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O papel essencial dos canais Nav na eletrogên
nese neura
al fez
para nov
emergir um no
ovo alvo importante
i
vas abordagens terap
pêuticas co
om o
objettivo de ate
enuar o disp
paro neura l que resullta na resposta doloro
osa. Os Nav
v são
cana
ais heterom
multímeros compostoss por uma subunidad
de maior d
denominada
a alfa
(α) e subunid
dades auxiliar menorr denomin
nada beta (β). A su
ubunidade α é
nece
essária para
a formar a estrutura funcional essencial
e
do
o Nav e ass subunidad
des β
modulam as propriedades biofísicass do canal, além de regular o transporte
e e a
fixaç
ção dos canais junto à membrrana axona
al. A subun
nidade α é composta
a por
quatro domínio
os homólo
ogos (I a IV). Cada domínio
o contém seis poten
nciais
segm
mentos em α-hélice (S
S1 a S6), p articipando
o ativamentte do proce
esso de ativ
vação
e fec
chamento do
d Nav. Fo
oram descriitos até o momento
m
nove
n
geness em mamííferos
(SCN
N1A a SCN5
5A; SCN8A
A a SCN11A
A) que estã
ão relaciona
ados em níível molecu
ular a
subu
unidades α distintas, ocasionand
o
do a formaç
ção de nov
ve isoforma
as diferente
es de
cana
ais de sódio
o (Nav1.1 a Nav1.9)), todas co
ompartilhan
ndo uma esstrutura ce
entral
apresenttando
similar,
mas
differentes
sequências
s
de
am
minoácidos
s
e,
cons
sequenteme
ente, cinética e propri edades dep
pendentes de voltage m diferente
es Os
cana
ais Nav pe
ermanecem
m inativos e fechado
os em rep
pouso, ma
as desenvo
olvem
mudanças confformacionais e estrutturais em resposta a despolarizzação inicial da
mem
a e fecham
mbrana, cau
usando um
m fenômeno
o cíclico de
e ativação ou
o abertura
mento
dos c
canais dura
ante o proc
cesso de tra
ansmissão sensorial fisiológica. E
Estruturalm
mente
as is
soformas Nav1.1
N
a 1.3 e Nav
v1.7 são similares en
ntre si. Essses canais
s são
amplamente dis
stribuídos e expressoss em neurô
ônios e são
o sensíveis ao bloqueio por
tetro
nios senso
odotoxina (TTX).
(
Em especial Nav1.7 é expresso em neurôn
oriais,
simp
pático e mio
oentéricos.
Em 2004
4 um grupo
o de cientis
stas identifficaram que
e humanos
s que
sofria
am de eritrromelalgia hereditária
a apresenta
avam mutações no ge
ene SCN9A
A, que
codiffica uma da
as subunidades do Na
av1.7. A eritromelalgia é uma ssíndrome clínica
c
rara,, caracteriz
zada por ca
alor, rubor e dor interrmitente na
as extremid
dades inferiiores.
Poste
eriormente, outro tip
po de dor hereditária
a, a desorrdem dolorrosa parox
xística
extre
ema, foi as
ssociada a outro tipo
o de mutaç
ção nesse mesmo
m
gen
ne. Para ambos
o com ganh
tipos
s de dor, es
studos conffirmaram q ue mutaçõe
es gênicas, nesse caso
ho de
funçã
ão, resulta
aram em alterações
a
na ativação e na cinética
c
de
e inativaçã
ão de
Nav1
1.7, conseq
quentementte esse can
nal apresenta aumento
o em sua ex
xcitabilidad
de.
Surpreen
ndentementte, em 200
06, pesquis
sadores dettectaram que
q
a
perda de uma codificação
o recessiva que sinaliz
za o funcio
onamento d
de canal Na
av1.7
resulta em inse
ensibilidade
e congênita
a a dor em
m decorrênc
cia da perd
da de funçã
ão do
cana
al.
Posteriormente, esstudos com
m neuroma
as humano
os, após lesão
neurronal como
o amputaç
ção, tamb ém demon
nstraram aumento ssignificativo
o na
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exprressão de is
soformas de
d Nav1.7 e Nav1.8 e de mediadores bioqu
uímicos axonais
(p38
8 e proteína
as cinases ativadas po
or mitógeno ERK1/2),, relacionad
dos ao aum
mento
deria conttribuir para
na a
atividade dos
d
Nav, o que pod
a dispaross ectópicos
s dos
neurromas.
A importtante partiicipação de
e Nav1.7 na transm
missão sensorial
tamb
bém pode ser
s confirm
mada em da
ados observ
vados em processos
p
n
nociceptivo
os em
anim
mais. Em modelo
m
de dor inflam
matória foi detectado aumento n
na atividad
de de
Nav1
1.7 em ne
eurônios prresentes n os gânglio
os da raiz dorsal, co
omo també
ém a
exprressão de mediadores
m
s inflamatórrios, como por exemp
plo o fator de crescim
mento
de n
nervo (NGF), que indu
uz uma reg
gulação pos
sitiva na ex
xpressão e fosforilaçã
ão de
Nav. Além diss
so, em outtro estudo foi mostra
ado que ap
pós a injeçção de estíímulo
inflam
matório na
a pata de animais co
om depleçã
ão seletiva de Nav1.7
7 em afere
entes
primários, esse
es animais apresentara
a
am menor hiperalgesia térmica. Entretanto
o, em
modelo de dor neuropátic
ca, Nav1.7 não parec
ce ter um papel
p
tão im
mportante,, pois
em a
animais com
m depleção
o seletiva d
de Nav1.7 submetidos a diferen
ntes modelo
os de
dor neuropátic
ca como in
nduzida lessão de nervos, cânc
cer e pelo quimioterrápico
oxaliiplatina, nã
ão foram detectadas a
alterações na hiperalg
gesia térm ica e mecâ
ânica.
