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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 NFκB. O NFκB, 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 NFκB parece ser capaz de modular a ativação 
de outras vias de sinalização, como a via canônica da WNT (WNT/β-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/β-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.  
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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. 

 

 

 

 



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, 



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 

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, 

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 

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). 

 



 

 
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 

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, 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). 



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 

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 

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).  

 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 

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 

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 

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 

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). 

 



 

 
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). 

 
 
 



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 NFκB é encontrado em uma variedade de tipos celulares 

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

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

do NFκB 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 NFκB 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 1β (Il-1β), 

Fator de necrose tumoral α (Tnf-α), IκBα, 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 NFκB 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 

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. 
(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/β-

CATENINA, e pelas vias não canônicas, independentes da β-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/β-CATENINA, altamente conservada entre espécies, que medeia a 

estabilidade da β-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 β-CATENINA. A β-

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 β-CATENINA é 

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

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

adenomatous polyposis coli (APC), que favorece a ação de quinases como a 

Glicogênio Sintase Quinase-3β (GSK-3β), e caseína quinase-1 (CK1). A fosforilação 



da β-CATENINA por essas quinases sinaliza sua degradação pelo sistema 

ubiquitina-proteassoma. As proteínas AXINA, APC, GSK-3β 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/β-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 β-CATENINA são observadas em tumores (202, 204), enquanto que 

a redução nos níveis de β-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 NFκB (Hu et al., 2011). 

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

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

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

(207-210). Além disso, a β-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).  



  

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 3β (GSK-3β) e β-CATENINA. Nas células que não são 
estimuladas pela WNT, a GSK-3β fosforila a β-CATENINA que é então degradada pelo 
sistema ubiquitina-proteassoma. Por outro lado, a ativação da via resulta na inibição da 
GSK-3β, que leva a um aumento nos níveis de β-CATENINA citoplasmática, que migra 
para o núcleo para formar o complexo da β-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/β-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-β) que ativa NLK (proteína 
quinase do tipo nemo) que reprime a ativação do fator de transcrição NFκB.  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). 

 

 

 

 

 

 

 



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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