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RESUMO 
 

Kinoshita PF. Sinalização inflamatória e a modulação da expressão de genes 
induzida pela ação da ouabaína nas isoformas α1, α2 - Na+, K+-  ATPase em células 
da glia. [dissertação (Mestrado em Farmacologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2013. 
 
Na,K-ATPase é uma proteína de membrana que tem como função manter o 
equilíbrio osmótico nas células pela hidrólise de ATP. Ouabaína (OUA) é conhecida 
como um hormônio endógeno produzida no hipotálamo e na glândula adrenal. Esse 
glicosídeo cardiotônico se liga a Na,K-ATPase  e é capaz de ativar cascatas de 
sinalização em concentrações não relacionadas com o efeito inibitório da enzima. 
As subunidades α da Na,K-ATPase possuem 4 isoformas que são distribuídas de 
forma diferenciada nos tecidos. Estudos sugerem que cada isoforma pode ter um 
papel fisiológico em resposta à ligação com a OUA. No sistema nervoso central, 
neurônios expressam α1 e α3, enquanto as células da glia α1 e α2. As células da 
glia são importantes  na resposta contra lesões no cérebro e também controlam a 
inflamação que é crucial nas doenças neurodegenerativas. Dados na literatura 
mostram que a OUA tem efeito protetor em alguns tipos de dano. O objetivo do 
estudo é avaliar a função da isoforma α2 na cultura de  células da glia de 
camundongos em resposta à OUA e ao LPS. Primeiramente, nós investigamos a 
ação da OUA  em diversas concentrações e LPS (1υg/mL) na viabilidade celular 
(LDH) e proliferação celular (MTT). O  LPS  foi utilizado como modelo de 
inflamação e uma das perguntas era se o tratamento prévio com OUA, seria capaz 
de reverter a ativação do fator de transcrição NF-κB que está envolvido com 
inflamação ativado por LPS. Os tratamentos foram realizados com o meio DMEM 
sem soro com diferentes concentrações de OUA (1υM, 10υM, 100υM), tempos de 
incubação (15 minutos, 1 and 6 horas).  A translocação nuclear do RelA 
(subunidade do NF-κB ou p65) foi avaliada por ensaio de imunoflorescência. Nós 
selecionamos as concentrações que diminuíram a translocação de RelA na 
presença de LPS e avaliamos a atividade do NF-κB pelo ensaio de EMSA. O pré-
tratamento com OUA (10υM) por 1 hora diminuiu a ativação do NF-κB induzida 
pelo LPS (1 hora). Após essa etapa, nós silenciamos a isoforma  α2 das células da 
glia com RNAi ou com uma sequência  aleatória (scramble). Enquanto o grupo 
scramble mostrou uma ativação da ERK no tratamento com LPS em comparação 
com os grupos controle, OUA e OUA+LPS, no grupo RNAi não ocorreram 
diferenças. O mesmo padrão foi observado na expressão do RelA citoplasmático, 
onde houve uma diminuição da expressão da proteína em relação aos outros 
grupos, porém, essa diferença não ocorreu no grupo RNAi. Logo, os nossos dados 
mostram que o pré-tratamento com OUA reverte o efeito na ativação do NF-κB 
causado pelo LPS. Provavelmente, a isoforma α2 está relacionada com alguma via 
de sinalização que interage com a via do LPS. 
 
Palavras-chave: Na,K-ATPase. Ouabaína. LPS. Células da glia. NF-κB. 

 

 



	  
	  

	  
	  

 

ABSTRACT 

Kinoshita PF. The influence of Na,K-ATPase isoforms in ouabain signaling cascade 
against LPS induced NF-κB activation in glial cells. [ Master thesis (Pharmacology)]. 
São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2013. 

