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RESUMO 
Orellana AMM. Efeitos da administração intrahipocampal de Ouabaína na 
modulação das vias NFкB, BDNF-CREB e WNT/β-CATENINA ao longo de um 
decurso temporal de 24 horas. [tese (Doutorado em Farmacologia)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016.   
 
 

A enzima NKA (Sódio Potássio Adenosina Trisfosfatase) é uma proteína de 
membrana altamente conservada em eucariotos que estabelece e mantém altas 
concentrações intracelulares de K+ e baixas de Na+, através da hidrólise de uma 
molécula de ATP. No entanto, além de seu papel regulatório na homeostasia iônica, 
estudos sugerem um papel na transdução de sinal e na ativação da transcrição 
gênica. Na presença da ouabaína (OUA), esteróide cardiotônico endógeno, a NKA é 
capaz de promover a oscilação nos níveis de Ca2+ intracelular por interação 
proteína-proteína com receptores de IP3 na membrana de retículo endoplasmático, 
e de ativar a via da Src quinase, com consequente transativação da via da MAPK 
(proteína quinase ativada por mitógeno). A oscilação nos níveis de Ca2+ intracelular 
por consequência da sinalização de OUA ou do aumento da atividade sináptica em 
neurônios pode levar a ativação do fator de transcrição NFB. O NFB, no SNC, 
regula a expressão de genes que controlam a morte celular programada, a adesão 
celular, a proliferação, a inflamação e processos importantes para formação de 
memórias. Uma vez ativada, a via do NFB parece ser capaz de modular a ativação 
de outras vias de sinalização, como a via canônica da WNT (WNT/-CATENINA). O 
objetivo dessa tese foi verificar o mecanismo molecular de sinalização 
desencadeado pela administração de OUA 10 nM, em neurônios do hipocampo de 
ratos, e especificamente seus efeitos na ativação das vias de sinalização NFкB, 
BDNF/CREB e a via canônica da WNT/-CATENINA, assim como as consequências 
morfológicas e funcionais da modulação dessas vias. Os resultados encontrados 
mostram que a OUA 10 nM, no hipocampo de ratos, é capaz de ativar a via da Src-
ERK, PI3K-AKT, NFкB, a via canônica da WNT e aumentar a ativação de CREB e a 
expressão de BDNF. Além disso, verificamos em cultura primária embrionária de 
neurônios hipocampais, que a OUA 10 nM não aumenta a taxa de apoptose, e é 
capaz de evitar a morte neuronal por apoptose frente a um estímulo excitotóxico, 
elevando a expressão da proteína Bcl-xL. Assim a OUA parece alterar o 
microambiente celular favorecendo a ativação de vias que tem em comum o papel 
pró-sobrevivência, crescimento, diferenciação e que participam no processo de 
formação de memórias, em detrimento da apoptose. Esse ambiente levou ao 
aumento da arborização dendrítica de neurônios da região CA1 do hipocampo e giro 
dentado (GD) repercutindo na melhora da memória de referência espacial desses 
animais quando submetidos ao teste comportamental do Labirinto Aquático de 
Morris e a piora do processo de extinção de memória de longa duração, também 
conhecido como flexibilidade comportamental.  
 

Palavras-chave: Ouabaína. Hipocampo. NFкB. BDNF. CREB. WNT. Β-CATENINA.  

 
 

 

 



 

ABSTRACT 
Orellana AMM.  Effects of Ouabain intrahippocampal injection in modulation of NFкB, 
BDNF/CREB and WNT-β-CATENIN signaling pathways in a time course of 24 hours. 
[thesis (PhD thesis in Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2016.    
 

The NKA enzyme (Sodium Potassium Adenosine Trisfosfatase) is a highly 
conserved membrane protein in eukaryotes that establishes and maintains high 
intracellular concentrations of K+ and low concentrations of Na+ through the 
hydrolysis of an ATP molecule. However, in addition to its regulatory role in ion 
homeostasis, studies suggest a role for the enzyme in signal transduction. In the 
presence of ouabain (OUA), an endogenous cardiotonic steroid, NKA seems to 
trigger oscillations in intracellular Ca2+ levels, due to an interaction with IP3 receptors 
on endoplasmic reticulum membrane. Furthermore, OUA-NKA seems to activate the 
Src kinase complex with consequent transactivation of MAPK (mitogen-activated 
protein kinase). Indeed, the intracelular Ca2+ oscillation levels can lead to activation 
of the transcription factor NFкB. The NFкB in the CNS, regulates expression of genes 
controlling programmed cell death, cell adhesion, cell proliferation, inflammation and 
important process for memory formation. Once activated, the NFкB pathway can 
modulate the activation of other signaling pathways, such as the canonical WNT 
pathway (WNT / β-CATENIN). The aim of this thesis was to investigate the molecular 
mechanism of signaling triggered by the administration of OUA 10 nM in rat 
hippocampal neurons, specifically its effects on the activation of NFкB, BDNF/CREB 
and the canonical WNT /β-CATENIN signaling pathways, as well as the 
morphological and functional changes due to modulation of these pathways. The 
results suggests that OUA 10 nM in rat hippocampus, are able to activate Src-ERK 
pathway, PI3K-AKT, NFкB, canonical Wnt pathway and CREB/BDNF. Furthermore, it 
was observed that in primary neuronal cell culture, OUA was able to prevent 
neuronal death by apoptosis after an excitotoxic stimulus, increasing the expression 
of Bcl-xL protein. Thus OUA seems to alter the cellular microenvironment once it 
activate some signaling pathways that have in common the pro-survival role, growth, 
differentiation and memory formation, rather than apoptosis. This environment has 
led to increased neuronal dendritic branching in CA1 and dentate gyrus (DG) and to 
improvement of spatial reference memory of these animals when submitted to the 
behavioral test Morris Water Maze, leading to na imparment in memory extinction 
process, also known as behavioral flexibility. 

 

Keywords: Ouabain. Hippocampus. NFкB. BDNF. CREB. WNT. Β-CATENIN. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O Hipocampo e a Memória 

O hipocampo é uma estrutura filogeneticamente conservada e constituída de 

três camadas corticais denominadas de Cornu Ammonis (CA), subdivididas em CA1, 

CA2 e CA3, pelas características morfológicas e de conexões sinápticas (1). O 

hipocampo está inserido na formação hipocampal que é composta pelas três regiões 

do CA, pelo giro dentado (GD), pelo complexo subicular e pelo córtex entorrinal (EC) 

(2). À formação hipocampal, genericamente chamada de hipocampo é atribuída um 

papel fundamental no armazenamento de memórias (3). 

De maneira geral, o aprendizado pode ser caracterizado por uma mudança de 

comportamento resultante da aquisição de novos conhecimentos acerca do mundo 

(4, 5). O aprendizado só é possível graças à existência de um processo de 

codificação desse conhecimento, que é armazenado e evocado, e ao qual 

chamamos memória (5, 6).  De maneira simplista pode-se dizer que a aquisição de 

novos conhecimentos faz com que ocorram mudanças nos padrões de atividade 

neuronais aumentando a força de algumas sinapses, e a memória é a capacidade 

de reativação das conexões sinápticas alteradas (7). 

A memória pode ser classificada de acordo com o seu curso temporal, como 

de curta ou longa duração e ainda pela natureza da informação.  

De maneira geral, a memória de curta duração pode ser dividida em duas: a 

memória de curta duração propriamente dita (short-term memory - STM), e a 

memória operacional (8-10). Ambas tem capacidade limitada, são transitórias, e são 

importantes para completar uma tarefa momentânea, com a diferença de que a 

memória operacional compreende um sistema de grande complexidade (11).   

A memória de curta duração pode relacionar-se com informações que o 

individuo adquire conscientemente ou não. Um exemplo utilizado por Cowan para 

descrever memória de curta duração evocada sem a intervenção consciente é uma 

situação em que um indivíduo de uma determinada região conversa com uma 

pessoa de outra localidade com sotaque pronunciado. Após algum tempo de 

conversa, e de forma não intencional, o indivíduo começa a expressar o sotaque do 

outro em sua fala (9). A memória de curta duração tem capacidade de envolver 

eventos sensoriais, assim como também abrange a memorização de movimentos, 
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dígitos, palavras, nomes e outras informações por um curto período de tempo (12), 

no limite de 4 a 7 porções de informações (10).   

A memória operacional foi descrita como uma memória distinta da memória 

de curta duração, por Baddeley e Hitch, em 1972, embora as informações também 

sejam armazenadas por um curto período de tempo. No modelo proposto por eles, a 

memória operacional compreenderia uma central executiva auxiliada por dois 

sistemas de suporte diferentes que juntos seriam responsáveis por arquivar 

temporariamente e manipular as informações de natureza fonológica e de natureza 

vísuo-espacial. Alguns anos mais tarde, Barddeley inseriu mais um elemento em seu 

modelo, o retentor episódico (13), que seria responsável por tornar conscientes as 

memórias de longa duração evocadas, complementando as ações da central 

executiva que integraria as informações mantidas pelos sistemas de suporte com 

informações da memória de longa duração, sendo, portanto a responsável pela 

capacidade de planejamento e seleção de estratégias (4, 14). Exemplos de 

situações que utilizam a memória operacional são tarefas mais complexas que 

demandam velocidade de raciocínio e atenção, como solucionar operações 

matemáticas, realizar cálculos mentalmente, completar palavras, rotacionar letras 

mentalmente e outras tarefas que de certa forma abrangem a memória de curta 

duração, mas que demandam acesso a conhecimentos prévios e uma complexidade 

maior na execução (10).  

Assim, alguns autores sugerem que a memória de curta duração, a memória 

operacional e a memória de longa duração pertencem e são controladas por 

diferentes subsistemas cerebrais, que podem ou não pertencer às mesmas 

estruturas, envolvendo uma grande variedade de mecanismos moleculares (8, 10). 

No entanto, existem ligações bastante evidentes entre os sistemas, no córtex pré-

frontal existe uma ligação entre a memória de longa duração e a memória 

operacional, e entre a memória operacional e a memória de curta duração nas 

células piramidais da camada CA1 do hipocampo e no córtex parietal e entorrinal (8, 

15).   

A memória de longa duração divide-se em duas formas: a memória implícita 

(não declarativa ou de procedimentos) e a explícita (ou declarativa). A memória 

implícita é uma forma inconsciente de memória e manifesta-se de forma automática 

como aprendizado de memórias motoras, memória de hábitos e condicionamentos e 
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não será abordada aqui. Já a memória explícita é altamente flexível, com evocação 

deliberada e consciente de conhecimentos de fatos e acerca de pessoas, lugares e 

coisas. A memória explícita divide-se em memória episódica e memória semântica. 

A memória episódica é a que constitui nossas experiências pessoais, autobiográfica 

e a memória semântica é a utilizada para o aprendizado de novas palavras e 

conceitos (4, 5, 10). 

  

 
 
 
Figura 1 – Os tipos e subtipos de memória e suas regiões de processamento. A memória 

explícita se divide em memória episódica e semântica. A primeira constitui nossas 
experiências pessoais da vida, enquanto que a semântica é aquela utilizada no 
aprendizado de novas palavras ou conceitos. A memória explícita não se limita a uma 
única estrutura cerebral, mas ao contrário disso, depende da interação entre estruturas 
do lobo temporal medial e os córtices associativos. Já a memória implícita manifesta-se 
geralmente de forma automática, com pouco processamento consciente, e divide-se em: 
memória de hábitos e habilidades (dependente de estriado), memória de repetição ou 
representação perceptiva também chamada de pré-ativação, na qual ocorre um 
reconhecimento mais rápido de um objeto ou palavra em uma segunda exposição, 
independente da recordação consciente (dependente de néocortex), e os 
condicionamentos comportamentais que poderão envolver amígdala, cerebelo e vias 
reflexas para a resposta. Adaptada de Helene e Xavier, 2003 (4).  

 
O lobo temporal medial, em especial a região CA1 do hipocampo 

desempenha um papel fundamental na formação das memórias explícitas, 
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juntamente com o córtex entorrinal que emite e recebe fibras de vários núcleos como 

o septo medial, o córtex pré-frontral mediolateral (fundamental para o 

processamento da memória operacional) do córtex parietal associativo, do córtex 

sensorial e da amígdala (16, 17).  

 

 
 
Figura 2 - Esquema das principais conexões do hipocampo.  O esquema ilustra a complexidade 

da rede de comunicação nervosa entre as principais estruturas envolvidas com a 
codificação, armazenamento, consolidação e evocação de memórias. O hipocampo faz 
conexões e recebe conexões diretas de estruturas como amígdala e córtex entorrinal. O 
córtex entorrinal, além do hipocampo, faz conexões e recebe inervações do córtex 
perirrinal e parahipocampal, que por sua vez envia e recebe inervações do lobo frontal, 
temporal e parietal. O lobo frontal envia e recebe fibras do córtex entorrinal e do Tálamo, 
que também se comunica com o córtex perirrinal. O tálamo recebe inervações do 
hipocampo. O lobo parietal, por sua vez, envia inervações para o córtex entorrinal e para o 
hipocampo.  Adaptada de Nadel e Hardt, 2010 (16).  

 
No entanto, diferentes regiões do lobo temporal medial parecem 

desempenhar papéis diferentes. Algumas áreas do circuito do lobo temporal medial 

parecem ser especialmente importantes para o reconhecimento de objetos, o que 

pode ser evidenciado frente a uma lesão limitada ao córtex perirrinal que produziu 

um déficit de reconhecimento de objetos muito mais pronunciado quando comparado 

a uma lesão seletiva do hipocampo (5). Em contrapartida, o hipocampo parece ser 

relativamente mais importante para a representação espacial que para o 
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reconhecimento de objetos, pois em ratos e camundongos, lesões de hipocampo 

interferem na memória espacial e de contexto (5, 18, 19).  

As células piramidais da região CA1 possuem uma característica bastante 

interessante que é sua capacidade de disparo em localidades específicas do 

ambiente. O estudo dessas células iniciou-se com o grupo de O´Keefe e Dostrovsky 

em 1971, quando descobriram as “células de lugar ” (20). Estudos posteriores, no 

entanto, mostraram uma importante representação de inúmeros detalhes do 

ambiente nos neurônios do CA1, como a textura do piso, odor do ambiente, cores e 

formas da configuração experimental, passagem do tempo e estado motivacional 

(21).  

Além disso, o circuito córtex-hipocampo é responsável por mediar o processo 

de armazenamento de memórias associativas específicas, em partes, em 

decorrência de alterações de longa duração na plasticidade sináptica (22). A 

informação do córtex entorrinal chega aos neurônios da camada CA1 do hipocampo 

por meio de duas vias excitatórias, chamadas perforantes: uma via direta e uma via 

indireta (5). A via direta tem suas origens nos neurônios da camada III do córtex 

entorrinal, e seus axônios estabelecem sinapses nos dendritos apicais mais distais 

dos neurônios de CA1. Na via indireta, a informação dos neurônios da camada II do 

córtex entorrinal chega aos neurônios da região CA1 pela via trissináptica. Os 

axônios de neurônios da camada II do córtex entorrinal projetam-se pela via 

perforante para células granulares do giro dentado (DG), que por sua vez projetam 

seus axônios na via das fibras musgosas, excitando células piramidais na região 

CA3 do hipocampo, e finalmente, os axônios dos neurônios da região CA3 se 

projetam pela via colateral de Schaffer para estabelecer sinapses excitatórias nas 

regiões mais próximas dos dendritos das células piramidais de CA1 (3, 5, 20, 23, 

24).  

Embora as projeções excitatórias do córtex entorrinal para a região CA1 do 

hipocampo sejam as mais estudadas, recentemente a literatura tem demonstrado a 

existência e a importância de projeções inibitórias de longas distâncias, compostas 

por fibras gabaérgicas que são capazes de inibir a inibição dos interneurônios da 

região CA1, garantindo maior especificidade das memórias formadas (22, 25). 
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Figura 3 - Anatomia básica da alça trissináptica do hipocampo. A via perforante corresponde ao 

maior feixe de chegada de axônios ao hipocampo, integrando informações sensoriais 
polimodais provenientes das camadas II, III e IV do córtex entorrinal fazendo sinapses 
diretas com os neurônios piramidais da camada CA1 ou com o giro dentado (DG) 
compondo a via trissináptica. Na via trissináptica, os axônios da via perforante fazem 
conexões excitatórias com os dendritos das células granulares, que por sua vez se 
projetam através de seus axônios (fibras musgosas) para os dendritos das células 
piramidais proximais da camada CA3 que se projetam aos dendritos das células piramidais 
da camada CA1 pelas fibras colaterais de Schaffer. O hipocampo também possui uma 
grande diversidade de neurônios inibitórios, não ilustrados na figura. Adaptada de Neves et 
al., 2008 (23).  

 
 

Ambas as vias são fundamentais para o aprendizado e memória normais. 

Estudos sugerem que lesões na via direta possam prejudicar o processo de 

consolidação das memórias enquanto que lesões na via indireta limitam a 

capacidade de um camundongo desempenhar uma tarefa complexa envolvendo 

aprendizado e memória espacial (5).  

 Além disso, estudos sugerem que o córtex entorrinal é anatomicamente 

dividido em 2 partes distintas: o córtex entorrinal lateral (lateral entorhinal cortex -

LEC) e o córtex entorrinal medial (medial entorhinal cortex- MEC) (21, 26). Embora 

essas duas regiões estejam localizadas muito próximas e dividam algumas 

propriedades, elas processam informações distintas. As células de LEC, por 

exemplo, são fortemente moduladas por odores (27), e fazem a associação de 

objetos a eventos presentes ou passados (28, 29). As células de MEC contêm um 

conjunto codificador de mapas métricos bidimensionais da localização espacial 
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relativa do animal, sendo que os elementos que compõe esse mapa são chamados 

de neurônios de grade (grid cells) (30, 31). A rede de conexões neuronais do MEC 

contempla neurônios na região do subículo posterior que sinalizam em função da 

direção da cabeça do animal no plano horizontal, independente de seu 

comportamento e localização no ambiente (31-34) e comunicam-se ainda com as 

células entorrinais que disparam quando o animal está próximo à fronteira entre 

ambientes ou ainda a obstáculos físicos como uma parede, por exemplo, chamadas 

de células de fronteira (35, 36).  

 
 

 
 
Figura 4 -  Ilustração esquemática das regiões da formação hipocampal e a localização das 

células especializadas na localização espacial tridimensional. Da direita para a 
esquerda, Cornu Ammonis (CA) 1, 2 e 3, sendo que na região CA1 dorsal localizam-se as 
células de lugar. DG: giro dentado. O CA1 se projeta para o Subículo (S), onde se 
localizam as células de fronteira. O S por sua vez se projeta para o pré-subículo (PrS) e 
para o parasubículo (PaS) onde estão localizadas as células de direção de cabeça. 
Ambas as regiões PrS e PaS se projetam para o córtex entorrinal (EC) onde localizam-se 
as células de grade e de fronteira. Fim: fimbria e ab: alveus. Adaptada de O´Keefe, 2014 
(24). 

 
 
 Assim, a conectividade diferencial nas regiões da camada CA1 do 

hipocampo com o córtex entorrinal coopera para gerar a diversidade das 

propriedades de codificação observada ao longo do eixo transversal do hipocampo 

(21). Embora a codificação espacial seja representada ao longo de todo CA1, a 

maior taxa de disparos para esse tipo de codificação ocorre na região proximal do 

hipocampo, quando comparada à taxa de disparos na região distal, que por sua vez, 
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é maior quando informações a cerca da identidade de objetos e odores se associam 

a localização espacial (37-39). Trabalhos posteriores sugeriram que além de haver 

uma heterogeneidade na codificação ao longo do eixo transversal, também existiria 

uma diversidade de codificação ao longo do eixo longitudinal (dorso-ventral do 

hipocampo) (40, 41), pois lesões hipocampais restritas a região dorsal do hipocampo 

prejudicam claramente o aprendizado espacial, enquanto que a região ventral 

parece ser responsável por respostas emocionais (40, 42). Essa característica se 

justificaria pelo fato de que a porção ventral é mais densamente conectada a 

amígdala, ao hipotálamo endócrino e ao núcleo autonômico (43, 44).    

Um trabalho recente mostrou ainda que existem diferenças eletrofisiológicas 

proeminentes entre as células piramidais CA1 superficiais e profundas (19). As 

células profundas parecem mais ativas e propícias a disparos quando comparadas 

as células superficiais (45, 46). Esses achados demonstram que as células 

superficiais provêm um mapa mais estável do ambiente enquanto que as células 

profundas provem uma representação mais flexível passível de ser moldada pelo 

aprendizado sobre as características salientes do ambiente (19). Além disso, foi 

descrito que tarefas que demandam atenção afetam fortemente a estabilidade e a 

seletividade dos mapas de lugares, sendo a magnitude desses efeitos ainda maior 

nas células piramidais profundas que são influenciadas pela zona de recompensa 

(19, 47).   

No processo de aprendizado e na formação das memórias tanto o aumento 

quanto a diminuição da eficiência das sinapses, representadas pela LTP (Long term 

potentiation) e LTD (Long term Depression) respectivamente, são importantes, 

sendo que a LTP está mais relacionada à codificação de memórias, e a LTD está 

mais relacionada à modificação ou eliminação de uma informação previamente 

aprendida. Assim, tratamentos farmacológicos que perturbam a formação da LTD 

claramente prejudicam a reversão de aprendizados e a flexibilidade de 

comportamento que se caracteriza pelo enfraquecimento de uma memória frente a 

uma nova informação aprendida (48, 49). A LTD parece ser necessária para 

despotencializar as sinapses de memórias prévias permitindo a sobreposição 

sináptica para armazenamento de novas memórias (48, 50). As formas de LTP e 

LTD associadas a aquisição e retenção de memória espacial duram de dias a 

semanas (51, 52). 
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1.1.1 A Sinalização glutamatérgica, CREB e BDNF 

 Na mesma época em que as células de lugar foram descobertas, Timothy 

Bliss e Terje Lomo foram os primeiros a observar que a via trissináptica era 

notavelmente sensível à atividade elétrica prévia. Eles observaram que uma breve 

sequência de estímulos de alta frequência (tétano) produzia uma facilitação sináptica 

chamada de LTP (potencial de longa duração) e um aumento de longa duração na 

amplitude dos potenciais excitatórios pós-sinápticos (PEPS) nos neurônios 

granulares do DG (53). Tanto nas sinapses da via perforantes provenientes do 

córtex entorrinhal para o DG quanto nas sinapses da via colateral de Schaffer 

provenientes de CA3 para CA1, a LTP segue a regra do postulado de Hebb no qual 

é necessário haver atividade pré-sináptica seguida por um curto de intervalo de 

tempo de atividade pós-sináptica, ou seja, sinapses associativas (54). Isso é 

garantido pela dinâmica de sinalização dos receptores glutamatérgicos do tipo N-

Metil-D-Aspartato (NMDA) e tipo α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolepropionato 

(AMPA), presentes nessas regiões (5).  O glutamato é o principal neurotransmissor 

excitatório do Sistema Nervoso Central (SNC) e em condições fisiológicas é 

fundamental para a plasticidade sináptica, desenvolvimento neural e para processos 

de aprendizado e memória (55).  

Para que a indução do LTP ocorra na região CA1 do hipocampo quatro 

fatores pós-sinápticos precisam acontecer: despolarização, ativação de receptores 

tipo NMDA, influxo de Ca2+ e ativação pelo Ca2+ de outros sistemas de segundos 

mensageiros (56). Assim, estímulos consecutivos levam ao LTP persistente, 

sinalizando o processo de transição da memória de curta duração para a memória 

de longa duração, que é chamado de consolidação. Para a consolidação das 

memórias acontecer a transcrição gênica é ativada, assim como a síntese de novas 

proteínas e o crescimento de conexões sinápticas (57). A estimulação repetida ativa 

a adenilil ciclase (AC) e promove o aumento de monofosfato cíclico de adenosina 

(AMPc) levando a liberação das subunidades catalíticas da proteína quinase A 

(PKA) (58), responsável por ativar a proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK) 

e suas vias subsequentes comumente associadas ao crescimento celular. Tanto a 

MAPK quanto a PKA vão translocar para o núcleo e fosforilar o CREB (elemento de 

resposta ligado ao AMPc), ativando o fator de transcrição CREB-1, que se ligará ao 
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CRE e também fosforilando o CREB-2 inibitório, permitindo que se desligue dos 

sítios de CRE (59). 

Em resposta a estimulação sináptica de alta frequência, o CREB é capaz de 

levar a liberação do fator neurotrófico derivado de cérebro (BNDF), que é sintetizado 

no hipotálamo (60-63). O BDNF faz parte da família das neurotrofinas (64). As 

proteínas dessa família foram consideradas neurotrofinas porque inicialmente 

identificou-se que eram capazes de promover a sobrevivência e o crescimento de 

neurônios simpáticos e sensoriais durante o desenvolvimento (63). Devido a 

diferente localização e expressão de seus receptores, as neurotrofinas podem 

realizar diversas funções celulares em diferentes tipos neuronais (65, 66). Ao BDNF 

se atribui papéis no desenvolvimento, na diferenciação de novos neurônios (62, 67, 

68), e na sobrevivência neuronal (62, 69-71), assim como na promoção de 

potenciais de longa duração (long term potentiation-LTP) que são fundamentais para 

a formação de memórias de longo prazo (72-74).  

1.1.2 Excitotoxicidade 

 Em condições patológicas, o aumento da liberação de glutamato nas 

sinapses provoca a hiperativação dos receptores glutamatérgicos, e dependendo da 

intensidade da hiperativação, pode levar a morte celular por um processo chamado 

de excitotoxicidade. O processo de excitotocidade está presente em situações como 

o acidente vascular encefálico, o traumatismo craniano, e em algumas doenças 

neurodegenerativas como Alzheimer e esclerose lateral amiotrófica (75-79).  

 Além disso, não apenas o glutamato pode levar a excitotocidade, mas 

vários metabólitos endógenos como ácido aspártico, ácido quinolínico (QA) dentre 

outros, e metabólitos exógenos como o NMDA e o cainato (KA) que agem como 

agonistas de receptores glutamatérgicos (78). Os receptores de glutamato são 

classificados em três classes de receptores ionotrópicos e três classes de receptores 

metabotrópicos principais. Os receptores ionotrópicos são representados pelos 

receptores NMDA, AMPA e cainato (80, 81).  

 A sinalização através do receptor NMDA tem um papel importante no 

processo de excitotoxicidade pelas próprias características intrínsecas do receptor 

que é altamente permeável aos íons Zn2+, Na+, K+ e Ca2+, permitindo assim, frente a 

uma hiperativação, um influxo massivo de Ca2+ para o meio intracelular (82). Os 

receptores de NMDA são hetero-oligoméricos e podem ser compostos por até 3 
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estruturas diferentes:   NMDAR1 (GluN1), NMDAR2 (GluN2) ou NMDAR3 (GluN3). 

