
 
 

JENNIFER ROCHA RODRIGUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2017 

  

Dissertação apresentada ao programa de 
Pós-graduação em Farmacologia do 
Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo, para obtenção 
do Título de Mestre em Farmacologia 

PAPEL DO GPER NA MELHORA DA 
NEUROINFLAMAÇÃO NO MODELO DE 

ENCEFALOMIELITE AUTOIMUNE 
EXPERIMENTAL EM CAMUNDONGOS 
FÊMEAS C57Bl/6: PARTICIPAÇÃO DOS 

ASTRÓCITOS 



 
 

 
 

JENNIFER ROCHA RODRIGUES 
 

 

 

 

 

PAPEL DO GPER NA MELHORA DA NEUROINFLAMAÇÃO NO 
MODELO DE ENCEFALOMIELITE AUTOIMUNE EXPERIMENTAL EM 

CAMUNDONGOS FÊMEAS C57Bl/6: PARTICIPAÇÃO DOS ASTRÓCITOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2017 

 

Dissertação apresentada ao programa de Pós-graduação 
em Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo, para obtenção do Título de 
Mestre em Ciências. 
 

Área de Concentração: Farmacologia 

 

Orientadora: Profa. Dra. Carolina Demarchi Munhoz 

 

Versão Original 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP) 

Serviço de Biblioteca e informação Biomédica  Instituto de Ciências Biomédicas 

da Universidade de São Paulo 

 

Ficha Catalográfica elaborada pelo(a) autor(a) 

Rodrigues, Jennifer Rocha    Papel do GPER na 

melhora da neuroinflamação no modelo de 

encefalomielite autoimune experimental em 

camundongos fêmeas C57bl/6: participação dos 

astrócitos / Jennifer Rocha Rodrigues; orientadora 

Carolina Demarchi Munhoz. -- São Paulo, 2017. 

89 p. 

Dissertação (Mestrado) ) -- Universidade de São 

Paulo, Instituto de Ciências Biomédicas. 

1. receptor de estrógeno acoplado a proteína G 

(GPER). 2. encefalomielite autoimune experimental. 

3. astrócito. 4. neuroinflamação. I. Munhoz, 

Carolina Demarchi, orientador. II. Título. 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 

 

Candidato(a): Jennifer Rocha RodrigueTítulo da Dissertação: Papel do GPER na 

melhora da neuroinflamação no modelo de encefalomielite autoimune experimental 

em camundongos fêmeas C57bl/6: participação dos astrócitos 

 

Orientadora: Profa. Dra. Carolina Demarchi Munhoz 

 

A Comissão Julgadora dos trabalhos de Defesa da Dissertação de Mestrado, em 

sessão pública realizada a .............../................./................., considerou 

 

(  ) Aprovado(a)                   (  ) Reprovadao(a) 

 

Banca examinadora 

Examinador(a):

 Assinatura:__________________________________________ 

 Nome: _____________________________________________ 

 Instituição: __________________________________________ 

 

Examinador(a):

 Assinatura:__________________________________________ 

 Nome: _____________________________________________ 

 Instituição: __________________________________________ 

 

Presidente: 

 Assinatura:__________________________________________ 

 Nome: _____________________________________________ 

 Instituição: __________________________________________

 

 

 



 
 

 

 

ICBUSP 

Cidade Universitária 'Armando de Salles Oliveira", Butantá, São Paulo, SP • 
Av. Professor Lineu Prestes, 2415 - ICB III - 05508 000 Comissão de Etica no Uso de 

Animais - Telefone (1 1) 3091-7733 - e-mail: cep@icb.usp.br 
 

 

Decl- CEUA.072.2016 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Em adendo ao Certificado nQ 003/2013/ CEUA, datado de 26/03/2013 e por 

solicitação da Profa. Dra. Carolina Demarchi Munhoz, do Departamento de Farmacologia, 

responsável pela linha de Pesquisa, autorizo a inclusão dos(as) alunos(as) Jennifer Rocha 

Rodrigues e Gabriel de Almeida Barbosa ao Projeto de Pesquisa "Participação dos 

glicocorticoides na progressão e no prejuízo cognitivo de encefalomielite autoimune 

experimental em camundongos C57BL/6", uma vez que se trata de utilização da mesma 

espécie animal e de métodos experimentais similares ao Projeto. 

 

São Paulo, 10 de agosto de 2016 

 

 

 

Prof. Dr. Anderson de Sá Nunes 

Coordenador da CEUA-ICB/USP



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, que desde sempre  

apoiaram as minhas escolhas 

 e me incentivaram ao longo 

 de toda a minha jornada. 

 

  

 

 

 



 
 

 
 

Agradecimentos 

  
            Quero agradecer a minha mãe, pelas incansáveis horas dedicadas à minha 
educação. Por me ensinar a ler e a escrever, me ajudar a cada trabalho da escola, a 
transcrever livros da biblioteca, “traduzir” a letra dos colegas que me emprestavam 
seus cadernos, me buscar no ponto de ônibus quando comecei a estudar longe, pelas 
xícaras de café às onze da noite na época do cursinho e pelos incentivos a cada decisão 
e mudança de caminho. Também agradeço por me deixar brincar na terra, fazer 
perfume com as flores da rua, espetar os insetos do jardim, simplesmente me permitir 
ser curiosa e querer desvendar o mundo. Hoje olho para trás e vejo que isso foi 
determinante na escolha da minha carreira. 
            Eu tive muita sorte por desenvolver meus trabalhos de Conclusão de Curso e 
de Mestrado no Laboratório de Neuroendocrinofarmacologia e imunomodulação 
(LaNEFI) pois ali eu pude trabalhar e conviver com pessoas incríveis que foram muito 
importantes para o meu crescimento profissional e pessoal. Quero agradecer, em 
especial, alguns de meus colegas. 
            A Érica, pela amizade e tantos momentos compartilhados. Mesmo nos dias mais 
difíceis, quando tudo dava errado, conseguíamos rir dos problemas. Agradeço pela 
companhia sempre presente nos almoços, por me condicionar e alimentar meu vício 
em café após o almoço, pelas músicas que deixavam o ambiente mais leve e claro, 
sempre me ajudar com as dúvidas na cultura. 
            Ao Leo, pelas conversas sempre enriquecedoras, que nos faz pensar no mundo 
de uma forma diferente e pelas discussões científicas, questionadoras e com novas 
ideias. 

A Marília, que se tornou uma dessas surpresas boas da vida, alguém com tantos 
interesses em comum, tanta afinidade, com quem tive a oportunidade de dividir os 
problemas e compartilhar os sonhos. Agradeço por estar sempre presente, se 
preocupar e estar disposta a ajudar a todos com o que for necessário. Por sempre trazer 
sensação de equilíbrio e paz. Por estar ao meu lado nos momentos mais difíceis, como 
uma irmã.  

Ao Nilton, quem mais me ajudou na realização desse trabalho, por ensinar o 
modelo, me ajudar com as culturas, por discutir cada experimento errado, por 
compartilhar novas ideias. 
            Quero agradecer sobretudo à minha orientadora, Carol. Por me receber em seu 
laboratório ainda em um período que eu tinha muitas dúvidas. Por me encorajar a 
fazer intercâmbio e depois voltar ao laboratório. Por acreditar em mim e me incentivar, 
por cada conversa, pessoal ou profissional, cada apoio, cada direcionamento. Pela 
paciência e carinho em nos ensinar, pela força e encorajamento ao longo do caminho e 
pela alegria por nossas realizações. Por ser um grande exemplo de professora e, 
especialmente, de ser humano. 
            Por fim, quero agradecer a todas as pessoas especiais que estiveram ao meu 
lado, me apoiaram, me animaram frente aos obstáculos, me consolaram e entenderam 
minha ausência em tantos momentos.  

Agradeço à FAPESP, CNPq, CAPES e a Universidade de São Paulo pelo apoio 
financeiro. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tenho a impressão de ter sido uma criança brincando à beira-mar, divertindo-me em 

descobrir uma pedrinha mais lisa ou uma concha mais bonita que as outras, enquanto o 

imenso oceano da verdade continua misterioso diante de meus olhos”. (Isaac Newton) 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 
Rodrigues, J.R. Papel do GPER na melhora da neuroinflamação no modelo de 
encefalomielite autoimune experimental em camundongos fêmeas C57bl/6: 
participação dos astrócitos. [dissertação (Mestrado em Farmacologia)].  São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017. 

 
A Encefalomielite Autoimune Experimental (EAE) é um modelo animal para o estudo 
da Esclerose Múltipla (EM), uma doença autoimune na qual as células do sistema 
imune atacam a bainha de mielina e os oligodendrócitos, levando a desmielinização, 
perda axonal e consequente morte neuronal. Os astrócitos constituem um fator 
importante na patologia da doença e na modulação da neuroinflamação. O estrógeno 
(E2) também pode atuar nesses processos, agindo de modo diferente dependendo do 
receptor ao qual se liga. Enquanto sua ação via receptores nucleares ERα e ERβ no 
modelo de EAE está bem caracterizada, pouco se sabe sobre a ação do E2 via GPER, o 
receptor de estrógeno acoplado a proteína G, neste contexto. Sabendo-se que o GPER 
está presente nos astrócitos, verificamos se o tratamento com G1 (agonista seletivo de 
GPER) altera o curso da doença e modula o processo inflamatório e os astrócitos na 
medula espinhal de camundongos fêmeas C57bl/6. Observamos que o tratamento 
com o G1 (3 mg/Kg, S.C., por três dias, a partir do 5º dia após a indução da EAE) 
atenuou o escore clínico no pico da doença, porém aumentou o infiltrado celular na 
medula espinhal de camundongos doentes. Ainda na medula de animais doentes, o 
G1 diminuiu o número de astrócitos e aumentou a espessura e ramificações dessas 
células, sem alterar a expressão de GPER, indicando a participação do GPER na 
patologia da EAE e um efeito modulador do G1 nos astrócitos. 

 
Palavras-chave: Receptor de estrógeno acoplado a proteína G (GPER), Encefalomielite 
autoimune experimental, Astrócitos, Neuroinflamação. 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Rodrigues, J.R. Role of GPER in the improvement of neuroinflammation in the 
experimental autoimmune encephalomyelitis in female mice C57bl/6: involvement of 
astrocytes. [[asters thesis (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas; 2017. 

 
Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE) is an animal model for Multiple 
Sclerosis, an autoimmune disease in which cells of the immune system attack the 
myelin sheath and oligodendrocytes, leading to demyelination, axonal loss, and 
consequent neuronal death. Astrocytes are important players in the pathology of the 
disease and in the modulation of neuroinflammation. Estrogen (E2) may also 
participate in these processes, acting differently depending on the receptor to which it 
binds. While its action via nuclear receptors ERα and ERβ in the EAE model is well 
characterized, little is known about the action of E2 via GPER, the G-coupled protein 
estrogen receptor, in this context. Since GPER is expressed in astrocytes, we verified 
whether G1 (a selective GPER agonist) modifies the course of the disease and 
modulates the inflammatory process and astrocytes in the spinal cord of C57bl/6 
female mice. We observed that the treatment with G1 (3 mg / kg, SC, for three days 
from the 5th day after EAE induction) attenuated the clinical scores at the peak of the 
disease, however increased the cellular immune infiltrate in the spinal cord of diseased 
mice. Yet in the spinal cord, G1 decreased the number of astrocytes and increased the 
thickness and ramifications of these cells without modifying the expression of GPER, 
indicating the participation of this estrogen receptor in the pathology of EAE and a 
modulatory effect of G1 on astrocytes. 

 
Keywords: G-coupled protein estrogen receptor (GPER), Experimental Autoimmune 
Encephalomyelitis, astrocytes, neuroinflammation. 
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 Introdução 

1.1 Esclerose Múltipla 

 

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença inflamatória do Sistema Nervoso 

Central (SNC), de base auto-imune, onde as células do sistema imune atacam 

componentes específicos da bainha de mielina ou dos oligodendrócitos, levando à 

desmielinização, perda axonal e gliose na substância branca da medula espinhal e do 

encéfalo (1, 2). 

A doença geralmente acomete jovens adultos e o início dos sintomas ocorre entre 

20 e 40 anos. Predomina em indivíduos da raça caucasiana e a proporção de mulheres 

afetadas é cerca de duas vezes maior que homens (3). A partir de um levantamento 

feito pela Federação Internacional de Esclerose Múltipla (MSIF) junto à Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em 2013, estima-se que em torno de 2,3 milhões de pessoas 

ao redor do mundo desenvolveram EM (4). No Brasil, segundo a Associação Brasileira 

de Esclerose Múltipla (ABEM), a doença afeta cerca de 35 mil pessoas (5).  

  

1.2 Fatores etiológicos 

 

A etiologia da EM não está plenamente estabelecida. Sabe-se que se trata de uma 

doença multifatorial, na qual fatores ambientais, genéticos e imunológicos estão 

associados à sua susceptibilidade, mas a causa ainda permanece desconhecida (6, 7). 

Diversos estudos epidemiológicos vêm associando a prevalência da EM com a latitude 

geográfica. Países com uma maior latitude, em ambos os hemisférios, apresentam 

maior incidência da doença (8, 9). Outros fatores ambientais possíveis incluem 

infecções virais, especialmente o Epstein-Barr (10, 11), tabagismo (12), baixa exposição 

ao sol (6) e deficiência de vitamina D (13). Estudos genéticos associaram variações 

dentro do complexo principal de histocompatibilidade (MHC) à suscetibilidade da 

EM. Outros loci também foram associados à frequência da doença (14).  

