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O canal de sódio sen sível a volta
agem do sub
btipo 1.4 é um heterodímero
expre
esso basicam
mente em fib
bras muscula
ares e contro
ola o potencial de memb
brana desta célula
duran
nte o proces
sso de contrração em re sposta a esttimulação ne
euronal. Sua
a subunidade alfa
(SCN
N4A) é a res
sponsável por formar o poro perm
meável a sód
dio e conferrir sensibilidade a
voltagem,

enquanto

a

ubunidade
su

b
beta

(SCN1
1B)

confere
e estabilida
ade

estrutural

e

ormação ao heterodímerro. Da mesm
ma forma como os dema
ais canais ca
atiônicos sen
nsíveis
confo
a vo
oltagem, o Nav1.4 po
ossui 3 con
nformações possíveis: aberto, fecchado e in
nativo,
dependendo do potencial de
d membran
nas da célu
ula e do mo
omento de resposta a essa
variação.
Nav1.4 nã
ão é expressso relevanttemente em
m outros teccidos e siste
emas,
fibras
s nervosas ou
o sistemas sensoriais, com Nav1.5
5, 1.6 ou 1..9. Dessa fo
orma, Nav1.4 não
contrrola diretamente a transmissão de estímulos nervosos
n
nociceptivos d
de forma alg
guma.
Contu
udo, diversa
as mutações
s na subunid
dade alfa já foram desc
critas, sendo
o considerad
das as
mais graves e re
ecorrentes canalopatias
c
do tecido muscular
m
esquelético. E ssas canalopatias
variam em sua intensidade e comprom
metimento, podendo ca
ausar desde
e leves espa
asmos
ódicos, a fra
aqueza mus
scular ou p
paralisia. Co
ontudo, inde
ependente d
da severidad
de da
episó
doença, mais de
e 80% dos casos se d
dão com dores muscula
ares intensa
as e refratarias a
entes tratam
mentos clássiicos.
difere
utações já descritas
dades do Na
Dentre as diversas mu
d
parra as subunid
av1.4,
desta
aca-se a mutação
m
p.A
A1156T. Ao contrario das
d
demais
s mutações,, esta apre
esenta
disfun
nções motoras e paralisia hipo/pie
ercaliêmica menos
m
inten
nsa ou ause
ente. Contud
do, as
dores
s musculares
s são mais intensas
i
e ccom maior in
ncidência, ac
cometendo a
ate 80% de todos
os pa
acientes, sen
ndo descrita como o pri ncipal e mais debilitante sintoma. E
Essa dor aco
omete
na m
maioria dos casos
c
os mem
mbros inferio
vel à variação de temperratura e ativ
vidade
ores, sensív
física, podendo ser descrita como: se
ensação mu
uscular desa
agradável, a
acompanhad
da de
ueza e enrijjecimento, e dificuldade
e de realiza
ar movimento. Da messma forma como
fraqu
muita
as doenças caracterizad
das por dore
es crônicas, as canalopa
atias do Nav
v1.4 também
m são
acom
mpanhadas de
d uma am
mpla gama de comorbidades dese
encadeadas pelas limittações
impostas pelos sintomas
s
primários, mass não correla
atos ao Nav
v1.4 em si, ccomo: ansie
edade,
essão, insônia, isolamen
nto social, altterações de humor.
depre
Estes sinto
omas são tra
atados com uso de anti-inflamatório
os não esterroidais
(para
acetamol) ac
companhado
o de anticon
nvulsivantes
s (pregabalin
na) ou opio
oides (codein
na ou
morfiina). Da me
esma forma como a sev
veridade dos
s sintomas variam
v
de ccaso para ca
aso, a
efetiv
vidade do tratamento
t
farmacológ ico também
m varia bas
stante, desd
de satisfató
ório a
refrattário. No mo
omento, não
o existem blo
oqueadores;; moduladore
es do Nav1. 4 aprovados
s para
uso c
clinico que possam
p
ser utilizados pa
ara o tratam
mento da doença. Contu
udo, bloquea
adores
não seletivos po
odem apres
sentar efeito
os benéficos
s nestes ca
asos, com o mexiletina
a, um
ueador não seletivos
s
de canais de ssódio utilizad
do comumen
nte como anttiarrítmico, sendo
bloqu
efetiv
vo para o co
ontrole das disfunções
d
m
motoras; mu
usculares. Além disso, já
á existem en
nsaios
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pré-c
clínicos demonstrando a eficácia de
e diversas to
oxinas bloqu
ueadoras selletivas de Nav1.4
N
com potencial terapêutico. Dentre esstas, destacam-se as toxinas do
o subtipo μ (μo a PIIIA e GIIIA. Alé
ém de
conottoxina), isoladas de diferentes ca racóis marinhos, como
apres
sentar um potencial
p
terapêutico intteressante, são
s
intensam
mente usada
as para estu
udar a
funcio
onalidade do
o Nav1.4 em
m diferentess conformaç
ções, tanto em
e sua form
ma nativa quanto
muta
ante. Isso amplia sua importância para o des
senvolvimentto de novass terapias para
p
o
tratamento de ca
analopatias.
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