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Canais
C
Navv - uma breve revisão
Andreza
a Urba de Quadros *

Prezado
o leitor, o DOL abord
dou nos últimos messes uma classe
c
muitto importan
nte de rec
ceptores/ca
anais: os Nav – can
nais iônico
os ativados
s por
volta
agem. A ca
ada mês, nosso
n
edito
orial tratou de um dos nove sub
btipos de canal.
c
Agorra, trazemo
os a você uma
u
rápida
a revisão sobre
s
todos
s eles! Lem
mbramos qu
ue se
você
ê quiser ter acesso a cada assu
unto com mais profu
undidade, p
pode ler no
ossos
edito
oriais anteriores.
Os Nav
v são ca nais heterromultímeros compo
ostos por uma
subu
unidade alfa
a (α) e subunidades a
auxiliares beta (β). A subunidade
e α é neces
ssária
para formar a estrutura
e
fu
uncional esssencial do Nav e as subunidadess β modula
am as
propriedades biofísicas
b
do canal, a
além de re
egular o transporte e a fixação
o dos
cana
ais junto à membrana axonal. A subunidad
de α é composta por q
quatro dom
mínios
homólogos (I a IV). Cada
a domínio ccontém seis segmento
os em α-hé
élice (S1 a S6),
que participam
m ativamente do proccesso de ativação
a
e fechamentto do cana
al. Os
segm
mentos tran
nsmembran
na S1-S4 a
atuam como um sensor de volta
agem, enqu
uanto
que S5 e S6 forrmam o poro.
Foram descritos até o mo
omento nove genes 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).
Os cana
ais Nav po
odem existtir em três estados d
de conform
mação
diferrentes, dep
pendendo do potencia l da memb
brana: aberrtos, fechad
dos ou inattivos.
Quan
ndo a me
embrana está
e
hiperp
polarizada, os canais
s estão fe
echados e não
perm
mitem o trâ
ânsito de ío
ons. Na desspolarização, os senso
ores de volltagem movemse p
para fora em
e
um movimento ro
otativo, deixando o poro
p
aberto
o por um curto
perío
odo (±1 ms).
m
O can
nal então e
entra em um estado
o inativado
o via inativ
vação
rápid
da. Uma “p
porta” de in
nativação ccitoplasmática está loc
calizada en
ntre os dom
mínios
III e IV. Dura
ante a ráp
pida inativa
ação, os resíduos fla
anqueadore
es atuam como
dobrradiças molleculares, permitindo
p
que essa porta bloqueie a porrção intrace
elular
do p
poro, em um
u
mecaniismo seme
elhante a uma
u
tampa
a articulad a. A inativ
vação
rápid
da ocorre dentro
d
de uma
u
escala
a de tempo
o de milisse
egundos; n
no entanto, uma
segu
unda forma distinta de
e inativação
o, conhecida como ina
ativação len
nta, atuando por
deze
enas de segundos, po
ode ocorre r em respo
osta a des
spolarizaçõe
es prolongadas,
como
o na inflam
mação ou lesão do nerv
rvo, por exe
emplo. Os mecanismo
m
os envolvido
os na
inativ
vação len
nta ainda não são
o bem compreendi
c
idos. Por fim, com
m a
hiperrpolarização, retorna ao estad
do fechado e está, portanto, disponível para
subunidad
ativa
ação nova
amente. Diferentes
D
des β de
eterminam caracterís
sticas
diferrentes a cad
da canal. Por exemplo
o, Nav1.8 tem inativaç
ção lenta, m
mas uma rápida
recuperação após inativo
o, o que resulta em
m corrente
es mais prrolongadas que
qualq
quer outro canal Nav
v. Mais inte
eressante, Nav1.8 é o canal m ais resistente a
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inativ
vação por estímulos frios,
f
o que
e o torna importante no reconh
hecimento desse
d
tipo de estímulo
o.
A maiorria dos can
nais Nav co
onhecidos tem papel na dor. Alguns
ainda
a pouco estudados, como o N
Nav1.1 e o 1.3. Exce
eções são os canais 1.4,
exprresso no músculo
m
esq
quelético e 1.5, pres
sente no músculo
m
ca
ardíaco. Em
mbora
algun
ns poucos trabalhos o tenham relacionad
do à dor, nada
n
ainda
a concreto.. Sua
impo
ortância se dá mais quando
q
esttudados efe
eitos colate
erais de no
ovos compostos
bloqu
ueadores de
d Nav, ten
ndo em vissta que esttes canais compartilha
c
am até 75%
% de
similaridade entre si.