 

 



17 
 

 
 

Figura 1- Prevalência de Esclerose Múltipla no mundo. 

 

Prevalência de Esclerose Múltipla no mundo. Fonte:  Atlas of MS 2013 (5) 

 

1.3 Aspectos Clínicos 

 

Os sintomas variam de acordo com o tipo de neurônio afetado (excitatório ou 

inibitório) e com sua localização no SNC. Muitos sintomas estão relacionados a danos 

no corpo caloso, região que conecta os dois hemisférios cerebrais, composta por fibras 

maiores e, por isso, é a estrutura com maior quantidade de substância branca (15). As 

manifestações clínicas iniciais mais comuns são distúrbios visuais decorrentes de 

neurite óptica (geralmente unilaterais, incluindo perda parcial ou total da visão, 

movimentos oculares dolorosos e visão dupla ou embaçada), déficits sensoriais 

(parestesias, dormência ou prurido nas extremidades ou tronco, tonturas, vertigem) e 

déficits motores (fraqueza, tremores, dificuldade de coordenação, marcha instável). 

Outros sintomas como fadiga, urgência ou retenção urinária, disfunção sexual, 

depressão, intolerância ao calor, dor, fenômeno de Lhermitte, disfunção cognitiva, 

espasticidade e nistagmo também podem aparecer em menor proporção (16, 17). A dor 

é uma característica comum, resultante de lesões na via espinotalâmica, via sensorial 

que transmite informações nociceptivas da medula espinhal para o tálamo (18). 
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Clinicamente, a EM é subdividida em quatro grupos. O tipo mais comum de EM 

é a Remitente-Recorrente (EMRR), que ocorre em aproximadamente 55% dos casos. 

Caracteriza-se por surtos ou ataques seguidos por recuperação parcial ou total dos 

sintomas e pela remielinização das fibras nervosas afetadas. Assim, os danos são 

parcialmente reversíveis. As taxas de recidiva variam entre os pacientes com média de 

1 a 2 episódios por ano. A EM Secundária Progressiva (EMSP) é o segundo tipo mais 

comum e representa cerca de 30% dos casos. Inicia-se como a EMRR, mas ao longo dos 

anos ocorre uma diminuição ou cessação dos períodos remitentes, levando a um 

avanço progressivo e irreversível dos sintomas. Outro tipo de EM é a Progressiva 

Primária (EMPP) que ocorre em aproximadamente 10% dos casos de EM. EMPP é 

caracterizada pela incapacidade progressiva sem estágios remitentes. Assim, os 

indivíduos sofrem com danos irreversíveis, aumento das deficiências, com pouco ou 

nenhum alívio sintomático. Por fim, a EM Progressiva Recidivante (EMPR) ocorre em 

cerca de 5% dos casos e é caracterizada pela incapacidade progressiva a partir do início 

dos sintomas, semelhante a EMPP, mas também envolve ataques agudos ou recaídas 

(19). O tipo de evolução também está relacionado a características genéticas de cada 

indivíduo (20). A EMRR geralmente se inicia na segunda ou terceira década de vida e 

tem uma predominância do sexo feminino de aproximadamente 2:1. Já a incidência de 

EMPP se inicia mais tardiamente e acomete homens e mulheres na mesma proporção 

(14). 

Dados clínicos e de ressonância magnética (RM) sugerem que a EMRR está 

relacionada a inflamação e a formação de novas lesões na substância branca. Nas 

remissões, ocorre um declínio da inflamação e remielinização das áreas afetadas, 

principalmente nas margens das placas das lesões e, em menor grau, em toda a lesão. 

Na remielinização completa, originam-se as áreas de "sombra", as quais são zonas bem 

demarcadas com reduzida densidade de mielina (21).  

 Na fase progressiva da EM raramente surgem novas lesões desmielinizantes, 

mas ocorre uma expansão gradual nas margens dessas lesões. A remielinização é 

incompleta ou não ocorre. E, além disso, ocorre uma atrofia difusa da substância 

cinzenta, pela degeneração axonal (22). Lesões axonais irreversíveis, cicatrizes gliais e 

esgotamento de células precursoras de oligodendrócitos são resultados de episódios 
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repetidos da atividade da doença e levam à perda progressiva da função neurológica 

(23). Essas observações sugerem que a fase inicial da doença é um processo 

inflamatório, enquanto que a fase progressiva é um processo neurodegenerativo, o 

qual se desenvolve, pelo menos em parte, independente de inflamação (24). Isso 

justifica a ineficácia dos tratamentos anti-inflamatórios após a evolução da doença. Os 

tratamentos clínicos atuais visam diminuir a inflamação ao invés de prevenir a 

neurodegeneração (20). 

 

1.4 Modelo Animal 

 

A Encefalomielite Autoimune Experimental (EAE) é um modelo animal utilizado 

para compreender melhor a EM devido à similaridade em vários aspectos clínicos, 

neuropatológicos e imunológicos. A indução da EAE apresenta características diversas 

de acordo com a espécie de animal utilizada e diferentes modelos reproduzem 

aspectos específicos da imunopatologia da doença humana (25).  

A EAE pode ser induzida pela imunização ativa com proteína ou peptídeo 

presente na mielina ou nos oligodendrócitos, tais como a proteína básica de mielina 

(MBP), proteína proteolipídica (PLP) ou glicoproteína oligodendrocítica de mielina 

(MOG) (26). A indução da EAE através da transferência de linfócitos T ativados, 

retirados de um animal previamente imunizado com MBP, demonstrou a importância 

dessas células na patogênese da doença (27). 

O modelo de indução da EAE em camundongos C57BL/6 com MOG é 

caracterizado por paralisia ascendente dos membros posteriores, infiltração de células 

inflamatórias T encefalitogênicas, ativação microglial e astrocitária, além da destruição 

da mielina, oligodendrócitos e axônios, aspectos similares aos encontrados na EM (28). 

Geralmente, utilizam-se outros agentes junto com a imunização como a toxina 

Pertussis, proveniente da bactéria Bordetella pertussis. Estudos indicam que essa toxina 

é capaz de promover maior permeabilidade na BHE e facilitar, portanto, a migração 

de células T autorreativas, e a consequente indução da EAE (29). 

Embora existam diferenças entre EAE e EM, o modelo permite entender melhor 

os mecanismos celulares e moleculares envolvidos no processo inflamatório e propor 
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novas abordagens terapêuticas. Todavia, a extrapolação dos resultados obtidos em 

modelos de EAE para ensaios clínicos de EM é apenas parcialmente bem-sucedida e 

uma das possíveis razões é o fato da doença ser induzida e não ser de natureza auto-

imune (25). Outra possibilidade é a diferença na composição das células do sistema 

imunológico e o tipo de resposta evocada. Na EM o principal componente do infiltrado 

inflamatório são linfócitos CD8+, enquanto na EAE, são linfócitos CD4+, isso afeta 

possíveis tratamentos, por exemplo, o uso de IFN-γ é benéfico para os animais com 

EAE enquanto exacerba o quadro de pacientes com EM enquanto o IFN-β, que piora 

o quadro de EAE, é utilizado como tratamento de pacientes com EM (30, 31).  

 

1.5 Neuroglia 

 

As células da glia são as mais abundantes no SNC e podem ser divididas em três 

classes: oligodendrócitos e astrócitos (ambos de origem ectodérmica, denominados 

macroglia) e microglia (de origem monocítica) (32). 

Os oligodendrócitos são células que produzem a bainha de mielina, que envolve 

e protege alguns axônios neuronais. A perda desse isolamento leva à perda de função 

e à degeneração dos axônios (33). 

As microglias são consideradas macrófagos residentes do SNC e protegem o 

microambiente, especialmente quando a função neuronal é ameaçada (34).  

Os astrócitos são as células mais abundantes do SNC de mamíferos (35), 

produzem moléculas de matriz extracelular e mantêm a homeostasia local, 

controlando a concentração de íons, o pH, estoque de glicogênio e a depuração de 

resíduos neuronais (36). As ramificações astrocitárias ajudam na formação e 

manutenção da integridade da barreira hematoencefálica (BHE) (37) e a secreção de 

fator de transformação do crescimento (TGF-β) pelos astrócitos pode estreitar as 

junções entre as células endoteliais diminuindo a permeabilidade da BHE (38). Os 

astrócitos também secretam fatores importantes para a sobrevivência de neurônios e 

de outras células da glia (39). 
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1.6 Astrócitos na EM 

 

Muitas situações patológicas que afetam o sistema nervoso central (SNC) 

desencadeiam uma resposta celular envolvendo interações complexas entre diferentes 

células, até mesmo entre células do SNC e células externas ao SNC provenientes da 

circulação. Dependendo da duração e gravidade da lesão, esta resposta pode induzir 

um mecanismo patológico secundário que pode, em última análise, induzir uma lesão 

tecidual. Essa resposta do SNC ao insulto é conhecida como gliose reativa, que visa 

lidar com o estresse agudo, limitar os danos e restaurar a homeostase (40). 

Durante o processo inflamatório, ocorrem alterações na morfologia e fisiologia 

dos astrócitos que são acompanhadas da liberação de outros mediadores inflamatórios 

e fatores bioativos, amplificando, desse modo, a inflamação (41). 

Os astrócitos secretam citocinas (e.g. IL-1, IL-6, IL-12, IL-23 e TNF-α) que podem 

direcionar a resposta inflamatória, direta ou indiretamente, para Th1 (subpopulação 

de linfócitos T CD4+), induzir síntese de imunoglobulinas pelos linfócitos B ativados, 

induzir diferenciação de monócitos em macrófagos e em maiores concentrações, 

danificar a BHE (42). Secretam também quimiocinas (e.g. RANTES (CCL5), MCP-1 

(CCL2), IL-8 (CXCL8) e IP-10 (CXCL10)) capazes de atrair monócitos e linfócitos 

ativados da corrente sanguínea para o SNC (42, 43). Também expressam moléculas de 

adesão (V-CAM e I-CAM e e-selectinas) que favorecem a migração de células do 

sistema imune no SNC (43).  

Na EAE, verificou-se que a IL-6 promove proliferação astrocitária, e atua na 

maturação e ativação de linfócitos T no timo (44). IL-6 também é responsável pela 

diferenciação de linfócitos T CD4+ para a subpopulação Th17 (45).  

A quimiocina MCP-1 é uma molécula quimioatrativa para monócitos e linfócitos 

T ativados, células essas que expressam o receptor para MCP-1 (CCR2). Estudos com 

animais deficientes de IL-6 ou CCR2 mostraram que estes foram resistentes à indução 

da EAE (44). 

Devido à capacidade de expressão de moléculas de MHC de classe I e II, bem 

como moléculas co-estimulatórias como CD80 e CD86 após estímulo de IFN-γ, 
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astrócitos podem ter função de célula apresentadora de antígeno (APC) não 

profissional e, assim, ativarem linfócitos CD8+ e CD4+ respectivamente (46). 

A microglia ativada produz um grande número de fatores solúveis, como 

citocinas pró-inflamatórias (e.g. IL-1, TNF-α, IFN-γ), espécies reativas de oxigênio 

(EROs) ou de nitrogênio (ERNs) que intensificam o processo inflamatório e atraem os 

astrócitos para a região de desmielinização, onde estes formam uma cicatriz ao redor 

da lesão (47). Além disso, essas citocinas são capazes de alterar a morfologia dos 

astrócitos e prejudicar sua função, precedendo o processo de desmielinização (48). 

 

1.7 Imunopatologia 

 

A principal característica patológica da EM é a presença de áreas focais de 

desmielinização causada pela inflamação na substância branca no cérebro e na medula 

espinhal (19). Essa reação inflamatória é composta tanto por microglia, células 

residentes do SNC, como também por linfócitos e macrófagos ativados que 

atravessaram a barreira hematoencefálica (1). 

Primeiramente, linfócitos autorreativos para proteínas de mielina devem evadir 

os mecanismos de tolerância central e periférica. Ainda no timo, os linfócitos imaturos 

que reconhecerem antígenos próprios sofrem deleção clonal. Porém, os linfócitos T 

maduros autorreativos ainda podem passar pelo processo de tolerância periférica, 

tornando-se células anérgicas ou sofrerem apoptose. Essas células também podem ser 

suprimidas através das células T reguladoras CD4+CD25+ (49). Verificou-se em alguns 

estudos que a população de células T reguladoras CD4+CD25+ é bem menor em 

pacientes com EM, comparadas a indivíduos saudáveis (50). 

Essas células T autorreativas, presentes no repertório imune normal, devem ser 

ativadas e adquirir a capacidade de permear a BHE (51). Citocinas liberadas por elas 

podem danificar a BHE, facilitando o acesso ao SNC (52). Após as células T 

atravessarem a BHE, ocorre uma interação local com as células apresentadoras de 

antígeno (APCs) do SNC (53). 

Ao serem ativadas, as células T autorreativas passam a expressar um conjunto de 

moléculas de adesão e enzimas. As moléculas de adesão LFA-1 (CD11a/CD18) e VLA-
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4 se ligam a ICAM-1 e VCAM-1, respectivamente, conferindo-lhes a capacidade de 

aderirem ao endotélio vascular, ao passo que as enzimas, como metaloproteinases de 

matriz, são essenciais para o processo de transmigração (54, 55). 

