fluxo de sa
angue.
Além disso, a pe
erda de Piez
zo1 nas célu
ulas endoteliais leva ao déficit de ffibras de esttresse
(alinh
hamento celular sob estresse lamina
ar de cisalha
amento) e orrientação ce
elular em res
sposta
ao te
este de cisallhamento, que liga a trransdução mecânica
m
do canal Piezo
o1 à regulação da
morfo
ologia celula
ar.
Estes ava
anços no en
ntendimento
o da somesttesia se de
esenvolveram
m nos
últimos quatro anos,
a
com a utilização das mais av
vançadas té
écnicas de b
biologia mole
ecular
dispo
oníveis. Aind
da há muito que ser exp
plorado, sob
bretudo com o desenvollvimento atu
ual de
novas
s metodolog
gias de agre
egar procediimentos de high throughput screen
ning à procu
ura de
novos
s alvos envo
olvidos na trransdução m
mecânica. Isso levará a novos avan
nços no estudo da
Dor.
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