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s de sódio do tipo voltagem-dep
pendentes ssão classific
cados
Os canais
em 9 (nove) subtipos
s
(N
Nav). Embo
ora manten
nham cerca
a de 75% de semelh
hança
entre
e si, o que
e os difere
encia são d
diferenças nas subunidades alfa
a e beta. Essas
E
varia
ações entre
e os subtiipos permiitem a ele
es desenvo
olverem pa
apeis funcionais
espe
ecíficos, se
endo enco
ontrados e
em neurônios senso
oriais, e possuindo um
impo
ortante pap
pel em neu
uropatias ccrônicas do
olorosas de
e diferentess causas. Estes
cana
ais são alv
vos de trattamentos ccomo: doenças neuro
opáticas ou
u inflamató
órias,
estad
dos de dorr, epilepsia,, enxaquecca, neurode
egeneração
o relacionad
da à isquem
mia e
arritm
mias.
O foco deste
d
edito
orial são os
o canais Nav 1.2 e
encontrado
os no
siste
ema nervo
oso. São expressos ao longo de axô
ônios pré--mielinizado
os e
mieliinizados em
e
diferen
ntes matu rações e em um subconjuntto de axônios
desm
mielinizados
s, ele está envolvido com a condução de potenciais
p
d
de ação mesmo
com intensa de
espolarizaçã
ão, sendo e
esses canais mais apttos para dissparos de baixa
frequ
uência.
Nav 1.2 e dor
Até o mo
omento os principais estudos envolvendo
e
avaliiaram a re
edução da frequência
a de poten
nciais de ação in vitrro induzida
a por
opioiides e bloqueadores de
d canais d e sódio, te
endo em vis
sta que esssa redução pode
indic
car uma ação analgé
ésica in viivo. Foi ob
bservado que
q
sufenttanil, fenta
anil e
tram
madol são ca
apazes de bloquear co
orrentes de
e sódio induzidas pela
a despolariz
zação
via canais de
e sódio ne
euroniais Nav 1.2, de uma maneira d
dependente
e da
conc
centração e preferencialmente em conformações de
d inativaçção lenta. Essa
inativ
vação lentta pode se
er um meccanismo fisiológico para
p
suprim
mir a atividade
ectóp
pica em resposta
r
a mudança
as lentas no potenc
cial de me
embrana e ser
terap
peuticamen
nte explorad
da, especia
almente na dor crônica
a.
Bloquead
dores dos ccanais de sódio, com
mo lidocaín a, mexiletina e
benz
zocaína, ap
presentaram
m resultad os semelhantes aos relatados anteriormente,
send
do mais po
otentes em
m bloquearr canais Nav
N
1.2 do que outtros, como
o por
exem
mplo, Nav 1.8. Contu
udo, a escclerose múltipla é até o mome
ento a prin
ncipal
cond
dição que diversos esttudos relata
am o envolvimento de
e Nav 1.2, com o aum
mento
da su
ua expressã
ão ao longo
o de axônio
os desmielinizados em
m pacientes acometido
os.
Apesar dessas evidê
ências é ne
ecessário re
essaltar qu
ue estes esttudos
que relacionam
m Nav 1.2 com dor fforam realizados in vitro
v
e outtros devem
m ser
dese
vo, para verificar
envolvidos, principalm
mente in viv
v
se realmente
e o bloqueio de
Nav 1.2 poderria gerar analgesia
a
e
e, principalmente, av
valiar os e
efeitos adversos
gerados por ess
sa ação.
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