Ocorre uma polarização dos linfócitos T CD4+ ativados para as populações de 

células efetoras Th1 e Th17. Essas duas subpopulações estão envolvidas na patologia 

tanto da EAE como da EM. Os linfócitos Th1 necessitam de IL-12 para a sua 

diferenciação e secretam IFN-γ, IL-2 e TNF-α. O IFN-γ induz a expressão de MHC de 

classe II no SNC e desencadeia a produção de quimiocinas que atraem e ativam 

macrófagos (56). Alguns estudos em cultura de célula indicaram que o IFN-γ, leva à 

diminuição da expressão gênica de mielina e de proteínas importantes para a 

morfologia normal dos oligodendrócitos, podendo levar a morte celular por apoptose 

ou por necrose, de acordo com o grau de desenvolvimento da célula (57). 

A segunda população de linfócitos efetores, Th17, necessita de TGF-β, IL-6 e IL-

1 para sua diferenciação e secretam IL-17A, IL-17F e IL-22. Essas células tem a 

capacidade de produzir e induzir a produção de mediadores inflamatórios por outras 

células, exacerbando o processo inflamatório no SNC (56). 

As células inflamatórias encontram-se, sobretudo, na região perivascular, porém 

podem se infiltrar difusamente pelo parênquima. A composição do infiltrado 

inflamatório pode variar, mas os linfócitos costumam ser mais predominantes nas 

lesões ativas. O dano iniciado pelas células T autorreativas é um forte estímulo para o 

recrutamento de macrófagos e outros mecanismos efetores (58).  

Vale ressaltar que uma diferença entre a patologia da EM e da EAE é que na 

primeira o principal componente do infiltrado inflamatório são linfócitos T CD8+, 

enquanto na segunda, são linfócitos T CD4+ (25). 

Macrófagos e microglia ativados produzem um grande número de fatores 

solúveis, como citocinas pró-inflamatórias (e.g. IL-1, TNF-α, IFN-γ), espécies reativas 

de oxigênio (EROs) ou de nitrogênio (ERNs), ativadores do sistema complemento, 

enzimas proteolíticas e lipolíticas, aminoácidos excitatórios, que podem induzir 

bloqueio funcional ou causar danos estruturais aos axônios (59).  

A produção dessas citocinas e do óxido nítrico (NO) pela microglia atrai os 

astrócitos para a região de desmielinização, onde estes formam uma cicatriz ao redor 
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da lesão (47). Além disso, essas citocinas são capazes de alterar a morfologia dos 

astrócitos e prejudicar sua função. Essas alterações estruturais e funcionais nos 

astrócitos também precedem uma desmielinização (48). 

Embora os linfócitos B sejam raros nas infiltrações de placas ativas na EMRR, eles 

tornam-se cada vez mais importantes com a cronicidade da doença. Os anticorpos 

podem causar desmielinização diretamente, possivelmente através da ativação de 

sistema complemento e opsonização da bainha de mielina e oligodendrócitos, 

facilitando a fagocitose pelos macrófagos ativados (60). 

 As próprias células T podem mediar ações potencialmente tóxicas para os 

oligodendrócitos, como a liberação perforinas (Granzima B), a interação do receptor 

Fas com o ligante Fas (FasL) e a citotoxicidade mediada pela interação de células T 

CD8+ com o MHC de classe I em APCs. O MHC de classe I é altamente expresso nas 

lesões de EM, não só em células inflamatórias, mas também em neurônios e células da 

glia (61).  

A maioria das células T que entram no cérebro morre por apoptose. A fagocitose 

dos fragmentos de células T apoptóticas por células microgliais parece proporcionar 

um circuito de retroalimentação negativo da inflamação. Os sinais decisivos que 

induzem essa apoptose não são bem compreendidos, mas parece haver uma 

contribuição da sinalização de TNF-α ou esteroides endógenos (62, 63). 

A eliminação dos macrófagos também se dá por apoptose, podendo ocorrer pela 

presença ou ausência de citocinas, mediada por citotoxicidade de células T, por 

produtos da ativação de macrófagos, como óxido nítrico, ou por esteroides endógenos 

(64). A morte dessas células diretamente relacionadas ao processo inflamatório da EM 

contribui para a resolução, ainda que momentânea, da fase remissiva da doença. 

Dentro das placas ativas, que surgem durante as fases iniciais da EM, ocorre 

grande remielinização através da diferenciação e maturação das células progenitoras 

de oligodendrócito (OPC) recrutadas para o local da desmielinização. Contudo, nas 

fases mais tardias da doença, e em particular em doentes com EM progressiva, 

acredita-se que a remielinização seja escassa ou ausente pelo esgotamento das OPC. 

Na fase progressiva, ocorre uma expansão lenta das placas inflamadas, pela presença 
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de microglia ativada degradando a mielina indicando um processo lento de 

desmielinização (65). 

 

1.8 Tratamento 

 

Como ainda não há cura para a doença, os atuais tratamentos para a EM visam 

aliviar os sintomas, reduzir a frequência e a duração dos ataques, minimizar os déficits 

neurológicos e prevenir a progressão da doença (66). São utilizados interferon-β (IFN-

β) ou acetato de glatiramer para diminuir o processo inflamatório e desacelerar a 

progressão da doença (67). Corticosteroides, como a metilprednisolona, são utilizados 

para acelerar a recuperação na fase aguda da doença, porém, estudos indicam que a 

tendência dos corticosteroides em acelerar a recuperação de recaídas pode diminuir 

com o tempo (20). Imunossupressores têm sido utilizados no tratamento da EM 

quando os outros métodos não alcançam sucesso na estabilização dos sintomas (68). 

Todavia, os tratamentos atuais apresentam eficácia apenas na fase aguda da doença, 

tendo um benefício limitado quando os pacientes entram na fase progressiva (20). 

Os mecanismos de lesão tecidual na EM são heterogêneos. As alterações 

estruturais e imunológicas observadas nas lesões são diferentes entre pacientes e até 

mesmo no mesmo paciente ao longo dos estágios da doença. Por exemplo, em alguns 

pacientes, as lesões são constituídas apenas por células T e macrófagos, enquanto que 

em outros, há profunda acumulação de imunoglobulinas e componentes do sistema 

complemento (69). Isto implica que as estratégias terapêuticas devem levar em conta 

não apenas as diferenças na patogênese entre as fases da EM, mas também as 

potenciais diferenças interindividuais nos pacientes (70). 

 

1.9 Estrógeno 

 

Os hormônios sexuais atuam de diferentes maneiras e em diferentes células no 

SNC. Seus efeitos podem ocorrer diretamente nos neurônios ou indiretamente, através 

das células gliais. A atuação dos esteroides influencia desde o desenvolvimento do 

SNC até suas diferentes funções (71).  
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As diferenças sexuais predispõem os indivíduos a diferentes doenças 

autoimunes. Os hormônios femininos influenciam na patogênese das doenças 

inflamatórias e autoimunes e podem contribuir para a alta incidência de certas 

autoimunidades em mulheres, e.g. EM, lúpus eritematoso sistêmico e artrite 

reumatoide (72). 

Em relação à EM, muitos trabalhos mostraram que a variação dos níveis 

hormonais em diferentes períodos de vida promove alterações nos quadros da doença. 

Durante a gravidez, período no qual os níveis de estrógeno e progesterona estão mais 

elevados, sobretudo no terceiro trimestre, ocorre uma redução nas taxas de recidiva. 

Porém, verificava-se recorrência dos sintomas no primeiro trimestre após o parto, 

correlacionado à queda hormonal (73, 74). 

O estrógeno (E2, 17β-estradiol) é um hormônio sexual, sintetizado 

prevalentemente nos ovários durante a fase reprodutiva das mulheres (da puberdade 

à menopausa), mas também pode ser produzido, em ambos os sexos, em tecidos não-

endócrinos como fígado, tecido adiposo e encéfalo através da enzima aromatase (75). 

Além da sua função na reprodução, o E2 regula uma gama de efeitos nos tecidos 

corporais, como, mamas, sistema cardiovascular, ossos e encéfalo (76).  

Os efeitos neuromoduladores do estrógeno têm sido demonstrados em lesões do 

SNC, isquemia, neurodegeneração e envelhecimento. Este hormônio foi caracterizado 

como neuroprotetor por evitar a morte celular, aumentar a sobrevivência neuronal, 

estimular sinaptogênese e regular a neurotransmissão em diversas situações 

experimentais (77) e também na regeneração da mielina (78). 

O E2 é lipofílico e exerce seus efeitos em diferentes células através de receptores 

intracelulares ERα e ERβ. Quando o estrógeno se liga a esses receptores, ocorre uma 

translocação desse complexo para o núcleo, onde são capazes de atuar como 

promotores de genes específicos, atuando na regulação da transcrição dos mesmos ou 

recrutar proteínas co-regulatórias que ativam ou reprimem a transcrição de outros 

genes (72). Esse mecanismo de sinalização pela ação genômica é conhecido como via 

clássica (79). A distribuição dos receptores ERα e ERβ varia entre os tecidos e a ação 

resultante da ativação desses receptores pode ser sinérgica ou antagônica (80). Vale 

lembrar que as células da glia expressam ambos receptores (81). 
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Dentre as muitas células responsivas ao estrógeno, encontra-se também os 

astrócitos. Na região hipotalâmica, essas células, estimuladas pelo estrógeno, 

participam da síntese de progesterona (82).  

Além do E2, o estriol (E3), a progesterona e a testosterona podem modular as 

respostas imunológicas (83), tanto no perfil de produção de citocinas e quimiocinas, 

como na proporção de tipos de células do sistema imune. Além disso, essa diferença 

ocorre durante as fases do ciclo menstrual com as variações nas concentrações dos 

hormônios femininos (84).  

Baixas doses de estrógeno estão associadas a um perfil de resposta Th1, com 

aumento da imunidade celular e citocinas pró-inflamatórias, enquanto que altas doses 

de estrógeno promovem um perfil Th2, com resposta humoral e citocinas anti-

inflamatórias (85, 86). 

 Na gravidez, a supressão das respostas inflamatórias e o aumento da tolerância 

imunológica são requeridas para a própria manutenção da gestação. Os modelos de 

EAE sugerem que durante a prenhez, ocorre supressão das respostas Th1 e Th17, bem 

como das citocinas pró-inflamatórias IFN-γ and IL17 e em contra-partida, ocorre um 

aumento das células Treg e da citocina anti-inflamatória IL-10 (87).  

Um estudo mostra que o E2 na EAE é capaz de reduzir o início da resposta 

antígeno-específica à MOG nos órgãos linfoides secundários e a limitar a diferenciação 

dos linfócitos a Th1 e direcionar para Th2 (88). Já a deficiência de estrógeno pode 

direcionar essa diferenciação para Th17 (89).  

As mulheres apresentam um maior número de células T CD4+ e células T 

regulatórias (TReg) e o aumento dos níveis de estrógeno também aumenta TReg, que são 

importantes na manutenção da tolerância imunológica pela supressão de células T 

autorreativas (50). Além disso, o estrógeno afeta a expressão de receptores de 

quimiocinas em células T, por exemplo, através do aumento de CCR5 e CCR1 em 

células T CD4+, envolvidos no recrutamento de leucócitos (90). 

Na imunidade inata, o estrógeno age sobre macrófagos e monócitos regulando a 

expressão de CD16. A diminuição dos níveis de estrógeno leva ao aumento na 

expressão de CD16, que quando ativado desencadeia a expressão de citocinas pró-

inflamatórias, como IL-1β, IL-6 e TNF-α (91).  
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O estrógeno também afeta a células do endotélio vascular modulando a 

expressão de moléculas de adesão e quimiocinas e isso influencia no recrutamento de 

células e consequentemente, no processo de inflamação (92). 

O estrógeno apresenta efeitos protetores na EAE que são dependentes do 

receptor estimulado (93). Por exemplo, a administração de ligantes específicos para 

ERα antes da indução de EAE impede o desenvolvimento da doença (94), por gerar 

um efeito anti-inflamatório, reduzindo os níveis de citocinas pró-inflamatórias como 

TNFα, IFN-γ e IL-6 nas fases iniciais e tardias da EAE, além de diminuir a infiltração 

de macrófagos e linfócitos (94). 

Já o tratamento com ligantes específicos para ERβ não altera o início da doença, 

pois não é capaz de diminuir o infiltrado de células inflamatórias nem de modular as 

citocinas pró-inflamatórias. Porém, tem um efeito neuroprotetor na fase tardia da EAE, 

visto pela diminuição do escore clínico. Esse efeito se dá, provavelmente, pelo 

aumento da maturação dos oligodendrócitos, aumento na produção de mielina e 

diminuição do dano axonal (46, 95, 96). 

São inúmeras as evidências de que o estrógeno apresenta diversos mecanismos 

que levam à proteção contra doenças autoimunes. Todavia, as mulheres são as mais 

acometidas por essas doenças. A razão provável para essa aparente contradição é a 

constante flutuação dos níveis hormonais ao longo da vida (72). 

 

1.10 GPER 

 

Ao longo dos anos, muitos estudos sugeriram a existência de receptores de 

estrogênio de sinalização rápida. No final dos anos 90, diferentes grupos clonaram um 

receptor GPCR (G-protein coupled receptor) órfão. Em 2005, foi identificado um receptor 

de estrógeno acoplado à proteína G – GPER (G-protein coupled estrogen receptor). A ação 

do estrógeno através desses receptores ocorre pela chamada via não-clássica e 

apresenta uma sinalização mais rápida, levando a mobilização de cálcio intracelular, 

ativação de proteínas quinases, como ERK e PI3K, e fatores de transcrição (97, 98). 