Durante o potencial de repouso da membrana, o poro do receptor NMDA está 

bloqueado por íons Mg2+ e apenas com o aumento da atividade sináptica 

alcançando um limiar mínimo necessário, associado à presença de seus ligantes é 

que o Mg2+ é removido do poro permitindo que ocorra o influxo de íons Ca2+ para o 

meio intracelular, levando a despolarização pós-sináptica e ao potencial de ação no 

neurônio pós-sináptico (78).   

No entanto, durante o processo de excitotoxicidade, a hiperativação dos 

receptores NMDA leva a perda da homeostasia iônica pelo excessivo influxo de 

Ca2+, consequentemente levando a despolarização do potencial de membrana das 

mitocôndrias (∆ψm), o que resulta na morte celular por necrose ou apoptose (78, 

79). Se a hiperativação dos receptores de NMDA ocorrer por um período de tempo 

prolongado, a perda da homeostasia iônica celular torna-se irreversível, os níveis de 

ATP nas células são depletados e a célula entra em necrose. Por outro lado, um 

grande influxo de Ca2+ transitório resulta num desbalanço iônico menos severo e, 

portanto, passível de reversão.  Mesmo assim, o aumento no influxo de Ca2+ nas 

mitocôndrias pode iniciar um processo de estresse oxidativo que culmina com um 

desbalanço tardio dos níveis de Ca2+ (delayed calcium deregulation-DCD), que 

representa a falência do sistema na tentativa de restaurar a homeostasia iônica, 

ativando cascatas de sinalização celular que levam a apoptose (78, 79, 83).  

 A apoptose é um tipo de morte celular programada, assim classificada pelas 

características a ela conferidas de um processo de demolição celular organizado. A 

apoptose inicia-se por diferentes cascatas de sinalização, sendo duas mais 

conhecidas, a via intrínseca (dependente de mitocôndria) e a via extrínseca 

(dependente da ativação de receptores de morte) que culminam com a ativação de 

proteases chamadas de caspases, que são as proteínas efetivadoras do processo 

de demolição (84-86). Na via intrínseca, a ativação das caspases ocorre com a 

liberação do citocromo C pela mitocôndria em falência energética (87, 88). A 

integridade mitocondrial é controlada por uma família de proteínas chamada Bcl-2, 

que inclui proteínas anti-apoptóticas como Bcl-2 e Bcl-xL, por exemplo, e proteínas 

pró-apoptóticas como Bax e Bak dentre outras, que podem tanto promover quanto 

impedir a liberação de fatores pró-apoptóticos no citosol (86, 89, 90).  
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 Em neurônios, o Bax normalmente está localizado no citosol, mas frente a 

um estímulo apoptótico, pode sofrer mudanças conformacionais formando 

oligômeros que se translocam e se ligam a membrana externa da mitocôndria (79, 

91), atuando na formação de poros que favorecem a liberação do citocromo C e a 

ativação das caspases (79, 91-95) ou da calpaina I (79). Por outro lado, descobertas 

recentes apontam para o Bcl-xL como um importante regulador da eficiência 

bioenergética da mitocôndria, da liberação de neurotransmissores e no processo de 

reciclagem de vesículas sinápticas, além de atuar impedindo a formação de 

oligômeros de Bax (96), o que leva a conclusão de que o balanço apoptótico 

realizado pela família das proteínas Bcl-2 é uma operação complexa e integrada a 

outras importantes vias celulares.   

1.2 NKA (Na+,K+-ATPase) 

 
Em 1997 o Prêmio Nobel da Química foi dedicado ao pesquisador 

dinamarquês Jens Christian Skou, pela sua descoberta no ano de 1957 da enzima 

Na+, K+-ATPase (NKA), hoje também conhecida como bomba de Na+, K+ (97, 98). 

No mesmo ano, foi descrito que a enzima NKA era capaz de estabelecer e manter 

altas concentrações intracelulares de K+ e baixas de Na+, na estequiometria 3 íons 

Na+ para o meio extracelular e 2 íons K+ para o meio intracelular  através da 

hidrólise de uma molécula de ATP (99) gerando um gradiente eletroquímico já 

observado há alguns anos como alvo de inibição dos esteróides cardiotônicos 

extraídos de plantas como as do gênero Strophantus (100, 101).  

O que Skou não sabia na época é que a NKA era apenas a primeira de uma 

família de bombas chamadas ATPases do tipo P (P-type ATPases). As bombas 

ATPase do tipo P pertencem a uma grande família de proteínas de membrana  que 

tem em comum a geração de um intermediário fosforilado, no resíduo do aminoácido 

aspartato (Asp), durante o ciclo catalítico, realizando os processos de transporte em 

todos os organismos vivos (102). Nessa família estão incluídas a Ca2+-ATPase de 

retículo sarcoplasmático (SERCA) e a H+,K+-ATPase gástrica, dentre outras 200 já 

descritas (103, 104).  

O gradiente eletroquímico gerado pela atividade da NKA é fundamental para 

manter o balanço osmótico das células, o potencial de repouso das membranas e a 

propriedade excitatória das células musculares e nervosas (105, 106), além de ser 
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responsável pela geração de energia que mantém ativo os transportadores 

secundários acoplados ao Na+, tais como a translocação de íons (H+, Ca2+, Cl-, PO3
4

- 

e SO2-
4), substratos (glicose e aminoácidos) e neurotransmissores por meio da 

membrana plasmática (106-108). 

O ciclo catalítico da NKA pode ser considerado bifásico, pois adquire dois 

estados conformacionais principais chamados de E1 e E2 (109). No estado E1, os 

três resíduos que compõem os sítios de ligação de cátions estão voltados para o 

citoplasma e apresentam alta afinidade por Na+. A ligação desses três íons irá levar 

a mudanças conformacionais que favorecerão a transferência do grupo fosfato 

proveniente do ATP para um resíduo Asp da subunidade α, e a oclusão dos sítios de 

ligação dos ions Na+ dentro da membrana, estado denominado E1P.3Na+ (110, 111). 

Sequencialmente ocorrerá a abertura com exposição dos sítios de ligação iônica ao 

meio extracelular favorecendo a liberação dos íons Na+ em decorrência de novas 

alterações conformacionais denominadas de estado E2 que aumentam a afinidade 

pelos íons K+ a serem transportados. Com a ligação de dois íons K+ a afinidade pelo 

resíduo fosfato doado pelo ATP diminui e ocorre a hidrólise responsável pela 

desfosforilação da enzima que levará a oclusão dos íons K+, reiniciando novo ciclo 

com a liberação do K+. Essa última etapa conhecida como E2.2K+ ocorre lentamente 

devido a ausência de ATP. A figura 5 ilustra o ciclo de transporte da NKA (110).  

 

 
Figura 5 - Ciclo catalítico de transporte de íons pela bomba NKA. Fonte: Toyoshima et al., 2011 

(110).   
 

A NKA é hetero-oligômera, portanto, compostas por três subunidades: α, β e 

γ, conforme ilustrado na figura 6 (98, 104, 112-114). A subunidade α é responsável 

pelas propriedades catalítica e de transporte da enzima, pois contém sítios de 
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ligação para os íons, para os glicosídeos cardiotônicos, como a Ouabaína (OUA) e 

para o ATP, apresentando-se com 10 domínios transmembrana (113, 115, 116). Já 

a subunidade β modula a afinidade da enzima pelos íons e favorece a inserção da 

subunidade α na membrana. Apresenta-se com um único domínio transmembrana e 

um ectodomínio altamente glicosilado (108, 117). Para suprir a necessidade 

específica de cada tecido e dos diversos processos a eles relacionados, a NKA 

adotou a estratégia da versatilidade funcional (108). São conhecidas quatro 

isoformas da subunidade α: 1, 2, 3 e 4 (118) e três da subunidade β: 1, 2, 3 (106, 

119). A terceira subunidade da NKA é a γ (120, 121), que pertence a família das 

proteínas FXYD, composta por 7 isoformas (121) e que parece atuar modulando a 

afinidade aparente pelos íons e pelo ATP, embora isso ainda não esteja bem 

estabelecido (106, 119, 122, 123).  

 
 

Figura 6 - Estrutura da NKA. Fonte: Bøttger et al., 2012 (124). 
 

Uma grande vantagem evolutiva da existência de diferentes isoformas, 

codificadas por genes diferentes, é que tanto a síntese quanto a degradação podem 

ser controladas independentemente, assim como sua atividade pode ser modulada 

separadamente (107).  De forma geral, a NKA possui um perfil tecido específico de 

expressão, pois se observa que a combinação α1β1 é encontrada em quase todos os 

tecidos do corpo, sendo a principal isoenzima do rim, enquanto que no sistema 

nervoso central (SNC), os neurônios são os sítios de maior abundância da 

subunidade α3 e as células da glia expressam preferencialmente a α2. A subunidade 
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β2 é abundante em músculo esquelético, glândula pineal e tecidos nervosos, 

enquanto que β3 é abundante em testículos, retina, fígado e pulmão (106). A 

isoforma α1 é relativamente resistente a OUA e a espécies reativas de oxigênio 

(ROS), enquanto que as isoformas α2 e α3 são sensíveis à ouabaína e a ROS (125). 

O perfil de expressão das isoformas pode variar mediante desenvolvimento, 

alterações hormonais e durante processos patológicos (105).    

Além de seu papel como bomba iônica, a NKA também atua como um 

receptor farmacológico dos digitálicos ativando cascatas de transdução de sinal 

(126-128).  

1.2.1 A Ouabaína (OUA) e a NKA como transdutora de sinal  

 

A OUA é um glicosídeo cardiotônico extraído da árvore africana Ouabaio e da 

planta Strophanthus gratus. Após uma série de estudos mostrarem que a adição 

exógena de esteróides cardiotônicos às células animais resultava em numerosas 

respostas fisiológicas e bioquímicas (129-132), e devido a grande afinidade da OUA 

pela NKA, alguns grupos passaram a acreditar na possibilidade de existir alguma 

substância endógena similar a OUA. Assim em 1991, Hamlyn et al. e Mathews et al., 

demonstraram a presença de uma substância no plasma a qual eles foram 

incapazes de distinguir da OUA de origem vegetal (133). Esse achado foi confirmado 

por métodos avançados como espectroscopia por ressonância magnética nuclear 

(1H-NMR) e espectrometria de massa (134-137). Assim, a OUA passou a ser 

considerada um hormônio de mamíferos, produzida no córtex da adrenal e no 

hipotálamo (130, 135-138), sendo encontrada circulante inclusive no liquido 

cefalorraquidiano (139).  

Níveis elevados de OUA circulantes, ainda na faixa de nanomolar, estão 

associados a alguns processos patológicos como falência renal crônica, 

hiperaldosteronismo, falência cardíaca congestiva e pré-eclâmpsia (140-142). No 

entanto, também podem associar-se às condições de crescimento e 

desenvolvimento, à gestação e à vida neonatal (130, 142, 143). Especialmente no 

período de desenvolvimento fetal, a ligação da OUA a NKA parece desempenhar 

efeito protetor frente a situações deletérias como falta de nutrientes, conforme 

descrito em estudo feito com células renais (144), podendo inclusive promover 

arborização dendrítica em neurônios corticais embrionários (145). Nesse contexto, a 
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OUA em concentrações compatíveis com suas ações fisiológicas (ordem de nM) 

parece desempenhar uma ação importante na atividade de fatores de crescimento 

(139, 140, 146, 147). 

Uma das vias de sinalização ativadas pela interação entre a NKA e a OUA é a 

via do Inositol-trifosfato/Cálcio (IP3/Ca2+). Quando a OUA se liga a NKA promove 

uma mudança conformacional que favorece a interação direta de uma região 

conservada da porção N- terminal da subunidade α com a porção N-terminal do 

receptor de canal de Ca2+ IP3R, presente no retículo endoplasmático, resultando em 

abertura e fechamento ritmados do canal (148, 149). Além dessa interação, a OUA, 

é capaz de promover a oscilação de níveis de Ca2+, por via dos canais de Ca2+-

voltagem dependente (150, 151). Apenas doses de OUA que não inibem a atividade 

da NKA são capazes de gerar oscilações de baixa frequência nos níveis de Ca2+, 

promovendo como segundo mensageiro a ativação da via de sinalização do NFкB 

(129, 148, 149). O sistema de sinalização por Ca2+ tem alto grau de especificidade 

uma vez que as células são capazes de decodificar diferenças na concentração 

intracelular desse íon, assim como diferenças na frequência e amplitude das 

oscilações provocadas pela mudança nas concentrações intracelulares (149, 152-

154).  

Além da sinalização por Ca2+, a enzima NKA é ainda capaz de ativar duas 

vias de sinalização relacionadas ao crescimento: a via EGFR/Src-Ras-ERK e a via 

PI3K-PDK-Akt (126, 155), conforme ilustrado na figura 7. 

A ativação da via EGFR/Src-Ras-ERK pela OUA foi uma das primeiras a ser 

descrita (156, 157), porém apesar da ocorrência de uma interação entre a Src e a 

NKA ser bem estabelecida (158) os mecanismos pelos quais essa interação ocorre 

ainda são bastante controversos (159). Fato é que a ativação da via da MAPK, por 

sua vez pode ativar vários fatores de transcrição, tais como CREB (elemento de 

resposta ligado ao AMP cíclico) e o NFкB, os quais estão associados a inúmeros 

fatores neurotróficos e citocinas (126, 150).  

Já a via PI3K-PDK-AKT parece ser independente da Src (160). Experimentos 

de co-imunoprecipitação realizados tanto em cultura de fibroblastos quanto em 

cardiomiócitos sugerem uma interação direta entre a PI3K e a subunidade α da NKA 

(160). A NKA parece ainda modular a liberação de glutamato e a expressão de 

receptores NMDA (161-164). 
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Figura 7 - Esquema da sinalização por glicosídeos cardiotônicos (CTS, em inglês) através do 

complexo receptor NKA/Src. Acima à esquerda, esquema ilustrativo da interação 
proteína-proteína da NKA com os receptores de IP3. Acima à direita, efeitos dessa 
interação que levam a oscilação dos níveis de Ca2+ e ativação da via do NFкB (Fonte 
Aperia 2007). Abaixo, à esquerda, complexo inativo. As interações multifocais do complexo 
NKA/Src mantêm a Src inativa. Abaixo à direita, complexo ativado. Após a ligação do 
glicosídeo cardiotônico ao seu sitio na NKA ocorrem mudanças conformacionais que 
liberam o domínio quinase da Src, resultando em sua ativação. Consequentemente, 
ocorrem a transativação do receptor EGF, a fosforilação, recrutamento e ativação de 
múltiplas proteínas incluindo proteínas e lipídeos quinases que levam a produção de 
mensageiros intracelulares ROS, PIPs, DAG, IP3 e Ca2+. PI3K: fosfatidilinositideo 3 
quinase; EGFR: receptor de fator de crescimento epidermal; PKC: proteína quinase C; 
PLC: fosfolipase C; Shc: proteína tipo-colágeno homóloga da Src; Grb2: proteína 2 
acoplada ao receptor de fator de crescimento; MEK: MAPK/ERK quinase; ERK: quinase 
regulada por sinal extracelular; IP3R: receptor de IP3; IP3: Inositol 1,4,5-trifosfato; PIP: 
fosfatidilinositol fosfatos; DAG: diacilglicerol; ROS: espécies reativas de oxigênio. Fonte: 
Pierre and Xie, 2006 (158). 
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1.3 O Fator Nuclear Kappa B (NFкB) 
 

Descoberto em 1986, o NFкB é um fator de transcrição que uma vez ativado 

possui a capacidade de ligar-se a uma sequência de 10 pares de bases na região 

promotora do gene que codifica a cadeia leve das moléculas de anticorpo das 

células B (165). Este fator é um dímero, geralmente constituído pelas subunidades 

p65 (também chamada RELA) e p50 (166, 167), ou pelas subunidades c-REL, 

RELB, e p52. As diferentes combinações de dímeros são responsáveis por ativar ou 

bloquear a expressão de genes distintos, como os homodímeros inibitórios p50/p50 

e p52/p52 (168). Em mamíferos são conhecidos 5 membros da família NFкB, RELA 

(p65), RELB, c-REL p50/p105 (NFB1) e p52/p100 (NFĸB2) sendo que a diferente 

combinação entre eles pode formar dímeros que ativam diferentes genes que 

controlam a morte celular programada, a adesão celular, a proliferação, a inflamação 

e o remodelamento tecidual (169-173).  

Na maioria dos tipos celulares, os complexos de NFĸB ficam retidos no 

citoplasma pela família de proteínas inibitórias de NFĸB (IĸBs). Na presença de um 

estímulo ativador as IкBs são fosforiladas por uma família de proteínas quinases de 

IĸB (IKK), resultando em sua degradação, e consequentemente na liberação dos 

dímeros de NFĸB que podem translocar livremente para o núcleo (Figura 8) (168, 

174). O fator de transcrição NFB é encontrado em uma variedade de tipos celulares 

incluindo neurônios e microglia (175), porém há estudos que indicam um papel dual 

do NFB no SNC em doenças neurodegenerativas, pois foi mostrado que a ativação 

do NFB em neurônios promove sua sobrevivência, enquanto a ativação em células 

da glia e em células do sistema imune medeiam processos inflamatórios (176).  

A grande relevância do NFB decorre da enorme quantidade de genes 

implicados em vários processos celulares que são regulados por esse fator de 

transcrição, tais como a Oxido Nítrico Sintase induzida (Nosi), Interleucina 1 (Il-1), 

Fator de necrose tumoral  (Tnf-α), IB, além de genes relacionados à 

neuroproteção como o fator neurotrófico derivado de cérebro (Bdnf). Uma vez que a 

regulação da expressão destes genes tem consequências notáveis para o 

funcionamento cerebral, o NFB é também reconhecido como um importante 

modulador dos processos de desenvolvimento, de plasticidade, neurodegenerativos 

e inflamatórios(177, 178) (177-180). Além disso, parece controlar a elongação e o 
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direcionamento de axônios, assim como o tamanho e complexidade da árvore 

dendrítica durante o desenvolvimento, e a densidade de espinhas dendríticas no 

adulto (181, 182). 

Dados da literatura sugerem ainda um papel importante da sinalização do 

NFĸB nos processos de aprendizado e memória. As subunidades p65 e p50 podem 

ser detectadas nos sítios pré e pós-sinápticos in vivo e em sinaptossomas isolados 

de córtex cerebral e hipocampo (175, 183) sendo a subunidade catalítica α da 

proteína quinase A (PKA) um alvo do NFĸB (184). Um dos substratos da PKA é o 

CREB, que tem papel crucial na formação de memórias de longa duração (185), 

conforme exposto no item 1.1.1.   

 

Figura 8 - Via de sinalização canônica do NFкB. À esquerda: Na ausência de estímulo, os dímeros 
do NFĸB encontram-se ligados à proteína inibitória IкB, que retém o complexo inativo do 
NFĸB no citoplasma. Na presença de estímulo, a proteína IĸB é degradada pela 
fosforilação mediada pelo complexo IĸB quinase (IKK), constituído das subunidades 
cataliticamente ativas IKKα e IKKβ e pela subunidade regulatória NEMO. As proteínas IĸB 
fosforiladas são alvos para a ubiquitinação e para a degradação via proteassoma, que 
libera os dímeros de NFĸB para translocar para o núcleo. Adaptada de Oeckinghaus et al. 
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(2011)(186). À direita: A ativação constitutiva do NFĸB é detectada preferencialmente em 
neurônios glutamatérgicos (núcleo verde), enquanto que na glia o NFĸB parece ter nível 
basal mais baixo sendo fortemente indutível (núcleos vermelhos). No neurônio a ativação 
de NFĸB parece estar relacionada ao crescimento axonal, a arborização dendrítica, a 
neuroproteção e a formação de memória. Já quando o NFĸB está ativo na glia parece 
relacionar-se ao processo inflamatório. Fonte: Kaltschmidt e Kaltschmidt, 2009 (187). 

1.4 GSK3-β e a via Canônica da WNT/β-CATENINA  

 
As proteínas WNT constituem uma família de glicoproteínas secretadas que 

são importantes mediadores da comunicação célula-célula, e que participam de 

diversos processos celulares tanto na embriogênese quanto na homeostasia de 

tecidos adultos (188). No SNC do adulto, por exemplo, a via canônica da WNT é 

fundamental para a neurogênese, processo importante na formação e manutenção 

de memórias no hipocampo (189).  

 A sinalização pela proteína WNT pode acontecer pela via canônica WNT/-

CATENINA, e pelas vias não canônicas, independentes da -CATENINA, que 

podem induzir tanto o aumento da concentração intracelular de Ca2+ quanto à 

ativação da cascata de sinalização da cinase c-Jun N-terminal (JNK) (188).  

 A via de sinalização mais estudada e conhecida das proteínas WNT é a via 

canônica WNT/-CATENINA, altamente conservada entre espécies, que medeia a 

estabilidade da -CATENINA citoplasmática, permitindo sua translocação para o 

núcleo e regulando assim a expressão de genes controlados por esta (190). No 

momento da estimulação pela WNT, dois receptores de membrana, distintos, atuam 

conjuntamente para iniciar a sinalização, um receptor sete alças transmembranares 

chamado Frizzled e o receptor de lipoproteína de baixa densidade tipo 5 ou 6 (LRP-

6/-5) (191-195), que formam um complexo para iniciar a cascata de interações 

moleculares que estabilizam o modulador transcripcional -CATENINA. A -

CATENINA estável acumula-se no citoplasma e migra para o núcleo, onde se 

complexa com o fator promotor de célula T/linfócito (TCF/LEF) (195, 196), 

aumentando a ativação de genes como a Ciclina D1 (197), c-Myc (198), Vegf (fator 

de Crescimento do Endotélio Vascular), Endotelina-1, Dickkopf 1, Axina 2, Tcf-1, 

dentre outros (199).  

 Na ausência de estímulo, a estabilidade da proteína -CATENINA é 

comprometida pela fosforilação de resíduos serina e treonina na porção N-terminal, 

que ocorre uma vez que a -CATENINA está ligada ao supressor tumoral 

adenomatous polyposis coli (APC), que favorece a ação de quinases como a 
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Glicogênio Sintase Quinase-3 (GSK-3), e caseína quinase-1 (CK1). A fosforilação 

da -CATENINA por essas quinases sinaliza sua degradação pelo sistema 

ubiquitina-proteassoma. As proteínas AXINA, APC, GSK-3 E CK-1 compõem o 

complexo de destruição (190, 194, 195, 200)). 

  Quando está dentro de uma faixa considerada homeostática, a via 

canônica regula o destino celular, a proliferação, a auto-renovação de células-tronco 

e progenitoras, a diferenciação, a transformação, a migração e a adesão celular 

(201). A sinalização anormal da WNT/-CATENINA está associada ao aparecimento 

de tumores, osteoporose, ao envelhecimento e as doenças degenerativas (190, 194, 

202, 203), além de modular a inflamação. Mutações que levam ao aumento da 

estabilidade da -CATENINA são observadas em tumores (202, 204), enquanto que 

a redução nos níveis de -CATENINA parece estar associada a algumas doenças 

neurodegenerativas (205, 206).  

 No processo de diferenciação de células e tecidos, a via WNT interage com 

outras vias de sinalização, tais como a via do NFB (Hu et al., 2011). 

Aparentemente, a GSK-3, regulador negativo da -CATENINA, tem papel central 

nessa interação, regulando positivamente o NFB pela modulação do IkB. A -

CATENINA por si só interage com a subunidade p50 impedindo a ativação da via 

(207-210). Além disso, a -CATENINA parece estimular a NKA (211).  

De fato, a β-CATENINA desempenha dois papéis importantes nas células de 

uma variedade de tecidos, primeiramente porque é um componente crucial da via de 

sinalização canônica da WNT, atuando como fator de transcrição, mas também é um 

componente do complexo CATENINA/CADERINA que ajuda a estabilizar o 

citoesqueleto de ACTINA mediando à adesão celular (212). Quando a β-CATENINA 

ou a N-CADERINA são superexpressas verifica-se aumento da arborização 

dendrítica enquanto que na presença de um inibidor de β-CATENINA observa-se 

diminuição da arborização, impedindo o aumento da morfogênese dendrítica em 

decorrência da atividade neural (212). Estudos recentes sugerem um importante 

papel da sinalização WNT na plasticidade sináptica. Sugere-se que a sinalização da 

via canônica possa ser necessária para a consolidação de memórias (213).  
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Figura 9 - Esquema simplificado das vias de sinalização intracelular associadas à ação da 
proteína WNT nos receptores Frizzled (FZ).  A ligação da proteína WNT ao Fz ativa 
uma proteína citoplasmática denominada Dishevelled (DVL). A DVL ativada induz o 
desmembramento de um complexo que consiste de AXINA, adenomatous polyposis coli 
(APC), glicogênio sintase quinase 3 (GSK-3) e -CATENINA. Nas células que não são 
estimuladas pela WNT, a GSK-3 fosforila a -CATENINA que é então degradada pelo 
sistema ubiquitina-proteassoma. Por outro lado, a ativação da via resulta na inibição da 
GSK-3, que leva a um aumento nos níveis de -CATENINA citoplasmática, que migra 
para o núcleo para formar o complexo da -CATENINA com: o fator de transcrição célula 
T específica (TCF) e fator reforçado (enhancer) do linfócito (LEF) que por sua vez, modula 
a transcrição de genes alvos. Além da via canônica ou WNT/-CATENINA, outras duas 
vias podem ser ativadas pela DVL: a via da polaridade planar celular (PCP), e a via 
WNT/cálcio, sendo que existem evidências de que pode ocorrer uma comunicação 
cruzada entre todas as vias. A proteína WNT pode sinalizar também via Tab1/Tak 1 
(proteína quinase ativada pelo fator de crescimento TGF-) que ativa NLK (proteína 
quinase do tipo nemo) que reprime a ativação do fator de transcrição NFB.  Estas vias 
intracelulares estão associadas às ações da WNT em diversos processos celulares, 
incluindo proliferação celular, movimentação e polaridade celular, e morte celular 
programada. Adaptado de Logan e Nusse (2004)(190). 
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2 OBJETIVOS 
 

O presente projeto teve como objetivo verificar o mecanismo molecular de 

sinalização desencadeado pela administração de OUA 10 nM, em neurônios do 

hipocampo de ratos, e especificamente seus efeitos na ativação da via canônica da 

WNT/-CATENINA, assim como as consequências morfológicas e funcionais dessa 

ativação. Nesse contexto, exploramos: 

1) a atividade da NKA  ao longo do decurso temporal de 1 h, 10 h e 24 h após a 

infusão da OUA, na dose de 10 nM;   

 

2) o padrão de expressão de proteínas relacionadas a ativação clássica da Src e da 

via PI3K pela OUA como descrito previamente na literatura. Verificamos se a OUA 

em nosso modelo ativava a ERK1/2, a p38, a AKT e a Src;  

 

3) o perfil de modulação das vias WNT e NFB e de proteínas relacionadas às vias, 

no modelo. Para isso realizamos ensaio de Western Blot para as proteínas c-Myc, 

Ciclina D1, GSK-3, -CATENINA e IB. Os dados de ativação das vias foram 

confirmados por ensaio de EMSA para NFкB e RT-PCR tempo real para o gene 

Axina 2 (proveniente exclusivamente da ativação da via canônica da WNT);  

 4) a caracterização do tipo celular em que as vias NFкB e WNT estavam ativadas 

no hipocampo, após a infusão de  OUA 10 nM no decurso temporal. Para tal foram 

realizados ensaios de imunofluorescência com marcação de anticorpos primários 

para p65, β-CATENINA e marcadores de tipos celulares como NeuN (neurônio), 

GFAP (astrócito) e Iba-1 (micróglia);    

6)  o perfil de modulação da via BDNF-CREB pela OUA no decurso temporal, por 

ensaio de ELISA, EMSA, Western-Blot e RT-PCR semi-quantitativo;  

7) os efeitos morfológicos nos neurônios da região CA1 e DG do hipocampo em 

decorrência da ativação das vias ERK1/2, AKT, NFкB, BDNF-CREB e WNT pela 

OUA. Para tal realizamos ensaios de coloração de Golgi Cox;  

8) os efeitos comportamentais das alterações moleculares e morfológicas 

observadas no hipocampo. Para tal realizamos o Teste Comportamental do Labirinto 
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Aquático de Morris que é bastante sensível à presença de lesões na região dorsal 

do CA1 do hipocampo, visto que é um teste que necessita do aprendizado e da 

memória espacial, processos que ocorrem predominantemente na região CA1 e GD;   

9) se a OUA 10 nM era capaz de levar os neurônios a apoptose, e os efeitos anti-

apoptóticos da OUA 10 nM em cultura primária de neurônios hipocampais frente a 

um estímulo excitotóxico.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Animais 
 

Foram utilizados ratos Wistar adultos, na idade de 4 meses, provenientes do 

Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. 

