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Nav 1.8
Andreza
a Urba de Quadros *

Nav são canais de
e sódio dependentes
s de volta
agem, e temos
aborrdado cada
a um dele
es nos ed
ditoriais do DOL (v
você pode consultarr em
http:://www.doll.inf.br/Htm
ml/EditoriaissAnteriores
s.html). Este mês, v ocê saberá
á um
pouc
co mais sob
bre um dos mais impo
ortantes Navs no conte
exto da dorr: o 1.8.
Antes de
e falarmoss sobre o Nav1.8, vamos re lembrar alguns
conc
ceitos importantes sob
bre esses ccanais. Nav
vs são a base da gera
ação e cond
dução
do p
potencial de
e ação nos
s neurônioss, e são fo
ormados po
or subunid
dades α e β. As
subu
unidades α são respon
nsáveis pela
a formação
o do poro do
d canal, po
or onde passam
os ío
ons Na+, e compostas
s por 9 me
embros, cad
da um dos quais dete
ermina um canal
diferrente, nominados Nav
v1 a 9. Ca
ada subunid
dade α pod
de estar co
o-expressa com
uma ou mais su
ubunidades
s β, resulta
ando em differentes propriedadess biofísicas e em
efeitos modulad
dores na attividade do canal.
O canal Nav1.8
N
é co
odificado pe
elo gene SC
CN10A e esstá express
so em
neurrônios sensoriais, majo
oritariamen
nte de pequ
ueno diâme
etro (50-85
5% de fibra
as C e
9,5-1
13% em fib
bras A) – daí
d sua imp
portância no contexto do estudo da dor. Na
av1.8
pode
e ser encon
ntrado tanto nas term
minações liv
vres dos no
ociceptores,, como tam
mbém
nos nódulos de Ranvier - ao long o do axôn
nio periféric
co e no co
orpo celula
ar do
neurrônio primá
ário, o gâng
glio da raizz dorsal (G
GRD). Não há qualque
er expressã
ão de
Nav1
1.8 no siste
ema nervos
so central: nem na me
edula espinal, nem no
o cérebro.
Nav1.8 é o principa
al canal Nav
v resistente
e à tetrodo
otoxina (TT
TX). A
TTX, extraída do
d baiacu, é capaz de bloquear a atividade dos canaiss 1.1 a 1.7,, mas
s durante a dor. O ressíduo arom
mático
não dos canais 1.8 e 1.9 – os mais modulados
(Phe
e/Tyr) no ligante extracelular S5
5-6 no dom
mínio 1 - crítico para ligação de
e TTX
aos canais de sódio - é substituído
o por um resíduo Se
er em Nav
v1.8, confe
erindo
resis
stência a TT
TX. Ainda assim,
a
a ge
eração do potencial
p
de
e ação depe
ende de am
mbos,
cana
ais sensíveiis e resiste
entes à TT
TX. A diferrença se dá mais qua
ando queremos
estud
dar os cana
ais 1.8 e 1.9. Bloquea
amos os ca
anais sensív
veis com TT
TX e isolam
mos a
ativid
dade apen
nas desses dois últim
mos, resistentes – o que perm
mite uma maior
m
acurá
ácia no estudo do pap
pel desses ccanais na dor.
d
As princip
pais caracte
erísticas bio
ofísicas de Nav1.8 são
o a aberturra em
potenciais pos
sitivos (despolarizaçã
ão), o fec
chamento em poten
nciais nega
ativos
(hipe
erpolarizaçã
ão), a lentta inativaçã
ão e a rápida recuperação apóss inativo, o que
resulta em co
orrentes mais
m
prolon
ngadas que
e qualquerr outro ca
anal Nav. Mais
N
é o canal maiss resistente
e a inativação por esstímulos frios, o
interressante, Nav1.8
que o torna imp
portante no
o reconheciimento desse tipo de estímulo.
e
Nav1.8 é o canal N
Nav mais relevante
r
na
n fisiopato
ologia da dor
d
–
tanto
o por suas característticas biofís icas, como por sua lo
ocalização. É o canal mais
extensivamente
e estudado e estabele
ecido como
o alvo farm
macológico nesse conttexto.