Uma das ações do E2 via GPER é a ativação da via Trifosfato de inositol-

fosfolipase C (IP3/PLC) que causa a liberação dos estoques intracelulares de cálcio (97, 
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98). Nos astrócitos, essa elevação intracelular de cálcio facilita a síntese de 

progesterona por essas células, sendo importante para mecanismos de 

retroalimentação no hipocampo (99). Além disso, a elevação dos níveis de cálcio via 

GPER aumenta a ativação e internalização de ERα, levando a sinalização clássica 

(genômica) (82).  

Ao contrário dos outros receptores, o GPER é fisiologicamente seletivo para o 

17β-estradiol, não sendo alvo de outros hormônios como o isomero 17α-estradiol, a 

progesterona, a testosterona ou o cortisol (100).  

Estudos subsequentes levaram a descoberta de três substâncias capazes de se 

ligarem seletivamente ao GPER: G1 como agonista e G15 e G36 como antagonistas. 

Embora essas substâncias sejam ferramentas farmacológicas bastante úteis, não está 

claro os mecanismos pelas quais elas modulam a sinalização via GPER (101).  

 

Figura 2- Estrutura química dos ligantes de GPER. 

 

Estrutura química dos ligantes de GPER. Fonte: (101) 

 

O GPER é expresso em células do sistema imune de humanos e camundongos 

como macrófagos e linfócitos T, com uma forte expressão nas Treg humanas (102). 

Estudos em ratos demonstraram que o GPER está expresso em todos os estágios de 

maturação dos oligodendrócitos e que o G1 pode atuar na proliferação de OPCs em 

culturas, bem como no processo de maturação dos oligodendrócitos e produção de 

mielina. Além disso, o G1 pode ser capaz de acelerar o processo de remielinização em 

ratos após indução de desmielinização por tratamento químico e que a bainha de 

mielina produzida é mais espessa (33). 

O GPER está relacionado a mecanismos anti-inflamatórios e neuroprotetores do 

estrógeno (103, 104). Foi demonstrado que o G-1, compete pela ligação com o 17β-
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estradiol e altera o padrão da produção de citocinas, levando a uma diminuição na 

produção de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α, IL-6 e IL-12 em culturas de 

macrófagos de linhagem humana ou murina estimuladas com LPS e de IL-17 e IFN-γ 

em cultura de linfócitos T (105). A ativação deste receptor também foi capaz de reduzir 

o processo inflamatório na medula espinhal de camundongos com EAE e diminuir a 

infiltração de macrófagos no sistema nervoso central. Embora o tratamento com G1 

não tenha sido capaz de evitar a incidência da EAE, o aparecimento da doença foi 

tardio e o escore clínico foi menor (102). 

Inúmeras pesquisas já comprovaram o papel anti-inflamatório do E2, porém 

pouco ainda se sabe sobre sua ação através do receptor GPER, especialmente no 

modelo de EAE. Tendo em vista isso, assim como o papel que os astrócitos 

desempenham na patologia da doença, é importante compreender se a ativação do 

GPER em astrócitos poderia ser protetora e, consequentemente, ser um alvo 

terapêutico.  

 Objetivos 

 Sabendo-se que o tratamento com estrógeno tem ações diferentes sobre a EAE 

dependendo do receptor em que ele atua e que o GPER está presente nos astrócitos, o 

os objetivos deste trabalho foram: 

 Avaliar se o tratamento com G1 (agonista seletivo para GPER) em animais com 

EAE poderia alterar o curso de desenvolvimento da doença e modular o 

processo inflamatório no SNC desses animais, bem como verificar possíveis 

modificações no número e na morfologia dos astrócitos. 

 Elucidar, utilizando células de culturas primárias de córtex cerebral de 

camundongos, as possíveis vias pelas quais o G1 pode exercer ser efeitos sobre 

a neuroinflamação. 
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 Materiais e Métodos 

3.1 Animais 

 

Foram utilizados 20 camundongos C57BL/6, fêmeas, adultas, entre 6 e 8 semanas 

e pesando entre 25 g e 30 g, provenientes do Biotério de Camundongos Isogênicos do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Os animais foram 

mantidos em temperatura controlada (20 – 22 °C) e ciclo claro/escuro de 12 horas, com 

início do ciclo de claro as 6:00 horas. Foram alimentados com ração balanceada para 

camundongos e água ad libitum. 

 Todos os procedimentos experimentais, que incluem a imunização, perfusão e 

decapitação dos animais, foram aprovados e realizados de acordo com as normas da 

Comissão de Ética em Experimentação Animal do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo (ICB-USP), registrados sob o número 03, na folha 03 do 

livro 03 e seguiram todas as exigências descritas no Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA). 

 

3.2 Indução de EAE 

 

Para a indução da EAE, os animais foram imunizados por via subcutânea com 

150 µg de MOG35-55 emulsificados em CFA (v/v), do inglês complete Freund’s adjuvant, 

com um total de 400 μg de BCG (Bacillus Calmette-Guérin). Além disso, foram feitas 

duas administrações, na região plantar desses animais, de 200 ng de toxina de 

Bordetella pertussis 0 e 48 horas após a imunização. Os animais foram avaliados 

diariamente com uma escala clínica (descrita abaixo) e sofreram eutanásia 16º dia pós-

imunização (d.p.i.), que corresponde ao pico da doença.  

Os animais foram avaliados diariamente e o grau de apresentação clínica 

distribuído da seguinte forma: 0) sem doença; 0,5) perda do tônus de cauda; 1) 

fraqueza de membros posteriores; 2) hemiplegia; 3) arrastamento parcial dos membros 

posteriores; 4) paraplegia e 5) tetraplegia ou morte.  
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3.3 Tratamento com G1 (agonista seletivo do GPER) 

 

 No 5º dia após a imunização com MOG, os animais receberam tratamento com 

G1 (Caymam Chemical, Ann Arbor, Michigan, EUA) diluído em 5% DMSO e 95% 

PEG-300 (3 mg/kg/dia) por via subcutânea (S.C.). A administração foi repetida por 3 

dias consecutivos. Todos os animais foram avaliados diariamente e sofreram eutanásia 

no 16º dia pós-imunização, como descrito abaixo. Foram gerados 4 grupos 

experimentais: Controle; G1; EAE e EAE + G1, com 5 animais em cada grupo. 

 

3.4 Obtenção das medulas 

 

Os animais foram perfundidos por via intracardíaca com solução de 

paraformaldeído 4% para a utilização do tecido nos ensaios de imuno-histoquímica e 

imunofluorescência. Após a perfusão, as medulas foram retiradas e armazenadas em 

solução de 30% de glicose por 48 horas. Em seguida foram transferidas para uma 

solução de azida sódica e mantidas a 4º até serem cortadas. As medulas foram 

emblocadas em Tissue Freezing Medium (Triangle Biomedical) e foram feitos cortes 

seriados de 15 µm utilizando um criostato (Leica Microsystems®, Wetzlar, Alemanha). 

Os cortes foram colocados imediatamente em lâminas previamente gelatinizadas e 

depois armazenados a -20 ºC até o momento do uso. 

 

3.5 Coloração por Luxol Fast Blue 

 

O protocolo utilizado foi adaptado daquele descrito por (106). As lâminas 

contendo os cortes ficaram a temperatura ambiente por pelo menos 16 horas para a 

secagem do tecido. Após esse processo, as mesmas permaneceram em solução de 

álcool etílico 100% com clorofórmio (1:1) por 5h e foram, então, imersas em solução de 

luxol fast blue® (Sigma Aldrich, St. Louis, Missouri, EUA), à 56 ºC, overnight. O processo 

de diferenciação foi realizado pela imersão dos cortes em solução de carbonato de lítio 

0,05% por 15 segundos. Após a diferenciação, as lâminas passaram por um processo 

de hidratação, permanecendo 2 minutos em cada solução, seguindo a ordem: xilol, 
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álcool 100%, álcool 95%, álcool 70%, álcool 50% e água. Depois foram mergulhadas em 

solução de cresil violeta (0,03%) por 5 minutos e lavadas com água. Por fim, foram 

desidratadas, permanecendo 2 minutos em cada solução: água, álcool 50%, álcool 70%, 

álcool 95%, álcool 100% e xilol e sobrepostas com lamínulas com meio de montagem 

DPX (Sigma Aldrich). 

 

3.6 Coloração de NISSL 

 

As lâminas com os cortes foram imersas em álcool 70% (overnight) depois 

passaram por uma bateria de desidratação (álcool 95%, álcool 100%) e subsequente 

hidratação (xilol, álcool 100%, álcool 95%). Em seguida foram imersas em solução de 

Tionina 0,25% por 1 minuto e então rapidamente mergulhadas em álcool 70%, álcool 

95%, álcool 95% com 1% de ácido acético, álcool 100% e xilol. Após o processo, as 

lâminas contendo os cortes foram sobrepostas com lamínulas com meio de montagem 

DPX e armazenadas a temperatura ambiente. 

 

3.7 Imuno-histoquímica  

 

As lâminas contendo os cortes foram lavadas com tampão fosfato de potássio 

0,02M (KPBS) e incubadas por 20 minutos, ao abrigo de luz, em solução de 10% 

metanol e 1% peróxido de hidrogênio em KPBS. Após três lavagens com KPBS, foi 

realizado o bloqueio com 3% soro de burro e 0,3% Triton X-100 diluídos em tampão 

salina-fosfato (PBS, 135 mM de NaCl; 1,3 mM de KCl; 0,5 mM de KH2PO4; 3,2 mM de 

Na2HPO4) por 2h à temperatura ambiente. Os anticorpos primários anti-GFAP (Glial 

Fibrilary Acidic Protein, marcador de astrócitos, 1:5000 – Sigma Aldrich) e anti-GPER 

(1:200 - Rheabiotech, Campinas, SP, Brasil) foram diluídos em KPBS contendo 1,5% 

soro de burro e 0,15% Triton-X 100 e sobrepostos aos cortes overnight a 4ºC. Após a 

incubação com o anticorpo primário, os cortes foram lavados com KPBS (3 vezes por 

10 minutos) e incubados durante 2 horas à temperatura ambiente e ao abrigo da luz 

com anticorpo secundário (1:200) diluído em PBS + 0,05% Triton X-100. Após diversas 

lavagens, os cortes foram então incubados em uma solução de KPBS contendo um 
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anticorpo biotinilado anti-coelho feito em cabra (Vector, Burlingame, CA-EUA; 

diluição 1:200) e triton X-100 a 0,3%. O complexo antígeno-anticorpo foi visualizado 

com a técnica do complexo avidina-biotina (kit Elite; Vector) e a 3,3’-diaminobenzidina 

(DAB) foi utilizada como cromógeno. O produto da reação da peroxidase foi revelado 

utilizando o procedimento da glicose oxidase (107).  

Após montagem e secagem das lâminas, as mesmas foram imersas em bateria de 

álcool, em concentrações decrescentes (95%, 70% e 50%), para hidratação por 2 minutos 

cada. As lâminas foram imersas em solução de cresil violeta (0,03%) por 10 minutos. 

Em seguida, foram lavadas rapidamente com ácido acético 5% e embebidas em bateria 

de álcool, em concentrações crescentes (50%, 70% e 100%), para desidratação por 2 

minutos cada. Por fim, foram colocadas em solução de xilol durante 3 minutos e 

sobrepostas com lamínulas com meio de montagem DPX. As células positivas foram 

observadas com auxílio de microscópio de fluorescência Nikon Eclipse 80i (Nikon 

Instruments Inc., NY, EUA). As imagens foram capturadas pela Nikon Digital Camera 

DXM 1200C e analisadas pelo software de Imagem NIS-Elements Advanced Research 

2.30 (Nikon Instruments Inc.). Foram fotografados 10 campos visuais diferentes e 3 

cortes encefálicos de cada animal para amostragem. 

 

3.8 Imunofluorescência  

 

As lâminas contendo os cortes foram lavadas com PBS e incubadas por 20 

minutos, ao abrigo de luz, em solução de 10% metanol e 1% peróxido de hidrogênio. 

Após três lavagens com PBS, foi realizado o bloqueio com 10% soro de burro e 0,3% 

Triton X-100 diluídos em PBS por 2 horas à temperatura ambiente. Os anticorpos 

primários anti-GFAP (Glial Fibrilary Acidic Protein, marcador de astrócitos, 1:5000 – 

Sigma Aldrich) e anti-GPER (1:200 - Rheabiotech, Campinas, SP, Brasil) foram diluídos 

em PBS contendo 1,5% soro de burro e 0,15% Triton-X 100 e sobrepostos aos cortes 

overnight a 4ºC. Após a incubação com o anticorpo primário, os cortes foram lavados 

com PBS (3 vezes por 10 minutos) e incubados durante 2 horas à temperatura ambiente 

e ao abrigo da luz com os anticorpos secundários fluorescentes anti-camundongo 

Alexa 488 - 1:10000 (Thermo Fisher Scientifc, Waltham, Massachusetts, EUA) e 
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anticorpo fluorescente anti-coelho Alexa 594 - 1:200 (Thermo Fisher Scientific) em 

solução de PBS contendo triton X-100 a 0,3%. Após três lavagens com PBS, as lâminas 

foram incubadas por 20 minutos a temperatura ambiente com DAPI (4′,6-Diamidino-

2′-fenilindol, Sigma Aldrich) (1:100.000, diluído em PBS + 0,05% de Triton X-100) e 

novamente lavadas. Ao final, as lâminas foram sobrepostas com lamínulas em meio 

de montagem Fluoromount-G (Southern Biotech, Birmingham, AL, EUA) e seladas 

com esmalte. 