Todos os procedimentos realizados foram aprovados pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal do Instituto de Ciências Biomédicas segundo as exigências 

descritas no Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA), protocolo 

registrado sob n 124 nas fls. 93 do livro 2. Os animais foram transferidos para o 

biotério do Laboratório de Neurofarmacologia Molecular do Departamento de 

Farmacologia-ICB, USP/SP, onde permaneceram por um período de ambientação 

mínimo de uma semana antes do início dos experimentos. A temperatura ambiente 

desse biotério foi mantida constante (22  2 ºC), sob ciclo de iluminação controlado 

claro / escuro (claro entre 6 – 18h) e fornecimento de água e ração ad libitum. 

3.2 Cirurgias de Estereotaxia para implante de cânula guia no hipocampo dos 
ratos 

 

Como descrito em Kawamoto et al., 2012 (162), as cânulas foram implantadas 

imediatamente sobre a região CA1 do hipocampo, em ambos os hemisférios dos 

ratos. Os animais foram anestesiados com a mistura (1:1) de quetamina 10% 

(Syntec, Cotia, SP, Brasil) e xilazina 2% (Syntec) (0,15 ml/kg, i.p.). Após tricotomia, a 

cabeça do animal foi fixada no equipamento estereotáxico (Modelo 900, Kopf, CA, 

USA), seguida de assepsia local com peróxido de hidrogênio 3%, onde foi feita uma 

incisão de 2 cm, que permitiu a exposição da calota craniana. Tomando-se o 

Bregma como referência, o crânio foi perfurado com broca odontológica em dois 

pontos situados exatamente a 3,5 mm posterior ao Bregma, 2,0 mm lateralmente e 

as cânulas foram inseridas a 2,7 mm de profundidade (214). A cânula foi fixada ao 

crânio com acrílico autopolimerizante. Na cânula foi colocado mandril (fio 

ortodôntico), com a ponta externa dobrada, para evitar a exposição da região interna 

do crânio ao meio ambiente. Para a sustentação do acrílico auto-polimerizante, foi 

fixado um parafuso no crânio em um dos ossos parietais. Os animais foram mantidos 

em biotério por 10 dias até total recuperação da cirurgia, antes de receber a infusão 

de qualquer substância.   
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Figura 10 - Esquema ilustrativo da localização das coordenadas para o implante da cânula guia 
durante a cirurgia de estereotaxia. (A) Esquema do animal preso ao aparato cirúrgico e 
a exposição da caixa craniana usando como referência a linha do Bregma. (B) As 
coordenadas determinadas pelo Atlas são marcadas e os furos para implante das cânulas 
realizados. (C). A cânula já na posição deve ficar imediatamente sobre a camada CA1 do 
hipocampo, seguindo a coordenada dorso-ventral em relação ao osso da caixa craniana 
de 2.7 mm. 

 
 

3.3 Infusões de Ouabaína (OUA) ou Salina 0,9%  

 As infusões foram realizadas após no mínimo 10 dias da cirurgia, para evitar 

a interferência de um possível processo inflamatório decorrente da intervenção 

cirúrgica, como já padronizado em estudos anteriores realizados em nosso 

laboratório (162). Foram usadas microsseringas Hamilton, com auxílio da bomba de 

infusão (Kd Scientific, Holliston, MA, EUA), conectada a um tubo de polietileno, onde 

foi fixada uma agulha gengival 30G (Terumo, Toquio, Japão). Um grupo de ratos foi 

considerado controle e recebeu a infusão bilateral de salina 0,9% no volume de 2 µL, 

enquanto que um segundo grupo recebeu a infusão de mesmo volume (2 µL) de 

solução de OUA 5 nM (concentração final de 10 nM), nos dois hemisférios. O tempo 

de infusão foi de 2 min, permanecendo a agulha inserida na cânula guia por mais 4 

min, a fim de evitar o refluxo do liquido infundido (161). Alguns animais foram 

destinados ao grupo controle do procedimento cirúrgico (sham) e não receberam 

nenhuma injeção. 
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Após 1 h, 10 h e 24 h do término da infusão, os animais foram submetidos à 

eutanásia por decapitação ou perfusão transcardíaca de acordo com a exigência do 

método subsequente. 

3.4 Perfusão Transcardíaca e coloração de Nissl  

Após 10 dias do procedimento cirúrgico e da infusão de OUA ou Salina 0,9%, os 

ratos destinados a técnicas de microscopia foram profundamente anestesiados com 

a mistura (1:1) de quetamina 10% (Syntec) e xilazina 2% (Syntec) (0,15 ml/kg, i.p.) e 

submetidos à perfusão transcardíaca com salina estéril (0,9% NaCl) e solução 

fixadora (4% de paraformaldeído (PFA) em tampão fosfato 0.1 M; pH 7.4, 4 °C). O 

encéfalo foi coletado e pós-fixado em solução de PFA por 4 h sendo transferido para 

uma solução de sacarose (30% sacarose em tampão fosfato) onde permaneceu por 

24 h. Secções coronais de 30 m de espessura foram obtidas por cortes em 

micrótomo, coletadas em tampão fosfato e montadas em lâminas de vidro onde 

foram coradas com violeta de cresil.  

No protocolo de Coloração de Golgi-Cox especificamente, a perfusão foi 

realizada apenas com salina 0,9% e os cortes foram feitos em criostato na 

espessura de 100 µm.  

3.5 Infusão de traçador fluorescente para validação da posição das cânulas 
 

Com o objetivo de verificar a posição das cânulas depois de transcorridos 10 

dias da cirurgia de estereotaxia, conforme descrito no item 3.2, os animais 

receberam a infusão de 2 µL da solução de salina 0,9% contendo o traçador 

retrógrado fluorescente, Fluoro-Gold (Sigma, St Louis, MO, USA) a 2% (215). Após 1 

h, 10 h e 24 h os animais foram submetidos à eutanásia por perfusão transcardíaca, 

conforme descrito no item 3.4, os encéfalos foram seccionados em micrótomo na 

espessura de 30 µm e colocados em lâminas de vidro microscópicas. As lâminas 

foram fechadas com Immuno Mount (Thermo Shandon, Midland, Canada) e os 

cortes foram analisados em microscópio de fluorescência Nikon Eclipse 80i (Nikon, 

Toquio, Japão) que possui o sistema de captura de imagem Nikon Digital Câmera 

DXM 1200C.  
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3.6 Ensaios de Imunofluorescência para tecido  
 

Os encéfalos perfundidos e fixados foram seccionados em micrótomo (Leica, 

SM2000R), no plano coronal, sequencialmente a partir do início do hipocampo 

(231))(30 ( 30 µm) e coletados em placas de cultura de 6 poços com tampão PB 0,1 

M. Os cortes foram incubados free-floating por 2 h em tampão de bloqueio (PB 0,1M 

+ 5% de soro de burro + 0,3% de Triton X-100). Após a etapa de bloqueio, foram 

transferidos para lâminas gelatinizadas (6 cortes por lâmina). Para a reação de 

imunofluorescência os cortes foram incubados, overnight a 4° C, com os seguintes 

anticorpos primários: anti-p65 (1:100; Santa Cruz, CA, USA), anti-β-CATENINA 

(1:250; Cell Signaling, MA, USA), anti NeuN (1:2000; Abcam, Cambridge, MA, USA); 

anti-GFAP (1:2000; Sigma, USA) e Anti-Iba-1 (1:500; BD Bioscience, USA). Na 

sequência foram lavados 3 vezes por 10 min com tampão PB 0,1 M e incubados por 

2 h, temperatura ambiente, com os anticorpos secundários adequados ao primário, 

dentre os quais: Alexa Fluor donkey anti-mouse (DAM) 594, DAM (488), Alexa Fluor 

donkey anti-rabbit (DAR) 488, (DAR) 594 e Alexa Fluor donkey anti-goat (DAG) 594, 

todos diluídos 1:2000 (Molecular Probes, Invitrogen, Eugene, OR, EUA). Nos 

controles negativos, os anticorpos primários foram omitidos. Após incubação com os 

anticorpos secundários os cortes foram novamente lavados e incubados por 1 min 

com DAPI (1:10.000) (4'-6-Diamidino-2- phenylindole; Sigma). As lâminas foram 

fechadas e os cortes foram analisados em microscópio de fluorescência Nikon 

Eclipse 80i (Nikon, Toquio, Japão) que possui o sistema de captura de imagem 

Nikon Digital Câmera DXM 1200C.  

3.7 Método de Coloração de Golgi-Cox  
 

Conforme descrito em Gibb e Kolb (216), os encéfalos foram perfundidos 

apenas com salina 0,9% e imersos em 20 mL de solução de Golgi-Cox (5% 

dicromato de potássio + 5% cromato de potássio + 5% cloreto mercúrico em água 

destilada) onde permaneceram por 14 dias, com 1 troca de solução no segundo dia, 

e após os quais foram transferidos para a solução de sacarose 30%. Os cérebros 

permaneceram na sacarose por mais 5 dias, sempre protegidos da luz. Após esse 

período foram cortados em criostato (CM3050, Leica, Germany) na espessura de 

100 µm no plano coronal, ao longo de toda extensão do hipocampo contendo a 

região CA1 (aproximadamente -2.2 a -6.2 mm a partir do Bregma), coletados e 
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posicionados nas lâminas. As lâminas foram mantidas por uma noite, em 

temperatura ambiente e protegidas da luz, para que os cortes secassem e 

aderissem. As lâminas contendo os cortes foram lavadas por 1 min em água 

destilada, e em seguida mergulhadas em solução de hidróxido de amônia por 30 

min, no escuro. Uma vez retirados dessa solução foram lavados em água destilada 

por 1 min e imersos em solução fixadora de filme de raios-X Kodak por 30 min, no 

escuro. Os cortes foram lavados em água destilada por 1 min e iniciou-se o 

processo de desidratação dos cortes pela sequência de lavagens: 1 min em etanol 

50%, 1 min em etanol 70%, 1 min em etanol 95%, 3 vezes de 5 min em etanol 100% 

e  finalmente por 15 min em solução CXA ( 1:3 Clorofórmio + 1:3 Xileno + 1:3 etanol 

absoluto). Uma vez desidratados, os cortes foram fechados com Permount (Fischer 

Scientific, Austrália) e permaneceram secando por no mínimo 24 h antes de serem 

analisados no microscópio (Eclipse 80i, Nikon, Japão) com lente objetiva de 20x.  

3.8 Extração de proteínas citoplasmáticas e nucleares 
 

O método utilizado foi descrito por Rong e Baudry (217). As estruturas 

(aproximadamente 100 mg) foram descongeladas e homogeneizadas em 

homogeneizadores vidro-vidro com tampão fosfato-salina (PBS: NaCl 137 mM, KCl 

2,68 mM, KH2PO4 1,27 mM, Na2HPO4 8,06 mM) gelado adicionado de inibidores de 

proteases e fosfatases (PMSF 0,5 M; leupeptina 2,5 µg/mL; antipaína 2 µg/mL; NaF 

30 mM; Pirofosfato de sódio 20 mM; B-GP 5 mM) e EDTA 0,1 mM. Em seguida o 

homogenato foi centrifugado a 12.000 x g por 30 seg a 4 °C. O sobrenadante foi 

reservado para os ensaios de Western blot. O pellet foi ressuspendido em 400 µL de 

tampão de lise (HEPES 10 mM; MgCl2 1,5 mM; KCl 10 mM; PMSF 0,5 mM; 

leupeptina 2 μg/mL; antipaína 2 μg/mL; NaF 30 mM; Pirofosfato de sódio 20 mM; B-

GP 5 mM) e incubado em gelo durante 10 min. Foi adicionado, em seguida, 10 μL de 

NP-40 10% com agitação vigorosa, centrifugando-se à 12.000 x g por 30 seg, a 4 

°C, o sobrenadante foi descartado. O pellet obtido foi ressuspendido em 100 µl de 

tampão de extração (HEPES 20 mM; Glicerol 25%; MgCl2 1,5 mM; NaCl 300 mM; 

EDTA 0,25 mM; PMSF 0,5 mM; leupeptina 2 μg/mL; antipaína 2 μg/mL; NaF 30 mM; 

Pirofosfato de sódio 20 mM; B-GP 5 mM) e incubado 20 min em gelo, centrifugando-

se o extrato à 12.000 x g por 20 min a 4 °C. O sobrenadante, correspondente ao 

extrato nuclear, foi recolhido e a concentração de proteínas determinada, estocando 
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as amostras a –80 °C para posterior preparação de amostras para Western blot e 

ensaio de EMSA.  

3.9 Determinação da concentração de proteínas  

A dosagem da concentração das proteínas nos extratos previamente preparados 

foi realizada através do método de Bradford (218) utilizando reagente da Bio-Rad® e 

subsequente medição da absorbância no comprimento de onda de 595 nm em um 

leitor de microplacas. A comparação com uma curva padrão de albumina forneceu a 

concentração de proteínas presente nas amostras.  

3.10 Ensaio de Western Blot 
 

Foram realizados ensaios de Western Blot para mensurar a expressão das 

seguintes proteínas: 1) WNT/-CATENINA (pGSK-3 (Ser9), GSK-3, p-

CATENINA e -CATENINA); 2) via da AKT (AKT pThr308, AKT pSer473  e AKT 

total); 3) Via da ERK1/2 (pP42/44 e P42/44); 4) MAPK (pP38/P38); 5) Src (pSrc 

(Y529)/Src); 6) via do NFкB (pIкB/IкB); 7) CREB (pCREB (Ser133)/CREB); 8) Ciclina 

D1 e c-Myc.   

As amostras para o ensaio de Western Blot foram preparadas como descrito nos 

items 4.8 e 4.9. O ensaio baseou-se no descrito por Laemmli et al. (219). As 

proteínas foram ajustadas na quantidade adequada, após padronização, com o 

tampão de amostra (0,125 M tris-HCl; 4% de SDS; 20% v/v glicerol; 0,2 M de DTT; 

0,02% de bromophenol blue; pH 6,8) e fervidas por 5 min a 95 oC. As amostras 

foram aplicadas no gel de SDS-PAGE 10% [acrilamida/bisacrilamida (37,5:1), 10% 

SDS], juntamente com um padrão de peso molecular. Para a eletroforese (2 h, 90 V) 

foi usado um tampão de corrida (25 mM tris-base; 0,192 M glicina; 0,1% SDS). Ao 

final da corrida, as proteínas foram transferidas por eletroforese para uma 

membrana de nitrocelulose, por 90 min a 400 mA. Para a transferência foi usado um 

tampão contendo 25 mM de tris-base, 192 mM de glicina, 20% de metanol e água 

bidestilada. Após a transferência, as membranas foram coradas com solução de 

vermelho de Ponceau (0,5% Ponceau-S; 5% ácido tricloro acético e água 

bidestilada), lavadas com água bidestilada até retirar todo o excesso da solução 

corante e deixadas por 1 h a temperatura ambiente, sob agitação leve, numa 

solução contendo TBS (100 mM tris-base; 0,9% NaCl  e água), 0,5% de leite 
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desnatado, 5% BSA (para membranas a ser incubadas com anticorpos para 

resíduos fosforilados) e 0,05% de Tween 20 para bloquear ligações inespecíficas 

com o anticorpo. Após essa etapa, as membranas foram incubadas com o anticorpo 

primário diluído em TBS-T (TBS; 0,1% Tween 20) overnight a 4 °C. As membranas 

foram então lavadas 5 vezes com TBS-T e incubadas com o anticorpo secundário 

(1:2000) por 60 min. A revelação foi feita com kit de quimioluminescência (Millipore, 

Billerica, MA, EUA). Os anticorpos usados foram: Anti-Src (phospho Y529) (Abcam), 

c-Src (Santa Cruz), p42/44 phospho Thr 202/Tyr 204 e anti-P42/44 (Cell Signaling), 

P38 MAPK e phospho P38 MAPK (thr 180/Tyr 182) (Cell Signaling), Anti-

AKT1(Thr308) e Anti-AKT (Ser473) (Sigma), AKT (Santa Cruz), Alpha-tubulina 

(Santa Cruz), GSK-3β e pGSK-3b Ser 21/9 (Cell Signaling), phospho β-CATENINA 

(Ser33/37/Thr41), β-CATENINA (Cell Signaling), phospho IᴋB e IᴋB (Santa Cruz), 

CREB (pSer133) e CREB (Millipore), Ciclina D1 (Millipore) e c-Myc (Abcam).  

3.11 Ensaio de retardamento da mobilidade eletroforética (EMSA)  

Para a marcação da Sonda, os oligonucleotídeos do NFB contendo a sequência 

5’- AGT TGA GGG GAC TTT CCC AGG C – 3’ e os oligonucleotídeos do CREB 

contendo a sequência 5´- AGA GAT TGC CTG ACG TCA GAG AGC TAG- 3´ foram 

marcados com a adição de -32P ATP numa solução contendo Tampão T4 quinase 

(em mM: Tris-HCl 700, pH 7,6; MgCl2 100 e  DTT 50), T4 quinase e água; nas 

seguintes concentrações: 3,5 pmol de oligonucleotídeo, 1 U/µL de T4 quinase, 1 L 

de -32P ATP (3Ci/mmol), 1 l de tampão T4 Kinase Buffer (10 X) em 10 L de 

volume de reação). Após incubação a 37 oC por 10 min, o excesso de -32P ATP foi 

retirado com resina sephadex G-25. Colunas (Microspin G-25) foram posicionadas 

em um tubo de microcentrífuga, centrifugando-se por 1 min a 3.000 rpm, e em 

seguida foram transferidas para um novo tubo aplicando-se a sonda marcada no 

centro da resina. Após centrifugação, o eluato foi recolhido, e no dia do ensaio a 

atividade da sonda foi determinada, usando no ensaio aproximadamente 25.000 

cpm/µL. O método está padronizado no nosso laboratório (162, 220). 

Para a reação de ligação e corrida do gel, foram adicionados a um tubo de 

microcentrífuga: 4 L de tampão de ligação 5X (MgCl2 5 mM; EDTA 2,5 mM; DTT 

2,5 mM; NaCl 300 mM; Tris-HCl 50 mM pH 7,5; Poly dIdc 0,25 µg/µL; glicerol 20%), 

extrato  nuclear (2,5 g de proteína)  e H2O q.s.p. para 20 L de volume final. O tubo 
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foi incubado por 20 min a temperatura ambiente, adicionando-se em seguida a 

sonda marcada (1 L), e novamente o tubo foi incubado por 30 min a temperatura 

ambiente. Para visualizar a corrida adicionou-se 1 µL de azul de bromofenol ao 

controle (-). O conteúdo total do meio de reação foi aplicado no gel de poliacrilamida 

5,5% [acrilamida/bisacrilamida (37,5:1)]. Para a eletroforese foi utilizado um tampão 

de corrida que consiste em 0,5 x TBE (1 X TBE = Tris 90 mM, Ácido Bórico 90 mM, 

EDTA 1 mM). A corrida ocorreu em cerca de 2 h a 150-160 V. Ao final desta, o gel 

foi seco e permaneceu definitivamente fixado em um papel filtro especial. Para 

revelar os resultados, um filme de raios-X foi exposto mediante ao papel filtro 

contendo a corrida, em cassete a –80 oC. Além do ensaio de gel shift, foi realizado 

também o ensaio de competição adicionando-se a quantidade de oligonucleotídeos 

não-marcados 10 vezes em excesso e um oligonucleotídeo não-específico (TFIID) 

não-marcado 10 vezes em excesso para o NFB e 10 vezes em excesso para o 

CREB.  

O Ensaio de Super-Shift do gel de retardo para NFкB foi realizado de maneira 

idêntica ao procedimento descrito anteriormente, adicionando-se anticorpos 

específicos às subunidades que compõe o complexo NFB, durante a incubação do 

extrato nuclear com o oligonucleotídeo, contendo a sequência específica para o 

NFB. Foram utilizados anticorpos contra as subunidades: p50, p65, cREL, e p52 

(Santa Cruz, CA, USA). 

3.12 Determinação da atividade da NKA  

Como descrito em Scavone et al. (221); Kawamoto et al., (222); Munhoz et al., 

2010 (220) e Kawamoto et al., 2012 (162), a atividade da NKA foi determinada por 

um ensaio que mede a liberação de Pi a partir da hidrólise do ATP. O Pi forma 

complexos com o molibdato, o qual pode ser mensurado em espectrofotômetro no 

comprimento de onda de 700 nm (223). Para esse ensaio, o extrato de hipocampo 

foi centrifugado (12.000 g por 15 min, 4 °C), e o pellet foi resuspendido em tampão 

contendo 0,32 M de sacarose, 20 mM HEPES, 1 mM EDTA, 1 mM DTT e 1 mM 

PMSF, pH 7,4. A concentração de proteínas foi determinada pelo método 

colorimétrico da Bio Rad (218). A atividade da NKA foi mensurada pela adição de 10 

µg de proteína a 40 µl de tampão contendo 3 mM ATP, 120 mM NaCl, 2 mM KCl, 3 

mM MgCl2 e 30 mM de histidina (pH 7.2), com OUA (3 µM ou 3 mM) e sem OUA. 
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Após 20 min de incubação a 37 °C, a reação foi paralisada pela adição de Tampão 

Término de Reação (10 N de H2SO4 + 5% molibdato de amônio). 

A atividade total das ATPases é medida pela formação de complexos de 

fosfomolibdato nas amostras que não receberam OUA. Já a atividade da Mg 

ATPase, ou fração insensível a OUA, é obtida pela subtração do valor obtido pelas 

amostras que receberam OUA 3 mM do valor das ATPases totais. Em roedores, a 

isoforma α1 da NKA é 1000 vezes menos sensível aos glicosídeos cardiotônicos que 

as isoformas α2/3. As isoformas α2/3 que tem alta afinidade pela OUA tem suas 

atividades medidas pela subtração entre os valores de atividade total de ATPase e o 

valor obtido pelas amostras tratadas com 3 µM. Para determinar a fração da 

atividade correspondente a isoforma de menor afinidade (α1) verifica-se o valor da 

subtração dos valores obtidos nas amostras com adição de 3 mM de OUA dos 

valores obtidos nas amostras com 3 µM de OUA. A atividade da NKA é expressa em 

nmol/mg de proteína por min.   

3.13 Ensaios de Imunoabsorção enzimática (ELISA) para determinação da 
expressão de BDNF 

 

 Para determinação da expressão de BDNF nas amostras foi realizado um 

ensaio de ELISA usando para isso o Kit (222, 224)(222, 224)(222, 224)(222, 

224)(222, 224)(222, 224)(222, 224)(222, 224)(222, 224)(222, 224)BDNF Emax® 

ImmunoAssay System, two sites (Promega, Madison, WI, USA). O ensaio foi 

realizado seguindo o protocolo do kit.  

3.14 Reação em cadeia da polimerase - transcrição reversa (RT-PCR)  

 Conforme descrito em Orellana et al., 2015 (225), o RNA total do tecido foi 

extraído utilizando o reagente Trizol (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) e 3 μg foram 

tratados com DNAse I e submetidos à transcrição reversa utilizando oligo (dT) 20 e a 

transcriptase reversa MMLV de acordo com instruções do fabricante (Invitrogen). 

 Para confirmar a ativação da sinalização da via canônica da WNT a 

expressão do gene Axina 2 foi mensurada pela técnica de PCR quantitativo (qPCR) 

em tempo real usando o ensaio de expressão gênica da sonda TaqMan (Applied 

Biosystems, Carlsbad, CA, USA), especificamente Axina 2 (Rn00577441_m1, 

comprimento do amplícon 67 pb, RefSeq: NM_024355.1). Como controle endógeno 

da reação de PCR em Tempo Real foi utilizado sonda TaqMan para o gene Hprt1 
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(hypoxanthine phosphoribosyl transferase 1, Rn01527840_m1, comprimento do 

amplicon 64 pb, RefSeq:NM_012583.2).  Antes da realização do experimento, foi 

feita a curva de eficiência de amplificação, usando uma diluição seriada de 6 pontos. 

A curva permitiu a quantificação de cDNA com eficiência de amplificação 

semelhante tanto para a Axina 2 quanto para o controle Hprt1.  A reação da PCR 

Tempo Real foi realizada no sistema do termociclador 7500 Fast Real-Time PCR 

System (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Cada reação, (realizada em 

duplicata) continha 2 µL de cDNA diluído (1:10), 6,25 µL do Universal PCR Master 

Mix (Applied Biosystems), 0,625 µL da sonda TaqMAn e água bidestilada estéril em 

quantidade suficiente para completar o volume de 12,5 µL. As condições da reação 

foram: 50 °C, por 2 min e 95 °C, por 10 min, seguido de 40 ciclos de 95 °C, por 15 

seg e 60 °C, por 1 min. O método Delta-Delta-Ct foi usado para quantificação da 

diferença na amplificação entre as amostras, realizado no programa REST 2009.   