Seria
a possível citar
c
inúme
eros estudo
os neste ed
ditorial, com
m resultad os importa
antes,
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demo
onstrando a participa
ação de Nav
v1.8 na do
or. Tentaremos resum
mir esses dados,
mas você pode
e consulta-los extens ivamente nas
n
referên
ncias biblio
ográficas cittadas
ao final deste te
exto.
Sabemos
s que Nav1
1.8 está diiretamente relacionad
do à gênes
se da
dor aguda em
m diferente
es modelo
os experim
mentais, co
omo CFA e carrage
enina,
capsaicina e ólleo de mos
starda, não
o apenas na
n pata, mas
m
também
m no peritô
ôneo,
indic
cando a participação
o desses ccanais tam
mbém na dor viscerral. Um es
studo
mosttrou, por exemplo, que a hip
perexcitabilidade de neurônios do GRD está
reduzida em an
nimais defic
cientes parra Nav1.8 em
e modelo
o experimen
ntal de jeju
unite.
Além
m disso, co
orrentes de Nav1.8 a umentaram
m significattivamente e
em modelo
os de
gastrrite, inflamação do tra
ato urinário
o e colite.
Dessa fo
orma, pode
eríamos pensar em duas
d
opçõe
es: Nav1.8 está
send
do mais ex
xpresso e/o
ou sua fun
nção está sendo modulada durrante estím
mulos
inflam
matórios e nociceptivo
os, aumenttando as co
orrentes de
e sódio por ele geradas. De
fato, sabemos que ambas
s as coisas acontecem
m, depende
endo do esttímulo. No caso
da in
nflamação, a liberação local de mediadore
es inflamató
órios por cé
élulas imun
nes e
lesad
das é cap
paz de lev
var ao au mento da função de
d Nav1.8,, por diferente
ina E2 (PG
meca
anismos. Alguns
A
med
diadores in
nflamatórios, como prostagland
p
GE2),
bradicinina, adenosina, se
erotonina, TNF-α, IL-1β, CXCL12, CXCL13
3 e endotelina-1
(ET-1) são capazes de ind
duzir a fossforilação de Nav1.8, por exemp
plo, via pro
oteína
quina
ases (PKA, PKC e p38).
p
Essa reação le
eva ao aumento da amplitude
e das
corre
entes de só
ódio de Nav
v1.8 e à m
mudança na
a dinâmica de ativaçã
ão de inativ
vação
do ca
anal – tornando-o ainda mais rá pido e fácil de abrir e mais lento
o em inativa
ar.
Não apen
nas na dor aguda e infflamatória, mas Nav1 .8 está tam
mbém
envo
olvido na gênese
g
e manutenção
m
o da dor crônica
c
neu
uropática – de forma
a tão
relev
vante que, em animais deficienttes para Na
av1.8 pode
e haver tottal impedim
mento
da g
geração de qualquer hiperalgessia em algu
uns modelo
os experim
mentais. Ap
pós a
lesão
o do nervo,, há uma completa
c
re
eorganizaçã
ão do nível de expresssão, localiz
zação
e fun
nção de Na
av1.8 ao lo
ongo do ne urônio. Os canais pas
ssam a serr expressos
s, por
exem
mplo, nos neuromas em torno
o do local lesionado, levando não apen
nas à
hiperrsensibilização do ne
eurônio, m
mas também
m à geração de disp
paros ectó
ópicos
espo
ontâneos. Animais
A
deficientes pa ra Nav1.8 apresentam
a
m até 50% menos disp
paros
espo
ontâneos qu
ue animais
s Nav1.8 n ormais, ap
pós uma le
esão no ne rvo safeno
o, por
exem
mplo. Em modelo
m
expe
erimental d
de ligação do
d nervo es
spinal, há co
o-localizaçã
ão de
MAPK
K e p38 com Nav1.8 no
n neuroma
a. A fosforilação resultante dessa
a interação
o leva
a um
m aumento nas correntes de Nav
v1.8 e na se
ensibilização do neurô
ônio.