As células positivas foram observadas com auxílio de microscópio de 

fluorescência Nikon Eclipse 80i (Nikon Instruments Inc). As imagens foram 

capturadas pela Nikon Digital Camera DXM 1200C e analisadas pelo software de 

Imagem NIS-Elements Advanced Research 2.30 (Nikon Instruments Inc.). Foram 

fotografados 10 campos visuais diferentes e 3 cortes encefálicos de cada animal para 

amostragem. 

 

3.9 Cultura Primária de Camundongos 

 

As culturas primárias de córtex cerebral foram preparadas a partir do protocolo 

descrito por (108), com algumas modificações. Camundongos neonatos (P1 a P4) 

sofreram eutanásia por decapitação, seguida da microdissecção do encéfalo, 

excluindo-se o diencéfalo, tronco cerebral e o cerebelo, em tampão Hanks (160 mM de 

NaCl; 5,3 mM de KCl; 0,44 mM de KH2PO4; 0,33 mM de Na2HPO4; 4 mM de NaHCO3; 

5,5 mM de glicose acrescido de 1% de penicilina/estreptomicina e 0,1% de fungizona) 

estéril e gelado. O encéfalo isolado foi incubado por cerca de 8 minutos a 37 °C em 

solução de tripsina/EDTA a 0,05% (Vitrocell Embriolife, Campinas-SP, Brasil) em 

tampão Hanks, para digestão enzimática e depois transferido para o meio de cultura 

(Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), Vitrocell Embriolife) contendo 

antibióticos (penicilina/estreptomicina, Vitrocell Embriolife) acrescido de 10% de soro 

fetal bovino (SFB, Gibco-Invitrogen), 10% de soro de cavalo (SC, Thermo Fisher 

Scientific) e 2 mM de glutamina (Amresco) e gentilmente triturado mecanicamente 

com o auxílio de pipeta Pasteur. As células contidas no sobrenadante foram filtradas 

em membrana de 70 μm e plaqueadas em placas de cultura multi-poços cobertas por 
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poli-L-lisina (Sigma Aldrich) e mantidas a 37 °C com 5% CO2 em atmosfera 

umidificada (umidade relativa do ar de 80%) na incubadora. A fim de assegurar maior 

uniformidade na densidade de células por poço, foi realizada a contagem do número 

de células antes do plaqueamento, utilizando-se o método de exclusão por Azul Tripan 

e a densidade celular foi determinada conforme cada tipo de experimento descrito a 

seguir (1 x 106 células por poço em placas de 6 poços e 5 x 104 em placas 24 e de 48 

poços). 

As culturas mistas de neurônios/células gliais foram mantidas em DMEM 

suplementado com SFB e SC, ambos a 10%. Para manutenção deste tipo de cultura o 

meio foi trocado por meio fresco no 2º e 5º dia, sendo, neste último, substituído por 

DMEM sem fenol acrescido de 10% de SFB tratado com carvão ativado (Fetal Bovine 

Serum Charcoal Stripped, Sigma Aldrich). O uso deste soro fetal bovino livre de 

hormônios foi para excluir qualquer influência de hormônios contidos no soro fetal 

bovino normal sobre o nosso modelo e para que garantíssemos que qualquer efeito 

observado fosse derivado do tratamento com G1. No 8º dia in vitro, as culturas foram 

submetidas aos nossos protocolos de tratamento descritos a seguir.  

 

3.10 Tratamento das culturas 

 

As células foram tratadas com diferentes concentrações de IL-17 (Santa Cruz 

Biotechnology, Dallas, Texas, EUA) ou G1 (Caymam Chemical) em meio DMEM sem 

vermelho de fenol, suplementado com 1% de Charcoal-SFB, 1% de Glutamina e 0,5% 

de antibiótico (penicilina/estreptomicina). Curvas dose-resposta e de decurso 

temporal foram realizadas para cada um dos fármacos utilizados (dados não 

mostrados). 

 

3.11 Redução de MTT e ensaio de toxicidade celular 

 

A viabilidade e a proliferação celular foram mensuradas pelo ensaio 

colorimétrico de redução de brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil 

tetrazolium (MTT), em placas de 48 poços (109). O método é baseado na adição de 
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solução de MTT (5 mg/ml) (Amresco, Solon, Ohio, EUA) ao meio de cultura, 1 horas 

antes da leitura, para subsequente clivagem do sal de tetrazólio (cor amarelo) em 

cristais de formazam (coloração púrpura), por células metabolicamente ativas. Os 

cristais de formazam foram solubilizados pela adição de 300 μL de álcool isopropílico 

e quantificados por espectrofotometria no comprimento de onda de 570 nm. A 

absorbância resultante representou a redução da atividade metabólica total, 

interpretada como redução no número de células viáveis ou vivas, sob nossas 

condições experimentais.  

 

3.12 Viabilidade celular pelo ensaio de LDH 

 

A viabilidade celular foi avaliada utilizando-se o kit CytoTox 96® Non-

Radioactive Cytotoxicity Assay (Promega, Madison, Wisconsin, EUA), seguindo-se as 

recomendações do fabricante. Este ensaio colorimétrico permite a quantificação de 

morte/lise celular, baseado na mensuração da atividade da lactato desidrogenase 

(LDH) liberada do citosol de células com a membrana danificada para o meio de 

cultura, através da conversão do substrato (lactato) em piruvato na presença de 

NAD+. A absorbância resultante dos nossos experimentos foi interpretada como 

morte celular. 

Tanto para o ensaio de MTT quanto de LDH, para análise de absorbância foi 

utilizado o equipamento Synergy HT Multi-Mode Microplate Reader (BioTek, 

Winooski, VT, EUA). Cada condição experimental foi apresentada em quadriplicatas 

de poços para cada experimento, resultante de 4 a 6 experimentos independentes. A 

viabilidade celular foi calculada como percentagem dos poços-controles (MTT) ou lise 

total (LDH) e os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média. 

 

3.13 Imunofluorescência em células 

 

Para experimentos de imunofluorescência, as células provenientes de culturas 

primária foram plaqueadas em densidade celular aproximada de 5 x 104 células/mL 

em placas de 24 poços contendo lamínulas de borosilicato com 13 mm de diâmetro 
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recobertas com poli-L-lisina. O ensaio foi realizado conforme descrito por (110), com 

modificações. 

Após os tratamentos, as células foram lavadas com PBS e então fixadas com 

metanol 100% por 20 minutos à temperatura ambiente. Após sucessivas lavagens com 

PBS, as mesmas foram incubadas com 40 mM de glicina-PBS por 5 minutos, e 

novamente lavadas com PBS. A seguir, as células foram incubadas com soro de 

bloqueio (5% de soro de jumento + 0,05% de Triton X-100 em PBS) durante 2 horas a 

temperatura ambiente. Posteriormente, as células foram incubadas com anticorpo 

primário (anti-GPAP 1:2000, Sigma Aldrich; anti-GPER 1:200, Rheabiotech, Campinas, 

SP, Brasil; anti-MHCII 1:100, Santa Cruz Biotechnology; anti-CD80 1:200, Santa Cruz 

Biotechnology; anti-Aromatase 1:500, Sigma Aldrich; anti-VCAM 1:100, Santa Cruz 

Biotechnology) diluído em solução de bloqueio e deixadas overnight sob agitação 

mínima a 4 ºC ao abrigo da luz. No dia seguinte, as células foram lavadas com PBS (3 

vezes por 10 minutos com PBS) e incubadas por 2 hora à temperatura ambiente e ao 

abrigo da luz com anticorpo secundário (AlexaFluor 594; AlexaFluor 488; 1:4000) 

diluído em PBS + 0,05% Triton X-100. Finalmente, as lamínulas contendo as células 

foram incubadas por 20 minutos a temperatura ambiente com DAPI (Sigma Aldrich) 

(1:100.000, diluído em PBS + 0,05% de Triton X-100), lavadas novamente com PBS, 

montadas em lâmina com Fluoromount-G (Southern Biotech, PA, EUA) e seladas com 

esmalte. 

As células foram observadas com auxílio de microscópio de fluorescência Nikon 

Eclipse 80i (Nikon Instruments Inc., NY, EUA). As imagens foram capturadas pela 

Nikon Digital Camera DXM 1200C e analisadas pelo software de Imagem NIS-

Elements Advanced Research 2.30 (Nikon Instruments Inc.). Foram fotografados trinta 

campos visuais em três culturas diferentes para amostragem e contados com auxílio 

do programa ImageJ (Image Processing and Analysis in Java, NIH, MD, EUA). 
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3.14 Extração de proteína celular por lise total 

 

Para os experimentos de western blot, as células provenientes de culturas 

primária foram plaqueadas em densidade celular aproximada de 1 x 106 células/poço 

em placas de 6 poços recobertas com poli-L-lisina.  

Para a extração de proteínas totais, utilizou-se o tampão RIPA (Tris-HCl 50 mM; 

NaCl 1mM; EDTA 1 mM; deoxicolato de sódio 0,25 %; NP40 1%) na presença os 

inibidores de proteases e fosfatases (PMSF 1 mM e Halt™ Protease and Phosphatase 

100X Cocktail; Thermo Fisher Scientific). As células foram ressuspendidas no tampão 

RIPA, incubadas no gelo por 10 minutos e raspadas. Em seguida, foram coletadas, 

centrifugadas a 10.000 rpm x 4ºC por 10 min. Após a centrifugação, o sobrenadante foi 

transferido para outro tubo e mantidos a -80 ºC.  

 

3.15 Extração de Proteínas Nucleares e Citosólicas 

 

As proteínas nucleares e citosólicas utilizadas para os ensaios de EMSA foram 

extraídas com o auxílio do kit ProteoJETTM Cytoplasmic and Nuclear Protein 

Extraction Kit (Fermentas Life Sciences), de acordo com as instruções do fabricante. 

 

3.16 Determinação da concentração de proteínas 

 

A dosagem foi realizada através do método de Bradford (111) utilizando 

reagente da Bio-Rad e subsequente medição da absorbância no comprimento de onda 

de 595 nm em um leitor de microplacas Synergy HT Multi-Mode Microplate Reader 

(BioTek, Winooski, VT, EUA). A comparação com uma curva padrão de albumina 

forneceu a concentração de proteínas presente nas amostras. 

  



40 
 

 
 

3.17 Western Blotting 

 

Através do ensaio de Western blotting, medimos a expressão das proteínas 

aromatase, GFAP, AKT, ERK e T202/Y204phospho-ERK, Ser2448phospho-mTOR e mTOR, 

AKT, GPER, MHCII e p65-NFKB. 

Após dosagem de proteínas, as amostras foram diluídas em tampão Laemmli 

(125 mM de Tris-HCl; 4% de SDS; 20% v/v de glicerol; 200 mM de DTT e 0,02% de 

azul de bromofenol; pH 6,8) (112) na concentração de 1 μg/μl e aquecidas a 95°C por 

5 minutos para que houvesse a denaturação das proteínas. 

Dez μg de cada amostra foram aplicados em gel 10% SDS-poliacrilamida 

(acrilamida/bisacrilamida 5:1, 10% de SDS) e submetidos à eletroforese (100V, 2 

horas), juntamente com um padrão de peso molecular (Precision Plus Protein™ Dual 

Color Standards, BioRad) em tampão de corrida (25 mM de Tris-Base, 192 mM de 

glicina, 0,1% de SDS em água destilada). Ao final da corrida, as proteínas separadas 

foram transferidas eletroforeticamente para uma membrana de PVDF, em tampão de 

transferência gelado (25 mM de Tris-base, 192 mM de glicina, 20% de metanol em água 

destilada), a 400 mA por aproximadamente 2 horas. Após a transferência, para 

verificar a igualdade da quantidade das proteínas aplicadas ao gel e a eficiência da 

transferência, as membranas foram incubadas em reagente de Ponceau S (0,5% 

Ponceau-S; 5% ácido tricloro acético e água bidestilada) (113) por 3 a 5 minutos. Após 

essa etapa, as membranas foram lavadas com água destilada para retirar o reagente de 

Ponceau e incubadas por 2 horas em solução de bloqueio, constituído por 5% leite 

desnatado (Molico, Nestlé) em TBS-T (100 mM de Tris-base, 0,9% de NaCl, 0,1% de 

Tween 20 em água destilada), para bloquear ligações inespecíficas. Após essa etapa, as 

membranas foram lavadas em solução de TBS-T (TBS; 0,1% de Tween 20) e incubadas 

com anticorpos específicos: anti-aromatase (1:1000, Sigma Aldrich); anti-GFAP (1:2000, 

Sigma Aldrich); AKT (1:2000, Santa Cruz Biotechnology);  ERK (1:2000, Cell Signaling) 

e T202/Y204phospho-ERK (1:2000, Cell Signaling), Ser2448phospho-mTOR (1:1000, Cell 

Signaling) e mTOR (1:1000, Cell Signaling); GPER (1:200, Rheabiotech); MHCII (1:3000, 

Santa Cruz Biotechnology) e p65-NFKB (1:1000, Santa Cruz Biotechnology); overnight 

a 4 °C. Em seguida foram incubadas com anticorpos secundários durante 2 horas. A 
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detecção do complexo antígeno-anticorpo foi feita através da reação de 

quimioluminescência com o reagente Luminata® (EMD Millipore, Billerica, MA, EUA) 

no fotodocumentador ChemiDoc Imager (Bio-Rad Laboratories, Inc., Hercules, CA, 

EUA). A análise da densidade óptica das bandas foi realizada com o auxílio do 

programa Image Lab 5.2 (Bio-Rad Laboratories, Inc.). 