A TTX, extraída d o baiacu, é capaz de
e bloquear a atividade
e dos
cana
ais 1.1 a 1.7
7, mas não
o dos canaiss 1.8 e 1.9 – os mais moduladoss durante a dor.
A ge
eração do potencial
p
de
e ação depe
ende de am
mbos, canaiis sensíveiss e resisten
ntes à
TTX. A diferen
nça se dá mais qua ndo quere
emos estud
dar os can
nais 1.8 e 1.9.
Bloqueamos os canais sen
nsíveis com
m TTX e isolamos a atividade ape
enas desses
s dois
últim
mos, resiste
entes – o qu
ue permite uma maior acurácia no estudo d
do papel de
esses
cana
ais na dor.
Os cana
ais Nav1.1
1 são exprressos principalmente
e por neurrônios
sensoriais de médio
m
diâm
metro, espe
ecialmente fibras Aδ. Por outro
o lado, 10%
% de
células positivas para Nav
v1.1 são ne
eurônios nã
ão mielinizados de peq
queno diâm
metro,
fibras C. Alguns
s estudos demonstram
d
m que Nav1
1.1 está env
volvido na dor viscera
al.
Já os Nav 1.2 são
o expressos
s ao longo de axônioss mielinizad
dos e
em u
um subconjjunto de ax
xônios desm
mielinizados. Está env
volvido com
m a conduçã
ão de
potenciais de ação
a
mesm
mo com inttensa despo
olarização, sendo essses canais mais
aptos para disp
paros de baixa frequê
ência. Até o momento
o os princip
pais estudo
os de
Nav 1.2 são in vitro. Opio
oides são ccapazes de bloquear correntes
c
d
de sódio de
e Nav
1.2. Também, bloqueado
ores dos ccanais de sódio
s
não seletivos ccomo lidoc
caína,
mexiiletina e be
enzocaína, se mostrarram mais potentes
p
em
m bloquearr canais Nav 1.2
do que outros canais, com
mo Nav 1.8
8 por exem
mplo. Contu
udo, a escle
erose múltiipla é
até o momento
o a principa
al condição
o de envolv
vimento de Nav 1.2, ccom o aum
mento
da su
ua expressã
ão ao longo
o de axônio
os desmielinizados em
m pacientes acometido
os.
O Nav 1.3 é um
m dos cana
ais de sódio voltagem
m depende
entes
sensíveis ao blo
oqueio pela
a tetrodotox
xina (TTX),, com uma característtica interess
sante
de te
er rápida ativação
a
e inativação.. São canais comume
ente expresssos no pe
eríodo
embrionário, mas
m
que voltam a ser expressos durante e/ou após a lesão de ne
ervos
perifféricos – marcados
m
nesse caso, pela exprressão diferrencial da subunidade
e β3,
ause
ente no período embrionário. Em
m situações patológicas
s, o Nav 1. 3 contribui para
a hiperexcitabilidade neu
uronal e o disparo ectópico em
e
neurôn
nios lesionados,
ndo, portanto, relacionado aoss principais
s sintomas da dor ne
estan
europática: dor
espo
ontânea, alo
odinia e hip
peralgesia.
Nav1.7 é talvez o mais intere
essante dos
s canais. Issso porque é um
alvo terapêutico geneticamente vali dado, o qu
ue é raro! Uma muta ção, com perda
p
de fu
unção em Nav1.7
N
resu
ulta em au sência tota
al de sensação dolorossa, chamad
da de
insen
nsibilidade congênita à dor (ICD
D). Paralelamente, um
ma condição
o extremam
mente
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dolorrosa chama
ada eritrom
melalgia é o resultado
o da expres
ssão e funçção aumenttadas
tamb
bém de Nav1.7. Duas
s situaçõess diferentes
s, mesmo alvo.
a
Mais do que explicar
os siintomas do
os paciente
es, essa de
escoberta também res
sultou em uma corrid
da da
indús
stria farma
acêutica po
or novos a
analgésicos
s que bloqu
ueassem N
Nav1.7. Em
mbora
ainda
a tenhamo
os algumas moléculass em fase de teste clínico,
c
aind
da nenhum
ma no
merc
cado. Além
m disso, Nav1.7
N
esttá envolvido na dor em inúm
meros modelos
omo crônic
expe
erimentais, tanto de dor aguda co
ca.
Por outro lado, Na
av1.8 é o canal
c
mais extensivam
mente estud
dado.