Já para verificar se houve modulação da OUA na expressão do RNAm de 

Bdnf, Bax e Bcl-2, foi realizada uma reação de PCR semi-quantitativa, com os 

oligonucleotídeos iniciadores para Bax, Bcl-2, Bdnf e Gapdh (gliceraldeído 3-fosfato 

desidrogenase) foram diluídos em tampão TE (10 mM de Tris-HCl, pH 8,0; 1 mM de 

EDTA) a uma concentração de 100 M. O volume final da reação de PCR foi de 25 

L, contendo 1 L de cDNA (amostra), 2,5 L de tampão para PCR 10x concentrado 

(Invitrogen, Grand Island, NY, EUA), 0,5 L do oligonucleotídeo iniciador 5` (sense) 

(10 M), 0,5 L do oligonucleotídeo iniciador 3` (antisense) (10 M), 0,5 L de dNTP 

Mix (100 mM), 1 L de MgCl2 (50 mM), 0,2 L de Taq Polimerase (5 U/mL, 

Invitrogen, Grand Island, NY, EUA) e 18,81 L de água com DEPC. A reação foi 

realizada em aparelho PCR Modelo TC-512 (Techne Inc, Burlington, NJ, USA). 

Aproximadamente 20 µL dos produtos de reação da PCR semi-quantitativa foram 

aplicados a um gel de agarose 1,5% contendo 0,5 µg/mL de brometo de etídeo. A 

visualização dos géis foi sob a transiluminação de luz UV e as imagens foram 

capturadas usando um aparelho G Box Chemi XX6 (Syngene, MD, USA).  
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Tabela 1 - Sequência dos primers para a reação de PCR semi-quatitativa. 
 

Primer 

 

Seqüência (5’-3’) 

 

 

Número de 
Acesso 

 

Identificação 

 

Tamanho

(pb) 

Bax Sense: 
TGAACTGGACAACAACATGGAGC 

Anti-sense: 
GGTCTTGGATCCAGACAAACAGC 

 

NM017059.1 
 

 
Rattus norvegicus 
Bcl2-associated X 
protein (Bax) 
 

 

260 

Bcl2 Sense: 
GGAGGATTGTGGCCTTCTTTGAG 

Anti-sense: 
TATGCACCCAGAGTGATGCAGGC 

 
 
NM016993.1 
 

 
Rattus norvegicus 
B-cell 
CLL/lymphoma 2 
(Bcl2) 

 

271 

Bdnf Sense: 
ATGCTCAGCAGTCAAGTGCC 

Anti-sense: 
AGCCTTCCTTCGTGTAACCC 

 
NM012513.3 

Rattus norvegicus 
Brain-derived 
neurotrophic factor 

 

304 

GAPDH 

(controle 
interno usado 
na PCR semi-
quantitativa) 

Sense: 
CGGGAAGCTTGTGATCAATGG 

Anti-sense: 
GGCAGTGATGCCATGGACTG 

NM017008.3 
 

Rattus norvegicus 
glyceraldehyde-3-
phosphate 
dehydrogenase 
(Gapdh) 

 

264 

 

3.15 Teste comportamental: Labirinto Aquático de Morris 

 Para a realização desse teste foi utilizada uma piscina circular toda pintada 

de preto (226) com 200 cm de diâmetro e 50 cm de profundidade, preenchida até 25 

cm com água a 26 °C, na qual se adicionou leite para torná-la opaca. Uma 

plataforma móvel de 9 cm de diâmetro e constituída do material acrílico transparente 

foi colocada 2 cm abaixo do nível da água. A localização da plataforma variou 

conforme o teste que foi realizado (descrito adiante). Todo o procedimento 

experimental foi filmado por uma câmera de vídeo (VP112, HVS Image Ltd., 

Hampton, UK) conectada a um computador programado para analisar pares de 

coordenadas coletadas a cada 0,1 seg, que definem a posição do animal.  

 Virtualmente, a piscina foi dividida em quatro quadrantes por duas linhas 

imaginárias perpendiculares que se cruzam no centro. O quadrante que continha a 

plataforma foi chamado de quadrante crítico assim como uma área imaginária em 

torno da plataforma medindo aproximadamente três vezes seu diâmetro foi chamada 

de contador crítico. O tempo em que os animais permanecem nessas áreas ao longo 

do treinamento e testes reflete a precisão com que buscam a plataforma.   
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Figura 11 - Esquema do aparato para teste comportamental Labirinto Aquático de Morris. As 

paredes da sala contém pistas ambientais que permitem ao animal traçar estratégias para 
encontrar a plataforma.   

 

3.15.1 Treino na tarefa de memória de referência espacial  

O treino para a avaliação da memória de referência iniciou-se no sétimo dia 

após a infusão da OUA (10 nM) ou da salina 0,9% e perdurou até o décimo quarto 

dia. A plataforma foi colocada no quadrante quatro e mantida sempre na mesma 

localização da piscina. Foram realizados quatro treinos diários, com duração de 2 

min cada treino e intervalo de 10 min entre eles (intertrial interval -ITI). A cada novo 

treino o animal era solto de uma posição diferente da borda da piscina. Se durante 

os dois minutos de treino o animal não encontrasse a plataforma, ele era conduzido 

até a mesma pelo experimentador e uma vez sobre a plataforma o rato dispunha de 

20 seg para investigar o ambiente, sendo retirado da piscina na sequência. Essa 

etapa envolveu 28 sessões de treinamento consecutivas. Os parâmetros analisados 

a cada tentativa do treino foram latência, velocidade de locomoção e comprimento 

de trajeto, pois o tempo que o animal demora em encontrar a plataforma desde o 

momento em que é solto na borda da piscina e o quanto ele nada para encontrá-la 

são as medidas mais comumente adotadas para aferir o aprendizado do animal 

sobre a tarefa, enquanto que a velocidade nos permite verificar o grau de motivação 

dos animais e se existe algum déficit motor.   
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3.15.2 “Probe Test”  
 

 Ao término das sessões de treino, foram realizados dois testes, chamados 

de Probe Test (PT), para avaliar a lembrança dos ratos sobre a localização da 

plataforma (PT1) e a extinção da resposta adquirida no treino (PT2). Para tal, a 

plataforma foi retirada da piscina e os animais dispunham de 3 min para nadar 

livremente. Os dados foram analisados minuto a minuto (time bin) permitindo avaliar 

o tempo que cada animal gastou no quadrante e na região em torno de onde antes 

se encontrava a plataforma. A velocidade de natação também foi mensurada como 

um parâmetro que permite aferir eventuais prejuízos motores. O PT1 foi realizado 

após 24 h do último treino e o PT2 após 48 h. Os parâmetros mensurados nesses 

testes foram o comprimento de trajeto, tempo que o animal explora o quadrante da 

plataforma, porcentagem de tempo que o animal permanece no quadrante crítico, 

tempo que o animal permanece na área do contador, velocidade de natação, 

permanência no anel externo (C), intermediário (B) e central da piscina (A), e o 

ângulo de divergência entre a posição inicial do animal e a suposta plataforma.     

 A porcentagem de tempo que o animal permanece no quadrante crítico, 

assim como o tempo absoluto, permite inferir sobre o quanto esse animal se lembra 

da localização da plataforma, memória adquirida durante os treinos, a qual chamou-

se de memória de referência. Além disso, esse parâmetro também permite avaliar a 

taxa de extinção da resposta de busca pela plataforma ao longo dos três minutos de 

teste. A velocidade média de natação dos ratos pode ser utilizada como um 

parâmetro para mensurar a motivação dos animais, assim como o desempenho 

motor deles. Já o tempo de permanência nos diferentes anéis da piscina pode 

fornecer informações acerca da forma como o animal traça suas estratégias para 

localizar a plataforma.  

3.15.3 Teste de Memória Operacional  
 

 O teste de memória operacional iniciou-se no dia subsequente ao PT2. 

Foram feitas três sessões de teste de memória operacional, uma sessão por dia, 

sendo que cada sessão teve 3 tentativas do animal, com intervalo entre as tentativas 

de 10 min e duração de 2 min, cada tentativa. Nesse teste, a plataforma variava de 

posição a cada dia, sendo mantida apenas na mesma sessão. Assim, na primeira 

tentativa, o animal desconhecia a posição da plataforma devendo procurá-la pela 
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piscina. Ao final dos 2 min, caso o rato não tenha encontrado a plataforma, ele foi 

conduzido até ela permanecendo nela por 20 seg para investigar o ambiente. Nas 

tentativas subsequentes ao longo do mesmo dia, esperava-se que os animais 

fossem capazes de usar as informações adquiridas na primeira exposição para 

localizar a plataforma.    

Nos testes foram analisados para cada tentativa e sessão os seguintes 

parâmetros: latência, tempo no quadrante crítico, comprimento de trajeto, 

porcentagem de tempo no quadrante crítico do dia anterior, tempo que o animal 

ficou procurando no contador do dia anterior, a frequência relativa de busca no 

quadrante do dia anterior e a velocidade de locomoção. Os parâmetros que 

permitem avaliar o local onde estava a plataforma no dia anterior reflete a retenção 

de memória adquirida nos dias anteriores e a persistência na busca, refletindo a 

flexibilidade da memória desses animais. Caso ocorra a aquisição da informação 

sobre a localização da plataforma, espera-se observar uma melhora de desempenho 

na segunda tentativa assim como a capacidade de retê-la durante o ITI, resultando 

numa melhora de desempenho na segunda tentativa.  

3.16 Cultura primária embrionária de neurônios hipocampais 

A cultura de neurônios hipocampais, assim como todos os protocolos que 

usaram essa cultura, foi realizada durante período de doutorado sanduíche no 

laboratório Science for Life, sob supervisão da Dra. Anita Aperia, no Karolinska 

Institute, Estocolmo, Suécia (BEPE 2015/13295-4).  

A cultura neuronal foi realizada a partir de embriões de rato Sprague Dawley, 

no décimo oitavo dia de gestação. O hipocampo foi removido do embrião e lavado 

em solução HBSS com 20 mM HEPES (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), seguido 

de incubação em solução de Tripsina 0,25% por 10 min, a 37 °C, e dissociação em 

Meio Mínimo Essencial (MEM) com a ajuda de uma pipeta de vidro. As células foram 

plaqueadas na densidade aproximada de 5x104/cm2 em lamínulas de vidro que 

receberam tratamento prévio com poli-DL-Ornitina (Sigma-Aldrich) na concentração 

de 80 µg/mL, overnight a 37 °C. O meio de cultura utilizado para plaquear as células 

foi meio MEM com 10% soro de cavalo, 2 mM de L-Glutamina e 1 mM de piruvato de 

sódio (Sigma-Aldrich). Após 3 h de plaqueadas, o meio das células foi substituído 

por meio Neurobasal contendo 2% de B27, 2 mM de L-Glutamina, 1% 

penicilina/estreptomicina (Sigma-Aldrich). Metade do volume de meio foi trocado 
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duas vezes por semana e substituído por um meio utilizado na manutenção das 

células, que consistia em meio Neurobasal com 2% de B27, 1% 

penicilina/estreptomicina e 0,5 mM de L-Glutamina (Sigma-Aldrich). As células foram 

mantidas por 21 dias em estufa a 37 °C, 90% de umidade e 5% de CO2. 

3.16.1 Tratamento das células 
 

Os neurônios foram tratados com NMDA (100 µM) como previamente descrito 

em D´Orsi et al., 2015 (79) e com OUA (10 nM), ambas as drogas diluídas em 

líquido cefalorraquidiano artificial (aCSF) (NaCl 111 mM; KCl 4mM; NaH2PO4 1 mM; 

NaHCO3 25 mM; CaCl2 2H2O 1,5 mM; Glicose 10 mM; HEPES 20 mM; p.H 7,4). O 

grupo controle recebeu apenas aCSF. As células foram expostas aos tratamentos 

por 5 min em estufa (37 °C), lavadas 3 vezes com aCSF a 37 °C, e a elas foi 

adicionado meio de cultura utilizado na manutenção das células (meio Neurobasal 

com 2% B27, 1% penicilina/estreptomicina e 0,5 mM de L-Glutamina) a 37 °C, sendo 

imediatamente levadas a estufa por onde permaneceram até a realização dos 

experimentos. Os grupos que receberam OUA durante o tratamento, tiveram OUA 

10 nM adicionada ao meio de cultura onde ficaram até o momento da realização dos 

experimentos. O esquema de tratamento está ilustrado na figura 12.  

 
 
Figura 12 - Esquema de tratamento dos neurônios hipocampais. As culturas foram divididas em 

4 grupos diferentes e a cada ensaio foram tratadas entre 4 e 6 lamínulas por grupo.  
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3.17 TUNEL 
 

 A primeira etapa do projeto foi verificar o perfil apoptótico do tratamento de 

NMDA na dose de 100 µM e em seguida, verificar se a OUA 10 nM era capaz de 

evitar a morte celular programada nessas células. Inicialmente dois protocolos foram 

testados, um conforme já descrito no item 3.16.1 e outro no qual a diferença era que 

após a remoção do tratamento, a OUA não era adicionada ao meio de cultura, 

permanecendo apenas por 5 min. Esse segundo protocolo foi chamado de protocolo 

agudo, em oposição ao que a OUA é mantida no meio de cultura, chamado nesse 

relatório de tratamento crônico. 

 Depois de transcorridas 8 h do tratamento, as células foram fixadas com 

metanol gelado por 15 min, de acordo com as instruções do fabricante. O kit 

utilizado foi o ApopTag® Red In Situ Apoptosis Detection kit (Millipore, CA, USA). Os 

núcleos foram marcados com DAPI (1:10.000 em tampão PBS) e os neurônios foram 

identificados pela marcação com o anticorpo Neuro-Chrom Pan-Neuronal Marker 

(1:1000) (Millipore). As lâminas foram fechadas com Immuno-Mount e as imagens 

obtidas em microscópio confocal Zeiss LSM 510 Meta, com lente de imersão a óleo, 

aumento de 40x1.30. A marcação de ApopTag foi detectada usando um feixe de 

laser com excitação em 543 nm e filtro LP 560, a marcação para neurônios foi 

detectada num comprimento de onda de 488 nm de excitação e um filtro que permite 

a passagem entre 510-550 nm, e finalmente o DAPI foi detectado usando um feixe 

excitável em 405 nm e um filtro 420-480. As células foram consideradas apoptóticas 

quando exibiam a marcação vermelha do ApopTag. A taxa de neurônios apoptóticos 

foi calculada como a porcentagem de células com núcleo TUNEL positivo que co-

localizavam com a marcação neuronal, sobre o número de neurônios totais no 

campo. Em cada lamínula, 7 campos diferentes foram fotografados. Seis ensaios de 

TUNEL independentes foram realizados, a cada ensaio n amostral de 4 a 6 para 

cada grupo.     

3.18 Ensaio de Imunofluorescência para Bax e Bcl-xL, em cultura de células 
hipocampais 

 

 Após 6 h do tratamento, as células foram fixadas com PFA 4%, a 

temperatura ambiente, por 10 min, e em seguida lavadas 3 vezes com PBS 

(Na2HPO4 7.7 mM, NaH2PO4 2.3 mM, NaCl 150 mM). A etapa de permeabilização foi 



61 
 

 
 

realizada com 0,2% Triton X-100 em PBS, por 5 min sob leve agitação. Novamente 

as células foram lavadas por 3 vezes com PBS e incubadas com tampão de 

bloqueio (% BSA em PBS), por 1 h a temperatura ambiente. Em seguida, foram 

incubadas com anticorpo primário em solução de PBS com 5% BSA, Bcl-xL (1:200) 

(54H6, Rabbit mAb, Cell Signaling, Danvers, USA) ou Bax (1:100). Para a marcação 

com Bax foram testados 3 anticorpos diferentes, Anti-Bax Ab5354 (Abcam), Anti-Bax 

D3R2M (Cell Signaling) and Anti-Bax N-20 (Santa Cruz).  Porém, para verificar a 

expressão de Bax e Bcl-2 em neurônios, as células também foram marcadas com o 

marcador neuronal Anti-Neuro-Chrom Pan Neuronal (1:1000)(Millipore). As células 

foram incubadas por 1 h, com os anticorpos primários, em temperatura ambiente ou 

overnight a 4 °C. Após o término da incubação com os anticorpos primários, as 

células foram lavadas 3 vezes com PBS e o anticorpo secundário foi imediatamente 

adicionado. OS anticorpos secundários usados foram: Alexa Fluor Goat anti-Mouse 

(GAM) 488 (Invitrogen), Alexa Fluor Goat Anti-Rabbit (GAR) 546 (Invitrogen), Alexa 

Flour Donkey Anti-Rabbit 568 (Invitrogen).   

3.18.1 Microesferas como padrão de intensidade de fluorescência 

 Como um padrão interno de intensidade de fluorescência, as microesferas 

do kit InSpeck™ Orange (540/560) Microscope Image Intensity Calibration Kit, 6 μm 

(Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) foram utilizadas em todas as lamínulas.  

 Após padronização, as microesferas de intensidade de fluorescência 0,3% 

foram selecionadas como as mais adequadas ao ensaio com as células, já para os 

ensaios de imunofluorescência de cortes de tecido a padronização mostrou que as 

microesferas de intensidade 10% são as mais adequadas. As microesferas foram 

aplicadas a lâmina de vidro para microscópio, limpa e seca, no volume de 5 µL por 

lamínula a ser adicionada. O volume foi espalhado com a própria ponteira da pipeta 

em uma área de diâmetro circular próximo ao da lamínula. As lâminas foram 

deixadas para secar, em temperatura ambiente, por 20 min, protegidas da luz. Uma 

vez secas, o meio de montagem pôde ser adicionado e as lamínulas contendo as 

células já marcadas no ensaio de imunofluorescência foram adicionadas a lâmina 

sobre a área que recebeu as microesferas. As lamínulas foram imediatamente 

seladas com esmalte.  As imagens foram obtidas em microscópio confocal Zeiss 

LSM 510 Meta, com lente de imersão em óleo de 63 x 1.40 DIC. As microesferas, a 

marcação para Bax ou para Bcl-xL foram detectadas por laser excitável em 568 nm 
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e filtro BP 560-615, a marcação para neurônios foi detectada por feixe excitável a 

488 nm e filtro 505-530. A intensidade de fluorescência foi medida pelo software Fiji 

(NIH, ImageJ, USA), considerando a mesma área de interesse (ROI) para as 

microesferas e para a região do corpo celular dos neurônios. Foi feita uma relação 

entre a intensidade de fluorescência do Bax e do Bcl-xL com a intensidade de 

fluorescência padrão da microesfera em cada imagem. Os resultados foram 

expressos como a comparação da relação entre essas intensidades nos diferentes 

grupos. Todas as análises foram feitas no Software Prisma 4 (GraphPad, CA, USA).   

3.19 Análises dos Resultados 

Os dados decorrentes do ensaio de EMSA, PCR semi-quantitativo e de 

Western blot foram analisados quantitativamente através da análise de densidade 

óptica utilizando o programa “ImageJ” (National Institute of Health, USA), assim 

como os dados de imunofluorescência que foram quantificados conforme descrito 

em Arqués et al., 2012 (227). Os dados de Western blot, imunofluorescência, EMSA, 

ELISA, NKA e do labirinto aquático de Morris receberam tratamento estatístico pelo 

teste ANOVA de uma via ou duas vias quando necessário, seguidos dos pós-testes 

Student-Newman-Kewls e Bonferroni, respectivamente, onde as diferenças foram 

consideradas significantes para o valor p<0,05. Os dados do ensaio de Coloração de 

Golgi-Cox foram analisados pelo Método de Sholl (228), usando um “plug in” do 

programa Image J chamado “Sholl Analysis” (National Institute of Health, USA). Os 

dados receberam tratamento estatístico pelo teste ANOVA de uma via ou duas vias 

quando necessário, seguidos dos pós-testes Student-Newman-Kewls e Bonferroni, 

respectivamente, onde as diferenças foram consideradas significantes para o valor  

p<0,05. Todos os gráficos foram representados como a média dos valores ± erro 

padrão da média (E.P.M.). 

 Os dados obtidos no ensaio de RT-PCR em tempo real foram analisados 

pelo teste de randomização e recolocação Pair Wise P(H1) (229), realizado no 

programa REST 2009 (Qiagen, Duesseldorf, ALE).  
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4 RESULTADOS 

4.1  Análise Histológica da posição das cânulas e infusão do traçador 
fluorescente 

 

Para validar as coordenadas estereotáxicas escolhidas foram realizadas duas 

técnicas diferentes de coloração. A primeira técnica foi a coloração de Nissl para 

aferir a posição das cânulas, e a segunda técnica foi a infusão de traçador 

retrógrado fluorescente, Fluoro-Gold (Sigma-Aldrich). Ambas as técnicas permitiram 

verificar que as coordenadas escolhidas para o implante das cânulas guias, assim 

como o volume infundido são adequados para o protocolo proposto.  

As cânulas estão posicionadas sobre a região CA1 dorsal do hipocampo 

(Figura 13) e o traçador Fluoro-Gold, diluído a 2% em salina 0,9% no volume de 2 µL 

está situado no hipocampo, distribuído pelas camadas CA1, CA2 e CA3, chegando 

até mesmo a camadas de células granulares do giro dentado (GD). O traçador 

parece espalhar-se a partir do ponto de infusão na coordenada ântero-posterior -3.5 

mm em relação ao Bregma até as coordenadas -2.0 mm e -4.0mm, onde ainda é 

possível verificar a presença do traçador (Figura 14).   

 
Figura 13 – Imagem de secção coronal do cérebro de rato com coloração de Nissl. As imagens 

representam dois encéfalos representativos (A e B), mostrando a inserção bilateral das 
cânulas guia (setas) exatamente sobre a região CA1 do hipocampo. CA1: região CA1 do 
hipocampo; GD: região do giro dentado. 
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Figura 14 – Imagem digital de secções coronais de hipocampo de rato 1 hora após a infusão 

do traçador retrógrado Fluoro-Gold. A linha (A) representa a marcação de Fluoro-Gold 
(verde) enquanto que a linha (B) representa a composição entre a marcação com o 
traçador e o DAPI (azul), o que permite identificar as sub-regiões do hipocampo que 
receberam o traçador. As figuras do controle negativo correspondem ao hemisfério 
contra-lateral que não recebeu a infusão de traçador fluorescente. Cortes mais 
posteriores, após a coordenada -4.2 mm em relação ao Bregma e porções ventrais do 
hipocampo caudal não receberam Fluoro-Gold em 1 h.  
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4.2 Determinação da atividade da NKA 

O ensaio para determinar o grau de atividade da NKA foi feito com o objetivo 

de descartar a hipótese de que a dose escolhida, dentro desse decurso temporal, 

teria efeito inibitório na atividade da bomba, especialmente em isoformas mais 

sensíveis a inibição pela OUA como as subunidades α2 e α3, presentes 

predominantemente em células da glia e neurônios, respectivamente. O ensaio 

mostra que a concentração de OUA infundida no hipocampo dos animais (10 nM) 

não é capaz de alterar a atividade da bomba, no hipocampo, ao longo do decurso 

temporal (Figura 15).  

 

 

Figura 15 -  Efeito da infusão da dose de OUA (10 nM) na atividade da NKA, ao longo do 
decurso temporal (1 h, 10 h e 24 h), em hipocampo de ratos, mostra ausência de 
inibição. Em (A) atividade total da NKA, (B) efeito da OUA 10 nM na atividade da α1-
NKA , em (C) na atividade da α2,3-NKA. A atividade da NKA foi dosada a partir do 
hipocampo dos ratos, extraído após 1 h, 10 h e 24 h da infusão de OUA, ou salina. Os 
resultados estão expressos em nmol de Pi liberado/mg proteína por minuto (média + 
erro padrão da média), de 4 experimentos individuais. ANOVA de duas vias, seguido do 
pós-teste Bonferroni.  
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4.3 OUA-NKA e a modulação de vias como a Src, PI3K-AKT e MAPK-ERK ao 
longo do decurso temporal, por ensaio de Western Blot.   
 

Classicamente é descrito na literatura que a OUA em concentrações não 

inibitórias da atividade da NKA é capaz de ativar a via EGFR/Src-Ras-ERK (158) e 

ainda a via PI3K-AKT (126, 155). Tais modulações, consequentemente poderiam 

ativar vários fatores de transcrição, tais como CREB (elemento de resposta ligado ao 

AMP cíclico) e NFB (126, 150), importantes para a cognição, conforme previamente 

discutidos (2.1.1). Assim, chegamos à primeira pergunta do projeto (Figura 16).  

 
 
Figura 16 - Esquema simplificado e ilustrativo da possível modulação das vias PI3K-AKT, Src-

ERK e NFкB pela ligação da OUA a NKA. As interrogações em vermelho ressaltam os 
pontos respondidos pelos ensaios de Western Blot.   

 
 

Ensaios de Western Blotting foram realizados com extratos do hipocampo dos 

ratos tratados com OUA 10 nM e Salina 0,9% ao longo do decurso temporal, para 

mensurar a expressão das proteínas: (1) pSrc (Y529) e Src; (2) pERK1/2,  ERK, 

pP38 e P38 total; (3) pAKT(S473), pAKT(Thr308) e AKT. Os resultados encontrados 

sugerem:  
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(1) diminuição da fosforilação da Src quando normalizada pela expressão da Src 

total, em 10 h, o que sugere aumento da atividade da Src pela OUA em 10 h 

(Figura 17); 

 

 

 

 
 
Figura 17 - Modulação da Src pela OUA 10 nM, ao longo do decurso temporal. (A) Ensaio de 

Western Blot: autorradiografia . (B) e Teste de Variância ANOVA duas vias seguido do 
pós- teste Bonferroni. Os dados mostram diminuição da fosforilação da Src no resíduo 
inibitório Y529 após 10 h da infusão de OUA na relação pSrc/Src. (C) Relação entre Src 
total e α-TUBULINA, sugere ausência de modulação. Os resultados foram expressos em 
média  erro padrão da média, de 4 experimentos individuais. *p<0,05, SAL x OUA. n=5. 
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(2) ativação da via da ERK ½ após 1 h (Figura 18) e ausência de modulação da P38 

(Figura 19);  

 
 
Figura 18 - Modulação da ERK pela OUA 10 nM, ao longo do decurso temporal. As proteínas 

foram extraídas de hipocampo de rato, obtidas após 1, 10 e 24 h da infusão 
intrahipocampal de OUA (10 nM) ou salina. (A) Autorradiografia representativa de 
Western Blotting das proteínas pERK1/2, ERK1/2 e β-ACTINA. (B) Análise de 
densitometria (unidades arbitrárias) de pERK1/2 em relação a ERK1/2, ambos 
normalizados pela β-ACTINA, mostram aumento da fosforilação em 1 h (p=0.0147). (C) 
Relação entre a pERK1/2 e a β-ACTINA, sugere aumento da porção de proteínas 
fosforiladas em relação as proteínas totais do extrato, em 1 hora (p=0.0113). (D) Relação 
entre a ERK total e a β-ACTINA. O grupo sham não apresenta diferença em relação aos 
controles (dados não mostrados). Os resultados foram expressos em média  erro 
padrão da média, de 4 experimentos individuais, * p<0,05;   Teste de Variância Two-Way 
ANOVA seguido do pós- teste Bonferroni, salina x OUA. n=5. 
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Figura 19 - Modulação da P38 pela OUA 10 nM, ao longo do decurso temporal. As proteínas 
foram extraídas de hipocampo de rato, obtidas após 1, 10 e 24 h da infusão 
intrahipocampal de OUA (10 nM) ou salina. (A) Autorradiografia representativa de 
Western Blotting das proteínas pP38, P38 e β-ACTINA. (B) Análise de densitometria 
(unidades arbitrárias) de pP38 em relação ao P38, ambos normalizados pela β-ACTINA. 
(C) Relação entre P38 total e a β-ACTINA.  Os resultados foram expressos em média  
erro padrão da média, de 4 experimentos individuais; Teste de Variância Two-Way 
ANOVA seguido do pós- teste Bonferroni , salina x OUA, n=4.  
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(3) aumento na fosforilação da AKT no sitio Serina 473 (via mTOR) após 1 h (Figura 

20) e da fosforilação da AKT no sitio da Treonina 308 (via PI3K) em 24 h (Figura 21). 