 

3.18 Remoção dos anticorpos (Stripping) para a reutilização das membranas de Western blot 

  

O método utilizado foi baseado no recomendado pela empresa Abcam® 

(Cambridge, MA, EUA). Após a revelação do Western blot, as membranas foram 

incubadas por 10 minutos (2 vezes) em tampão de remoção (stripping buffer: glicina 

0,2M; 0,1% SDS; 1% Tween 20, pH 2,2). Após esse tempo, as membranas foram lavadas 

em PBS (2 x 10 minutos) e depois em TBS-T (2 x 5 minutos). Ao final das lavagens, as 

membranas foram re-incubadas com a solução de bloqueio por pelo menos 1 hora e 

então se seguiu com a incubação com os anticorpos. 

Cada membrana foi submetida a esse protocolo por duas vezes sendo a mesma 

membrana exposta a três anticorpos primários e secundários diferentes. 

  

3.19 Ensaio de Retardo da Mobilidade Eletroforética em gel de poliacrilamida (EMSA) 

3.19.1 Marcação da Sonda 

O oligonucleotídeo de DNA contendo a sequência de ligação para o fator de 

transcrição NFKB (Promega Corporation) foi marcado com a adição de -32pATP em 

uma solução contendo tampão T4 quinase, enzima T4 quinase e água; nas 

concentrações de: 3,5 pmol de oligonucletídeo, 1 U/µL de T4 quinase, 1 µL de -32p 

ATP (111 GBq/mmol) (1 Ci=3,7 GBq), 1 µL de tampão T4 quinase (10 X) em 10 µL de 

volume de reação. Após incubação à 37 oC por 10 minutos, o excesso de -32pATP foi 

retirado com resina Sephadex® G-25 (Microspin G-25; Millipore Corporation): as 

colunas foram colocadas em um tubo de microcentrifuga e submetidas à centrifugação 

por 1 minuto a 3.000 rpm. Em seguida, as colunas foram transferidas para um novo 

tubo e o volume total da sonda marcada foi aplicado no centro da resina. Após 
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centrifugação, o eluato contendo a sonda foi recolhido e, no dia do ensaio, a atividade 

da sonda foi determinada. Para o ensaio foi utilizado aproximadamente 22.000 

cpm/µL. 

3.19.2 Reação de ligação e Corrida do gel 

Foram adicionados a um tubo de microcentrífuga: 4 µL 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 (3 µg de proteína) e H2O q.s.p. 

para 20 µL de volume final (contando com a adição da sonda marcada). O tubo foi 

incubado por 20 minutos à temperatura ambiente, adicionando-se em seguida a sonda 

marcada (1 µL), e novamente o tubo foi incubado por 30 minutos à temperatura 

ambiente. A corrida foi visualizada com a adição de 1 µL de azul de bromofenol ao 

controle negativo. 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 consistindo em 0,5 x TBE (1 X TBE = Tris 90 mM, Ácido 

Bórico 90 mM, EDTA 1 mM). O gel foi submetido à eletroforese por volta de 2 horas a 

150-160 V. Ao final da corrida, o gel foi secado à vácuo, procedendo-se em seguida a 

exposição do filme ao gel em cassete a –80 oC, pelo período de 2 dias, seguida da 

revelação do filme. Os filmes foram revelados em sala escura em máquina de revelação 

automática Hyper Processor (Amersham Biosciences, Little Chalfont, UK). 

 

3.20 Análise dos resultados 

Para análise dos escores clínicos, os dados foram tratados como análises 

repetidas e as diferenças entre os grupos experimentais e os grupos controles foram 

detectadas por análise de variância (ANOVA) de dois critérios associada ao teste de 

Bonferroni, onde foram adotados valores para p < 0,05 como estatisticamente 

significativos.  

Os dados decorrentes do infiltrado celular foram analisados a partir de cinco 

campos distintos em cada corte de três medulas diferentes. Os parâmetros obtidos 

estão expressos como média ± erro padrão da média. Utilizamos análise de variância 
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(ANOVA) de um critério, seguido do teste Tukey. O nível de significância foi fixado 

em no máximo 5% (p < 0,05). 

A análise dos astrócitos foi realizada pelo software de domínio público ImageJ 

(Image Processing and Analysis in Java, National Institute of Health, NIH, EUA). As 

imagens foram inicialmente convertidas em preto e branco, o background foi retirado e 

foi traçado o limite de pixels (threshold). Para o número de células, o programa 

contabilizou áreas pré-determinadas das partículas. A expressão de GFAP foi 

analisada através dos pixels por área. Para determinar a espessura e comprimento dos 

astrócitos foram traçadas linhas sobre os mesmos e posteriormente mensuradas. Os 

parâmetros obtidos estão expressos como média ± erro padrão da média. Utilizamos 

análise de variância (ANOVA) de um critério, seguido do teste Tukey. O nível de 

significância foi fixado em no máximo 5% (p < 0,05). 

Os dados decorrentes do EMSA foram analisados quantitativamente através da 

medida da densidade óptica utilizando o software ImageJ (Image Processing and 

Analysis in Java, NIH, MD, EUA). Os filmes foram escaneados através do aparelho 

ScanJet HP4050 (Hewlett-Packard Company, Palo Alto, CA, EUA) e as bandas 

específicas foram quantificadas, como descrito anteriormente. Os parâmetros obtidos 

estão expressos como média ± erro padrão da média. Utilizamos análise de variância 

(ANOVA) de um critério, seguido do teste Student-Newman-Keuls. O nível de 

significância foi fixado em no máximo 5% (p < 0,05). 

Os dados decorrentes do ensaio de Western Blot foram analisados 

quantitativamente através da análise de densidade óptica utilizando sistema de 

detecção ChemiDoc MP Imaging System (Bio-Rad) e o software Image Lab (Bio-Rad). 

Os parâmetros obtidos estão expressos como média ± erro padrão da média. 

Utilizamos análise de variância (ANOVA) de um critério, seguido do teste Student-

Newman-Keuls. O nível de significância foi fixado em no máximo 5% (p < 0,05). 

Ainda, utilizamos a estatística descritiva para obtenção de médias e erro padrão 

da média. Todas as análises foram realizadas no programa GraphPad Prism7 software 

package, GraphPad Software, San Diego, CA, EUA. 
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 Resultados 

4.1 O tratamento com G1 diminui a severidade dos sinais clínicos durante o desenvolvimento 

da EAE, porém potencializa o aumento do número de células do infiltrado celular 

 

Num primeiro momento, decidimos verificar se o tratamento com G1 era capaz 

de modular os sinais clínicos durante o desenvolvimento da doença. Observamos que, 

pelo menos até o pico da doença, o G1 diminui a severidade dos sinais clínicos 

observados no desenvolvimento da EAE quando comparados com os animais doentes 

não tratados (figura 3A).  

Entretanto, ao analisarmos o infiltrado de células nas medulas dos animais, 

verificamos que a EAE promoveu o aumento de células nesta região que foi 

potencializado pelo tratamento com G1 (Figuras 3B e 3C). O tratamento com G1 nos 

animais sadios, não doentes, não teve efeito sobre o infiltrado celular quando 

comparado aos animais controles.  

 Em relação à desmielinização, buscamos avaliar se houve variação nesse 

processo. A técnica de coloração pelo luxol, que cora a mielina, marca a substância 

branca com uma coloração azul mais escura enquanto a substância cinzenta apresenta 

uma coloração mais clara. Em nosso modelo, não observamos alterações na 

mielinização na medula espinhal em nenhum dos grupos analisados quando 

comparados aos animais sadios, não doentes no pico da doença (16 dias após a 

imunização (Figura 3D). 
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Figura 3 - O tratamento com G1 diminui a severidade dos sinais clínicos e potencializa o aumento do 
número de células do infiltrado celular sem provocar desmielinização na medula espinhal. 

 

Influência do tratamento com G1 (3 mg/kg), por três dias após a imunização: (A) no desenvolvimento dos sinais 
da EAE avaliados pelo escore clínico através do tempo em animais C57BL/6 fêmeas imunizados com MOG35-55 
acrescido de CFA.  Os resultados estão exibidos como média ± erro padrão da média dos grupos experimentais 
(N=8). *p<0,05 vs EAE (Two-way ANOVA seguido do pós-teste de Bonferroni). (B e C) no infiltrado celular da 
medula espinhal. Os resultados estão exibidos como média ± erro padrão da média dos grupos experimentais (N=6). 
*p<0,05 vs controle; #p<0,05 vs EAE (One-way ANOVA seguido do pós-teste de Tukey). (D) na mielinização 
dos neurônios da medula espinhal dos animais (N=4). One-way ANOVA, n.s. 

 

4.2 O tratamento com G1 promove alteração de número e na morfologia de astrócitos da 

substância branca da medula espinhal de animais com EAE. 

 

Como bem estabelecido na literatura científica acerca da participação dos 

astrócitos na patologia da EAE, avaliamos se o tratamento com G1 seria capaz de 

modular estas células nos animais doentes. Desta maneira, avaliamos o número e 

alguns aspectos morfológicos dos astrócitos tanto na substância branca quanto 

cinzenta dos animais. 

Como podemos observar na figura 4, a EAE, em sua fase de pico, aumentou o 

número de astrócitos na substância branca da medula espinhal dos animais doentes e 

este efeito foi impedido pelo tratamento com G1 (Figura 4B). Novamente, o tratamento 
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com G1 nos animais sadios, não doentes, não teve efeito sobre o número de astrócitos 

na região analisada.  

Quando analisamos a área ocupada por essas células, uma medida indireta de 

ativação astrocitária, observamos que mesmo em animais não doentes, o G1 aumentou 

o tamanho dos astrócitos na substância branca da medula espinhal. A EAE provocou 

um aumento maior na área dos astrócitos quando comparada ao grupo G1, porém o 

tratamento com G1 nos animais doentes (EAE+G1) não foi capaz de impedir o 

aumento na área ocupada pelos astrócitos provocado pela EAE (Figura 4D).  

Quando analisamos o comprimento e a espessura dos astrócitos da substância 

branca da medula espinhal dos animais doentes (EAE), não observamos quaisquer 

alterações nesses parâmetros (Figuras 5E e 5F), entretanto, apenas nos animais que 

desenvolveram a EAE, o tratamento com G1 diminuiu o comprimento dessas células 

e aumentou sua espessura. A EAE não foi capaz de alterar esses parâmetros quando 

comparada aos animais controles (Figura 5A-F). Podemos ainda verificar um aumento 

no número de astrócitos próximos a região de um vaso sanguíneo nos animais com 

EAE (Figura 5C e 5D). 
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Figura 4 - O tratamento com G1 promove alteração de número e na ativação de astrócitos da substância branca da 
medula espinhal de animais com EAE 

 

Influência do tratamento com G1 (3 mg/kg), por três dias após a imunização no número e morfologia dos astrócitos 
da substância branca da medula espinhal de animais C57BL/6 fêmeas imunizados com MOG35-55 acrescido de 
CFA.  Fotografias representativas dos grupos controle, G1, EAE e EAE+G1 em aumento de 10x (A) e 40x (B). As 
setas indicam os astrócitos (células GFAP+ no ensaio de imuno-histoquímica). C) Quantificação do número de 
células GFAP+ por área. (D) Quantificação da área ocupada pelas células GFAP+. Os resultados estão exibidos 
como média ± erro padrão da média dos grupos experimentais (N=6). *p<0,005 vs controle; #p<0,05 (One-way 
ANOVA seguido do pós-teste de Tukey).  
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Figura 5 - O tratamento com G1 promove alteração no comprimento e espessura de astrócitos da substância branca 
da medula espinhal de animais com EAE 

 

Influência do tratamento com G1 (3 mg/kg), por três dias após a imunização na morfologia dos astrócitos da 
substância branca da medula espinhal de animais C57BL/6 fêmeas imunizados com MOG35-55 acrescido de CFA.  
Fotografias representativas dos grupos controle, G1, EAE e EAE+G1 em aumento de 40x (A e B) e 100x (C, 
controle e D, EAE) dos astrócitos (células GFAP+ no ensaio de imuno-histoquímica). As setas amarelas indicam 
as terminações astrocitária e os números indicam células GFAP+ na região. As setas vermelhas indicam vasos 
sanguíneos. E) Quantificação do comprimento ds células GFAP+ por área (N=5 a 8). (F) Quantificação da 
espessura das células GFAP+ (N=5 a 10). Os resultados estão exibidos como média ± erro padrão da média dos 
grupos experimentais. *p<0,005 vs controle; #p<0,05 (One-way ANOVA seguido do pós-teste de Tukey).  
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4.3 O tratamento com G1 promove alteração de número e na morfologia de astrócitos da 

substância cinzenta da medula espinhal de animais com EAE. 

 

Como podemos observar na figura 6, a EAE, em sua fase de pico, aumentou o 

número de astrócitos na substância cinzenta da medula espinhal dos animais doentes 

(EAE) e este efeito foi parcialmente impedido pelo tratamento com G1 (Figura 6E). 

Entretanto, diferente do que observamos na substância branca, o tratamento com G1 

nos animais sadios, não doentes, por si só diminuiu o número de astrócitos na região 

analisada.  

Quando analisamos a área ocupada por essas células, observamos que o G1 tem 

um efeito diferente sobre os astrócitos quando comparado aqueles verificados na 

substância branca. Na substância cinzenta, o G1 não tem efeito sobre a área ocupada 

pelos astrócitos nos animais sadios, não doentes.  A EAE provocou um aumento na 

área dos astrócitos quando comparada ao grupo controle, porém o tratamento com G1 

nos animais doentes (EAE+G1) não foi capaz de impedir o aumento na área ocupada 

pelos astrócitos provocado pela EAE, assim como na substância branca (Figura 6F).  

