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Navv 1.9 - Um
m importantte mecanissmo da reg
gulação da excitabiliddade neuro
onal
M
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Os Canais de Sódio
o Voltagem - Depende
entes (Nav)) desempen
nham
um importante
e papel na
a regulaçã
ão da exciitabilidade dos neurô
ônios prim
mários
afere
entes nocic
ceptivos, pois
p
são e
essenciais para a co
ondução da
a sinalizaç
ção e
propagação do potencial de
d ação ressponsável por transm
mitir a inforrmação dolo
orosa
para o Sistema Nervoso Central
C
(SN C), por tal funcionalid
dade estes canais possuem
um papel fund
damental tanto em ssituações fisiológicas
f
quanto em
m situaçõe
es de
patologias. Com
mo mencion
nado anteriiormente em
e nossa sé
érie de Edittoriais, os Nav’s
são c
classificado
os de acordo com a su
ua subunida
ade alfa, se
endo eles d
de Nav 1.1 - 1.9
e Nav x.
O Nav 1.9 é um d
dos canais de sódio dependentte de volta
agem,
tamb
que é pre
bém categorizado co
omo Tetrod
dotoxina Resistente,
R
eferencialm
mente
exprresso em neurônios dos gânglioss da raiz dorsal
d
(DRG
G’s) de peq
queno diâm
metro,
neurrônios do gânglio
g
trigêmeo e ne
eurônios mioentéricos
m
s intrínseco
os. Este canal é
capa
az de produ
uzir uma corrente
c
de
e sódio perrsistente, responsáve
r
el pelo aum
mento
das respostas despolariza
d
ntes sublim
minares. É ativado em
m situaçõess em o pote
encial
de m
membrana está relativ
vamente h
hiperpolarizado (−80 mV), o qu
ue incrementa e
prolo
onga a resp
posta ao sinal de desp
polarização
o, aumentando assim a excitabilidade
neurronial.
A despola
arização do
os terminaiis sensoriaiis relaciona
ada ao aum
mento
das c
correntes de
d sódio pe
ersistentes via Nav 1.9 é associa
ada a dimin
nuição do limiar
l
de ativação por calor em nocicepto res. Situaç
ção que compõe a sin
ntomatologia de
ções doloros
sas.
diverrsas condiç
O aumen
nto de funçã
ão de Nav 1.9, encontrado em v
variações no seu
ão de potenciais de ação em fibrras nocicep
gene
e, leva a ba
aixo limiar para geraçã
ptivas
do tiipo C silenc
ciosas/adorrmecidas – nociceptorres que pos
ssuem um alto limiar para
geração de pote
encial de ação.
Vários distúrbios da
a dor em humanos
h
são associa dos a varia
antes
gené
éticas e ganho de fun
nção do Na
av 1.9 (au
umento da sua ativida
ade fisiológ
gica),
inclu
uindo a dorr de inicio precoce n
nas extremidades disttais, eritro melalgia, a dor
agravada pelo frio e a do
or neuropáttica assim como a insensibilidad
de à dor. Nesta
N
últim
ma, o meca
anismo ass
sociado env
volve desp
polarização maciça de
e neurônios
s dos
DRG’s, dependente de Na
av 1.9, qu
ue inativa os
o canais de
d sódio prresentes nestas
células, reduzin
ndo assim sua
s
capacid
dade de exc
citabilidade.
dio no Sis
Variantes
s do gene que codiffica os can
nais de sód
stema
Nerv
voso Periférico (SNP), incluindo -se Nav 1.9, são associados à Neuropatia de
Fibra
as Finas (NFF), que é um distúrb
bio de fibra
as A- (deltta) finamen
nte mieliniz
zadas
e fib
bras C não
o mielinizadas do sisstema sens
sorial bem como fibrras do Sis
stema
Nerv
voso Autonô
ômico. A apresentaçã
ão clinica envolve dor muitas ve
ezes associa
ada a
distú
úrbios de sensibilidad
s
e (formiga
amento, au
usência de sensibilida
ade) e sintomas
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autonômicos. O principal mecanism
mo associado a esse tipo de ccanalopatia
a é o
ganh
ho de funçã
ão dos Nav’’s.
Nav 1.9 é responssável por aumentar
a
o influxo ccelular de Sódio
S
(Na), atuando na despo
olarização d
da célula, envolvido na respo
osta neuron
nal a
mulos nociv
vos ou não, regulan
ndo sua ex
xcitabilidade com a a
amplificaçã
ão do
estím
influx
xo de cátio
ons. Quando o Nav 1. 9 ganha fu
unção, e outros distúrb
bios impedem a
saída
a de cátions na célula
a, ocorre um
m acumulo de cátions
s no meio i ntracelularr, que
uenas fibra
é con
nhecido por causar da
anos a pequ
as nervosas
s, podendo atuar caus
sando
uma condução supranorm
mal nos cic los de recu
uperação do potencia
al de memb
brana
das c
células nerv
vosas.
Tanto a inativação do canal Nav
N
1.9 qu
uanto o accumulo de sódio
intra
acelular fora
am descrito
os como en
nvolvidos em
m situações
s dolorosass crônicas.
Foi consttatado que
e o Nav 1.9 quando com ganh
ho de funç
ção e
aumento de su
ua atividad
de, faz com
m que ocorrra o desenvolvimentto de distú
úrbios
gastrrointestinaiis agudos e graves as sociados a dor viscera
al em huma
anos.
As respo
ostas excittatórias afe
erentes do
o Nav 1.9
9 em inerv
vação
visce
eral estão relacionada
as a uma ação de múltiplos
m
mediadores
m
inflamatórrios bradicinina, his
stamina, serotonina,
s
prostaglandina E2 – embora a estimulação
isolada de algu
uns destes mediadore
es não é ca
apaz de alterar a ativ
vidade do canal,
c
porta
anto, some
ente o con
njunto form
mador de processo inflamatório
o atua sob
bre a
ativid
dade Nav 1.9.
1
Na prese
ença da infflamação, o Nav 1.9 tem pote
encial de ser “a
chav
ve” chave pela
p
qual os
o mediado
ores inflama
atórios pod
dem evocarr o potencial de
ação
o espontâneo e ser um importtante regulador da sensibilidad
s
de aferente
e aos
estím
mulos desp
polarizantes
s externos . Assim, a atividade
e de Nav 1.9 pode estar
relac
cionada a hipersensibilidade viisceral, especialmente nas via s que ine
ervam
cólon
n.
Por ser expresso em neurônios sen
nsoriais, o Nav 1.9
9 foi
identtificado como um im
mportante regulador da sensibilidade afe
erente das vias
visce
erais da dorr a estímulo
os mecâniccos e inflam
matórios.
Até o momento nã
ão é de nosso conhecimento a existência de
molé
éculas com atividade inibitória se
eletiva para Nav 1.9. A partir de
esses estud
dos e
descobertas re
elacionadas
s a ativida
ade do Na
av 1.9, sugere-se q
que, por atuar
signiificativamen
nte no desenvolvimen
nto de dive
ersos tipos de dor, esste canal possui
p
potencial como um alvo te
erapêutico tanto em dores
d
com component
c
tes inflamattórios
mais
s pronunciados quanto
o em dores neuropátic
cas.
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