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Nav 1.3 - avançarem
mos nas opções tera
apêuticas?
Andreza
a Urba de Quadros *

Caro leittor do DO
OL, os últim
mos editorriais têm tratado de
e um
assunto extrem
mamente relevante
r
n
no contextto da fisio
opatologia da dor, e que
anda
ava um po
ouco esque
ecido: os ccanais Nav
v, ou cana
ais de sódiio ativados
s por
volta
agem. São nove tipos de canais,, dois dos quais
q
já foram aborda
ados em no
ossos
últim
mos editoria
ais. Este mê
ês, falarem
mos sobre o Nav 1.3.
O Nav 1.3
1
é um dos canais de sódio voltagem
m depende
entes
sensíveis ao blo
oqueio pela
a tetrodotox
xina (TTX),, com uma característtica interess
sante
de te
er rápida ativação
a
e inativação.. São canais comume
ente expresssos no pe
eríodo
embrionário, mas
m
que voltam a ser expressos durante e/ou após a lesão de ne
ervos
perifféricos – marcados
m
nesse caso, pela exprressão diferrencial da subunidade
e β3,
ause
ente no período embrio
onário.
Em situ
uações pa
atológicas, o Nav 1.3 conttribui parra a
hiperrexcitabilidade neuron
nal e o disp
paro ectópic
co em neurrônios lesio nados, esta
ando,
porta
anto, relaciionado aos principais sintomas da
d dor neu
uropática: d
dor espontâ
ânea,
alodiinia e hip
peralgesia. Embora a participa
ação desse
e canal e
esteja clara na
fisiop
patologia da
d dor crô
ônica, send
do indicado inclusive
e como al vo terapêu
utico,
pouc
cas opções farmacológ
gicas foram
m de fato de
esenvolvida
as ou testad
das.
Diversos autores d
demonstram
m que não
o apenas a expressã
ão do
cana
al Nav 1.3 está
e
aumen
ntada, mass também, sua ativida
ade é modu
ulada durante a
dor crônica. Essas
E
alterações aco ntecem em
m modelos
s experime
entais de lesão
mecâ
ânica do nervo
n
perifférico, lesã
ão mecânic
ca de nervos espinaiss, neuralgia do
trigê
êmeo e na neuropatia
n
diabética, por exemplo.
Mas, quais mecanis mos podem
m estar rela
acionados a essa ativa
ação?
Seria
a ela direta ou indireta
a?
Registros
s eletrofisio
ológicos feittos em gân
nglio da ra
aiz dorsal (GRD)
de animais submetidos a modelo exp
perimental de ligadura
a do nervo espinhal (S
SNL),
mosttraram um aumento da amplitu
ude e da co
orrente Nav 1.3, e a relacionaram –
com o uso de antagonistas farmaco
ológicos – à ativação de PKC. D
De fato, qu
uando
testa
ado em culltura de cé
élulas (CHO
O), que exp
pressam Nav 1.3, a inibição de
e PKC
resultou na redução da am
mplitude da
a corrente de
d sódio desse canal.
Mas quem
m poderia e
estar ativan
ndo essa via?
Autores sugerem que micro
oRNAs são capazes de modular a
exprressão e a atividade
a
de canais Na
av 1.3. A re
edução nos
s níveis de miR-96 no GRD
de animais neu
uropáticos está
e
diretam
mente correlacionado ao aumentto na expre
essão
de N
Nav 1.3. Especificam
E
ente, a ad
dministraçã
ão intratecal de miR
R-96 suprim
miu a
exprressão de Nav1.3
N
indu
uzida por C
CCI. Além disso, o miR3-30
m
esttá relaciona
ado à
modulação de Nav 1.3 du
urante a do
or crônica. Usando o software T
Target Scan, foi
demo
onstrado que
o mediada pela
q
Nav 1.3 é o prin
ncipal alvo do miR-30
0b, ativação
prese
ença de TN
NF. Nesse contexto,
c
a transfecçã
ão de neurônios do G
GRD com ag
gomir
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de m
miR-30b re
egulou neg
gativamentte a expre
essão de Nav1.3, en
nquanto que a
supe
erexpressão
o de miR-30b atenuou
u significativamente a dor neuro
opática induzida
por SNL, com redução da expresssão de RNAm e prroteína Na v1.3 tanto
o em
neurrônios DRG quanto na medula esspinal.
Mas talv
vez o ma
ais perto que estejamos de uma molécula
realizadas
bloqu
ueadora da
d
atividad
de de Na
av 1.3 se
ejam as alterações
a
s em
cono
otoxinas. De fato, ess
sas toxinass nos troux
xeram alegres surpressas nos últtimos
anos
s, dando orrigem ao ún
nico analgé
ésico com novo
n
mecan
nismo de a
ação das últtimas
déca
adas: o zic
conotide. Quando
Q
tes tada em in vitro, a μ-conotoxiina BuIIIB (μ BuIIIIB) de Conus
C
bulllatus foi capaz de
e bloquearr Nav1.3 com pottência
subm
micromolar (Kd = 0,,2 μM), to
ornando-o um dos inibidores p
peptídicos mais
potentes deste subtipo de
escrito até à data. No entanto, característiccas da μ -B
BuIIIB
resultam em numerosas
n
isoformass de dobra
amento, dificultando a obtençã
ão de
quan
ntidades su
uficientes da
d forma a
ativa do pe
eptídeo para estudoss detalhado
os de
estru
utura-ativid
dade. Ness
se sentido
o, diversas
s alterações estrutu
urais já foram
f
realiz
zadas ness
sa molécula
a, a fim de permitir o estudo
e
de sua
s
interaçção com Nav 1.3
e sua
a potencialização com
mo bloquead
dor farmaco
ológico.
Embora ainda este
ejamos lon
nge de um
ma opção terapêutica
a, os
primeiros passo
os estão sendo dados..
Não perca nos próx
ximos mese
es os Navs seguintes. Há ainda muito
m
que ffalarmos so
obre eles!
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