Na,K-ATPase is a conserved membrane protein which maintains the osmotic 
balance in the cell by the hydrolysis of ATP. Ouabain (OUA) is known as an 
endogenous hormone produced in hypothalamus and adrenal gland. This cardiac 
glycoside binds to Na,K-ATPase and it can activate signaling pathways in 
concentrations that is not linked to the common effect of the enzyme inhibition. The 
α subunits of Na,K-ATPase have 4 isoforms which are distributed in a different 
pattern in the tissues. Studies suggest that each isoform may have a different 
physiological role in response to OUA binding. In the central nervous system, 
neurons express the α1 and α3, while the glial cells α1 and α2. Glial cells have an 
important role in the response against injury in the brain and they also control 
inflammation which is crucial to trigger neurodegenerative diseases. In fact, some 
data have reported that OUA can protect against some types of injury. The aim of 
this study is to evaluate the role of α2 isoform in glial cells in response to OUA and 
LPS stimulus. Firstly, we investigated the action of OUA in a range of 
concentrations in LPS (1υg/ml) effects in cell viability (LDH) and cell proliferation 
(MTT). LPS was used as a model of inflammation and one of our questions was if 
the treatment with OUA before LPS was capable of reduce the activation of the 
transcription factor NF-κB which is involved in inflammation activated by LPS. NF-
κB in glial cells has a pro-inflammatory effect. Treatments were performed in culture 
medium (DMEN) without serum with different OUA concentrations (1υM, 10υM, 
100υM), time of incubation (15 minutes, 1 and 6 hours) and LPS in different time 
points (1, 2 and 6 hours). RelA (NF-κB subunit) nuclear translocation was evaluated 
by immunofluorescence assay. Then, we selected the concentrations that 
decreased the RelA nuclear translocation in presence of LPS and we evaluated the 
activity of NF-κB by the  electrophoretic mobility shift assay. The pre-treatment with 
OUA (10υM) for 1 hour decreased the NF-κB activation induced by LPS (1υg/ml, 
1h). We also silenced the α2 isoform in mice primary culture glial cells with iRNA or 
with an aleatory sequence (scramble). While the scramble group showed ERK 
activation in LPS treatment in comparison with the control, OUA and OUA+LPS, the 
RNAi group showed no difference. The same pattern was observed with cytosolic 
p65, the treatment of LPS decrease the amount of p65 in cytoplasm in comparison 
with control and OUA, but we couldn’t find any difference between the groups 
treated with iRNA. Taken together our data showed that OUA pretreatment 
reversed the NF-κB activation induced by LPS in primary cultures of glial cells from 
mice. Probably,the α2 isoform is related with some signaling pathway that interacts 
with the LPS pathway. 

Keywords: Na,K-ATPase. Ouabain. LPS. Glial cells. NF-κB. 
 
 
 
 



	  
	  

1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 A enzima Na+,K+-ATPase 
 

A Na+,K+-ATPase é uma proteína de membrana essencial para a 

sobrevivência, não simplesmente por ser expressa em todas as células do corpo 

humano, mas também devido a sua função de manter o equilíbrio osmótico da 

célula e o potencial de membrana através da hidrólise de uma molécula de ATP o 

que mantém as concentrações do meio intracelular de K+ elevadas e as de Na+ 

baixas, o que é essencial para a transmissão nervosa e a manutenção da célula (1, 

2).  

Além disso, o gradiente de Na+ fornece energia que mantém os transportes 

ligados a este íon. Estes sistemas de transportes secundários atuam no transporte 

de íons(H+,Ca+2,Cl-, PO4
-3), substratos (glicose e aminoácidos) e de 

neurotransmissores através da membrana plasmática (3-6). No rim, a enzima 

Na+,K+-ATPase desempenha uma função importante na reabsorção de Na+  e de 

água. Assim, a enzima é essencial na manutenção do equilíbrio eletrolítico e dos 

líquidos do organismo (4, 7). 

Porém, foi descoberto que além dessas funções, ela também poderia atuar 

como um transdutor de sinais por Xie e Askari (8), ativando cascatas de sinalização 

como Src-Ras-ERK( Src: proto-oncogene tirosina quinase, Ras: tipo de proteína G 

de baixo peso molecular e ERK: MAP quinase) e em diversos processos celulares 

como crescimento, apoptose, motilidade e adesão (9).  