Entretantto, o fato d
de Nav1.8 ter sua fun
nção aume
entada no nervo
n
lesionado não significa
s
qu
ue está ma is expresso
o. Estudos mostram q
que os níve
eis de
exprressão prop
priamente dita do ca nal estão reduzidos nos neurôn
nios lesionados,
mas aumentados em neu
urônios viz inhos, refo
orçando o conceito
c
de
e reorganiz
zação
que acontece durante
d
a dor
d neurop
pática. Som
mam-se, portanto, fun
nção aumen
ntada
no lo
ocal da les
são e função e expre
essão aum
mentados em
m neurônio
os vizinhos
s – o
paine
el perfeito para a hipersensibi
h
ilização do
o neurônio e geração
o de poten
nciais
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espo
ontâneos. Essa
E
reorganização ffoi observa
ada não apenas em roedores, mas
tamb
bém em humanos. Em
E
pacienttes com lesão do ple
exo braquia
al, Nav1.8 está
reduzido nos GRD
G
cervica
ais, mas a
aumentados
s nas fibra
as periférica
as próxima
as ao
local da lesão.
De uma maneira ge
eral, após a lesão de um nervo, há uma re
eação
inflam
matória inicial, no se
entido de re
eparar o te
ecido danificado. Nessse contexto, há
ação de div
libera
versos med
diadores infflamatórios, que como
o já vimos, são capazes de
modular a funç
ção de Nav1.8. Mas n o contexto de lesão do
d nervo, ssomam-se ainda
a
fatorres de cresc
cimento, co
omo o NGF
F, BNDF e GDNF
G
– todos capazess de aumen
ntar a
funçã
ão de Nav1
1.8. O NGF,, por exem plo, aumen
nta a densid
dade da co rrente de TTX-R
T
em s
subpopulaç
ções especííficas de ne
eurônios se
ensoriais, le
evando a u
um aumento da
excittabilidade aferente
a
nociceptiva.
Não apen
nas na dor neuropátic
ca induzida
a por lesão mecânica,, mas
tamb
bém na neuropatia
n
diabética, Nav1.8 é bastante
e relevantte. Em modelo
pesar de haver
expe
erimental de
d diabetes
s induzida por estrep
ptozotocina
a (STZ), ap
h
uma redução na expressão de Nav1..8, há um significativo
s
o aumento na correntte em
neurrônios de pequeno
p
diâmetro,
d
a
além de alteração no
os tempos de ativaç
ção e
inativ
vação do canal,
c
o bas
stante para
a gerar hipe
ersensibilidade. Esse d
dado nos revela
que a alteração de funçã
ão é biolog
gicamente mais relev
vante que a alteraçã
ão na
exprressão do canal,
c
ao ponto
p
de u ma poder compensarr a redução
o da outra. Um
traba
alho muito bonito e bastante cit ado, public
cado na rev
vista Nature
e, mostra que
q
o
metilglioxal, um
m metabólito da glic ose que se
e acumula na diabettes, é capa
az de
facilitar a aberttura de Nav
v1.8. Tamb
bém, o bloq
queio de Nav1.8 em ratos diabé
éticos
com a molécula Abbott A803467, é capaz de
d atenuar a alodinia
a mecânica
a e a
hiperralgesia térrmica mais eficazmentte que o tra
atamento com
c
lidocaín
na.