O ca
anal Nav1.8 é codific
cado pelo gene SCN10A e está
á expresso
o em neurrônios
sensoriais, majoritariamen
nte de peq ueno diâmetro (50-85
5% de fibra
as C e 9,5--13%
em ffibras A) – daí sua im
mportância n
no contexto
o do estudo
o da dor. N
Não há qua
alquer
exprressão de Nav1.8
N
no sistema
s
ne rvoso central: nem na medula e
espinal, nem no
céreb
bro. Nav1.8
8 é o princ
cipal canal Nav resiste
ente à tetro
odotoxina ((TTX). Sabemos
que Nav1.8 es
stá diretam
mente relaccionado à gênese
g
da dor aguda
a em difere
entes
modelos experimentais, e também na dor infflamatória e visceral.. É diretam
mente
influe
enciado por mediadorres inflamattórios, que levam ao aumento
a
da
a amplitude das
corre
entes de só
ódio e à mudança na dinâmica de
d ativação
o de inativa
ação do canal –
torna
ando-o aind
da mais rápido e fácill de abrir e mais lento
o em inativ
var. Não ap
penas
na d
dor aguda e inflamattória, mas Nav1.8 es
stá também
m envolvid
do na gêne
ese e
manutenção da
a dor crônic
ca neuropá
ática – de forma
f
tão relevante
r
q
que, em animais
defic
cientes parra Nav1.8 pode have
er total im
mpedimento da geraçã
ão de qua
alquer
hiperralgesia em
m alguns modelos
m
ex
xperimentais. Após a lesão do nervo, há uma
comp
pleta reorg
ganização do
d nível de expressão
o, localizaçã
ão e função
o de Nav1.8 ao
longo
o do neurô
ônio. Os can
nais passam
m a ser expressos, po
or exemplo
o, nos neuromas
em ttorno do loc
cal lesionad
do, levando
o não apenas à hipers
sensibilizaçção do neurrônio,
mas também à geração de disparros ectópicos espontâ
âneos. É ju
ustamente com
Nav1
1.8 que esttamos mais
s longe em termos de tratamento
o, iniciativa
as lideradas
s pela
Pfize
er e Abbott. O bloqueio de Nav1
1.8 em rato
os diabético
os com a m
molécula Abbott
A803
3467, por exemplo, é capaz de
e atenuar a alodinia mecânica
m
e a hiperalgesia
térm
mica mais eficazmente
e
e que o tra
atamento com
c
lidocaíína. Semprre dizemos aqui
que os estudo
os estão avançando, e isso é uma gran
nde verdad
de! Certam
mente
pode
emos esperar boas surpresas das moléc
culas bloqueadoras d
de Nav1.8
8 nos
próximos anos.
E finalm
mente, Nav
v 1.9. É um
m dos canaiis também TTX resisttente,
prefe
erencialmen
nte express
so em neurrônios do GRD,
G
do gân
nglio trigêm
meo e neurrônios
mioe
entéricos in
ntrínsecos. Este cana
al é capaz de produz
zir uma corrrente de sódio
persistente, res
sponsável pelo
p
aumen
nto das res
spostas des
spolarizante
es sublimin
nares.
É attivado em
m situações
s em o potencial de memb
brana está
á relativam
mente
hiperrpolarizado
o (−80 mV
V), o que i ncrementa e prolong
ga a respo sta ao sinal de
desp
polarização,, aumentan
ndo assim a excitabilidade neurronal. Vário
os distúrbio
os da
dor e
em humanos são ass
sociados a variantes genéticas
g
e ganho de
e função do
o Nav
1.9 (aumento da sua ativ
vidade fisio
ológica), in
ncluindo a dor de iníccio precoce
e nas
extre
emidades distais,
d
a dor agrava
ada pelo frio
f
e a dor neuropá
ática. Tam
mbém,

3

www
w.dol.innf.br
quan
ndo com ga
anho de fu
unção e au
umento de sua atividade, Nav1 .9 faz com
m que
tinais agu
ocorra o desenvolvimen
nto de diistúrbios gastrointes
g
udos e graves
associados a do
or visceral em
e humano
os.
Longe de
d esgotarr as inform
mações sob
bre Navs, esperamos
s que
este editorial tenha dire
ecionado s eus conhe
ecimentos a buscar sobre aspectos
espe
ecíficos de cada cana
al. Recome
endamos fortemente
f
a leitura da revisã
ão do
profe
essor David
d Bennett e colabora
adores, publicada em
m Janeiro d
deste ano (doi:
10.1152/physre
ev.00052.2
2017). Além
m disso, pra
a você que tem intere
esse no assunto,
busq
que também
m pelos trrabalhos do
os professores Steph
hen Waxm ann e de John
Wood.
Boa sorrte!

* Farm
macêutica, pó
ós-doutoranda
a do Laboratórrio de Dor do Depto. de Farrmacologia da
a FMRP-USP
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