A Na+,K+-ATPase possui três subunidades : α,β e γ (10). 

A subunidade α (massa molecular de aproximadamente 110kDa) é um 

peptídeo com 8-10 domínios transmembrânicos e também chamada de subunidade 

catalítica, pois é responsável pela troca de íons Na+ e K+ e é onde se encontra o 

sítio de ligação com glicosídeos cardiotônicos como a OUA (11). O sítio de ligação 

é altamente conservado em diversos organismos como sapos (12) e humanos (13), 

revelando um importante papel fisiológico desse sítio. 

A subunidade β é uma glicoproteína com um único segmento 

transmembrânico e importante na garantia da funcionalidade da Na+,K+-ATPase, 

através da manutenção da conformação ativa da subunidade α1 (14) e também na 



	  

	  
	  

sua integração na membrana plasmática. Dependendo do grau de glicosilação da 

proteína em diferentes tecidos, a sua massa molecular pode variar de 40 a 60kDa  

(15). 

A subunidade γ ou FXYD é um polipeptídeo hidrofóbico pequeno de 8-14 

kDa que está relacionada com a afinidade de íons Na+ pela Na+,K+-ATPase (no 

caso dos rins para controle da reabsorção de íons Na+ no túbulo renal de acordo 

com as necessidades do organismo) ou até mesmo na diminuição da afinidade de 

íons K+ extracelular o que é essencial na excitabilidade neuronal (16). Essa 

subunidade também atua na atividade da Na+,K+-ATPase, tanto no seu aumento 

como na diminuição. 

A subunidade mais relevante do ponto de vista da atividade funcional e 

relacionado a presença do sítio catalítico é a α, pois é o sítio de ligação com os 

glicosídeos cardiotônicos que leva a ativação de cascatas de sinalização como Src-

Ras-ERK e ativação da Akt ( proteína quinase de serina/ treonina) que são vias 

importantes no crescimento celular, além disso, mutações nessa subunidade 

podem causar diversas doenças como hipertensão, enxaqueca (17) e 

parkinsonismo genético (18). 

 
1.2 Isoformas da Na+, K+ - ATPase 
 

A enzima Na+,K+-ATPase, à exemplo de outras proteínas celulares, pode 

ser encontrada em várias isoformas. O desenvolvimento de múltiplas isoformas 

possibilita versatilidade funcional para células, o que gera condições para que 

estas enzimas realizem as suas várias funções no organismo. Em alguns casos, as 

isoformas surgem da duplicação de genes ou estão relacionadas à forma de 

processamento após uma transcrição alternativa da mensagem de um mesmo 

gene. Assim, no caso da enzima Na+,K+-ATPase, existem diferentes genes que 

codificam formas moleculares distintas dos dois polipeptídeos principais (α e β)  

(19-23). 

A subunidade α possui 4 tipos de isoformas: α1, α2, α3 e α4. A isoforma α1 

está presente em praticamente todas as células enquanto a α4 está presente 

apenas em espermatozóides e co-existe com a isoforma α1 (o mesmo ocorre com 

as outras isoformas) (24). As três isoformas mais caracterizadas (α 1,2,3) 



	  

	  
	  

apresentam mais de 90% de homologia na sua seqüência, sendo as diferenças 

mais importantes encontradas na porção N-terminal (25). 

As isoformas também são diferentes quanto à sensibilidade à OUA. Em 

ratos e camundongos, a subunidade que é mais sensível à OUA é a α4 enquanto a 

α1 é a menos sensível, ou seja, a concentração de OUA necessária para inibir a 

isoforma α1 da Na+,K+-ATPase é muito maior do que a necessária para a α4 (26). 

No caso das células do sistema nervoso central (SNC), os neurônios 

possuem as isoformas α1 e α3, enquanto as células da glia possuem as isoformas 

α1 e α2 (27). 