Além de mediadore s inflamató
órios, prote
eínas quinasses e fatores de
cresc
cimento, a análise pro
oteômica id
dentificou outras
o
molé
éculas capa
azes de alte
erar a
funçã
ão de Nav1.8. Um do
os mecanissmos de re
egulação fisiológica d a excitabilidade
ático, reduzindo
neurronal é a intternalização de canaiss Nav para o retículo endoplasmá
e
sua disponibilid
dade na membrana e conseque
entemente a função rresultante. Esse
proce
esso é prin
ncipalmente
e regulado por clatrin
na e pela ubiquitina
u
lligase Nedd4-2.
Algumas moléc
culas, no entanto, rresgatam os canais do retícullo, tornand
do-os
dispo
oníveis nov
vamente – molécula s geralmente moduladas após inflamaçã
ão ou
lesão
o do nervo.. A anexina II, por exe
emplo, exp
pressa em altos
a
níveis no GRD, se liga
direttamente ao
o terminal amino de
e Nav1.8, facilitando sua transslocação pa
ara a
ntando as correntes funcionais.
supe
erfície celula
ar e, portanto, aumen
f
Outra molécula
que aumenta o trânsito de
d canais p
para a mem
mbrana cellular é a ciinesina KIF
F5BA,
durante a inflamação
i
. A anquiri na G contrrola a
cuja afinidade pelo canal aumenta d
localização de Nav1.8 ao longo da fibra e a interação com
c
calmo
odulina regula a
funçã
ão do canal.
Diante diisso de tud
do isso então, quais as
a perspecttivas clínica
as do
bloqu
ueio de Nav
v1.8?
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Poderíam
mos pensar inicialmen
nte nos anestésicos lo
ocais, fárm
macos
bloqu
ueadores de
d canal de
e sódio. Esssas moléculas, no en
ntanto, não
o são selettivas.
Por e
esse motivo
o têm séria
as restriçõe
es a seu us
so sistêmico
o – que lev
va a convulsões,
ataxia, confusã
ão, sedação
o ou mesm
mo óbito. Diante,
D
no entanto, d a relevância do
co que é Nav1.8, dive
ersas comp
panhias farrmacêutica s têm dedicado
alvo terapêutic
esforrços no de
esenvolvime
ento de mo
oléculas se
eletivas ao canal, com
mo a Pfizer e a
dade 100 vezes
Abbo
ott. A molé
écula A8034
467, da Ab
bbott, por exemplo,
e
te
em seletivid
v
maio
or a Nav1.8
8 do que a qualquer o
outra isoforrma de Nav
v e já dem onstrou efiicácia
em inúmeros modelos
m
de dor aguda,, inflamatórria e neuropática. Estu
udos estrutturais
funciionais reve
elam que o local de liigação de A8034637
A
se sobrepõ
õe parcialm
mente
ao da tetracaín
na, sugerind
do que a s eletividade
e da isoform
ma pode se
er alcançada em
locais próximos
s aos da ligação de anestésico
os locais. Como
C
A803
3467 tem baixa
solub
bilidade e baixa
b
biodis
sponibilidad
de oral em roedores, limitando a administração
deste
e agente, modificaçõe
m
es estrutura
ais são necessárias. Mais
M
recente
emente, a Pfizer
P
PF-01247324 (estrutturalmente semelhan
publiicou os dados da molécula P
nte à
lamo
otrigina), seletiva a Nav1.8
N
e ccom boa biodisponib
b
ilidade porr via oral. Esse
comp
posto foi efficaz em alliviar tanto a dor infla
amatória (induzida po
or carragen
nina e
por C
CFA) quantto a dor neu
uropática e
em diferente
es modelos
s experimen
ntais.
Sempre dizemos aq
qui que os
s estudos estão
e
avanççando, e is
sso é
uma grande ve
erdade! Cerrtamente p
podemos es
sperar boas
s surpresass das molé
éculas
bloqu
ueadoras de
d Nav1.8 nos
n próximo
os anos.
Longe de
e esgotar a
as informa
ações sobre
e Nav1.8, esperamos
s que
este editorial tenha dire
ecionado s eus conhe
ecimentos a buscar sobre aspectos
espe
ecíficos do canal.
c
Boa sorte!
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