 
 

 

 

Figura 20 - Modulação da fosforilação no resíduo Serina 473 da AKT, pela OUA 10 nM, ao longo 
do decurso temporal. Ensaio de Western Blot: autorradiografia (A) Teste de Variância 
ANOVA duas vias seguido do pós- teste Bonferroni sugere em (B) aumento da atividade 
da AKT em 1 hora. (C) Ausência de variação significativa das proteínas fosforiladas em 
relação ao total de proteínas, normalizado pela β-ACTINA. (D) Relação entre AKT total e 
a β-ACTINA, com ausência de variação nas quantidades totais de proteínas. O grupo 
sham foi ocultado nos dados, mas mostra ausência de diferença comparada aos 
controles. Os resultados foram expressos em média  erro padrão da média, de 4 
experimentos individuais. n= 4, *p<0,05, SAL x OUA.    
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Figura 21 - Modulação da via PI3K-AKT pela OUA 10 nM, ao longo do decurso temporal. Ensaio 
de Western Blot: autorradiografia (A) e Teste de Variância ANOVA duas vias seguido do 
pós- teste Bonferroni sugere em: (B) aumento da fosforilação da AKT no resíduo Thr308 
após 24 h da infusão de OUA 10 nM. (C) ausência de variação na relação entre pAKT e a 
β-ACTINA. (D) relação entre AKT total e β-ACTINA. Os resultados foram expressos em 
média  erro padrão da média, de 4 experimentos individuais. n=5,  **p<0,01, SAL x 
OUA.  

 
 Assim, os resultados apresentadas no item 4.3 nos permitem concluir que a 

OUA é capaz de ativar a via da ERK em 1 hora, e diminuir a inibição da Src em 10 h, 

porém ensaios extras para verificar a ativação da Src em períodos anteriores a 1 h 

não foram realizados. Além disso, e juntamente com os dados de ativação da AKT, 

em 1h e 24 h, surgem as perguntas subsequentes sobre o estado de modulação de 

vias como NFкB, CREB e BDNF e GSK-3β (quadro 1) no decurso temporal.    
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Quadro  1 - Esquema dos resultados parciais do item 4.3. Em decorrência dos achados surgem 

as perguntas das vias que estariam subsequentemente ativadas. Fonte: Orellana AMM.  
 

   
 
 
 
 

4.4 Perfil de modulação da via do NFB pela OUA 10 nM ao longo do decurso 
temporal, por EMSA, Imunofluorescência e Western Blot.   

 

 Para verificar o perfil de ativação do NFB ao longo de decurso temporal, foi 

realizado um ensaio de EMSA. Os resultados mostraram que a OUA 10 nM é capaz 

de ativar o NFB em 1 h e 10 h, mas não em 24 h (Figura 22). Também realizamos o 

ensaio de super-shift e de competição para identificar a composição dos dímeros 

que estavam presentes no núcleo e para verificar a especificidade do ensaio, 

respectivamente. Encontramos a composição de p65 e p50 (Figura 23), condizente 

com dados da literatura que mostram que no encéfalo de roedores adultos a maioria 

dos complexos formados de DNA-NFB são constituídos pelos complexos p50/p65 

(175, 183, 187, 230, 231).   
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Figura 22 - Ensaio de EMSA para NFĸB de todos os grupos de decurso temporal. (A) 
Autoradiografia de ensaio de EMSA. As proteínas nucleares (10 g) foram extraídas do 
hipocampo de ratos e obtidas após 1 h, 10 h e 24 h da infusão de OUA (10 nM), ou 
salina 0,9%. (B) Teste de Variância ANOVA de duas vias, seguido de pós-teste 
Bonferroni mostra a ativação da via do NFкB em 1h e 10 h. Os resultados foram 
expressos em média ± erro padrão da média, de 4 experimentos individuais, sendo *** 
p<0,001, salina x OUA.  
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Figura 23 - Ensaio de Competição e Super-shift da ativação do NFB pela OUA (10 nM), no 
hipocampo de ratos. O ensaio de competição foi feito com extrato nuclear (10 µg) do 
hipocampo de ratos após 1 h, 10 h e 24 h da infusão de OUA (10 nM) na ausência e na 
presença da sequência consenso de NFĸB não marcada com radioativo, na figura 
chamada de NFкB não ligado, (10 x em excesso) ou o oligonucleotídeo não específico 
(TFIID) 10 x em excesso, para verificar a especificidade do ensaio. Os resultados 
mostraram que a adição de um oligonucleotídeo não específico (TFIID) não é capaz de 
deslocar o NFкB de sua ligação na região promotora, mas ao contrário, o excesso da 
sequência consenso de NFкB não ligado ao radioativo é capaz de deslocar 
completamente o marcado da região promotora. O ensaio de super shift foi realizado 
com o mesmo extrato nuclear (10 µg) incubado na presença e na ausência de anticorpos 
contra as subunidades p50 (diluição 1:20), p65 (diluição 1:20) e cRel (diluição 1:20). Os 
anticorpos foram adicionados 20 min antes da adição do oligonucleotídeo consenso 
NFĸB. O ensaio comprova que os dímeros presentes nas amostras são compostos de 
p50 e p65.  
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 Para complementar os dados de ativação de NFB foram realizados 

ensaios de Western Blot para as proteínas pIB e IB (Figura 24) onde pudemos 

observar aumento da inativação do IB apenas em 1 h. Embora em 10 h pareça ter 

uma tendência, não houve diferença estatisticamente significativa.  

 

 

Figura 24 - Modulação do pIĸB pela OUA 10 nM, ao longo do decurso temporal, por Western 
Blot. (A) autorradiografia das bandas. Em (B) foi realizado Teste de Variância ANOVA 
duas vias seguido do pós-teste Bonferroni. Os dados mostram aumento da inativação do 
IĸB após 1 hora da infusão de OUA 10 nM. (C) Relação entre pIĸB e β-ACTINA e (D) 
relação entre IкB e β-ACTINA. Os resultados foram expressos em média  erro padrão 
da média, de 4 experimentos individuais. **p<0,01, n= 5, OUA vs salina. 

 

 Com o objetivo de localizar em que tipo celular essa ativação estava 

ocorrendo, foram realizados ensaios de imunofluorescência, em cortes de 

hipocampo de ratos submetidos à infusão de OUA 10 nM ou salina 0,9%. O ensaio 

foi realizado com o grupo 1 h, usando os anticorpos Anti-p65, Anti-GFAP, Anti-Iba-1 

e Anti-NeuN, além de marcação com DAPI. As fotos obtidas nas regiões CA1 e DG 

do hipocampo sugerem que a presença de NFB ocorra predominantemente em 

neurônios e de forma mais abundante nas células granulares do giro dentado.  
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 Campo fotografado: hipocampo  
 

 

 

Figura 25 - Fotomicrografia representativa dos ensaios de imunofluorescência dos cortes de 
hipocampo de ratos. Identificadas às regiões CA1 e DG. A seta branca indica a posição 
da cânula guia. Marcação com DAPI. Aumento de 4x. (CA1) Cornus Amonius 1; (DG) 
Giro dentado.   

 
 

 
 
Figura 26 - Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência dos controles 

negativos. Ensaio de imunofluorescência com (A) marcador nuclear DAPI, na região 
CA1 do hipocampo de um rato adulto sem nenhum tratamento, (B) marcação com 
anticorpo secundário Alexa Fluor Donkey Anti-Mouse 488, (C) marcação com o anticorpo 
secundário Alexa Fluor Donkey Anti-Rabbit 594. Lente objetiva de 20x (escala de 100 
µm). As fotos foram tiradas com tempo de exposição superior ao utilizado nas demais 
fotos e sugerem baixa inespecificidade do anticorpo secundário.  
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 Dupla marcação para p65 e NeuN em CA1  
Sham 
 

 
 

 
 
Figura 27 - Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência da região CA1 

do hipocampo de ratos submetidos a cirurgia porém que não receberam nenhuma 
infusão, grupo sham. Ensaio de imunofluorescência com (A) marcador nuclear DAPI, 
(B) em verde, marcação neuronal para NeuN, (C) em vermelho, marcação para p65 (D) 
composição da tripla marcação sugere baixa expressão de p65, na região da camada das 
células piramidais do CA1. Lente objetiva de 40x (escala 50 µm).   
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Salina 0,9% 
 

 
 

 

Figura 28 - Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência da região CA1 
do hipocampo de ratos após 1 hora da infusão de Salina 0,9%. Ensaio de 
imunofluorescência com (A) marcador nuclear DAPI, (B) em verde, marcação neuronal 
para a proteína NeuN, (C) em vermelho, marcação para p65 (D) composição da tripla 
marcação com DAPI. As setas em branco apontam para alguns corpos celulares da 
camada de neurônios piramidais do CA1 que expressam p65. Lente objetiva de 20x 
(escala 100 µm).    
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Figura 29 - Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência da região CA1 

do hipocampo de ratos após 1 hora da infusão de OUA 10 nM, camada de 
neurônios piramidais. Ensaio de imunofluorescência com (A) marcador nuclear DAPI, 
(B) em verde, marcação neuronal com anti-NeuN, (C) em vermelho, marcação para p65, 
(D) composição da tripla marcação mostra a expressão de p65 em alguns núcleos 
neuronais indicados pela seta branca. Lente objetiva de 40x (escala de 50 µm). 
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 Dupla marcação de p65 e NeuN em Giro dentado (DG) 
 
Sham 
 

 
 

 
 
 
Figura 30 - Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência da região do 

Giro Dentado (DG) do hipocampo de ratos sham. Ensaio de imunofluorescência com 
(A) marcador nuclear DAPI, (B) em verde, marcação para neurônios com anti-NeuN (C) 
em vermelho, marcação para p65, (D) sobreposição da tripla marcação. As setas 
brancas indicam a presença de alguns núcleos neuronais que expressam p65. Lente 
objetiva de 20x (escala de 100 µm). 
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Figura 31 - Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência da região do 
Giro Dentado (GD) do hipocampo de ratos após 1 hora da infusão de Salina 0,9%. 
Ensaio de imunofluorescência com (A) marcador nuclear DAPI, (B) em verde, marcação 
para neurônios com anti-NeuN (C) em vermelho, marcação para p65, (D) composição de 
imagens da tripla marcação. A seta branca indica um núcleo neuronal expressando p65. 
Lente objetiva de 20x (escala de 100 µm).  
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Figura 32 - Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência da região do 

Giro Dentado (GD) do hipocampo de ratos após 1 h da infusão de OUA 10 nM. 
Ensaio de imunofluorescência com (A) marcador nuclear DAPI, (B) em verde, marcação 
neuronal com anti-NeuN, (C) em vermelho, marcação para p65, (D) composição da tripla 
marcação. As setas em branco e o circulo branco apontam para alguns núcleos 
neuronais que expressam p65. Lente objetiva de 20x (escala de 100 µm).  
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 Para descartar a hipótese de que o aumento de p65 nuclear observado nos 
ensaios de EMSA ocorresse em células da micróglia e astrócitos, ensaio de 
imunofluorescência com marcação para Iba-1 e GFAP foi realizado.  
 
 
 Dupla marcação p65 e Iba-1 na região CA1 

 
Sham 
 

   

 

Figura 33 - Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência da região CA1 
dorsal do hipocampo de ratos sham. Ensaio de imunofluorescência com (A) marcador 
nuclear DAPI, (B) em verde, marcação para p65, (C) em vermelho, marcação para Iba-1, 
(D) composição da tripla marcação. As setas em branco apontam a presença da p65 em 
alguns núcleos de células da camada de neurônios piramidais do CA1, no entanto não foi 
observado co-localização com marcação para microglia. Lente objetiva de 20x (escala 
100 µm). 
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Figura 34 - Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência da região CA1 
dorsal do hipocampo de ratos do grupo Salina 0,9%. Ensaio de imunofluorescência 
com (A) marcador nuclear DAPI, (B) em verde, marcação para p65, (C) em vermelho, 
marcação para Iba-1, (D) composição da tripla marcação. As setas em branco apontam a 
presença de co-localização de p65 com marcação para microglia. Lente objetiva de 20x 
(escala 100 µm). 
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Figura 35 - Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência da região CA1 

dorsal do hipocampo de ratos que receberam a infusão de OUA 10 nM. Ensaio de 
imunofluorescência com (A) marcador nuclear DAPI, (B) em verde, marcação para p65, 
(C) em vermelho, marcação para Iba-1, (D) composição da tripla marcação. As setas em 
branco apontam a presença da p65 em alguns núcleos de células da camada de 
neurônios piramidais do CA1, sendo que apenas um núcleo com co-localização para a 
marcação de Iba-1 foi observado nesse corte. Lente objetiva de 20x (escala 100 µm). 

 

 

 



86 
 

 
 

 Dupla marcação para p65 e GFAP na região CA1 
 
Sham 
 

 
 

 
 

Figura 36 - Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência da região CA1 
dorsal do hipocampo de ratos sham. Ensaio de imunofluorescência com (A) marcador 
nuclear DAPI, (B) em verde, marcação para p65, (C) em vermelho, marcação para GFAP, 
(D) composição da tripla marcação Lente objetiva de 20x (escala de 100 µm).  
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Figura 37 - Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência da região CA1 

dorsal do hipocampo de ratos que receberam a infusão de Salina 0,9%. Ensaio de 
imunofluorescência com (A) marcador nuclear DAPI, (B) em verde, marcação para p65, 
(C) em vermelho, marcação para GFAP, (D) composição da tripla marcação sugere 
ausência de co-localização. Lente objetiva de 20x (escala de 50 µm). 
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Figura 38 - Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência da região CA1 
dorsal do hipocampo de ratos que receberam a infusão de OUA 10 nM. Ensaio de 
imunofluorescência com (A) marcador nuclear DAPI, (B) em verde, marcação para p65, 
(C) em vermelho, marcação para GFAP, (D) composição da tripla marcação sugere 
ausência de co-localização. Lente objetiva de 20x (escala de 50 µm).  
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4.5 Ativação do fator de transcrição CREB pela OUA 10 nM e aumento da 
expressão de BDNF, por ensaio de EMSA, Western Blot, PCR semi-
quantitativo e ELISA. 

 

 Trabalhos previamente publicados por nosso grupo mostraram aumento da 

expressão da neurotrofina BDNF em hipocampo de ratos e cultura de neurônios 

cerebelares após tratamento com OUA (162, 232). Além disso, visto que as vias 

NFᴋB, AKT e ERK estão ativadas no hipocampo após a infusão da OUA 10 nM, com 

o objetivo de verificar se a via BDNF-CREB era modulada pelo glicosídeo no 

presente modelo, foram realizados os ensaios de EMSA para verificar a ocorrência 

da ativação do fator de transcrição CREB e Western Blot para mensurar os níveis de 

fosforilação no resíduo Ser 133 do CREB, em extrato nuclear. O próximo passo foi 

realizar um ensaio de ELISA para quantificação da expressão de BDNF no tecido e 

um ensaio de PCR semi-quantitativo para verificar a expressão de RNAm. Os 

resultados obtidos mostram que a OUA 10 nM é capaz de: 

 aumentar a fosforilação do CREB nuclear no resíduo Ser 133 em 1 h e 10 h 

(Figura 39), ativando o CREB em 10 h (Figura 40); 

 aumentar a transcrição de RNAm de BDNF em 1 h (Figura 41) e a expressão 

das proteínas BDNF em 10 h (Figura 42).   
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Figura 39 - Modulação da fosforilação de CREB (pSer133) nuclear pela OUA 10 nM, ao longo do 
decurso temporal, por Western Blot. (A) autorradiografia das bandas. Em (B) foi 
realizado Teste de Variância ANOVA duas vias seguido do pós-teste Bonferroni. Os 
dados mostram aumento de fosforilação do CREB após 1 h da infusão de OUA 10 nM e 
10 h. (C) Relação entre pCREB e β-ACTINA, Teste de Variância ANOVA uma via, 
seguido de pós-teste Newman-Keuls sugere aumento da fosforilação da CREB em 1hora 
e 10 h e (D) relação entre CREB e β-ACTINA, Teste de Variância ANOVA uma via, 
seguido de pós-teste Newman-Keuls. Os resultados foram expressos em média  erro 
padrão da média, de 2 experimentos individuais. ***p<0,001, n= 5, OUA vs salina.  
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Figura 40 - Efeitos da OUA 10 nM ao longo do decurso temporal sobre a ativação do CREB por 

Ensaio de Retardamento da Mobilidade Eletroforética (EMSA). (A) Autorradiografia de 
ensaio de EMSA; (B) análise densitométrica das bandas. Na imagem à esquerda é 
possível verificar tendência de aumento da ativação do CREB em 1 h, com pico de 
ativação em 10 h, e tendência de diminuição em 24 h. Os resultados foram expressos em 
média  erro padrão da média, de 2 experimentos individuais, n=5. *p<0,05 OUA vs 
salina; Teste de Variância ANOVA de duas vias seguido do pós-teste Bonferroni. 

 

Figura 41 - Efeitos da administração da OUA (10 nM), ao longo do decurso temporal, na 
expressão do RNAm do gene Bdnf em hipocampo de rato. (A) Fotografias 
representativas das bandas no gel de agarose após a RT-PCR semi-quantitativo. (B) 
Análise densitométrica das bandas. Os valores (em Unidades Arbitrárias) encontrados 
de RNAm para o Bdnf  foram normalizados pela intensidade das bandas relativas a 
expressão de RNAm do controle endógeno Gapdh. Os dados estão apresentados como 
média ± erro padrão da média, para 2 experimentos individuais, n=4. *** p< 0.001, 
Salina versus OUA. Teste de Variância ANOVA de duas vias seguido do pós-teste 
Bonferroni. 
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Figura 42 - Determinação dos níveis de expressão de BDNF após a infusão de OUA 10 nM ou 
Salina 0,9%, ao longo do decurso temporal (1 h, 10 h e 24 h), realizado por ensaio 
de ELISA. (A) Gráfico ilustrando as médias de todos os grupos, ao longo do decurso. 
Análise de Variância de uma via, seguido de pós-teste Newman-Keuls, sugere ausência 
de diferenças entre os grupos controles (sham vs salina 1 h, 10 h e 24 h) e aumento da 
expressão de BDNF em 10 h e diminuição em 24 h (salina vs OUA). (B) Análise de 
Variância de uma via, seguido de pós-teste Newman-Keuls, comparação entre os grupos 
sham 1 h vs salina 1 h vs OUA 1 h, sugere ausência de diferença estatística entre os 
grupos. (C) Análise de Variância de uma via, seguido de pós-teste Newman-Keuls, 
comparação entre os grupos sham 10 h vs salina 10 h vs OUA 10 h, sugere aumento da 
expressão de BDNF no grupo tratado (p=0.0102). (D) Análise de Variância de uma via, 
seguido de pós-teste Newman-Keuls, comparação entre os grupos sham 24 h vs salina 
24 h vs OUA 24 h, sugere diminuição na expressão de BDNF no grupo tratado com OUA 
(p=0.0236). Os resultados estão expressos em pg de BDNF por µg de proteínas totais da 
amostra de hipocampo. O gráfico mostra média ± erro padrão da média, de 2 
experimentos individuais, n amostral entre 4-10. *p<0,05.   
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Quadro  2 - Esquema do resumo dos resultados dos itens 5.4 e 5.5. Os achados sugerem que a 

OUA 10 nM é capaz de aumentar a ativação da via do fator de transcrição NFᴋB, 
predominantemente em neurônios, em 1 h e 10 h, assim como aumentar a ativação do 
fator de transcrição CREB em 10 h, por ensaio de EMSA. No entanto, os resultados de 
Western Blot apontam para um aumento na fosforilação do CREB no resíduo ativador Ser 
133 em 1 h e em 10 h. Por ensaio de RT-PCR semi-quantitativo verificou-se um aumento 
da transcrição de RNAm de Bdnf em 1 h e aumento da expressão da proteína em 10 h, 
com diminuição em 24 h. Setas pontilhadas em cinza apontam hipóteses. A interrogação 
vermelha chama a atenção para a próxima pergunta a ser respondida no item 4.6. Fonte: 
Orellana AMM.  
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4.6 Modulação da via AKT-GSK-3β pela OUA 10 nM e da via canônica da WNT, 
ao longo do decurso temporal, por ensaio de Western Blot, 
Imunofluorescência e RT-PCR em tempo Real.  

 
 Para verificar se a GSK-3β estava sendo modulada pela ativação da AKT 

foram realizados ensaios de Western Blot com anticorpos para os sítios de 

fosforilação da Ser21/9 da GSK-3 (α e β). Os resultados sugerem aumento da 

fosforilação da GSK-3β em 24 h, o que indica que nesse período ela está inibida 

(Figura 43).  

 

 

Figura 43 - Modulação da ativação da GSK-3β pela OUA 10 nM, ao longo do decurso temporal, 
por Western Blot. (A) autorradiografia das bandas, (B) Relação entre pGSK-3β e GSK-
3β. Para a análise de densitometria das bandas foi realizado Teste de Variância ANOVA 
de duas vias seguido do pós-teste Bonferroni. O resultado sugere aumento da porção 
fosforilada após 24 h. (C) Relação entre pGSK-3β e β-ACTINA sugere aumento da 
fosforilação da GSK-3β em relação as proteínas totais. Teste de Variância ANOVA uma 
via, seguido de pós-teste Newman-Keuls. (D) Relação entre GSK-3β total e a β-ACTINA. 
Os resultados foram expressos em média  erro padrão da média, de 3 experimentos 
individuais. *** p<0,001, OUA vs salina. n=5.  
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 Pelo fato da GSK-3β ser uma proteína chave na modulação de outras vias 

de sinalização, e conforme exposto no item 1.4 da introdução, participar da 

degradação do fator de transcrição β-CATENINA, protagonista da via canônica da 

WNT, foram realizados ensaios de Western Blot para verificar os níveis de 

fosforilação da proteína citosólica β-CATENINA nos resíduos Ser33/37/Thr41 que 

são os resíduos fosforilados pela GSK-3β com a função de marcar a proteína para 

posterior degradação pelo sistema ubiquitina-proteassoma. Complementando os 

dados de fosforilação, também foi realizado ensaio de western blot da fração nuclear 

para verificar os níveis de translocação da β-CATENINA, estável pela diminuição de 

sua degradação. Os resultados sugerem diminuição da fosforilação da β-CATENINA 

em 10 h e 24 h (Figura 44), e aumento da translocação nuclear em 24 h (Figura 45).  

 

 
 
Figura 44 - Modulação da translocação nuclear da β-CATENINA pela OUA 10 nM, ao longo do 

decurso temporal, por Western Blot. (A) autorradiografia das bandas, (B) análise 
densitométrica das bandas em unidades arbitrárias (U.A), por teste de Variância ANOVA 
duas vias seguido do pós-teste Bonferroni. A anális estatística sugere aumento da 
translocação nuclear da β-CATENINA em 24 h após a infusão de OUA.  Os resultados 
foram expressos em média  erro padrão da média, de 4 experimentos individuais. *** 
p<0,001 OUA vs salina, n=5. 
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Figura 45 - Modulação da fosforilação da β-CATENINA pela OUA 10 nM, ao longo do decurso 
temporal, por Western Blot. (A) autorradiografia das bandas, (B) análise densitométrica 
das bandas em unidades arbitrárias (U.A), por teste de Variância ANOVA duas vias 
seguido do pós-teste Bonferroni sugere diminuição da fosforilação dos resíduos 
Ser33/37/Thr41 da β-CATENINA citosólica. (C) Relação entre a fosforilação da β-
CATENINA e β-ACTINA e (D) relação entre a β-CATENINA total e a β-ACTINA. Em (C) e 
(D) teste de variância ANOVA uma via seguido de pós-teste Newman-Keuls. Os 
resultados foram expressos em média  erro padrão da média, de 3 experimentos 
individuais, n=5. *p<0,05 e ***p<0.001, OUA vs salina.   
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 Com o objetivo de localizar em que tipo celular a sinalização da β-

CATENINA estava aumentada e confirmar quantitativamente o aumento da 

translocação nuclear, foram realizados ensaios de imunofluorescência dos cortes de 

hipocampo de ratos após a cirurgia (sham), a infusão de Salina 0,9% (controle) e 

OUA 10 nM, em 24 h. Os resultados sugerem aumento nos neurônios de CA1 

(Figura 57). 

 Para as triplas marcações de DAPI, β-CATENINA e GFAP, e DAPI, β-

CATENINA e Iba-1 foram feitas fotografias apenas para verificar a localização, pois 

devido a ausência de co-localização, as imagens não foram quantificadas.  