A deficiência das isoformas α2 e α3 no SNC de camundongos pode resultar 

em déficit de memória e aprendizado revelando a importância da Na+,K+-ATPase 

no funcionamento das vias associadas a memória espacial. Assim como a 

deficiência da isoforma α1 aumenta a resposta locomotora à metanfetamina e 

aumenta a concentração basal de corticosterona (28). 

A diferença apresentada entre a expressão, atividade e regulação das 

isoformas sugere que há uma relevância fisiológica associada a sua distribuição 

celular no SNC e periférico. Como exemplo, evidências apontam que os astrócitos 

aumentam a expressão de α2 em resposta a presença de amônia que é 

considerado um estímulo nocivo ao SNC (29). Logo, cada subunidade possui 

diferentes funções e resposta diferenciada no organismo à um mesmo estímulo. 

 
1.3 Ouabaína (OUA) 
 

A OUA (Figura 1) é um glicosídeo cardiotônico que pode ser extraído da 

planta Strophantus gratus sendo descrita como um novo hormônio. Evidências 

demonstram presença de imunoreatividade para OUA em quase todos os tecidos, 

incluindo o plasma, mas os níveis mais elevados foram encontrados na adrenal, 

pituitária e hipotálamo (30, 31), embora pouco se saiba a respeito da função 

fisiológica da OUA no organismo. 

 

 

 

 

 



	  

	  
	  

 

 

 

Figura1- Estrutura química da OUA 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Bagrov et al., 2009 (39). 

 

Na terapêutica os glicosídeos cardiotônicos são utilizados em casos de 

insuficiência cardíaca congestiva, pois em altas doses são capazes de inibir a 

Na+,K+-ATPase e assim há um aumento de íons Na+ intracelular o que leva a 

perda do gradiente de concentração, garantindo a abertura de canais de cálcio 

dependentes de voltagem, maior aporte de íons cálcio intracelular e como 

consequência um aumento da contractilidade cardíaca (32). 

Como a OUA é sintetizada no próprio organismo, ela provavelmente possui 

alguma função fisiológica importante (33, 34), pois quando a OUA se liga a 

Na+,K+-ATPase em astrócitos hipocampais, ela provoca oscilações de cálcio que 

podem ativar o IP3R (receptor de trifosfato inositol) e fatores de transcrição como o 

NF-κB (fator nuclear associado a cadeia leve kappa do linfócito B)  que é 

importante no desenvolvimento celular.  

Além disso, durante a fase de desenvolvimento fetal, os níveis de OUA se 

encontram elevados (33). Foi descoberto recentemente que a Na+,K+-ATPase é 

responsável pelo controle do movimento dos olhos durante o sono REM, quando a 

Na+,K+-ATPase está inibida, não há o movimento rápido dos olhos (35). 



	  

	  
	  

Nos últimos anos, entretanto, vários trabalhos têm procurado investigar os 

mecanismos moleculares através dos quais a enzima é capaz de atuar como um 

receptor que modula a função de diferentes proteínas intracelulares (36, 37). 

Estudos realizados em cardiomiócitos demonstraram que a Na+,K+-ATPase 

possui múltiplos parceiros de sinalização e que a OUA ativa várias vias de 

sinalização para enviar mensagens para várias organelas intracelulares via 

regulação da interação entre a enzima e outras proteínas de membrana ou 

presentes no citoplasma das células (38, 39). 

As vias de sinalização que são rapidamente ativadas pela interação da OUA 

com a enzima Na+,K+-ATPase, e que são independentes das alterações nas 

concentrações intracelulares de Na+, K+, incluem a ativação da Src, com 

consequente transativação do receptor do fator de crescimento epidermal (EGF), 

recrutando o Shc (proteínas contendo domínio SH-2), Grb2 (proteína 2 ligada ao 

receptor fator de crescimento), Sos (um fator de troca do nucleotídeo guanina) com 

consequente ativação da Ras (38). 

