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Participa
ação dos ca
anais de s ódio voltag
gem depen
ndente (Naav 1.1) na
dulação da
a dor
mod
Alexandre
A
H ashimoto Pe
ereira Lopes *
Canais de
e sódio (Na
av) são rece
eptores que
e regulam a troca iônica e,
como
o caracterís
stica imporrtante aum
mentam a excitabilidad
e
de celular que é esse
encial
para a geração e propagação de potenciais de ação em célulass muscularres e
neurrônios. Estrruturalmentte canais iô
ônicos são proteínas de membra
rana formad
doras
de p
poros, suas
s principais funções incluem o equilíbrio
o da home
eostase ce
elular,
regulação do flu
uxo iônico e do volum
me celular. Dessa man
neira tem siido descrito
o que
os canais Nav1
voltagem estão
1.1 depend
dentes de v
e
prese
entes nas fibras nerv
vosas
afere
entes primá
árias e, são responsá
áveis pela modulação da respossta dolorosa
a. Os
cana
ais Nav1.1 são expre
essos princcipalmente por neurô
ônios senso
oriais de médio
m
diâm
metro (cons
stituindo 35% de to dos os ne
eurônios de
entro do G
Gânglio da Raiz
Dors
sal), a maio
oria dos qu
uais (> 75
5%) perten
ncem as fib
bras mielin izada (positivas
para NF200). Por
P outro la
ado, 10% d
de células positivas para
p
Nav1.1
1 são neurrônios
não mielinizado
os de pequ
ueno diâme
etro, incluin
ndo membro da subffamília do canal
catiô
ônico poten
ncial transie
ente potenccial V 1 (TR
RPV1), pep
ptídeo relaccionado ao gene
da ca
alcitonina (CGRP),
(
tiro
osina hidro
oxilase, e a lectina IB4
4. No entan
nto, há uma coexprressão com o receptorr 5-HT3, um
m marcador de neurônios Aδ mie
elinizados (43%
(
das células positivas parra Nav1.1 expressam
m 5-HT3). Por
P
fim, 22
2% das cé
élulas
posittivas Nav1..1 também expressam
m o recepto
or TRPM8, que
q
enconttra-se nas fibras
f
C e Aδ. Assim
m, conclui-s
se que Nav
v1.1 é exp
presso principalmente
e por neurrônios
mieliinizados, in
ncluindo Fib
bras Aδ.
Alguns es
studos dem
monstram que
q
Nav1.1 está envollvido na ind
dução
da d
dor e, con
ntribui para
a o apareccimento da
as desorde
ens e irrita
ação abdominal
crônica. Recen
ntemente foi
f
identificcado e caracterizado
o uma tox
xina da arranha
tarân
ntula (Hm1a) capaz de ativarr seletivam
mente o canal do ssubtipo Nav1.1,
codifficado pelo gene SCN
N1A, cujo p
papel na nocicepção e na dor a
ainda não estão
comp
pletamente
e elucidado
os. Neste estudo, utilizando
u
uma sond
da marcada foi
identtificado a expressão
e
de
d Nav1.1 nas fibras nociceptiva
as. Assim a ativação desse
d
cana
al induziu dor robusta avalia
ado pela redução no
n
limiar nociceptivo
o no
comp
portamento
o de animais experime
entais. Sab
be-se que no
n intestino
o, existem fibras
f
meca
anossensíveis que exp
pressam Na
av1.1 e po
ossivelmentte demonsttram uma maior
m
sensibilidade às
s toxinas em
m modeloss animais ap
pós indução
o da síndro
ome do inte
estino
irritá
ável.
Portanto,, esses ac hados esta
abelecem um
u
papel importante
e dos
cana
ais Nav1.1 na excitabilidade das fibras nervosas sens
soriais que medeiam a dor
mecâ
ânica.
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