 

 
 
Figura 46 - Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência dos controles 

negativos. Ensaio de imunofluorescência feito em cortes do hipocampo de rato adulto, 
que recebeu a infusão de salina 0,9%, todas as fotos da região CA1 (A) marcador nuclear 
DAPI (B) marcação com anticorpo secundário Alexa Fluor Donkey Anti-Rabbit (DAR) 594, 
(C) marcação com o anticorpo secundário Alexa Fluor Donkey Anti-Mouse (DAM) 594, 
(D) marcação com DAPI do campo das fotos a seguir, (E) marcação com anticorpo 
secundário Alexa Fluor Donkey Anti-Rabbit 488 (DAR), (F) marcação com anticorpo 
secundário Alexa Fluor Donkey Anti-Goat (DAG) 594. Lente objetiva de 20x (escala de 
100 µm). As fotos foram tiradas com tempo de exposição superior ao utilizado nas 
demais fotos e sugerem baixa inespecificidade do anticorpo secundário. 
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 Tripla marcação: DAPI, β-CATENINA e GFAP 

 

 

 

Figura 47 -  Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência com tripla 
marcação para DAPI, β-CATENINA e GFAP da região CA1 dorsal do hipocampo de 
ratos sham. Ensaio de imunofluorescência com (A) marcador nuclear DAPI, (B) em 
vermelho, marcação para β-CATENINA, (C) em verde, marcação para GFAP, (D) 
composição da tripla marcação. Não foi observado co-localização da marcação de β-
CATENINA com a marcação para astrócitos (GFAP). Lente objetiva de 20x (escala 100 
µm). 
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Figura 48 - Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência com tripla 

marcação para DAPI, β-CATENINA e GFAP da região CA1 dorsal do hipocampo de 
ratos que receberam a infusão de Salina 0,9%, grupo 24 h. Ensaio de 
imunofluorescência com (A) marcador nuclear DAPI, (B) em vermelho, marcação para 
β-CATENINA, (C) em verde, marcação para GFAP, (D) composição da tripla marcação. 
Não foi observado co-localização da marcação de β-CATENINA com a marcação para 
astrócitos (GFAP). Lente objetiva de 40x (escala 50 µm). 
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Figura 49 - Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência com tripla 

marcação para DAPI, β-CATENINA e GFAP da região CA1 dorsal do hipocampo de 
ratos que receberam a infusão de OUA 10 nM, grupo 24 h. Ensaio de 
imunofluorescência com (A) marcador nuclear DAPI, (B) em vermelho, marcação para 
β-CATENINA, (C) em verde, marcação para GFAP, (D) composição da tripla marcação. 
A seta branca indica a co-localização em um núcleo de astrócito expressando β-
CATENINA.  Lente objetiva de 20x (escala 100 µm). 
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 Tripla marcação: DAPI, β-CATENINA e Iba-1  

 

 
 

Figura 50 -  Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência com tripla 
marcação para DAPI, β-CATENINA e Iba-1, da região CA1 dorsal do hipocampo de 
ratos sham. Ensaio de imunofluorescência com (A) marcador nuclear DAPI, (B) em 
verde, marcação para β-CATENINA, (C) em vermelho, marcação para Iba-1, (D) 
composição da tripla marcação sugere ausência de co-localização. Lente objetiva de 
40x (escala 50 µm). 
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Figura 51 -  Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência com tripla 
marcação para DAPI, β-CATENINA e Iba-1, da região CA1 dorsal do hipocampo de 
ratos que receberam a infusão de Salina 0,9%, grupo 24 h. Ensaio de 
imunofluorescência com (A) marcador nuclear DAPI, (B) em verde, marcação para β-
CATENINA, (C) em vermelho, marcação para Iba-1, (D) composição da tripla marcação 
sugere ausência de co-localização. Lente objetiva de 40x (escala 50 µm). 
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Figura 52 - Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência com tripla 

marcação para DAPI, β-CATENINA e Iba-1, da região CA1 dorsal do hipocampo de 
ratos que receberam a infusão de OUA 10 nM, grupo 24 h. Ensaio de 
imunofluorescência com (A) marcador nuclear DAPI, (B) em verde, marcação para β-
CATENINA, (C) em vermelho, marcação para Iba-1, (D) composição da tripla marcação, 
as setas brancas indicam núcleos com co-localização da β-CATENINA, DAPI e 
marcação de Iba-1. Lente objetiva de 40x (escala 50 µm). 
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 Tripla marcação: DAPI, β-CATENINA e NeuN 

 

 
 
Figura 53 - Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência com tripla 

marcação para DAPI, β-CATENINA e NeuN, da região CA1 dorsal do hipocampo de 
ratos sham. Ensaio de imunofluorescência com (A) marcador nuclear DAPI, (B) em 
verde, marcação para β-CATENINA, (C) em vermelho, marcação para NeuN, (D) 
composição da tripla marcação sugere baixa expressão de β-CATENINA e localização 
perinuclear. Lente objetiva de 20x (escala 100 µm). 
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Figura 54 -  Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência com tripla 
marcação para DAPI, β-CATENINA e NeuN, da região CA1 dorsal do hipocampo de 
ratos que receberam a infusão de Salina 0,9%, grupo 24 h. Ensaio de 
imunofluorescência com (A) marcador nuclear DAPI, (B) em verde, marcação para β-
CATENINA, (C) em vermelho, marcação para NeuN, (D) composição da tripla 
marcação, sugere baixa expressão de β-CATENINA. Lente objetiva de 20x (escala 100 
µm). 
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Figura 55 -  Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência com tripla 
marcação para DAPI, β-CATENINA e NeuN, da região CA1 dorsal do hipocampo de 
ratos que receberam a infusão de OUA 10 nM, grupo 24 h. Ensaio de 
imunofluorescência com (A) marcador nuclear DAPI, (B) em verde, marcação para β-
CATENINA, (C) em vermelho, marcação para NeuN, (D) composição da tripla 
marcação. O círculo branco indica a região de co-localização entre núcleos de 
neurônios (DAPI e NeuN) com a expressão de β-CATENINA, que inclusive aparece 
aumentada em relação aos grupos sham e controle. Lente objetiva de 20x (escala 100 
µm). 
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Figura 56 - Fotomicrografias representativas do ensaio de imunofluorescência dos controles 

negativos. Ensaio de imunofluorescência feito em cortes do hipocampo de rato adulto, 
que recebeu a infusão de salina 0,9%, todas as fotos da região CA1 (A) marcador nuclear 
DAPI (B) marcação com anticorpo secundário Alexa Fluor Donkey Anti-Rabbit (DAR) 488, 
as esferas verdes correspondem as microesferas fluorescentes utilizadas como padrão 
interno de fluorescência na intensidade 10% (C) marcação com o anticorpo secundário 
AlexaFluor Donkey Anti-Mouse (DAM) 594. Lente objetiva de 20x (escala de 100 µm). As 
fotos foram tiradas no tempo de exposição fixado para todas as fotos grupos sham, salina 
e OUA usadas na quantificação da expressão nuclear de β-CATENINA.  

 

 

 

Figura 57 -  Análise estatística da expressão de β-CATENINA por imunofluorescência. A 
Intensidade de fluorescência da β-CATENINA foi mensurada nos animais sham e após 
24 h da infusão de Salina 0,9%, ou OUA 10 nM. Os resultados foram obtidos pela 
normalização da intensidade de fluorescência da marcação de β-CATENINA expressa 
em núcleos (DAPI) pela intensidade de fluorescência das microesferas, mantendo a 
mesma região de interesse (ROI). Teste de Variância ANOVA uma via seguido de pós-
teste Newman-Keuls. As barras representam média de 12 fotos por animal, n=5, de 2 
experimentos individuais. *** p<0.001, OUA vs sham, OUA vs salina.   
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 Assim, diante dos resultados até aqui descritos e conforme exposto 

anteriormente em itens da introdução, os próximos passos foram verificar a 

modulação da OUA 10 nM na transcrição do gene Axina 2, e verificar o nível de 

expressão proteica das proteínas c-Myc e CICLINA D1 (Quadro 3). 

 

Quadro  3 - Esquema dos resultados do item 4.6. O tratamento com OUA aumenta a fosforilação 
da GSK-3β (Ser9) pela via da AKT. O aumento da sua fosforilação representa aumento 
da inibição da sua atividade. Um dos papéis da GSK-3β está relacionado com sua 
participação no complexo de destruição da via canônica da WNT. Nesse complexo, a 
atividade da GSK-3β leva a fosforilação da proteína β-CATENINA, que é então marcada 
para destruição pelo sistema ubiquitina-proteassoma. No entanto, o aumento da 
fosforilação de GSK-3β e a diminuição da sua atividade em 24 h culminam com a 
diminuição da fosforilação da β-CATENINA (em 10 h e 24 h) promovendo sua maior 
estabilidade e maior translocação nuclear (em 24 h). Uma vez no núcleo, a β-CATENINA 
pode desencadear a transcrição de genes específicos da via da WNT como Axina 2, que 
tem o papel de regulador negativo da ativação da via, e também de genes comuns as 
vias da AKT e ERK como Ciclina D1 e c-Myc, importantes para a sobrevivência neuronal 
ou entrada da célula em apoptose. A seta pontilhada em cinza apontam hipóteses. Fonte: 
Orellana AMM. 
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Figura 58 - Modulação dos níveis de RNAm para Axina 2 pelo tratamento com OUA, no decurso 

temporal, em hipocampo de ratos. Os níveis de RNAm codificando o gene Axina 2, 
foram mensurados em amostras de hipocampo de ratos submetidos a cirurgia de 
estereotaxia (sham) e à infusão de salina 0,9% (controle) e de OUA 10 nM. Os resultados 
foram expressos como média ± erro padrão (SEM), n=5 para cada grupo experimental. 
Teste de variância ANOVA uma via, seguido de pós-teste Newman Keuls, sugere 
aumento da expressão de RNAm para Axina 2 em 24 h. ** p<0.01, salina vs OUA.    

 
 
 
 De acordo com o aumento da translocação nuclear da β-CATENINA em 24 

h ocorre o aumento da transcrição do gene Axina 2, verificado por ensaio de RT-

PCR tempo real. No entanto, ensaios de Western Blot para verificar o nível de 

expressão das proteínas c-MYC e CICLINA D1 mostram ausência de modulação 

pela OUA (Figura 59).  
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Figura 59 - Modulação das proteínas CICLINA D1 e c-MYC pela OUA 10 nM, ao longo do 
decurso temporal. As proteínas foram extraídas de hipocampo de rato, obtidas após 24 
h da infusão intrahipocampal de OUA (10 nM) ou salina ou sem nenhuma infusão 
(sham). (A) Autorradiografia representativa de Western Blot das proteínas CICLINA D1, 
c-MYC e β-ACTINA. (B) Análise de densitometria (unidades arbitrárias) de CICLINA D1 
em relação a β-ACTINA. (C) Relação entre c-MYC e a β-ACTINA. Resultados mostram 
ausência de modulação. N=2 experimentos individuais, Teste-T não pareado, salina x 
OUA. n=5. 

 
 
 

4.7  OUA 10 nM como droga anti-apoptótica.  
 

Essa sessão subdivide-se em duas, a primeira constitui uma etapa 

preliminar desenvolvida no Brasil no modelo in vivo, e uma segunda que constitui a 

etapa desenvolvida na Suécia, em um modelo in vitro.  

4.7.1 Resultados no modelo de infusão intrahipocampal de OUA 10 nM, ou 
Salina 0,9% no decurso temporal.  

 

 Visto que a OUA modula vias de sinalização que estão diretamente 

envolvidas com crescimento, sobrevivência, proliferação (neurogênese, no caso da 

formação hipocampal) e diferenciação celular como as vias da AKT, da ERK, do 
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NFᴋB e da WNT, um ensaio de RT-PCR semi-quantitativo foi realizado para verificar 

se havia alteração na expressão de genes relacionados a apoptose, Bax e Bcl-2. Os 

resultados encontrados em nosso modelo sugerem aumento de Bcl-2 (papel anti-

apoptótico) em 1 h e diminuição do Bax em 10 h (fator pró-apoptótico). A relação 

entre a expressão dos dois genes em cada ponto do decurso parece não se alterar, 

conforme ilustrado na Figura 60. 

 
 
 
 
Figura 60 – Efeitos da administração da OUA (10 nM), ao longo do decurso temporal, na 

expressão do RNAm dos genes Bax e Bcl-2 em hipocampo de rato. (A) Fotografias 
representativas das bandas no gel de agarose após a RT-PCR semi-quantitativo. (B) 
Análise densitométrica das bandas. Relação entre a expressão de RNAm de Bax 
comparado ao Bcl-2, em cada tempo, sugere ausência de diferença estatística. (C) 
Relação entre os valores de Bcl-2 normalizados pela intensidade das bandas relativas a 
expressão de RNAm do controle endógeno Gapdh. Aumento da expressão de RNAm de 
Bcl-2 após 1 hora do tratamento com OUA 10 nM. (D) Relação entre os valores de Bax 
normalizados pelo Gapdh, ao longo do decurso, sugere diminuição da transcrição de 
Bax em 10 h após o tratamento com OUA 10 nM. Todas as análises foram feitas 
usando-se o Teste de Variância ANOVA duas vias, seguido de pós-teste Bonferroni. 
Valores expressos em unidades arbitrárias. Os dados estão apresentados como média 
± erro padrão da média, para 2 experimentos individuais, n=5. * p< 0.05 e ** p<0.01, 
Salina versus OUA. 
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4.7.2 Resultados do tratamento de OUA 10 nM em modelo de cultura primária 
embrionária de hipocampo de rato, frente a um estímulo excitotóxico 
(tratamento com NMDA). 

 

 Essa etapa foi realizada no período de doutorado sanduíche, no Karolinska 

Institute, em Estocolmo, Suécia (BEPE 2015/13295-4), sob a supervisão da Dra 

Anita Aperia e do Dr. Hjalmar Brismar.   

 Com o objetivo de melhor compreender a ação da OUA 10 nM na 

sobrevivência neuronal, neurônios hipocampais maduros, com conexões bem 

estabelecidas, foram expostos por 5 min ao NMDA 100 µM, com ou sem OUA 10 

nM, simulando o processo de excitotoxicidade, proposto e padronizado em D´Orsi et 

al., 2015 (79). O esquema de tratamento está ilustrado na Figura 12. Ensaios de 

TUNEL foram realizados. Os resultados sugerem que a OUA 10 nM é capaz de 

impedir a apoptose em neurônios expostos ao NMDA 100 µM (tabela 2 e figura 61). 

Os neurônios tratados apenas com aCSF apresentaram uma média de 6% de 

neurônios em apoptose (± 3,32%), no entanto, quando tratados por 5 min com 

NMDA 100 µM essa média subiu para 19,7% (± 6,63%), e finalmente quando a OUA 

era adicionada a taxa de apoptose reduzia-se para 8,7% (± 2,58%). Neurônios 

tratados apenas com OUA 10 nM apresentam uma taxa de apoptose de 10,69% (± 

2,86%).     

 
Figura 61 - Análise estatística do ensaio de TUNEL de neurônios hipocampais tratados com ou 

sem OUA 10 nM. Os neurônios derivam de cultura primária embrionária de hipocampo 
de rato, realizada no dia E18, e cultivada por 21 dias, quando receberam os tratamentos 
por 5 min, foram lavadas três vezes com aCSF seguida de uma incubação de 8 h com o 
meio de cultura Neurobasal contendo 2% B27, 1% penicilina/estreptomicina e 0,5 mM de 
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L-glutamina com ou sem adição de OUA 10 nM. Análise estatística do grupo controle 
(aCSF), NMDA, NMDA+OUA e OUA. Teste de Variância ANOVA de uma via, seguida de 
pós-teste Bonferroni. *p<0.05 e *** p<0.001. Resultados expressos em média ± erro 
padrão da média, para n=4-6, de 6 experimentos individuais. Imagens capturadas em 
microscópio confocal Zeiss LSM 510 Meta, lente de imersão em óleo, 40x/1.30 DIC. 

 
 

 
 

Figura 62 - Fotomicrografias da marcação de neurônios hipocampais para TUNEL. Os neurônios 
derivam de cultura primária embrionária de hipocampo de rato, realizada no dia E18, e 
cultivada por 21 dias, quando receberam os tratamentos por 5 min, foram lavadas três 
vezes com aCSF seguida de uma incubação de 8 h com o meio de cultura Neurobasal 
2% B27, 1% penicilina/estreptomicina e 0,5mM de L-glutamina com ou sem OUA 10 nM. 
As setas brancas indicam os núcleos neuronais positivos para a marcação de TUNEL. As 
células receberam tripla marcação. Em vermelho, TUNEL, em verde Pan-Neuronal e em 
azul DAPI. (A) Grupo controle que recebeu apenas aCSF. (B) Neurônios foram tratados 
com NMDA. (C) Neurônios tratados com NMDA+OUA. (D) Neurônios tratados apenas 
com OUA.  
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 Visto que a OUA 10 nM é capaz de impedir os neurônios de entrarem em 

apoptose frente a um estímulo excitotóxico, a próxima etapa foi verificar a expressão 

das proteínas Bax e Bcl-xL por imunofluorescência. O Bcl-xL é um importante fator 

anti-apoptótico e bastante expresso em neurônios. Os resultados sugerem que o 

tratamento com NMDA 100 µM diminui a expressão de Bcl-xL (0,02% ± 0,01%) 

quando comparada a expressão no grupo controle (0,04% ± 0,02%). Quando os 

neurônios foram tratados com NMDA+OUA, houve um aumento da expressão de 

Bcl-xL (0,03± 0,01%) quando comparados aos que receberam apenas NMDA, 

embora o aumento não reestabeleça os níveis do grupo controle. Os neurônios 

tratados apenas com OUA não apresentam diferença estatística de expressão de 

Bcl-xL (0,05± 0,02%) comparados ao controle. O que sugere que a OUA é capaz de 

modular a sinalização anti-apoptótica frente a um estímulo lesivo (Figura 63). Os 

anticorpos usados para Bax não funcionaram, de forma que não foi possível obter 

resultados.  

 
Figura 63 - Análise estatística do ensaio de imunofluorescência para Bcl-xL. O ensaio de 

imunofluorescência com tripla marcação para DAPI, Bcl-xL e Pan-Neuronal foi realizada 
6 h após as células neuronais receberem tratamento. Os resultados foram obtidos pela 
comparação da fluorescência de uma região de interesse (ROI) do controle, com os 
grupos tratados, todos os valores normalizados pela intensidade de fluorescência no 
mesmo ROI das microesferas padrão, utilizadas nesse ensaio as de intensidade 0,3%. 
Teste de Variância ANOVA de uma via, seguida de pós-teste Newman-Keuls. *p<0.05 e 
*** p<0.001. Resultados expressos em média ± erro padrão da média, para n=4-6, de 5 
experimentos individuais. 
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Figura 64 -  Imunofluorescência de neurônios hipocampais com marcação para Bcl-xL. 

Neurônios derivados de cultura primária embrionária de hipocampo E18 foram 
cultivados por 21 dias quando receberam o tratamento por 5 min. Após o tratamento, 
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os neurônios foram incubados por 6 h após as quais o ensaio de imunofluorescência 
foi realizado. A coluna da esquerda agrupa os campos fotografados para a marcação 
em verde correspondente ao marcador neuronal Pan-Neuronal, a coluna central 
agrupa os campos fotografados com a marcação para Bcl-xL e a coluna a direita 
representa as composições de neurônios que expressam Bcl-xL. (A) Grupo controle 
tratado apenas com aCSF, (B) NMDA 100 µM, (C) NMDA+OUA e (D) OUA 10 nM. As 
fotomicrografias foram obtidas em microscópio confocal Zeiss LSM Meta, lente de 
imersão em óleo, 63x/1.40.  

 
 
Quadro  4 - Conclusão parcial dos resultados apresentados até o item 4.7. O panorama geral 

dos resultados até o momento apresentados permite inferir que a OUA 10 nM é capaz 
de promover uma série de modificações no ambiente celular, dentre os quais podemos 
citar ativação das vias AKT, ERK, NFᴋB, CREB-BDNF e canônica da WNT que 
possivelmente conferem a ela, OUA, um papel protetor frente a um estímulo excitotóxico 
moderado, impedindo a apoptose neuronal. Em consequência da ativação de diversas 
vias relacionadas à sobrevivência, crescimento e diferenciação, as próximas perguntas 
que surgiram foram referentes à capacidade da OUA em modular a plasticidade 
sináptica, levando a alterações morfológicas e melhora cognitiva. Fonte: Orellana AMM.  
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4.8  Coloração de Golgi Cox: OUA aumenta a arborização dendrítica 

 Para verificar se a OUA 10 nM tem algum efeito sob a morfologia neuronal o 

ensaio de coloração de Golgi-Cox (233) foi realizado após 7 e 14 dias da infusão de 

OUA 10 nM. Os resultados foram analisados pelo programa ImageJ (National 

Institute of Health, USA) que contém um “Plug in” chamado “Sholl Analysis”.  A 

análise de Sholl é um método específico para a quantificação da árvore dendrítica, 

pois traça círculos consecutivos e concêntricos a partir do corpo celular e conta o 

número de intersecções dos dendritos (N) ao longo do raio crescente (r) (234), além 

de calcular diferentes variáveis, como o raio máximo, que corresponde a maior 

distância alcançada por um dendrito, o índice de ramificação (que é uma relação 

entre o valor máximo de intersecções calculado dividido pelo número de dendritos 

primários que saem do corpo celular) e também dá um “valor médio” que consiste no 

número máximo de intersecções dividido pela área total ocupada por toda árvore 

dendrítica do neurônio, dentre outros parâmetros (228). 
 Surpreendentemente encontramos aumento de arborização dendritíca na 

região CA1, após 7 dias e persistentemente após 14 dias. Na figura 65, podemos 

observar aumento na soma das intersecções, no número médio delas, no índice de 

ramificações, e no número máximo de intersecções relativo à área total, o que 

sugere que sete dias após receber OUA houve um aumento da árvore dendrítica 

pela OUA. Nada se observou no DG, em 7 dias (Figura 66).  No grupo 14 dias, 

observamos que os animais que receberam OUA apresentaram dendritos mais 

compridos em relação ao grupo controle e sham (Figura 67A), assim como maior 

número de intersecções, índice de ramificação e “valor médio” (Figura 67). Quando 

analisamos a região do DG dos animais do grupo 14 dias (Figura 68) pudemos 

observar aumento da soma das intersecções (Figura 38 D) sem que nenhum outro 

parâmetro sofresse alteração. As fotomicrografias foram tiradas entre as 

coordenadas -2.8 mm e -4.5mm, em relação ao Bregma.  
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Figura 65 - Fotomicrografias representativas do ensaio de coloração de Golgi-Cox da região 

CA1 do hipocampo de ratos após 7 dias da infusão de OUA 10 nM, salina 0,9% e 
grupo sham. Na parte superior fotos representativas de cada um dos grupos obtidas no 
programa Image J (preto e branco), na parte inferior, as fotos coloridas correspondem 
aos neurônios analisados com círculos concêntricos coloridos. Imagem fornecida pela 
Análise de Sholl. Na parte inferior, gráficos correspondentes ao Teste de Variância One-
Way ANOVA seguido do pós-teste Newman-Keuls (A) comparação do comprimento 
dendrítico máximo; (B) comparação entre o número de dendritos primários por corpo 
celular; (C) Soma das intersecções; (D) índice de ramificação (E) Valor Médio do 
neurônio; (F) A Soma das intersecções dividida pelo raio máximo alcançado. Os 
resultados foram expressos em média  erro padrão da média, de 4 experimentos 
individuais, e 6 campos por experimento. * P<0,05 e ** P< 0,01, Salina x OUA, Sham x 
OUA.    
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Figura 66 - Fotomicrografias representativas do ensaio de coloração de Golgi-Cox da região 
Giro dentado do hipocampo de ratos após 7 dias da infusão de OUA 10 nM, salina 
0,9% e grupo sham, no CA1. Na parte superior fotos representativas de cada um dos 
grupos obtidas no programa Image J (preto e branco), na parte inferior, as fotos coloridas 
correspondem aos neurônios analisados com círculos concêntricos coloridos. Imagem 
fornecida na Análise de Sholl. Na parte inferior, gráficos correspondentes ao Teste de 
Variância One-Way ANOVA seguido do pós-teste Newman-Keuls (A) comparação do 
comprimento dendrítico máximo; (B) comparação entre o número de dendritos primários 
por corpo celular; (C) Soma das intersecções; (D) A Soma das intersecções dividida pelo 
raio máximo alcançado; (E) índice de ramificação; (F) Valor Médio do neurônio. Não 
existe diferença estatística entre os grupos.  
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Figura 67 - Fotomicrografias representativas do ensaio de coloração de Golgi-Cox da região 
CA1 do hipocampo de ratos após 14 dias da infusão de OUA 10 nM, salina 0,9% e 
grupo sham. Na parte superior fotos representativas de cada um dos grupos obtidas no 
programa ImageJ (preto e branco), na parte inferior, as fotos coloridas correspondem aos 
neurônios sob análise com círculos concêntricos coloridos. Imagem fornecida pela 
Análise de Sholl. Na parte inferior, gráficos correspondentes ao Teste de Variância One-
Way ANOVA seguido do pós-teste Newman-Keuls (A) comparação do comprimento 
dendrítico máximo; (B) comparação entre o número de dendritos primários por corpo 
celular; (C) Soma das intersecções; (D) A Soma das intersecções dividida pelo raio 
máximo alcançado; (E) índice de ramificação; (F) Valor Médio do neurônio. Os resultados 
foram expressos em média  erro padrão da média, de 4 experimentos individuais, e 20 
campos por experimento. *** P<0,001, salina x OUA, sham x OUA.  
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Figura 68 - Fotomicrografias representativas do ensaio de coloração de Golgi-Cox da região 

DG do hipocampo de ratos após 14 dias da infusão de OUA 10 nM, salina 0,9% e 
grupo sham, no CA1. Na parte superior fotos representativas de cada um dos grupos 
obtidas no programa ImageJ (preto e branco), na parte inferior, as fotos coloridas 
correspondem aos neurônios sob análise com círculos concêntricos coloridos. Imagem 
fornecida na Análise de Sholl. Na parte inferior, gráficos correspondentes ao Teste de 
Variância One-Way ANOVA seguido do pós-teste Newman-Keuls (A) comparação do 
comprimento dendrítico máximo; (B) comparação entre o número de dendritos primários 
por corpo celular; (C) Soma das intersecções dividida pelo raio máximo alcançado; (D) 
Soma das intersecções; (E) índice de ramificação; (F) Valor Médio do neurônio. Os 
resultados foram expressos em média  erro padrão da média, de 4 experimentos 
individuais, e 20 campos por experimento. ** P<0,01, salina x OUA, sham x OUA.   
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4.9  O Labirinto Aquático de Morris 

 Para verificar se as alterações morfológicas observadas no item 4.8 

repercutiam em melhora cognitiva, o teste comportamental Labirinto Aquático de 

Morris foi realizado. Esse teste é capaz de detectar lesões hipocampais sutis, assim 

como melhora na memória espacial e também na memória operacional. O esquema 

experimental executado está explicado na Figura 69. 