A ativação da Ras leva a um aumento da geração de ROS (espécies 

reativas de oxigênio) através de uma via desconhecida que parece envolver a 

ativação da cascata da ERK. Através desta via ocorre ativação de vários fatores de 

transcrição, tais como, AP-1 (ativador de proteína 1), CREB (elemento responsivo 

ao AMPc) e NF-κB, os quais estão associados a expressão de inúmeros fatores 

neurotróficos e citocinas, além de proteínas, tais como a subunidade α3 da enzima 

Na+,K+-ATPase e fator natriurético atrial (36, 38). 

Estudos recentes no nosso laboratório mostram que a administração 

intrahipocampal de  baixas doses de OUA ativam o NF-κB e que parte desse efeito 

está associado com uma possível interação entre a Na+,K+-ATPase e o receptor de 

NMDA ( N-metil D-aspatato), uma vez que o MK-801(antagonista da atividade 

funcional do canal associado ao NMDA) foi capaz de reverter este efeito. Além da 

ativação do NF-κB, há também um aumento dos níveis de RNAm de Bdnf (fator 

neurotrófico derivado do encéfalo), NOSi (óxido nítrico sintase induzida), Tnf ( fator 

de necrose tumoral) e Bcl-2, sugerindo que este hormônio pode modular genes 

envolvidos na sinalização inflamatória e das neurotrofinas no SNC (40). 

Outro estudo do nosso laboratório confirmou estas evidencias in vitro e 

avançou no estudo dos mecanismos intracelulares na medida em que mostrou que 

em cultura neuronais cerebelares de ratos, a OUA (10υM)  ativa o NF-κB (os 



	  

	  
	  

dímeros p50/p65 e p65/p65) que aumenta os níveis de RNAm de Tnf, IL-1β ( 

interlleucina 1 β) e Bdnf. Com o uso de inibidores, foi possível verificar que essa 

ativação ocorre devido a cascata NMDA-Src-Ras-ERK (41). 

Figura 2 - Esquema da cascata de sinalização ativada pela OUA no SNC e  
                sua possível interação com o receptor de NMDA. 
 

 
Fonte: Kawamoto et al., 2012 (40). 

 

Um estudo em células epiteliais do túbulo proximal do rim demonstrou que 

este glicosídeo cardiotônico, em doses que causam somente inibição parcial da 

Na+,K+-ATPase, atua como um indutor biológico de oscilações regulares de baixa 

frequência do cálcio intracelular que permitem ativação do fator de transcrição NF-

κB (9). 

O interessante é que este efeito requer uma interação entre o transporte de 

cálcio localizado na membrana plasmática com os estoques de cálcio 

intracelulares. O elemento chave deste processo é a liberação de cálcio do retículo 

endoplasmático e o influxo de cálcio através dos canais de cálcio dependentes de 

voltagem. O cálcio é um importante segundo mensageiro intracelular, pois pode 

estimular a liberação de cálcio do retículo endoplasmático em um processo 

denominado CICR (Ca2+-induced Ca2+ release) (36, 42). 



	  

	  
	  

Assim, acredita-se que, na verdade, a enzima Na+,K+-ATPase apresenta 

dois pools distintos. Um destes pools está associado às propriedades de transporte 

de íons Na+ e K+, enquanto que o outro altera a interação proteína-proteína, 

levando à ativação de vias independentes dos íons Na+ e K+ (38). 

 

1.4 NF-κB 
 

Descoberto em 1986, o NF-κB é um fator de transcrição que uma vez 

ativado por agentes como lipopolissacarídeo (LPS), possui a capacidade de ligar-

se a uma sequência de 10 pares de bases na região promotora do gene que 

codifica a cadeia leve κ das moléculas de anticorpo das células B (43). Este fator é 

um dímero, geralmente constituído pelas subunidades p65 (também chamada 

RelA) e p50 (44, 45). Além destas subunidades, outras foram descritas, tais como a 

c-Rel, RelB, e p52, e muito provavelmente, diferentes tipos de combinações ativam 

ou bloqueiam a expressão de genes distintos, como os homodímeros inibitórios 

p50/p50 e p52/p52 (46). 

O fator de transcrição NF-κB é evolutivamente conservado, tendo sua ação 

descrita em diversas células que compõem os organismos complexos, 

apresentando uma vasta gama de efeitos devido aos variados estímulos que o 

ativam e fenômenos que regula. 