O comprimento e a espessura dos astrócitos da substância cinzenta da medula 

espinhal dos animais não foram analisados (Figura 6A-F). 
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Figura 6 - O tratamento com G1 promove alteração de número e na ativação de astrócitos da substância cinzenta 
da medula espinhal de animais com EAE 

 

Influência do tratamento com G1 (3 mg/kg), por três dias após a imunização no número e morfologia dos astrócitos 
da substância cinzenta da medula espinhal de animais C57BL/6 fêmeas imunizados com MOG35-55 acrescido de 
CFA.  Fotografias representativas dos grupos controle, G1, EAE e EAE+G1 em aumento de 20x (A e B) e 100x 
(C e D). As linhas tracejadas indicam a delimitação da substância cinzenta. As setas indicam os astrócitos (células 
GFAP+ no ensaio de imuno-histoquímica). E) Quantificação do número de células GFAP+ por área (N=10). (F) 
Quantificação da área ocupada pelas células GFAP+ (N=6). Os resultados estão exibidos como média ± erro padrão 
da média dos grupos experimentais. *p<0,005 vs controle; #p<0,05 (One-way ANOVA seguido do pós-teste de 
Tukey).  
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4.4 O tratamento com G1 não altera a expressão do receptor GPER na medula espinhal de 

animais com controles ou que desenvolveram EAE e são expressos nos astrócitos dessa 

região. 

 

Com as alterações observadas no número e na morfologia dos astrócitos, 

avaliamos se o tratamento com G1 seria capaz de modular a expressão de seus 

receptores GPER na medula espinhal dos animais doentes.  

Utilizando a imuno-histoquímica e imunofluorescência, observamos que a EAE 

e o tratamento com G1 não alteraram a expressão de GPER em nenhum dos grupos 

analisados (Figura 7) apesar dos astrócitos expressarem esses receptores (figura 8). 

 

Figura 7 – EAE ou o tratamento com G1 não altera a expressão do receptor GPER na medula espinhal de animais 

 

Influência do tratamento com G1 (3 mg/kg), por três dias após a imunização na expressão do receptor de estrógeno 
acoplado a proteína G (GPER) da medula espinhal de animais C57BL/6 fêmeas imunizados com MOG35-55 
acrescido de CFA.  Fotografias representativas dos grupos controle, G1, EAE e EAE+G1 em aumento de 4x e 10x.  
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Figura 8 - Astrócitos da medula espinhal de camundongos expressam GPER. 
 

 

Astrócitos da medula espinhal expressam o receptor de estrógeno acoplado a proteína G (GPER).  Fotografia 
representativa do grupo controle em aumento de 60x. As fotos menores representam as imunofluorescências 
individuais. A foto maior representa a mescla (merge) das três imagens e as setas indicam a co-localização das 
marcações.  

 
 

4.5 G-1 impede a ativação do NFkB induzida por IL-17 em células corticais, in vitro. 

Com os resultados obtidos in vivo, decidimos utilizar o modelo de cultura de 

células para analisar algumas vias de sinalização ativadas pelo GPER pelas quais o G1 

poderia mediar seus efeitos.  

Desta maneira, utilizando cultura primária de células do córtex de camundongos 

neonatos, verificamos se a exposição à IL-17, o principal mediador da EAE e esclerose 

múltipla, e ao G1 alterariam a viabilidade das células in vitro. Testamos se o G-1 era 

capaz de diminuir a ativação de NFkB induzida por IL-17.  

GFAP GPER DAPI

Merge



53 
 

 
 

Como podemos observar nas figuras 9A e 9B, de fato, o G1 foi capaz de impedir 

o aumento da atividade do NFkB induzida por IL-17, sem alterar a viabilidade das 

células em cultura (figura 9C) após 1 hora de exposição aos agentes farmacológicos.  

 

Figura 9 - G1 impede a ativação do NFkB induzida por IL-17 em células corticais, in vitro. 

 

Atividade do fator de transcrição NFkB em células corticais expostas por 1h a 5 ng/mL de IL-17, pré-tratadas ou 
não com 10 nM de G-1. (A) Autoradiografia representativa do ensaio. (B) análise densitométrica da banda 
específica ilustrada em (A). Os resultados esta ̃o exibidos como me ́dia ± erro padra ̃o da me ́dia dos grupos 
experimentais. *p<0,05 vs CONT e #p<0,05 vs IL-17 (One-way ANOVA seguido pelo teste de Student-Newman 
Keuls; n=5). (C) Efeitos da exposição a IL-17 (5 ng/mL), G1 (10 nM) ou a combinação de ambos por diferentes 
tempos (1, 2, 4 ou 24h) na viabilidade celular. Os resultados estão expressos como porcentagem do grupo controle 
(considerados como 100% de viabilidade celular) ± erro padrão da média, a partir de 5 experimentos independentes. 
*p < 0,05. One-way, seguido de pós-teste Tukey. 

 
 

4.6 O tratamento com IL-17 promove alteração na morfologia de astrócitos in vitro, efeito 

prevenido pela exposição ao G1. 

 

Para estabelecermos uma relação entre os achados in vivo e in vitro, avaliamos se 

a exposição in vitro à IL-17 modularia a morfologia dos astrócitos em cultura. Após 1 

hora de exposição, observamos que as células GFAP+ alteraram sua disposição na 

placa de cultura, formando aglomerados não observados nos poços controles ou 
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tratados com G1 (Figura 10). A exposição ao G1 foi capaz de prevenir tais alterações 

induzidas por IL-17.  

Figura 10 - O tratamento com IL-17 altera a morfologia de astrócitos in vitro, efeito prevenido pelo G1. 

 

Efeitos da exposição a IL-17 (5 ng/mL), G1 (10 nM) ou a combinação de ambos por 1 hora na morfologia dos 
astrócitos em cultura. Marcação da proteína acídica fibrilar glial (GFAP, verde), além da fluorescência marcada 
por DAPI (azul) em culturas de células primárias de encéfalos de camundongos. Escala de 100 μm. 

 

4.7 Astrócitos em cultura primária de encéfalo de camundongos expressam as moléculas 

necessárias para sinalização inflamatória  

 

Com os resultados obtidos in vitro, decidimos analisar se os astrócitos seriam 

capazes de responder e propagar as ações da IL-17. Desta maneira, verificamos, 

através de ensaios de co-localização por imunofluorescência, que os astrócitos 

provenientes de cultura primárias de córtex cerebral de camundongos expressam a 

enzima aromatase, responsável pela conversão de testosterona em estrógeno in situ 

(figura 11A), o receptor de estrógeno acoplado a proteína G (GPER) (figura 11B), as 

moléculas MHC II e CD80, responsáveis pela apresentação de antígenos e estimulação 
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de linfócitos T, respectivamente (figuras 11C e 11D),  além das moléculas de adesão 

ICAM e VCAM (figuras 11E e 11F), validando nosso modelo in vitro.  

 

Figura 11 - Astrócitos em cultura primária de células corticais expressam as proteínas aromatase; GPER; MHC 
de classe II; CD80; ICAM e VCAM. 

 
Astrócitos em cultura primária de células corticais expressam (A) a enzima aromatase; (B) o receptor de estrógeno 
acoplado a proteína G (GPER); (C) MHC de classe II; (D) a molécula co-estimulatória CD80; e as moléculas de 
adesão (E) ICAM e (F) VCAM. As fotos menores representam as imunofluorescências individuais. A foto maior 
representa a mescla (merge) das três imagens. Aumento de 100x. 

 

4.8 A exposição a IL-17 ou G-1 não altera a expressão da enzima aromatase, de GFAP ou 

GPER em células corticais in vitro. 

Após a confirmação que os astrócitos em cultura expressam as proteínas 

necessárias para gerar uma resposta ao tratamento com IL-17 ou G1, verificamos se os 

tratamentos, em si, eram capazes de alterar a expressão de alguns substratos proteicos 

importantes para suas respostas. 

Apesar da baixa amostragem experimental, podemos observar na figura 12, os 

tratamentos isolados ou em combinação de IL-17 e G1 não alteraram a expressão da 

enzima aromatase (figura 12A), GFAP (figura 12B) ou de GPER (12C), indicando que 
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as alterações causadas por G1 observadas in vivo não se devem ao aumento ou 

diminuição dos receptores disponíveis. 

Figura 12 - A exposição a IL-17 ou G-1 não altera a expressão da enzima aromatase, de GFAP ou GPER em células 
corticais in vitro   

 

Efeitos da exposição a IL-17 (5 ng/mL), G1 (10 nM) ou a combinação de ambos por 1 hora na expressão proteica 
da enzima aromatase (A); da proteína acídica fibrilar glial (GFAP) (B) e do receptor de estrógeno acoplado a 
proteína G (GPER) (C) em cultura primária de células corticais de camundongos neonatos.  Painel superior: 
Autorradiografias representativas do ensaio de Western blot. Painel inferior: análises densitométricas 
representadas no painel superior. Os resultados esta ̃o expressos como me ́dia ± erro padra ̃o da me ́dia dos grupos 
experimentais (N=2).  One-way ANOVA, n.s. 

 
 

4.9 G-1 não altera os efeitos da IL-17 na expressão proteica de MHC de classe II e da 

subunidade p65 do fator de transcrição NFKB em células corticais in vitro. 

 

Apesar da baixa amostragem experimental, podemos observar na figura 13, que 

a exposição a IL-17 foi capaz de diminuir os níveis proteicos da molécula de MHC de 

classe II (MHC II) (Figura 13A) e da subunidade p65 do fator de transcrição NFKB 

(figura 13B) e que a exposição ao G1 não foi capaz de modular tais efeitos. Entretanto, 

a exposição ao G1, por si só, diminuiu os níveis proteicos de MHC II nas células em 

cultura, um efeito esperado uma vez que o mesmo fármaco foi capaz de atenuar os 

escores clínicos nos animais que desenvolveram EAE (figura 3A).  
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Figura 13 - G-1 não altera os efeitos da IL-17 na expressão proteica de MHC de classe II e da subunidade p65 do 
fator de transcrição NFKB em células corticais in vitro 

 

Efeitos da exposição a IL-17 (5 ng/mL), G1 (10 nM) ou a combinação de ambos por 1 hora na expressão proteica 
da molécula de MHC de classe II (MHC II) (A) e da subunidade p65 do fator de transcrição NFKB (B) em cultura 
primária de células corticais de camundongos neonatos.  Painel superior: Autorradiografias representativas do 
ensaio de Western blot. Painel inferior: análises densitométricas representadas no painel superior. Os resultados 
esta ̃o expressos como me ́dia ± erro padra ̃o da média dos grupos experimentais (N=2).  *p<0,005 vs controle; 
#p<0,05 (One-way ANOVA seguido do pós-teste de Tukey).  

 
 

4.10 G-1 reverte os efeitos da IL-17 na expressão proteica da forma fosforilada de mTOR em 

células corticais in vitro. 

 

Apesar da baixa amostragem experimental, podemos observar na figura 14, que 

a exposição a IL-17 foi capaz de diminuir os níveis proteicos da forma fosforilada de 

mTOR (Figura 14A) e que a exposição ao G1 foi capaz de reverter esse efeito. Em 

contraste, a exposição ao G1, por si só, diminuiu os níveis proteicos da forma 

fosforilada de mTOR nas células em cultura, efeito semelhante aquele induzido por 

IL-17. Já em relação a forma total de mTOR, nenhum dos tratamentos foi capaz de 

modular a expressão dessa proteína em nosso modelo in vitro. 

Em relação às quinases AKT e ERK1/2, nenhum dos tratamentos foi capaz de 

alterar a expressão de AKT total (figura 14C) ou a atividade de ERK1/2, medida pela 

razão entre a expressão proteica das formas fosforilada e total da enzima. 
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Figura 14 - G-1 reverte os efeitos da IL-17 na expressão proteica da forma fosforilada de mTOR em células corticais 
in vitro 

 

Efeitos da exposição a IL-17 (5 ng/mL), G1 (10 nM) ou a combinação de ambos por 1 hora na expressão proteica 
da forma fosforilada de mTOR (A); de mTOR total (B); da enzima AKT (C) e da atividade de ERK1/2 (D) em 
cultura primária de células corticais de camundongos neonatos.  Painel superior: Autorradiografias 
representativas do ensaio de Western blot. Painel inferior: análises densitométricas representadas no painel 
superior. Os resultados esta ̃o expressos como me ́dia ± erro padrão da me ́dia dos grupos experimentais (N=2).  
*p<0,005 vs controle; #p<0,05 (One-way ANOVA seguido do pós-teste de Tukey).  
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 Discussão 

Dados da literatura mostram que o E2 apresenta algum efeito protetor na EAE 

dependendo do receptor ao qual se liga (84). A ação do E2 no receptor ERα pode inibir 

a infiltração de células do sistema imune no SNC, diminuindo a produção de citocinas 

pró-inflamatórias e impedir o desenvolvimento da EAE (86), enquanto que a ligação 

ao receptor ERβ não altera o início da doença, visto que não é capaz de diminuir a 

infiltração celular nem modular as citocinas pró-inflamatórias. Todavia apresenta um 

efeito neuroprotetor tardio, atuando nos oligodendrócitos e na remielinização (36, 86). 