Dess
sa forma, Nav1.7 pode
p
não ser importante parra a sinallização da dor
neurropática em
m modelos
s animais, ou os mo
odelos anim
mais dispo
oníveis não
o são
adeq
quados para
a estudar o papel destte canal.
Dado a descoberta
a da assoc
ciação entre insensibiilidade a dor
d
e
Nav1
1.7 e a participação desse canal em proces
ssos nociceptivos em a
animais, muitos
m
pesq
quisadores investiram
m no dessenvolvimen
nto de medicament
m
tos que visam
v
bloqu
uear esse canal, parra o desen
nvolvimento
o de novas drogas a
analgésicas
s que
deve
eriam, em princípio, apresen
ntarem me
enos efeitos colaterrais, devid
do a
espe
ecificidade de
d sua ação
o, mas até o momento
o isso ainda
a não foi po
ossível.
Antagonistas potenttes e espec
cíficos foram
m desenvo lvidos e tes
stado
em humanos, assim com
mo anticorrpos monoclonais neutralizantess para Nav1.7,
usad
não tiveram
dos como eficazes
e
ana
algésicos, n
m tanto sucesso. Essse fato pode ser
justifficado, porque dados tem mostrrado que quanto mais
s seletivo é o inibidor para
Nav1
1.7 (por exemplo,
e
protoxina
p
III), menos
s potente é a analg
gesia, enqu
uanto
antagonistas menos
m
seletiivos (por e xemplo, CN
NV-1014802 e lidocaín
na), que po
odem
exercer efeitos em um espectro maiis amplo de
e canais de
e sódio são muito efic
cazes.
Apes
sar da me
enor eficác
cia dos a
antagonistas seletivos
s, alguns trabalhos têm
mosttrado que há uma im
mportante r elação entre Nav1.7 e a sinaliza
ação opioid
de na
analg
gesia. Pois em alguns modelos de dor a analgesia induzida p elo bloqueio na
codifficação de SCN9A - Nav1.7
N
é re
eversível po
or naloxona
a. Isso pod
de ser explicado
já qu
ue a perda
a da expres
ssão de Na
av1.7 está ligada a uma
u
regula
ação positiv
va da
trans
scrição de Penk, o precursor
p
d
da metence
efalina, que
e é enconttrada em níveis
n
eleva
ados nos terminais centrais de neurônios sensoriais nulos para
a Nav1.7. Além
em pacien
disso
o, estudo genômico
g
ntes com in
nsensibilida
ade a dor, com alteração
gênic
ca para sin
nalizar Nav
v1.7, sugerrem que o sistema endógeno o
opioide contribui
para o estado de
d analgesia nesses p
pacientes. Dessa
D
forma
a, uma com
mbinação de um
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antagonista esp
pecífico de Nav1.7 e baixas doses de opioides ou b
bloqueadore
es da
ence
efalinase po
oderia ser uma
u
boa altternativa pa
ara o tratam
mento para
a da dor.
Referências:
 Schmidtt PT & Schmidt
S
S
SRG. O comportame
ento dos canais iô
ônicos
controlados por differença de potencial elétrico
e
e dos
d
recepto
ores do tipo
o Toll
na fisiop
patologia da
a dor neuro
opática. 2016; Rev. Dor
D vol.17 ssupl.1 São Paulo
2016.
 Emery EC, Luiz AP,
A
Wood JN. Nav1.7 and oth
her voltage
e-gated so
odium
channels
s as drug targets fo r pain relie
ef. Expert Opin Therr Targets. 2016
Aug;20((8):975-83.
 Theile JW
W, Jarecki BW, Pieka rz AD, et al.
a Nav1.7 mutations associated with
paroxysmal extreme pain disorder, but not erythromellalgia, enh
hance
Navbeta
a4 peptide
e-mediated
d resurgent sodium
m currentts. J Physiol.
2011;58
89(Pt 3):59
97–608. Dib
b-Hajj SD, Cummins TR,
T Black JA
A, Waxman
n SG.
 Sodium channels in normall and path
hological pain.
p
Annu Rev Neurosci.
2010;33
3:325-47. Abrahamse
A
en B, Zhao
o J, Asante
e CO, et a
al. The cell and
molecula
ar basis of
o mechan
nical, cold,, and infla
ammatory pain. Science.
2008;32
21(5889):702–705.
 Cox JJ, Reimann F, Nicholass AK, et al.
a An SCN9A channe
elopathy ca
auses
congenittal inability
y to experie
ence pain. Nature.
N
200
06;444 (71 21):894–8.
 Nassar MA, Stirling LC, Forla
ani G, et al.
a Nocicep
ptor-specificc gene delletion
reveals a major ro
ole for Nav1
1.7 (PN1) in acute an
nd inflamma
atory pain. Proc
Natl Aca
ad Sci U S A.
A 2004;10 1 (34):127
706–12711..

* Farmacêutica
a Generalistta, Doutora
a em Farma
acologia pe
elo Depto. d
de Farmaco
ologia
da FMRP-USP

3