Entre estes estímulos estão neurotransmissores (por exemplo glutamato), 

neurotrofinas, proteínas como a β-amilóide, citocinas (IL-1β e TNF), 

glicocorticóides, peptídeo natriurético atrial, produtos provenientes de vírus e 

bactérias, irradiação ultravioleta, produtos de reações de enzimas como da NOSi e 

da ciclooxigenase tipo 2 (COX-2) (47). 

Quando não estimulado, o fator NF-κB encontra-se no citoplasma ligado a 

uma proteína inibitória, o IκB. Este complexo impede a translocação do NF-κB para 

o núcleo. A fosforilação e a degradação do IκB são necessárias para que ocorra a 

translocação do citoplasma para o núcleo (44, 48). 

Vários estímulos levam a fosforilação do IκB, fundamental para sua 

degradação. A proteína IκB fosforilada recebe ação da ubiquitina ligase, e em 

seguida é degradada nos proteossomas liberando o NF- κB. A fosforilação do IκB 

ocorre pela ação de proteínas quinase específicas que fosforilam os seus sítios 



	  

	  
	  

serina nas posições 32 e 36 com a consequente degradação pelo proteossoma 

26S (49, 50).  

Esta fosforilação é feita principalmente pelo complexo IκB quinase (IKK), que 

contém duas subunidades com propriedades de quinase, IKKα e IKKβ (51). O 

desmembramento do complexo IκB/NF-κB permite o transporte do NF-κB para o 

núcleo, com consequente ligação deste nos genes que apresentam a sequência 

regulatória GGGACTTTCC junto à região promotora, o que leva a um aumento (ou 

uma repressão) na expressão do gene alvo (46).  

Todas as subunidades do NF-κB possuem um domínio em comum chamado 

RHD (domínio de homologia Rel) o qual é responsável pela ligação com o DNA e 

dimerização. Porém, apenas RelA, RelB e c-Rel possui o domínio de transativação 

(TADs) que ativa é capaz da ativar a transcrição. Enquanto que as subunidades 

p50 e p52 interagem com BCL-3 (faz parte da família do IκB) que é nuclear e atua 

como um co-ativador transcricional (Figura 3) (52). 

 

Figura 3 - Representação das subunidades do NF-κB :RelA, RelB, c-Rel, p50/p105 
e p52/p100. Mostrando a presença do domínio RHD em todas as 
subunidades e a apenas as subunidades RelA, RelB, c-Rel tem o 
domínio C-terminal (TADs) que ativa é capaz de ativar a transcrição. 

 

 
Fonte: Adaptado de Perkins, 2007 (52). 

 

O interesse crescente no estudo deste fator de transcrição decorre da 

enorme quantidade de genes e processos celulares que o NF-κB regula, tais como: 



	  

	  
	  

desenvolvimento, plasticidade, morte e defesa celular. Entre os genes regulados 

podemos citar: os envolvidos na síntese de enzimas, como a NOS e COX-2 

induzíveis, e da enzima de defesa antioxidante superóxido dismutase (SOD); 

interleucinas, TNF, moléculas de superfície celular, α3-Na,K-ATPase, complexos 

de histocompatibilidade de classe I e II; proteínas de fase-aguda, tais como, 

amilóide série A, além da proteína IkBα. 

Adiciona-se a este amplo espectro de ação o fato de que vários genes virais 

são regulados pelo NF- κB, como por exemplo, os do vírus de imunodeficiência 

humana, relevante para o estudo de disfunções associadas à Síndrome da 

imunodeficiência adquirida (47, 53). 

No SNC, o NF-κB pode ser encontrado em duas formas: uma constitutiva, 

presente em muitos neurônios e outra induzível (também presente em neurônios e 

em células da glia). A forma constitutiva, que desempenha uma regulação 

constante é também responsável pela ativação de certos genes em culturas 

neuronais primárias (54, 55). 