Há poucos trabalhos na literatura sobre a ação do E2 via GPER no modelo de 

EAE. O tratamento prolongado (21 dias) e com altas doses de G1 (50 mg/Kg/dia) 

mostrou atraso no desenvolvimento dos sinais clínicos, diminuição de escore, 

diminuição do infiltrado celular e redução da produção de citocinas pró-inflamatórias 

(89). 

No presente estudo, animais tratados com G1 na dose de 3 mg/Kg/dia, por 3 

dias e com EAE não apresentaram atraso no aparecimento dos sinais clínicos nem 

redução no infiltrado celular, todavia, o tratamento foi capaz reduzir o escore clínico 

dos animais no pico da doença, sugerindo um efeito protetor do agonista do GPER 

mesmo com baixas doses. Embora a administração tenha sido feita por 3 dias 

consecutivos, a preparação do G1 com PEG-300 pode acarretar em uma liberação 

prolongada no organismo, mantendo o fármaco circulante. 

Os sintomas dos animais durante a progressão da doença são decorrentes do 

processo de desmielinização. No presente trabalho, não observamos alteração da 

mielina das células da substância branca da medula espinhal nos grupos 

experimentais. Todavia, alguns trabalhos mostram que essa desmielinização torna-se 

evidente em um momento mais tardio. 

       A desmielinização é causada pelo processo inflamatório na substância 

branca. Essa reação inflamatória é composta tanto por células residentes do SNC 

(microglia e astrócitos), como também por linfócitos e macrófagos ativados que 

atravessaram a BHE. Nossos resultados mostram que nos animais com EAE 

apresentaram um grande infiltrado celular na substância branca e que o tratamento 
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com baixas doses de G1 não foram suficientes para bloquear a entrada das células do 

sistema imune no SNC, pelo contrário, houve um aumento da infiltração. 

Considerando a temporalidade da expansão clonal e diferenciação dos linfócitos 

em células efetoras, podemos considerar que no momento escolhido para o tratamento 

com G1 em nosso modelo já havia ocorrido esses fenômenos, uma vez que leva cerca 

de 4 a 5 dias para que eles ocorram (114) e o tratamento com G1 foi realizado no 5º 

após imunização. Então podemos supor que nesse momento já havia ocorrido essa 

expansão clonal e migração das células para o SNC.  

Estudos contemplando as possíveis ações do G1 em células do sistema imune são 

escassos. Sabe-se que na imunidade inata, G1 é capaz de reduzir a produção de 

citocinas inflamatórias, como TNF-α e IL-6 em macrófagos (115).  

Na imunidade adaptativa, um grupo de pesquisadores mostrou alguns efeitos 

interessantes do G1 sobre os linfócitos T CD4+. Os linfócitos extraídos de baço e 

linfonodos, ao serem tratados com TGF-β + IL-6 + IL-23, são diferenciados em Th17 e 

secretam IL-17. Todavia, na presença de G1, essas células, embora continuem 

expressando IL-17, tem um aumento na expressão de IL-10, citocina anti-inflamatória 

capaz de limitar as respostas inflamatórias (116). O tratamento com G1 também é 

capaz de elevar a expressão do fator de transcrição Foxp3, um marcador de células 

Treg, em linfócitos sem quaisquer outros estímulos (117).  

Outros estudos mostram que variações nas expressões gênicas e na produção de 

citocinas levam a elucidação de respostas diferentes pelos linfócitos Th17. Em modelos 

de indução passiva de EAE por transferência de linfócitos, aqueles linfócitos Th17 que 

também secretam IL-10 são incapazes de induzir EAE, ao contrário dos que secretam 

apenas IL-17 (118). 

No presente trabalho, buscamos verificar o efeito do G1 sobre as células do SNC, 

mais especificamente sobre os astrócitos, visto que essas células são essenciais para 

manter homeostasia local, fazem parte da formação e da manutenção da integridade 

da BHE e são importantes para a sobrevivência dos neurônios. Além disso, durante 

processos inflamatórios, essas mesmas células sofrem alterações morfológicas e 

fisiológicas e podem amplificar a inflamação direta ou indiretamente. Essas alterações 
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morfológicas podem ser observadas através da expressão de GFAP, proteína que, 

embora expressa em algumas outras células, é característica dos astrócitos. 

A expressão de GFAP também é utilizado como marcador de astrogliose que 

pode ser causada em processos neurodegenerativos agudos, como na isquemia ou em 

doenças crônicas, como Parkinson e Alzheimer (40). A astrogliose também pode ser 

decorrente do aumento da população astrocitária sobretudo em regiões próximas às 

entradas de células do sistema imunológico como vasos sanguíneos, regiões 

ventriculares e canais medulares.  

Além das modificações que ocorrem com os astrócitos durante processos 

inflamatórios, naturalmente, os astrócitos já apresentam morfologias diferenciadas de 

acordo com a região que estão presentes. Na substância branca, eles têm um aspecto 

fibroso, com ramificações finas e longas. Já na substância cinzenta, os astrócitos 

apresentam-se de modo protoplasmático, ou seja, com ramificações curtas e mais 

espessas, o que lhes confere o aspecto estelar que lhes deu o nome de astrócitos (34). 

Os astrócitos fibrosos estão em contato físico com os oligodendrócitos e desempenham 

um papel na mielinização. Já as curtas ramificações dos astrócitos protoplasmáticas 

fazem contato com vasos sanguíneos e com o axônio de neurônios (40). 

 Essas características diferenciadas podem ter afetado diretamente a 

responsividade dos astrócitos frente ao processo inflamatório da EAE e ao tratamento 

com G1. Enquanto que na substância cinzenta apenas a EAE causou uma astrogliose 

(pelo aumento do número de astrócitos e pelo aumento da expressão de GFAP), na 

substância branca, o aumento do número de astrócitos ocorreu apenas em decorrência 

da EAE, mas ambos os estímulos causaram o aumento da expressão de GFAP. 

Notavelmente, os astrócitos do grupo EAE + G1 apresentam uma morfologia bem 

diferenciada, mais curtos e mais espessos quando comparados ao grupo EAE. 

O aumento numérico de astrócitos na medula espinhal dos animais com EAE não 

é necessariamente um aumento da população de células locais, mas pode ser 

decorrente da migração astrocitária de outras regiões para o local da inflamação. 

Diferentes estímulos podem induzir astrogliose e um grau similar na expressão 

de GFAP, mas com outras características bem diferentes, como a transcrição de outras 

substâncias. O aumento da expressão de GFAP é um indicativo de astrócitos reativos, 
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ou seja, implicados no processo de astrogliose (40). Porém, a expressão controlada de 

filamentos astrocitários no processo de astrogliose é importante para promover 

processos regenerativos e reparação de tecidos (115).  

A expressão de GPER na medula espinhal pareceu ser mais presente na 

substância branca que na cinzenta e, curiosamente, a marcação pareceu ter um padrão 

similar à marcação astrocitária, o que foi confirmado através da imunofluorescência 

de dupla-marcação.  

Evidenciando a expressão de GPER nos astrócitos, fortaleceu-se a hipótese de 

que o G1 poderia estar afetando essas células de algum modo. Para tentar entender se 

essas modificações astrocitárias eram decorrentes de um efeito protetor do G1 se fez 

necessário conhecer os mecanismos de ação envolvidos na sinalização via GPER, bem 

como alterações provenientes de um microambiente inflamatório.  

Desse modo, realizamos ensaios in vitro com cultura primária de encéfalo de 

camundongo. O ambiente inflamatório presente na imunopatologia da EAE foi 

mimetizado com os tratamentos com a citocina IL-17. A presença da IL-17 nas culturas 

levou a uma aglomeração astrocitária, sugerindo que a presença da citocina pró-

inflamatória acarreta estímulos qimioatrativos para os astrócitos. Todavia, na presença 

de G1, esse efeito foi revertido. Esse efeito in vitro pode sugerir uma possibilidade para 

o efeito visto in vivo, onde os animais com EAE apresentaram um aumento do número 

de astrócitos, que também foi atenuado na presença de G1. 

A sinalização celular da IL-17 se dá pela ativação do NFkB, que é responsável 

pela regulação da transcrição de outros genes relacionados à inflamação, como 

citocinas, quimiocinas, enzimas inflamatórias e moléculas de adesão (119). O 

tratamento com G1 foi capaz de impedir o aumento da atividade do NFkB induzida 

por IL-17, sem alterar a viabilidade das células em cultura após 1 hora de tratamento, 

mostrando uma ação anti-inflamatória do agonista de GPER. 

Fatores de transcrição associados ao NFkB são abundantes nas células da glia e 

nos vasos sanguíneos cerebrais, com função de regular reações inflamatórias. 

Diferenças na dimerização das subunidades do NFkB também podem atuar de modo 

distinto na modulação de neuroinflamação, neuroproteção ou neurotoxicidade (119). 

Nós avaliamos apenas a subunidade p65 do NFkB, e tanto IL-17 como G1 levaram a 



63 
 

 
 

uma redução nos níveis celulares dessa subunidade. Portanto, ainda se faz necessário 

elucidar como o G1 pode reduzir o aumento da atividade induzida por IL-17. 

Assim como na medula espinhal, a expressão de GPER também está presente nos 

astrócitos em cultura e também em outras células, possivelmente microglias. O 

tratamento com G1 não alterou a expressão de GPER indicando que as possíveis ações 

ocorrem por sua ativação. 

Alguns estudos recentes apontam um envolvimento do GPER na regulação do 

gene da aromatase (117, 118, 120). Essa modulação pode ocorrer de modo diferente em 

cada tecido, mesmo em diferentes áreas do SNC, bem como é dependente do tempo 

de ação do estímulo. Nos astrócitos corticais, o estímulo por duas horas com G1 não 

foi suficiente para refletir um aumento na expressão de aromatase. 

Na medula espinhal, notou-se processos de astrogliose pelo aumento da 

expressão de GFAP frente a estímulos inflamatórios (EAE) e ao tratamento com G1. 

Todavia, na cultura, esse aspecto não foi reproduzido agudamente, sugerindo, 

novamente, a influência do tempo de tratamento nesses resultados  

 A literatura mostra que os astrócitos são capazes de expressar MHC de classe II 

e móleculas co-estimulatórias como CD80 e CD86 (46), permitindo que atuem como 

APCs, bem como moléculas de adesão como ICAM e VCAM que facilitam a entrada 

de células do sistema imune [54, 55]. Diferentes citocinas pró-inflamatórias podem 

influenciar nessa expressão. O IFN-γ pode induzir um aumento na expressão de MHC 

de classe II e moléculas co-estimulatórias, enquanto que IL-17 aumenta a expressão de 

moléculas de adesão. 

No presente estudo, mostramos que os astrócitos corticais expressam algumas 

dessas proteínas e que, embora o IL-17 tenha causado uma diminuição na expressão 

de MHC II, o G1, por si só, também levou à redução na expressão dessa proteína, 

sugerindo mais um mecanismo de ação anti-inflamatória do G1. 

Muitos trabalhos tentam elucidar as vias de sinalização do GPER. Eles mostram 

que a ativação do GPER por G1 pode levar a fosforilação proteica em diferentes 

cascatas de sinalização como ERK, AKT, mTOR e NFkB. Porém, grande parte dos 

estudos são feitos em células de linhagens de câncer mama, que possuem uma 
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responsividade diferente ao E2 e estão envolvidas em aspectos negativos do câncer, 

como proliferação e invasão celular (121-123).  

Embora nossa amostragem seja ainda pequena, verificamos que a exposição a IL-

17 diminuiu os níveis proteicos da forma fosforilada de mTOR e que a exposição 

concomitante com G1 reverteu esse efeito. Todavia, o tratamento apenas com G1 

também levou a uma redução de mTOR fosforilada. Por isso, verificando 

ascendentemente a via. Analisamos as proteínas quinases AKT e ERK1/2 e nenhum 

tratamento foi capaz de alterar a expressão dessas proteínas. Novamente vale ressaltar 

que a amostragem é pequena e novos ensaios se fazem necessários. 

Embora não tenha sido possível determinar os exatos mecanismos de ação do 

agonista de GPER, evidenciamos que o tratamento farmacológico com G1 acarreta 

ações protetoras nos animais com EAE e que a presença de GPER nos astrócitos 

sugerem que estas células podem ter um papel ativo nos mecanismos anti-

inflamatórios induzidos por G1.  

  



65 
 

 
 

 Conclusão 

A astrogliose reativa é caracterizada pela proliferação e hipertrofia dos astrócitos 

em resposta a uma variedade de insultos ao sistema nervoso central. Essas alterações 

não são apenas um mecanismo compensatório destinados a proteger metabolicamente 

os neurônios frente a insultos, mas também uma característica presente em doenças 

neuro-inflamatórias e neurodegenerativas, tendo como finalidade a redução da 

inflamação crônica.  

O estrógeno é amplamente descrito na literatura por seu papel anti-inflamatório 

pelas suas ações via receptores nucleares, e mais recentemente, o agonista seletivo de 

GPER, também mostra alguns efeitos promissores. A astrogliose causada pelo G1, bem 

como a diminuição do escore clínico da doença são indícios dessa ação anti-

inflamatória.  

Cada célula responde de modo diferente aos mesmos estímulos e ainda se faz 

necessário elucidar mais detalhadamente as vias de sinalização envolvidas no 

processo de ativação do GPER nos astrócitos. 

A compreensão dos efeitos anti-inflamatórios e a adaptação dos astrócitos frente 

a esses insultos pode fornecer ferramentas farmacológicas capazes de modular a 

reatividade local dessas células e a busca de novos tratamentos para muitas doenças. 
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