 
 
Figura 69 - Esquema experimental do Labirinto Aquático de Morris. Ratos Wistar adultos foram 

submetidos à cirurgia de estereotaxia para implante de cânulas guia sobre a camada de 
neurônios piramidais do CA1 do hipocampo. Os animais permaneceram no biotério para 
plena recuperação cirúrgica por 10 dias. No décimo dia receberam a infusão de OUA 10 
nM e salina 0,9%. O dia da infusão passa a ser considerado o dia 1 do protocolo 
experimental do teste de comportamento, pois, os animais permaneceram por mais 6 dias 
no biotério para que a arborização dendrítica ocorresse e no sétimo dia após a infusão os 
animais iniciariam o treino de memória de referência, com 4 tentativas por dia, de 2 min 
de duração, com intervalo entre tentativas (ITI) de 10 min. Os animais foram treinados por 
7 dias e quando estavam no décimo quarto dia, supostamente no auge da arborização 
dendrítica observada,  foram submetidos ao teste de Probe 1 (24 h após o último treino) e 
48 h depois, ou seja, no décimo quinto dia foram submetidos ao teste de Probe 2. Os 
animais tiveram um dia de intervalo e no décimo sétimo dia do protocolo foram 
submetidos ao teste de Memória operacional, por 3 dias, 3 tentativas por dia, com 2 min 
de duração e ITI de 10 min. Após o término do protocolo experimental comportamental, 
no vigésimo dia, os animais foram submetidos a eutanásia e o encéfalo foi removido para 
coloração de Golgi Cox. Em paralelo, alguns dos animais que receberam a infusão no dia 
01 do protocolo não foram submetidos aos testes de comportamento e permaneceram no 
biotério, nas mesmas condições dos grupos anteriores, para serem utilizados como 
controle dos grupos submetidos aos testes comportamentais, no ensaio de coloração de 
Golgi Cox, 20 dias após a infusão. 
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4.9.1 Resultados do Treino da Memória de Referência 
 

 
 
Figura 70 -  Treino de Memória de Referência, Teste comportamental Labirinto Aquático de 

Morris. Ratos Wistar adultos 7 dias após receberem infusão intrahipocampal de salina 
0,9% ou OUA 10 nM foram submetidos ao treino de memória de referência por 7 dias. A 
cada dia, os animais passaram por 4 treinos de 2 min de duração e ITI de 10 min. (A) 
Média do tempo dispendido para achar a plataforma, a cada dia, ao longo dos sete dias. 
(B) Velocidade média de deslocamento dos animais, (C) Média do comprimento de 
trajeto percorrido para achar a plataforma. Teste de Variância ANOVA de duas vias, 
seguido de pós-teste Bonferroni. Os resultados estão expressos em média, ± erro 
padrão da média, n=12, salina vs OUA. Os resultados sugerem que os animais de 
ambos os grupos aprendem igualmente a tarefa, sem prejuízo de locomoção ou de 
motivação.  
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4.9.2 Resultados do Teste de Probe  
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Figura 71 - Teste de Probe de Memória de Referência, no Labirinto Aquático de Morris. Os 

testes de probe foram realizados 24 h e 48 h depois da última sessão de treino, 
ocorrendo no décimo quarto e décimo quinto dias, respectivamente, PT 1 e PT 2. Os 
parâmetros analisados permitem inferir que a OUA 10 nM é capaz de melhorar a 
memória espacial, sem prejuízo na locomoção ou na motivação com que os animais 
realizam a tarefa. Todos os gráficos foram obtidos por Teste de Variância ANOVA duas 
vias, seguido de pós-teste Bonferroni, analisando-se minuto a minuto. (A) Tempo que os 
animais exploram o quadrante da piscina onde durante os treinos se encontrava a 
plataforma. (B) Tempo que o animal dispende na área do contador da plataforma, (C) 
porcentagem de tempo que o animal permanece no quadrante crítico, ou da plataforma, 
(D) frequência relativa do animal no quadrante crítico, (E) comprimento de trajeto 
percorrido, (F) ângulo inicial com que o animal sai em busca da plataforma, (G) tempo 
que o animal dispende no centro da piscina sugere que os animais do grupo OUA 
utilizam-se de diferentes estratégias para localizar a plataforma, quando comparado ao 
controle. (H) tempo dispendido no anel B, em torno do centro, (I) tempo no anel C, (J) 
velocidade de locomoção dos animais. A cada dia, os animais foram expostos a um 
teste de 3 min de duração. Os resultados estão expressos em média, ± erro padrão da 
média, n=12, salina vs OUA, *p<0.05; ** p<0.01 e ***p<0.001.  
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4.9.3 Memória de Trabalho 

 

 
 
Figura 72 - Teste de Memória Operacional, Labirinto Aquático de Morris. O teste de memória 

operacional foi realizado ao longo de três dias, no qual a cada dia a plataforma oculta se 
encontrava em um quadrante diferente. Em cada um dos dias foram realizadas três 
tentativas, de 2 min de duração e ITI de 10 min. Todos os gráficos foram obtidos por 
Teste de Variância ANOVA duas vias, seguido de pós-teste Bonferroni, analisando-se a 
média dos 2 min a cada tentativa. (A) Latência, tempo que os animais demoraram a 
encontrar a plataforma. (B) Tempo que o animal dispendeu no quadrante onde está a 
plataforma, (C) tempo que o animal dispendeu no contador onde a plataforma estava no 
dia anterior, (D) frequência relativa do animal no quadrante onde estava a plataforma no 
dia anterior, (E) comprimento de trajeto percorrido, (F) velocidade de locomoção dos 
animais. Os resultados estão expressos em média, ± erro padrão da média, n=12, salina 
vs OUA, *p<0.05.   
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 Assim, os animais que receberam a infusão de OUA 10 nM parecem se 

lembrar melhor, inicialmente, da posição da plataforma, após 24 h e parecem não ter 

esquecido após 48 h, comparado aos animais que receberam a infusão de Salina 

0,9%, conforme Figura 71. Ambos os grupos tem mesma motivação para 

desempenhar a tarefa e apresentam mesma capacidade locomotora. No teste de 

memória operacional, realizado 24 h depois do último teste de memória de 

referência, os animais que receberam OUA 10 nM parecem lembra-se melhor da 

nova posição da plataforma, visto que apresentam uma latência menor para localizá-

la e realizam um trajeto mais curto, conforme figura 72. No entanto, no segundo dia 

de teste de memória operacional os animais tratados com OUA parecem ter seu 

desempenho piorado em relação ao controle, no entanto a diferença não é 

significativa estatisticamente. No terceiro dia, no entanto, fica mais evidente que os 

animais que receberam OUA têm maior dificuldade de extinção de memória, pois 

além de demorarem mais para localizar a plataforma na nova posição, ainda passam 

mais tempo buscando pela plataforma na posição do dia anterior.   

4.9.4 Coloração de Golgi Cox comparativa entre os animais submetidos ou não 
ao teste comportamental  

 

 Para verificar a morfologia desses neurônios e se a OUA 10 nM ainda era 

capaz de manter o aumento da rede dendrítica após 21 dias da infusão, os animais 

submetidos ao teste comportamental Labirinto Aquático de Morris e mais dois 

grupos que foram submetidos a cirurgia na mesma época, a infusão no mesmo dia, 

porém que permaneceram no biotério sedentários foram submetidos a eutanásia e 

seus encéfalos foram corados pelo método de Golgi Cox. A Análise de Sholl revela 

que apenas os animais submetidos a atividade física (Labirinto Aquático de Morris) e 

que receberam a infusão de OUA 10 nM mantiveram aumento de arborização 

dendrítica, conforme figura 73.    
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Figura 73 - Fotomicrografias representativas do ensaio de coloração de Golgi-Cox da região 
CA1 do hipocampo de ratos após 21 dias da infusão de OUA 10 nM ou salina 0,9%, 
em animais submetidos ao teste comportamental Labirinto Aquático de Morris 
(LAM) ou que permaneceram no biotério (controle). Na parte superior fotos 
representativas de cada um dos grupos, obtidas no programa ImageJ (preto e branco), e 
a direita de cada uma sua respectiva imagem correspondente a análise com círculos 
concêntricos. Imagem fornecida pela Análise de Sholl. Na parte inferior, gráficos 
correspondentes ao Teste de Variância ANOVA duas vias, seguido do pós-teste 
Bonferroni (A) comparação do comprimento dendrítico máximo, revela um efeito do 
protocolo do teste comportamental LAM, pois os animais submetidos ao teste parecem 
ter dendritos mais curtos quando comparado aos animais controle. (B) Índice de 
ramificação, comparação da média de intersecções normalizada pela área ocupada pela 
árvore dendrítica. O resultado sugere que a OUA 10 nM é capaz de aumentar esse 
parâmetro quando comparado aos controles LAM e sedentário; (C) Soma das 
intersecções; (D) Número máximo de intersecções normalizado pelo número de dentritos 
primários. Os resultados foram expressos em média  erro padrão da média, n=4, e 10-
15 campos por experimento. *p<0,05 e *** P<0,001, salina x OUA, controle sedentário vs 
LAM.    
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4.10 Resumo dos Resultados 
 
 

 
 
 

 
 
 
Figura 74 - Resumo dos resultados. A figura sobrepõe a idéia de um relógio a estrutura básica de 

uma célula para facilitar a visualização das alterações moleculares e morfológicas ao 
longo do tempo. A figura foi dividida em quatro quadrantes, sendo que os três primeiros 
quadrantes sintetizam todas as alterações moleculares observadas nas células em 
decorrência do tratamento com OUA 10 nM, ao longo do decurso temporal de 24 h. O 
quarto quadrante representa os fenômenos morfológicos e comportamentais observados 
em decorrência das alterações do microambiente celular. Em cinza estão representadas 
as proteínas que não foram mensuradas, assim como a seta tracejada aponta uma 
hipótese. A gravura dos animais na piscina foi adaptado da capa da revista Learn Mem. 
Edição de Julho, 2011;18(7).  
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5 DISCUSSÃO 

5.1 A administração de OUA 10 nM não altera a atividade da NKA  

Os glicosídeos cardiotônicos têm sido usados por longa data para o controle de 

pragas e até mesmo em homicídios desde os remotos tempos da civilização Egípcia, 

do Império Romano e na China (235), porém foi no século XVIII que seu uso 

terapêutico teve início para o tratamento de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) 

(236). Desde então muitos estudos sobre sua aplicação e efeitos no sistema 

cardiovascular têm sido publicados. Em 1992, Hamlyn e Manunta publicaram um 

estudo no qual a proposta era quantificar as concentrações plasmáticas fisiológicas 

da OUA endógena em seres humanos, cachorro e ratos. Os resultados sugeriam 

que em humanos a concentração fisiológica de OUA endógena estaria entre 0,6-1,0 

nM, e parecia aumentar com a faixa etária,  já para ratos adultos Sprague-Dawley 

essa faixa estava entre 0,8-1,2 nM e no cachorro entre 235- 415 pM. As dosagens 

foram realizadas pelas técnicas de radioimunoensaio e ELISA (237). Estudos 

posteriormente realizados em roedores mostraram ainda que, no sistema 

cardiovascular, doses de OUA entre 1-10 nM eram capazes de aumentar a atividade 

da NKA (238, 239).  

Em cultura de células precursoras neuronais humanas (NT2) e em células de 

feocromocitoma da medula adrenal de ratos (PC2) o tratamento com OUA na faixa 

de 0,1-10 nM foi capaz de aumentar a viabilidade e a proliferação dessas células 

(240). Resultados parecidos foram observados em cultura de células do túbulo 

proximal de ratos (241, 242). No SNC, o trabalho de Song et al., sugere que OUA 3 

nM adicionada a cultura primária embrionária mista de hipocampo de ratos é capaz 

de aumentar a oscilação dos níveis de Ca2+ potencializando os efeitos da sinalização 

glutamatérgica (243).  

Alguns trabalhos propõem ainda que existe um IC50 para a OUA (244-247) 

sendo que doses abaixo desse IC50 teriam um efeito estimulador da atividade da 

NKA, enquanto que doses próximas ao IC 50 usados na clínica para tratar ICC e 

arritmias teriam um efeito inibitório sobre a atividade da bomba (248). Para o cérebro 

de roedores foi estabelecido o IC 50 das isoformas α1, α2 e α3 nas doses de 1,3 

mM, 4,5 µM e 2,9 µM, respectivamente (249). Oselkin e colaboradores trataram 

culturas de fatias de hipocampo de rato (slice) com OUA por 60 min, nas doses de 

15 nM, 120 nM e 1,2 µM, ou seja, abaixo do IC50 preconizado na literatura. Os 
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resultados observados sugerem que a dose de 1,2 µM (próxima do IC50) foi capaz 

de inibir a atividade das isoformas α2 e α3, enquanto que a dose de 120 nM foi 

capaz de aumentar a atividade da NKA, e em concordância com nossos dados 

(Figura 15), a dose de 15 nM não teve efeito na atividade da NKA (248), assim como 

a dose de 10 nM também não teve em hipocampo de ratos adultos sugerindo que os 

efeitos observados pelo tratamento com OUA não se devem a um efeito inibitório na 

atividade da bomba.     

5.2 A OUA sinaliza pela via da Src-ERK1/2 e pela via MAPK-AKT 
 

Em 2000, Haas et al., descreveram que a adição de baixas doses de OUA a 

cultura neonatal de cardiomiócitos era capaz de ativar rapidamente a Src (250) e 

com isso em 2002, Xie e Askari  puderam verificar que a OUA em baixas doses 

ativava o complexo EGFR/Src-Ras-ERK1/2 (126). Em 2005, Tian et al., propuseram 

a existência de um pool inativo de Src que ficaria ligado aos domínios intracelulares 

das subunidades α da NKA (251). A partir daí vários trabalhos da literatura 

mostraram que a OUA ativa a ERK1/2, (125, 158) sendo que em 2013 De Sá Lima 

et al., sugeriram o envolvimento da via NMDA-Src-Ras-MAPK na ativação do NFB 

pela OUA em cultura de células primárias granulares do cerebelo (232). 

Também em 2013, Wu et al., mostraram que a existência do complexo pré-

formado entre a Src e a NKA seria irrelevante para a ativação da PI3K-AKT, mas 

importante para a ativação da ERK1/2. Nesse trabalho, o grupo observou que 

quando uma linhagem de fibroblastos deficiente em Src (células SYF) era tratada 

com OUA, não havia comprometimento na ativação da PI3K e da AKT, porém, a 

ativação da ERK1/2 deixava de ocorrer (160). 

 Assim, fomos verificar o perfil de modulação da Src, ERK1/2, P38 e da via 

da AKT pela OUA no decurso temporal. Os resultados obtidos sugerem que o 

tratamento com OUA dimunui a fosforilação do resíduo inibitório da Src na tirosina 

(Y529) após 10 h da infusão, o que sugere que pode haver aumento da atividade da 

Src em 10 h (Figura 17). Como, provavelmente, a Src seja a responsável pela 

ativação da ERK1/2 observada em 1 hora (Figura 18), acreditamos que talvez a Src 

possa ser ativada num período anterior há 1 hora, no entanto, nenhum ensaio foi 

feito para verificar tal hipótese. Achados do grupo Ketchem et al., mostraram que 

células do túbulo proximal renal humanas (HKC11) quando tratadas com OUA 10 
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nM apresentam ativação da Src em 15 minutos (252). Além disso, cultura primária 

de neurônios cerebelares quando tratadas com OUA 10 µM por 2 h, também 

apresentaram aumento da ativação da Src nesse período (de Sá Lima et al., 2013).  

A proteína quinase Src tem sua atividade regulada com bastante precisão. 

Um dos importantes resíduos de fosforilação da Src é a Tirosina 529 (Y529), situada 

em posições intramoleculares dos domínios SH2, que quando fosforilado torna-a 

inativa. Quando a Src se torna disponível para a ativação, ocorre a desfosforilação 

desse resíduo Y529 e a autofosforilação do resíduo Y418, presente no loop de 

ativação e que, portanto irá promover a atividade de quinase da Src (253). Não há 

modulação aparente da P38 (Figura 19).  

Em relação à via da AKT, os resultados sugerem ativação da via AKT/mTOR em 

1 h pelo aumento na fosforilação da AKT na Serina 473 (via mTOR)(Figura 20) e 

aumento da fosforilação no resíduo Thr 308 (via PI3K) em 24 h (Figura 21). A PI3K 

fosforila o anel inositol do fosfatidil inositol (4,5) bisfosfato (PIP2) na posição D-3 

para formar o fosfotidil inositol (3,4,5) trifosfato (PIP3), o qual é necessário para 

ativação da quinase AKT. Uma vez recrutada à membrana plasmática, a AKT pode 

ser fosforilada em dois sítios diferentes: um deles é o sitio catalítico Thr308, 

fosforilado pela PDK1 (phosphoinositol-dependent kinase 1), e o outro é o domínio 

regulatório S473 fosforilado pelo mTORC2  (mammalian target of rapamycin complex 

2)(254). A via da PI3K/AKT exerce papel fundamental na sinalização de 

sobrevivência de neurônios (255), mas também é importante para a proliferação 

celular, para o controle do metabolismo e crescimento (256-258). Fato interessante 

sugerido pela literatura é que a ativação da via PI3K/AKT pode levar a transativação 

do NFкB, aumento da sua translocação nuclear (258, 259).  

5.3 OUA ativa a via do NFкB 
 

Alguns trabalhos da literatura sugerem que a OUA é capaz de ativar a via do 

NFкB, em células do epitélio renal (129) em células do túbulo proximal de ratos (149, 

150), em hipocampo de ratos (162), em cultura neuronal de cerebelo (232) e em 

cultura de glia (260). 

Em concordância com os dados da literatura, pudemos observar que a OUA 

ativou o NFкB em 1 h e 10 h, mas não em 24 h (Figura 22). Dados não mostrados 

nessa tese por não fazer parte do decurso temporal desse estudo mostram ainda 
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que a OUA 10 nM é capaz de promover a ativação de NFкB após 48 h da infusão 

intrahipocampal (dados não publicados). Assim, a ativação do NFкB parece ter um 

perfil inconstante e oscilatório ao longo do decurso temporal proposto.  Além disso, o 

ensaio de super- shift identificou a composição dos dímeros nucleares como sendo 

de p65 e p50 (Figura 23).  

De acordo com a literatura, em célula de mamíferos, vários sinais como 

hormônios, citocinas, e o próprio contato célula-célula provocam mudanças na 

expressão gênica mediada por fatores de transcrição. Muitos fatores de transcrição 

tardios induzem genes que promovem um ciclo de retroalimentação ou feedback, 

que normalmente são responsáveis por terminar a sinalização iniciada por fatores de 

transcrição. Esses ciclos determinados pela retroalimentação negativa é que 

permitem ao fator de transcrição oscilar entre o estado ativo e inativo por horas (261-

263).   

O NFB é um exemplo clássico de fator de transcrição sujeito aos ciclos de 

retroalimentação negativa. Nas células em repouso, predominam os dímeros 

p50/p65 que estão em sua maioria complexados à proteína inibitória IB, no 

citoplasma (171). Muitos sinais estimulatórios desta via induzem a degradação da 

proteína inibitória IB através da fosforilação pelo complexo das IKKs. Esse 

processo permite que o NFB ativo transloque para o núcleo e ative a expressão de 

genes alvo, incluindo alguns genes responsáveis pela resposta de retroalimentação 

negativa (171), como o Nfkbia, que codifica mais IB. 

O NFB é expresso em todo o organismo, porém no sistema imune de 

mamíferos ele desempenha seu papel principal que é regular a expressão de genes 

envolvidos na resposta imune adaptativa e inata, resposta inflamatória e 

sobrevivência celular (264). Já no SNC participa de diversos processos de 

desenvolvimento neural, incluindo regulação da neurogênese (265, 266) e no adulto, 

parece desempenhar um importante papel em diversos aspectos do processo de 

aprendizado e memória (181, 187, 267), além de participar do crescimento de 

neuritos, da formação e do remodelamento de conexões sinápticas (181, 187, 268-

271).  

Porém, esses efeitos parecem estar relacionados à ativação transitória do NFB 

em neurônios, uma vez que as evidências sugerem que a sua ativação em células 

da glia está associada à sinalização inflamatória e que, portanto, na vigência de um 
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estímulo crônico pode resultar em danos neurais (176). De fato, Maqbool et al., 

mostraram que a ativação sustentada de NFкB, por semanas, em neurônios do DG, 

do CA1, do córtex e do estriado de camundongos foi capaz de levar a 

neurodegeneração no DG, com consequente perda de memória espacial verificada 

por piora no desempenho no teste comportamental do Labirinto Aquático de Morris  

e ainda a diminuição na expressão de BDNF e Bcl-xL (272), uma vez que o NFкB 

parece modular genes envolvidos com a apoptose (273).  

Curiosamente, nossos resultados sugerem que a translocação nuclear dos 

dímeros p65 e p50 ocorra predominantemente em neurônios e principalmente nos 

neurônios granulares do DG (Figuras de 25-38).  

Estudos recentes sugerem que sub-regiões do DG e o CA3 podem estar 

envolvidos com a separação de padrões espaciais, um processo que consiste em 

transformar representações similares em memórias bastante distintas ou em 

representações não sobrepostas (274, 275). Estudo realizado pelo grupo de Imielsky 

sugere que o NFкB participa da regulação da homeostase tecidual no DG adulto, ou 

seja, participa do equilíbrio entre a morte neuronal e a neurogênese (276). Além 

disso, a complexidade dendrítica de neurônios piramidais corticais foi reduzida após 

a inibição de NFкB (Gutierrez e Davies 2011) e uma das possíveis explicações pode 

estar relacionada aos achados de que o NFкB é capaz de aumentar a transcrição de 

PKA, levando a maior ativação de CREB em neurônios (184, 276, 277).   

5.4 OUA ativa CREB/BDNF 
 

Alguns estudos têm demonstrado evidências de que o BDNF pode ser um 

alvo importante do NFB, no processo de neuroproteção desencadeado pela 

ativação de receptores NMDA (278-280). O BDNF é uma neurotrofina essencial para 

a formação das bases moleculares da memória e aprendizado (72, 73, 281) regula a 

sobrevivência, o desenvolvimento e a função dos neurônios (282), sendo importante 

para a regeneração dos axônios, para a formação das sinapses (283), na 

plasticidade sináptica (284) e na diferenciação de células precursoras (285).  

 Em nosso modelo, a OUA 10 nM foi capaz de ativar o CREB e o BDNF, de 

acordo com dados publicados anteriormente (162, 232). A OUA aumentou a 

fosforilação do CREB nuclear no resíduo Ser 133 em 1 h e 10 h (Figura 39), nos 

mesmos períodos observados para a ativação do NFкB, ativando o CREB em 10 h, 
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por ensaio de EMSA (Figura 40) e foi capaz de aumentar a transcrição de RNAm de 

Bdnf em 1 h (Figura 41) e a expressão das proteínas BDNF em 10 h (Figura 42).   

 O BDNF, por sua vez, pode ser ativado por CREB e pode ser ativador da 

transcrição dependente de CREB (286). Em neurônios hipocampais, por exemplo, a 

ativação do receptor tipo TrkB pelo BDNF regula a expressão gênica dependente de 

CREB, pois ativa a cascata de sinalização da ERK que parece fosforilar o CREB na 

Ser133 (286). Como a ativação da ERK1/2 ocorre em 1 h da infusão de OUA, 

acreditamos que o CREB ativado seja o responsável pela elevação de BDNF. De 

fato, a ativação do CREB ocorre no mesmo período onde observamos o pico de 

ativação de BDNF.  

 O CREB foi clonado em 1988 como um fator de transcrição que se liga ao 

elemento responsivo ao AMPc (CRE)(70). Estudos subsequentes mostraram que o 

CREB pertencia a família CREB/ATF juntamente com o ATF-1, o modulador do 

elemento responsivo ao AMPc (CREM), ATF-2, ATF-3 e ATF-4, que são altamente 

homólogos a estrutura primária do CREB (287)  No cérebro, o CREB é expresso em 

diferentes regiões e atua regulando uma variedade de funções, como o crescimento 

celular, a proliferação e a memória, em resposta a uma variedade de eventos 

celulares. O CREB está situado na cascata de transdução de sinal do Ca2+ e do 

AMPc, sendo que a ativação da transcrição do CREB depende de sua fosforilação 

na serina 133 (Ser133) (287-291), que ocorre pela proteína kinase A (PKA), pela 

quinase IV dependente de Cálcio/Calmodulina (CaMKIV) (292) ou por outras 

quinases. Uma vez que a Ser133 está fosforilada, o CREB pode então interagir com 

a proteína ligadora de CREB (CBP), que é um co-ativador transcripcional levando a 

transcrição gênica (290, 292). Alguns dos genes alvo do CREB são o c-Fos, a 

proteína associada à regulação da atividade do citoesqueleto (Arc) e o Bdnf (292-

295). 

 Em 2009, Luc Desfrere realizou um trabalho em cultura primária embrionária 

de neurônios corticais (E18) em que mostrou que a transdução de sinal da NKA era 

capaz de gerar dendritogênese pela ativação transcricional do CREB, primeiramente 

via CaMK, quando a cultura era tratada com concentrações de OUA que não 

alteravam o potencial de repouso da membrana. As oscilações persistentes de Ca2+ 

e a fosforilação sustentada da MAPK também parecem atuar nessa cascata, pois 
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quando Desfrere realizou o bloqueio dos canais de Ca2+ tipo L ou da MEK, os efeitos 

observados foram suprimidos (145).  

 Vários trabalhos têm demonstrado, inclusive, a participação de algumas 

proteínas intracelulares e de alguns fatores de transcrição na regulação do 

crescimento dendrítico e axônico, dentre elas: PI3K, GSK-3β, CaMKs, MAPK, CREB 

e NFB (181). Além disso, em 2003, Yu e Malenka, mostraram que a 

superexpressão de β-CATENINA em cultura primária pós-natal (P0) de neurônios 

hipocampais favorecia o aumento da arborização dendrítica, enquanto que o 

bloqueio da expressão dessa proteína diminuía não só a arborização dendrítica 

como também a morfogênese dendrítica (212).    

5.5  A OUA modula a atividade da GSK-3β e a via canônica da WNT 
 

A proteína GSK-3β foi identificada na década de 70 e teve a ela atribuída, 

inicialmente, funções de controle do metabolismo da glicose e síntese de glicogênio 

(296).  Anos mais tarde, Hoeflich et al., publicaram um trabalho que mostrava, de 

forma elegante, que camundongos nocaute para a isoforma β da proteína GSK-3 

não eram viáveis pois enquanto embriões apresentavam um fenótipo de 

degeneração severa do fígado, caracterizado por um aumento excessivo nos níveis 

de TNF, quadro bastante parecido com o de animais que tinham o gene para IKKβ 

nocauteado ou ainda o gene para a isoforma p65 do NFкB. Também observaram 

que os embriões se tornavam viáveis quando o TNF era inibido, o que os remeteu a  

ideia de que o GSK-3β poderia ser um modulador da ativação da via do NFкB. No 

entanto, os mecanismos envolvidos não foram explorados (208).  

Em 2003, Demarchi et al., sugeriram que o GSK-3β regularia a estabilidade 

da p105, precursora da subunidade p50, componente do NFкB que pode associar-se 

a outro monômero de p50 ou ao p65, conforme observado em nosso modelo por 

ensaio de super shift (Figura 23). O trabalho publicado por Demarchi et al. propôs 

que na ausência de estímulo, quando a GSK-3β está ativa, o p105 era fosforilado 

por ela o que aumentava sua estabilidade. Na presença de um estimulo ativador da 

via do NFкB como o TNF, por exemplo, o IKK seria ativado, fosforilando o p105 

previamente estabilizado pelo GSK-3β. O TNF ativa a via PI3K/AKT, logo, 

simultaneamente, a ativação da via da AKT irá fosforilar o GSK-3β tornando-o 

inativo. Nessa condição, o p105 recém-sintetizado na célula não irá ser fosforilado 
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pelo GSK-3β, consequentemente não será fosforilado pelo IKK e não será 

degradado sendo processado em p50 (297).  