Concentrações de glutamato da ordem de nanomolar (as quais não são 

tóxicas) são suficientes para ativar o NF-κB, propondo uma função na transmissão 

sináptica glutamatérgica. Ambos os receptores do subtipo N-metil-D-aspartato 

(NMDA) e AMPA/Cainato são capazes de ativar o NF-κB. 

Foi descoberto também que o NF-κB regula a formação da memória 

espacial, a transmissão sináptica e a plasticidade. A inibição do NF-κB leva a 

diminuição na fosforilação do fator de transcrição CREB que tem como função a 

transdução de sinais sinápticos em neurônios (56). 

No sistema nervoso há evidências que suportam a dupla função do NF-κB nas 

doenças neurodegenerativas, a ativação do NF-κB nos neurônios promove a 

sobrevivência, enquanto a ativação na glia e nas células imunes medeiam 

processos inflamatórios patológicos (57). Em células PC12, o NF-κB promove a 

morte celular no tratamento com cocaína através do aumento da fragmentação do 

DNA e ativação da caspase-3 (58). Porém, na cultura cerebelar de ratos, doses 

subletais do peptídeo β- amilóide ativa o NF-κB o que mostra uma resposta 

adaptativa ao estresse causado pelo β- amiloide o que aponta para uma ação 

neuroprotetora do NF-κB relacionada com o receptor de NMDA, Src, Ras, ERK e 

PI3K/Akt (59). O efeito neuroprotetor do NMDA em cultura de células de cerebelo 

que ativa o BNDF ocorre devido a ativação do NF-κB (60). 



	  

	  
	  

 
 
 
1.5 Sinalização da glia na presença de LPS 
 

O LPS é um lipopolissacarídeo de membrana de bactéria gram negativa que 

é liberado de forma livre ou em agregados com proteínas de superfície quando a 

bactéria se multiplica ou morre. 

O mecanismo básico do LPS é que os agregados de LPS são dissociados 

pela LBP (LPS-protein binding) para formar o complexo LPS/LBP. Este complexo é 

transferido para o mCD14 (CD14 de membrana) presente em monócitos, levando a 

ativação celular ou transferido para a sCD14 (CD14 solúvel) presente no sangue e 

em fluidos. 

Toll-like receptor 4 (TLR4) é o receptor que reconhece o LPS e é 

considerado a molécula de reconhecimento do sistema imune inato. A sinalização 

pelo TLR4 ocorre pelo recrutamento sequencial de uma molécula adaptativa 

MyD88 e a quinase do receptor associado a IL-1 (IRAK). A sinalização de LPS 

ocorre de maneira bem similar a sinalização de IL-1. O MyD88 citoplasmático se 

liga ao complexo Toll/interações Toll. Essa ligação é seguida do recrutamento do 

IRAK para o complexo (Figura 4). 

O IRAK dissocia-se do receptor e interage com o receptor de TNF associado 

ao fator 6 (TRAF6) o que resulta na ativação celular através do NF-κB e a quinase 

Jun N- terminal/proteína quinase ativada pelo estresse (JNK/SAP) os quais são 

sistemas responsáveis pela ativação de diversos genes inflamatórios (Figura 4). 

Logo, o LPS é uma molécula capaz de causar inflamação e também apoptose. 

As células da glia antes eram conhecidas apenas como células de 

sustentação, porém, as suas funções são muito mais importantes, estando 

associadas com a manutenção da integridade funcional dos neurônios através da 

proteção, reparação, regeneração de neurônios, e produção da mielina (61).  

As células da glia podem ser divididas em 3 tipos: astrócitos, microglia e 

oligodendrócitos. 

As células mais importantes do ponto de vista inflamatório são a microglia e 

os astrócitos. A microglia é responsável pela resposta imune inata e adaptativa no 

SNC. Os astrócitos são responsáveis pela captura de neurotransmissores, 



	  

	  
	  

modulação da entrada de monócitos e linfócitos pela barreira hematoencefálica e 

pelo fornecimento de nutrientes aos neurônios como lactato e fatores de 

crescimento (62). 

