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Nav 1.5 - prrincipal can
nal de sódiio cardíaco
o, mas com
m presençaa no sistem
ma
nervoso
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Retomando nossoss editoriais acerca dos Can
nais de Sódio
S
Volta
agem-Depe
endentes (N
Nav)... são membros de uma grrande e im portante fa
amília
de p
proteínas classificada
c
as como ccanais iônicos, que desempenh
ham um papel
essencial na fu
unção neuro
onal e não neuronal, sendo responsáveis pela iniciaç
ção e
propagação de potenciais
s de ação em células
s excitáveis
s, permitind
do o influx
xo de
íons de sódio. Os Nav’s são
s
grande
es proteínas
s transmem
mbranares, compostas por
uma subunidad
de α e uma ou mais su
ubunidades auxiliares.
Nove is
soformas de subun
nidades α foram iidentificada
as e
funciionalmente
e expressas
s, que são codificadas
s por diferentes gene
es que orig
ginam
nove
e subtipos de
d Nav (Nav 1.1 – Nav
v 1.9). A subunidade α também contém síttio de
ligaç
ção para fá
ármacos an
nestésicos locais, anttiarrítmicos
s e antiepiilépticos e para
vário
os grupos de neuroto
oxinas que
e podem alterar marc
cadamente
e as funçõe
es do
cana
al.
O Nav 1..5 é o prin cipal canal de sódio cardíaco
c
e,, por sua vez,
v
o
coraç
ção também
m é o órgã
ão onde po ssui maior expressão. É importa
ante na geração
e prropagação de potenciais de a
ação na atividade
a
eletrofisioló
e
ógica do tecido
t
cardíaco. Tamb
bém está demonstrad o que exis
stem varian
ntes do Nav
v 1.5 expre
essos
no tecido cerebral. Um total
t
de no
ove isoform
mas de Nav
v 1.5 foram
m identificadas,
send
do algumas
s destas encontrada
e
s em tecidos do có
órtex de rratos adulttos e
neon
natais.
O bloque
eio de Na
a v’s foi realizado com sucessso na clínica,
perm
mitindo o controle dos
d
processsos patológicos qu
ue ocorrem
m em diversas
cond
dições, com
mo dor crôniica, epilepssia e arritmias cardíacas.
Estudos relatam qu
ue os efeittos antiang
ginosos da ranolazina
a são
produzidos pelo
o bloqueio da correntte de sódio
o tardia associada ao
o canal de sódio
volta
agem-dependente Nav
v1.5.
O uso do
o opioide ox
xicodona pa
ara o tratamento de d
dor crônica
a leva
a au
umento de canais Nav 1.5 em estados inativados, o que, em última análise,
contribui para impedir
i
a atividade
a
n
neuronal e certamente
e para o effeito analgé
ésico.
Embora as conc
centrações necessária
as para prov
vocar arritm
mia cardíacca in vitro sejam
s
comp
parativame
ente altas,, alguns pacientes sob trata
amento prrolongado com
oxico
odona, ass
sim como dependen
ntes químic
cos (o qu
ue não se
e configura
a um
problema signiificativo no
o Brasil), podem sofrer de effeitos colatterais card
díacos
seve
eros, induzid
dos pelos efeitos
e
lento
os da oxico
odona em Nav1.5.
N
Assim, ta
anto a mod
dulação não
o seletiva dos
d canais d
de sódio qu
uanto
a mo
odulação de Nav 1.5,, podem esstar associa
adas a efeitos indese
ejáveis, sen
ndo a
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toxic
cidade card
díaca devido
o à inibição
o dos canais Nav 1.5 um releva
ante ponto a ser
obse
ervado e qu
ue necessita
a de mais e
estudos.
Os estud
dos acerca de Nav 1..5 e suas variantes
v
ssão importa
antes
para o discernimento e conhecimen
nto das sua
as funções, tanto com
mo possível alvo
terap
pêutico no tratamento
o da dor, d evido a exiistência des
sse tipo de
e canal iônic
co no
siste
ema nervos
so, quanto para estud os de poss
síveis efeito
os indesejá veis resulta
antes
de su
ua inibição..
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