Ocorre que, segundo o trabalho do grupo de Schneider, quando o aumento da 

produção de p50 se dá na ausência da atividade de GSK-3β, predominantemente irá 

ocorrer a formação de homodímeros de p50 que irão competir com os 

heterodímeros de p50p65 no sítio de ligação no núcleo, porém a subunidade p50 

não tem o domínio de transativação e, portanto, a capacidade de promover a 

ativação da transcrição de genes modulados pela via do NFкB (297, 298). Nossos 

achados são condizentes com essa hipótese, uma vez que verificamos aumento da 

fosforilação da GSK-3β em 24 h (Figura 43), implicando em sua inativação, e nesse 

mesmo período não se observa ativação da via do NFкB (Figura 22), embora 

existam dímeros de p65 e p50 no núcleo, como se pode observar pelo ensaio de 

super shift (Figura 23). O que sugere que o GSK-3β pode estar envolvido no circuito 

de retroalimentação negativa que confere o perfil oscilatório da sinalização do NFкB.  

Além disso, em razão da GSK-3β ser uma proteína chave da sinalização da 

via canônica da WNT (299) e esta ser uma via de grande relevância para o processo 

de formação de memórias e aprendizado (300), fomos verificar se a OUA 10 nM era 

capaz de modulá-la. Nossos resultados  sugerem diminuição da fosforilação da β-

CATENINA em 10 h e 24 h (Figura 44), sendo que em 24 h essa diminuição 

certamente é consequência da inativação da GSK-3β, que coincide com o aumento 

da translocação nuclear da β-CATENINA em neurônios da camada C1 em 24 h 

(Figura 45-57) e em consequência de sua translocação nuclear, verificamos que a 

via da WNT está ativa em 24 h devido ao aumento da transcrição do gene Axina 2, 

por ensaio de RT-PCR em tempo real (Figura 58).  

No entanto, ensaios de Western Blot para verificar o nível de expressão das 

proteínas c-MYC e CICLINA D1 mostraram ausência de modulação pela OUA 

(Figura 59). De acordo com a literatura, quando a β-CATENINA nuclear se liga a 

região consenso TCF/LEF pode culminar na transcrição de uma variedade de genes 

alvo, como Axina 2, c-Myc (301) e Ciclina D1 (197, 302). A -CATENINA é uma 

proteína multifuncional envolvida em dois tipos de sinalização principais, uma delas 

é nas junções aderentes, no processo de adesão célula-célula onde é capaz de 

mediar a associação da E-CADERINA com o citoesqueleto e a outra função é como 

componente crítico da via canônica da WNT (303). No presente trabalho, a 
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participação da β-CATENINA nas junções aderentes não foi explorado, no entanto 

verificamos que a OUA parece ativar a via canônica da WNT, pois em 24 h 

observamos a diminuição da fosforilação da β-CATENINA, aumento da sua 

translocação nuclear e ativação de um gene específico da via. De forma curiosa, 

verificamos que a OUA foi capaz de diminuir a fosforilação da β-CATENINA já em 10 

h.  

 Em 1999, Hart et al., sugeriram que algumas quinases como a CK1/GSK-

3β, PKA/GSK-3β e a PKCα eram capazes de promover a fosforilação dos resíduos 

de Ser33/37 da porção N-terminal da β-CATENINA, levando-a a degradação via 

ubiquitina-proteassoma (304). Diante dessa informação, Gwak e colaboradores 

mostraram em um estudo in vitro feito em cultura de células HEK293 que a PKCα 

era capaz de fosforilar os resíduos Ser33/37/Thr41 da β-CATENINA na presença de 

Ca2+, pois quando as células eram transfectadas com RNA de interferência e os 

níveis de PKCα eram depletados, mesmo na presença de uma droga ativadora da 

WNT, a fosforilação e degradação da β-CATENINA eram reduzidas (305). Anos 

mais tarde, no mesmo modelo celular, Gwak mostrou que de fato existe uma 

interação entre a PKCα e a porção N-terminal da β-CATENINA, capaz de ser 

interrompida pela adição de AXINA, atenuando a fosforilação da β-CATENINA de 

forma dose dependente (306). Além disso, a ligação da OUA a NKA pode ativar 

diversas vias de sinalização como previamente discutido, podendo levar a oscilação 

nos níveis de Ca2+ (148) e com isso à ativação da PKC (307). No entanto, a via da 

OUA-PKC não foi explorada.  

 A AXINA é um componente fundamental da via canônica da WNT, pois 

garante a supressão da atividade da via na ausência do ligante WNT, uma vez que 

interage com a APC, a GSK-3β e a β-CATENINA compondo o complexo de 

destruição e modulando positivamente a fosforilação da β-CATENINA pela GSK-3β, 

assim como sua degradação (308, 309). Em 2002, um papel complementar para a 

AXINA 2 foi proposto: a de que ela seria transcrita cada vez que a via fosse 

estimulada pela WNT, gerando um circuito de retroalimentação negativa capaz de 

silenciar a via após a transdução do sinal (310, 311). De fato, o aumento da sua 

transcrição em 24 h nos leva a conclusão que a OUA ativa a via canônica da WNT 

em 24 h e aumenta a estabilidade da β-CATENINA citosólica independentemente da 

ativação da via da WNT.  
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5.6 Aumento da complexidade da árvore dendrítica dos neurônios da região 
CA1 do hipocampo  

 

Diante dos resultados apresentados até o presente momento pudemos 

concluir que a OUA é capaz de promover alterações no microambiente celular, de 

longa duração, que parecem favoráveis à sobrevivência celular. Pelo fato das vias 

de sinalização ativadas em cascata pela OUA terem um importante papel na 

plasticidade sináptica, realizamos um ensaio de coloração de Golgi Cox para 

verificar se a OUA 10 nM era capaz de promover qualquer alteração morfológica nos 

neurônios da região CA1.  

Os resultados encontrados sugerem pela primeira vez em estudos in vivo que 

a OUA parece aumentar o índice de ramificação dos neurônios do CA1, após 7 e 14 

dias (Figuras 65 a 68), no entanto em 21 dias verificou-se o retorno do índice de 

ramificação ao nível basal.  No entanto, os animais que foram submetidos ao 

protocolo de natação do teste comportamental do LAM e que receberam OUA 

sustentaram o aumento de arborização até o vigésimo primeiro dia (Figura 73), o 

que sugere que as alterações micro ambientais provocadas pela OUA no hipocampo 

favorecem a plasticidade frente a um estímulo que demande atividade do sistema, 

como uma tarefa de aprendizado.  

Embora na literatura existam dados que mostre que o treino espacial aumenta 

a LTP, a geração de espinhas dendríticas e a ramificação dendrítica tanto nas 

células granulares do giro dentado quanto nos neurônios da camada CA1 de 

camundongos, 24 h após o treino (312), não observamos alteração na ramificação 

dendrítica em decorrência do treinamento, em concordância com outro trabalho da 

literatura que também não observou alteração de número e morfologia dendrítica 

após 14 dias de treino espacial de camundongos no LAM (313). As alterações 

morfológicas observadas nos animais treinados certamente são em decorrência do 

tratamento com OUA, corroborando com os achados de Desfrere et al., realizados 

em cultura primária de neurônios corticais (Desfrere et al., 2009).  

O desenvolvimento da árvore dendrítica é um processo complexo que envolve 

múltiplas etapas divididas didaticamente em: (i) etapa que ocorre o surgimento de 

neuritos, seu crescimento e direcionamento, (ii) etapa em que ocorre uma leva de 

arborização, que culmina com a formação das sinapses, e por último (iii) etapa em 

que ocorre a estabilização da morfologia desse neurônio (314-319). A duração de 
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cada uma dessas etapas varia conforme a espécie, mas no geral a literatura sugere 

que a etapa (i) ocorra em aproximadamente 24 h enquanto que a etapa (ii) na qual 

verifica-se que a árvore dendrítica de um neurônio pode expandir-se até 4 vezes 

ocorre no intervalo de 48 h. Isso foi observado por imagem ao vivo de neurônios de 

Xenopus laevis (Wu et al., 1999). No entanto, a fase (iii) de estabilização da árvore 

dendrítica é um processo que ocorre no decurso de um longo período de tempo. Wu 

et al., realizaram essas observações ao longo de 6 dias e constataram que o 

sistema nervoso maduro ainda preserva algum grau de plasticidade morfológica 

(316, 320).  

Um achado bastante interessante da literatura sugere que a plasticidade 

morfológica é de certa forma dependente de atividade e que a arborização dendrítica 

está bastante relacionada à sinalização dos receptores glutamatérgicos tipo NMDA e 

AMPA e principalmente a elevação nos níveis intracelulares de Ca2+ (321, 322). 

Além disso, Jaworki et al., e Kumar et al., investigaram vias de sinalização celular 

envolvidas com a arborização dendrítica dependente de neurotrofinas e com o 

desenvolvimento de espinhas dendríticas e concluíram que a atividade aumentada 

da Ras levava ao aumento no número total de dendritos primários assim como na 

complexidade da árvore dendrítica, em cultura de neurônios hipocampais. Dentre as 

proteínas alvo da Ras, os grupos optaram por verificar os efeitos da via PI3K e 

verificaram que sua inibição levava a retração da árvore dendrítica (323, 324). 

 Outras proteínas quinases também foram descritas por influenciar o 

complexo processo de arborização, dentre elas podemos citar a CaMK (212, 315, 

325-330), a MAPK (331), a PKA (332), a PI3K (323, 324, 331), a GSK-3β (333) e o 

receptor TrkB (334, 335).  

O BDNF sinalizando via receptor TrkB é capaz de modular a complexidade 

dendrítica em neurônios do córtex e cerebelo (334, 336-339), assim como em 

neurônios do DG (340, 341). Em neurônios da região CA1 do hipocampo, o grupo de 

Pozzo-Miller tem demonstrado que a exposição das células ao BDNF por 24 h foi 

capaz de aumentar a densidade de espinhas dendríticas na região apical dos 

neurônios piramidais de CA1, mas não a complexidade da árvore dendrítica (342, 

343).  

Em 2004, o mesmo grupo de Pozzo-Miller tentou demonstrar um dos 

possíveis mecanismos envolvidos nessa modulação sugerindo que a ativação da via 
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da ERK1/2 seria a responsável pela ativação de CREB e pelo aumento da 

expressão de BDNF que promoveria o aumento das espinhas dendríticas nessas 

células (344). Outros grupos reportaram a hipótese de que a ERK poderia mediar 

mudanças estruturais desencadeadas pelo BDNF via receptores TrkB, anteriormente 

(345), assim como os efeitos do BDNF na plasticidade sináptica e na formação de 

memórias (294, 346-349). 

A ação do BDNF na regulação da formação de espinhas dendríticas parece 

ocorrer em cooperação com a via da WNT (300).  Wu e Malenka, por sua vez, 

mostraram que a superexpressão de β-CATENINA em cultura primária de neurônios 

hipocampais aumentava a arborização dendrítica desses neurônios, enquanto que o 

sequestro da β-CATENINA tinha o efeito oposto. No entanto, o mais interessante 

desse trabalho é que ele mostra que as ações da β-CATENINA são independentes 

de sua translocação nuclear e da ativação de genes alvo, pois está relacionada 

diretamente com o aumento de sua estabilidade citoplasmática e da sua interação 

com a E-CADERINA, modulando a estabilidade da β-ACTINA no citoesqueleto dos 

novos dendritos (212), e essa função pode explicar o aumento que observamos da 

estabilidade da β-CATENINA no citoplasma em 10 h sem que ocorresse a 

translocação nuclear e a ativação de genes.  

  De fato, as alterações moleculares descritas pela OUA 10 nM são capazes 

de promover as alterações morfológicas observadas. Em relação ao papel do NFкB 

no processo de arborização dendrítica, este é ainda controverso, pois embora seu 

papel na formação de memórias seja bem estabelecido (182), seu envolvimento no 

processo de arborização parece ocorrer predominantemente durante a fase de 

desenvolvimento (181, 350).   

5.7 OUA melhora memória de referência espacial e piora a extinção de 
memórias  

 

Na versão da memória de referência do Labirinto Aquático de Morris, a 

plataforma de escape é mantida em uma posição fixa ao longo de todos os dias de 

treino e a informação adquirida em 1 dia serve para auxiliar na resolução da tarefa 

nos dias subsequentes. Ao contrário, na versão de memória operacional do LAM 

aplicada nesse estudo, a plataforma era trocada de posição todos os dias, sendo 

mantida na mesma posição durante as três tentativas do mesmo dia. Dessa forma, a 
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informação adquirida em um dia não ajuda a solucionar as tarefas nos dias 

subsequentes, que irão requerer uma atualização da informação espacial importante 

para a tarefa do dia. Além disso, enquanto a tarefa da memória de referência exige a 

memória de longa duração, a tarefa da memória operacional demanda um tipo de 

memória de curta duração, mensurando tipos de memórias diferentes (351). A tarefa 

de memória operacional é mais desafiadora quando comparada a tarefa de memória 

de referência, pois o animal tem que abandonar a estratégia bem sucedida adotada 

no dia anterior para conseguir concluir a tarefa do dia presente. Isso requer uma 

flexibilidade comportamental que parece ser dependente das funções do DG (351-

353).   

 Em nossos resultados pudemos observar que os animais tratados com OUA 

lembram-se melhor da posição da plataforma após 24 h do término dos treinos, mas 

não extinguiram a memória após 48 h, comparado ao grupo de animais que recebeu 

salina (Figura 71). Ambos os grupos não apresentam diferenças quanto a motivação 

para desempenhar a tarefa uma vez que a velocidade de locomoção em ambos os 

grupos não varia e também não apresentam prejuízo na capacidade locomotora, 

uma vez que ambos os grupos apresentam comprimentos de trajeto bastante 

semelhantes.  

 Estudos previamente publicados com animais tratados com OUA e que 

foram submetidos a testes de aprendizado espacial sugerem que a OUA é 

prejudicial ao aprendizado. No trabalho publicado por Zhan et al., 2004 (354), este 

realizou infusão intra-cérebro-ventricular por 7 dias, continuamente , em ratos,  

totalizando 200 µL de OUA infundida nas doses de 10-5 M, 10-4 M e 10-3 M. No 

entanto, essas doses são maiores que a IC50 e capazes de inibir todas as isoformas 

da bomba promovendo um desbalanço osmótico e iônico (354).  Em trabalho mais 

recente, Amodeo et al., utilizando a OUA para mimetizar um modelo de mania, 

administraram 1 µM de OUA num total de 5 µL por via intra-cérebro-ventricular em 

ratos adultos e puderam observar diminuição da expressão de BDNF no córtex 

frontal dos ratos, assim como piora de desempenho nas tarefas de aprendizado 

(355).     

Animais com lesão de hipocampo ou lesão septo-hipocampal que 

seguramente induzem hiperatividade, certamente irão apresentar déficits no LAM 

(356). Nossos resultados então nos asseguram de que a OUA 10 nM não foi capaz 
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de causar lesão hipocampal, nem provocar hiperatividade e sugere ainda pela 

primeira vez na literatura que baixas doses de OUA são capazes de melhorar a 

memória de referência dependente da formação hipocampal e a memória 

operacional, num primeiro momento. Além disso, o paradigma do LAM se relaciona 

a memória de longa duração e ao funcionamento dos receptores NMDA, o que o 

transforma numa técnica eficiente para estudar o circuito hipocampal, e suas 

relações com o córtex entorrinal, perirrinal, pré-frontal, córtex cingulado, neoestriado 

e de forma limitada, a função cerebelar (356-358).     

 No teste de memória operacional, realizado 24 h depois do último teste de 

memória de referência, os animais que receberam OUA 10 nM parecem lembra-se 

melhor da nova posição da plataforma na segunda tentativa do primeiro dia, visto 

que apresentaram uma latência menor para localizar a plataforma e realizaram um 

trajeto mais curto (Figura 72). No entanto, no segundo dia de teste de memória 

operacional os animais tratados com OUA parecem ter um desempenho pior em 

relação ao controle. No terceiro dia, ficou mais evidente que os animais que 

receberam OUA têm maior dificuldade de extinção de memória, pois demoram mais 

para localizar a plataforma na nova posição, e passam mais tempo buscando pela 

plataforma na posição do dia anterior. Isso nos remete a duas conclusões: A OUA 

melhora a memória espacial e piora a extinção da memória, na qual o animal precisa 

abrir mão da memória do dia anterior para engajar-se na tarefa de aprender a nova 

posição da plataforma e não o faz. A mesma conclusão pode ser feita com o 

segundo dia de teste de Probe, no qual os animais tratados deveriam esquecer a 

posição da plataforma, assim como os animais controle, uma vez que foram 

submetidos no dia anterior (PT1) a um novo aprendizado referente a ausência da 

plataforma.  

 
As regiões cerebrais que estão envolvidas com a extinção de memórias são a 

região dorsal e ventral do hipocampo, o córtex parietal, retroesplênico, os corpos 

mamilares e a amígdala. No entanto, os mais especificamente relacionados com a 

extinção de memórias espaciais são a região dorsal do CA1, CA3 e o giro dentado 

ventral (359, 360).  

Para tentarmos entender o possível mecanismo envolvido no déficit de 

extinção sugerido, verificamos na literatura a possível participação da β-CATENINA. 

Ocorre que as CADERINAS são moléculas de adesão que tem papel central na 
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regulação da mudança das forças sinápticas e de sua estabilidade durante a LTP e 

a LTD (361) e o maior regulador da estabilidade das caderinas é a β-CATENINA 

(362).  

Estudos in vitro sugerem que a interação β-CATENINA/N-CADERINA seja 

dinamicamente regulada em resposta a atividade sináptica, permitindo que a β-

CATENINA modifique a estabilidade das CADERINAS durante diferentes formas de 

plasticidade sináptica. O aumento da atividade neuronal parece estar associado ao 

aumento da interação entre a β-CATENINA e a N-CADERINA nas espinhas 

dendríticas, estabilizando as CADERINAS nas sinapses (363, 364). Em 

contraposição, manipulações farmacológicas que induzem a LTD rompem as 

interações β-CATENINA/N-CADERINA (365), assim como modelos com deleção de 

β-CATENINA apresentam bloqueio na consolidação da memória indicando que a β-

CATENINA é importante na formação de memórias de longa duração (366).  

Com o objetivo de entender melhor o papel da β-CATENINA na LTD, o grupo 

de Bamji realizou um estudo em 2014 no qual através de um sistema Cre/loxP eles 

geraram um modelo de camundongos que expressava uma forma estável da β-

CATENINA, especificamente em neurônios hipocampais e demonstraram que esse 

aumento de β-CATENINA era suficiente para causar um prejuízo significante na 

flexibilidade cognitiva, abolindo o LTD sem no entanto interferir no LTP. Eles 

verificaram que o aumento da estabilidade da β-CATENINA resultava em aumento 

das interações com a N-CADERINA, nas sinapses, prejudicando a endocitose das 

CADERINAS e dos receptores AMPA de forma atividade-dependente. Testes 

comportamentais que envolviam apenas a LTP hipocampal ou outras regiões do 

cérebro que não o hipocampo, como condicionamento contextual de medo, 

reconhecimento do objeto novo e o treino de aquisição da memória espacial 

realizado no início do protocolo do Labirinto Aquático de Morris, foram realizados 

com esses animais que não revelaram nenhuma perda cognitiva em decorrência 

desse aumento da estabilidade da β-CATENINA, o que só foi visto quando a LTD 

era necessária para a aquisição de novas informações (50). 

Porém segundo a literatura, também são importantes para a ocorrência 

normal tanto da LTP quanto da LTD, o BDNF (72, 367-372) e o NFкB (373). Assim, 

podemos concluir que a OUA ao ativar as vias descritas favorece a formação de 

memórias de longa duração de forma que a extinção delas fica prejudicada. No 
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entanto, desconhecemos diante dos dados obtidos até aqui qual das vias é a 

responsável por tal efeito.   

5.8 O papel anti-apoptótico da OUA  
 

O modelo de excitotoxicidade induzido pelo tratamento com NMDA foi 

escolhido baseado no modelo estabelecido e padronizado pelo grupo de Prehn e 

colaboradores (83). Esse estudo mostrou de forma elegante, que quando culturas 

primárias de neurônios corticais de camundongo eram expostas a diferentes doses 

de NMDA (30, 100 e 300 µM) por 5 min, era possível verificar três diferentes perfis 

de oscilação dos níveis intracelulares de Ca2+. Quando as células receberam 30 µM 

de NMDA, os neurônios foram capazes de reestabelecer os níveis citosólicos basais 

de Ca2+ após a remoção do tratamento de NMDA e simultaneamente uma 

hiperpolarização extensiva do potencial de membrana mitocondrial (∆ψm) foi 

observado, seguido de repolarização. Esse grupo de neurônios foi classificado como 

tolerantes. No entanto, quando neurônios foram expostos a 100 µM de NMDA eles 

apresentaram recuperação dos níveis basais de Ca2+ citosólico após a remoção do 

tratamento, mas apresentaram um novo pico de oscilação nos níveis de Ca2+ tardio 

ao tratamento, ou seja, 6 h depois da remoção do NMDA, e esse pico tardio foi 

chamado de desregulação tardia de Ca2+, ou delayed calcium deregulation (DCD). O 

interessante que a DCD sempre ocorria subsequente a despolarização tardia do 

∆ψm da membrana mitocondrial, em torno de 30 min após. Esse grupo apresentava 

morte neuronal predominantemente por apoptose e foi chamado de apoptótico/DCD. 

Finalmente, o grupo que recebeu 300 µM de NMDA não foi capaz de recuperar os 

níveis basais de Ca2+ e apresentou uma desregulação sustentada e imediata do 

∆ψm, apresentando extensa morte neuronal por necrose (D´Orsi et al., 2012). 

 Os resultados sugerem que a OUA 10 nM é capaz de evitar que neurônios 

hipocampais entrem em apoptose após 5 min de tratamento com NMDA 100 µM, 

pois quando tratados com NMDA a taxa de morte por apoptose era de 

aproximadamente 20%, enquanto que quando tratados com NMDA e OUA essa taxa 

diminuía para 9%, sendo comparada a média dos controles (Figura 61-62). Esses 

resultados estão de acordo com dados prévios da literatura que sugerem efeitos 

anti-apoptóticos da OUA. Golden e Martin mostraram que a co-injeção de OUA (0,01 

nM ) e ácido caínico (KA)(8 nM) no estriado de ratos neonatos era capaz de reduzir 
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a taxa de neurônios apoptóticos em torno de 73-90% após 24 h do tratamento. 

Também verificaram o aumento na expressão nuclear de Bcl-2 e uma diminuição da 

fração mitocondrial de Bcl-2 após 6 h (374).   

 Em oposição a hipótese de alguns trabalhos da literatura que sugerem que 

a OUA nas concentrações de nM-µM seria responsável por causar ou potencializar a 

excitotoxicidade em neurônios (375-378) nossos resultados apontam para os efeitos 

protetores, pois a exposição crônica (8 h) dos neurônios a OUA 10 nM  levou a uma 

taxa de morte por apoptose de 10,7% (± 2,86%) comparável ao controle que 

apresentou 6% (± 3.2%). Além disso, estudo prévio realizado pelo grupo de Aperia e 

colaboradores mostrou em um modelo bem estabelecido de soro privação em 

células renais de embrião de rato, que mimetiza as condições que levam a má 

formação do néfron fetal pelo aumento da taxa de apoptose, que quando essas 

células eram tratadas com OUA 10 nM a taxa de apoptose diminuía. Para confirmar 

os dados obtidos in vitro, o grupo realizou estudo in vivo, onde ratas prenhas foram 

submetidas a uma dieta de baixa ingesta de proteínas, e tratadas ou não com OUA. 

Os resultados encontrados in vivo mimetizaram os encontrados in vitro, sugerindo 

ainda proteção contra a má formação (144). Outro trabalho do grupo publicado anos 

depois mostrou que células de túbulo proximal de rim de ratos expostas a toxina 

Shiga 2 (Stx2) apresentavam elevada taxa de apoptose com aumento da expressão 

de Bax e diminuição da expressão de Bcl-xL, no entanto, quando incubadas 

juntamente com OUA 5 nM esses efeitos foram abolidos (241).      

 O mesmo efeito foi observado na modulação da expressão de Bcl-xL nos 

neurônios expostos ao NMDA, nossos resultados sugerem uma diminuição da 

expressão de Bcl-xL em torno de 44,31% quando comparado ao controle (100%), no 

entanto quando tratados conjuntamente com NMDA+OUA os níveis de Bcl-xL 

subiram para 68% da expressão do controle (Figura 63). Além disso, um estudo 

baseado nos efeitos da administração intrahipocampal de OUA 10 nM + NMDA 1µM 

em ratos adultos mostrou aumento da expressão dos níveis de RNAm de Bcl-2 em 1 

hora, quando comparado aos níveis do grupo tratado apenas com NMDA (162).   

Assim, quando verificamos a expressão dos genes Bax e Bcl-2 em nosso 

modelo pudemos observar que a OUA 10 nM foi capaz de aumentar a expressão de 

RNAm de Bcl-2 em 1 h e diminuir a expressão de RNAm de Bax em 10 h, sem 

alterar a proporção entre eles (Figura 60). Os mecanismos pelos quais as proteínas 
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da família BCL-2 parecem atuar na via intrínseca da apoptose são bastante 

complexos e não necessariamente precisam do aumento da transcrição gênica, mas 

certamente  dependem da translocação das proteínas do citoplasma para a 

membrana da mitocôndria (85, 241). Além disso, a descoberta de novas funções 

dessas proteínas no SNC sugere que a proteção contra a morte celular é uma 

função integrada a outras não menos importantes, como o controle bioenergético 

das mitocôndrias, a liberação de neurotransmissores, a reciclagem de vesículas 

sinápticas e o crescimento de neuritos (96).    
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6 CONCLUSÃO 
 

Assim chegamos à conclusão de que a OUA modifica o ambiente celular, 

levando à ativação de vias que o tornam mais favorável a aquisição de novas 

memórias como o engajamento em uma tarefa de aprendizado espacial e mais 

resistente frente a desafios, como um estímulo excitotóxico provocado por NMDA.  

 

 

 

 

Figura 74 - Resumo dos resultados. A figura sobrepõe a idéia de um relógio a estrutura básica de 
uma célula para facilitar a visualização das alterações moleculares e morfológicas ao 
longo do tempo. A figura foi dividida em quatro quadrantes, sendo que os três primeiros 
quadrantes sintetizam todas as alterações moleculares observadas nas células em 
decorrência do tratamento com OUA 10 nM, ao longo do decurso temporal de 24 h. O 
quarto quadrante representa os fenômenos morfológicos e comportamentais observados 
em decorrência das alterações do microambiente celular. Em cinza estão representadas 
as proteínas que não foram mensuradas, assim como a seta tracejada aponta uma 
hipótese. A gravura dos animais na piscina foi adaptado da capa da revista Learn Mem. 
Edição de Julho, 2011;18(7).  
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