Os astrócitos possuem o fator de histocompatibilidade I e II o que demonstra 

a sua capacidade de apresentação de antígenos e de produzir diversas citocinas 

como IL-1β e TNF e com isso a sua participação na neuroinflamação (63). 

Em culturas de astrócitos de ratos foi descoberto que baixas doses de 

amônia, que é um estímulo nocivo ao cérebro e um indicativo de falência renal, 

aumenta a produção de compostos semelhantes à OUA (ouabain-like), com 

consequente inibição da atividade Na+,K+-ATPase (29, 64). 

Os compostos ouabain-like se ligam a Na+,K+-ATPase, ativando a Src que 

estimula o receptor de tirosina quinase do receptor EGF, como conseqüência a 

ativação de Ras, Raf via MEK e a fosforilação de ERK(1/2) e também há um 

aumento na expressão da isoforma α2-Na+,K+-ATPase, o que demonstra que 

provavelmente a isoforma α2-Na+,K+-ATPase tem uma função protetora frente a 

um estímulo nocivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  
	  

Figura 4 - Esquema mostrando a ação do LPS a partir do TRL4. 

 
 
O LPS interage com a LBP formando um complexo com a proteína CD14 que interage com o TRL4 que 
leva ao recrutamento MyD88 e IRAK.O IRAK se dissocia e interage com a TRAF6 que resulta na 
ativação do NF-κB e a Jun/Fos que leva a ativação de diversos genes inflamatórios (65). 
 

1.6 RNA de interferência (RNAi) 
 

A descoberta recente do RNAi , um mecanismo de regulação de genes 

conservados em plantas e em células mamárias revolucionou as oportunidades de 

estudar modelos biológicos e também de encontrar novas formas de tratar 

doenças. O RNAi tem várias vantagens como alta especificidade (com apenas uma 

mutação é possível alterar o silenciamento), versatilidade e eficiência (que pode 

chegar até à 90%) (66). 

 Existem 3 tipos de RNAis : short interfering RNA (siRNA), micro 

RNA(miRNA) e piRNA, sendo os 3 tipos presentes em animais. Os siRNA e miRNA 

são compostos de 21-25 nucleotídeos, originados de RNA longo de dupla-

fita(dsRNA) e também chamados de RNA não-codificadores. No caso do miRNA, 
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no núcleo é formado o Pri-miRNA que é processada pela Drosha e transformada 

em Pre-miRNA (short harpin) que é transportado para o citoplasma pela exportina 5 

(67). 

 

Figura 5 - Esquema do mecanismo de atuação do siRNA 

 

 
A célula reconhece esse dsRNA ou o Pre-miRNA e uma RNAase 

dependente de ATP nomeada Dicer (membro da família RNAse III das 

endonucleases específicas de dsRNA) quebra o dsRNA longo em vários siRNAs 

que serão transferidos para um complexo indutor de silenciamento do RNA (RISC). 

No complexo, o siRNA interage com a proteína argonaute que também faz 

parte da RISC e junto com o siRNA são essenciais para o silenciamento. A fita anti-

senso do siRNA guia o complexo RISC até um mRNA com a sequência 

complementar e a argonaute cliva a sequência da mRNA o que leva a sua 

degradação e impede a tradução (68, 69). 

 
 

 
 
 
 



	  

	  
	  

7 CONCLUSÂO 
 
 
 Na cultura primária de glia  de camundongos, o pré-tratamento de 10µM de 

OUA  é capaz de reverter o aumento de atividade de NF-κB causado por um 

estímulo inflamatório como o LPS (1µg/mL), evidenciando o papel anti-inflamatório 

da OUA. Além disso, através do silenciamento da isoforma α2 da Na+,K+-ATPase, 

observamos que essa isoforma tem um papel importante na sinalização 

inflamatória causada pelo LPS, pois o silenciamento diminui a ativação da ERK em 

células tratadas com LPS em relação ao grupo “scramble” e leva a perda da 

translocação nuclear de RelA causada pelo tratamento com LPS. 
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