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RESUMO 

ORELLANA AMM. Administração Intrahipocampal de Ouabaína ativa o NF-κB e a sinalização 
da proteína WNT em ratos. [dissertação (Mestrado em Farmacologia)] São Paulo: Instituto 
de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, 2012. 
 

A enzima Na+, K+-ATPase (Sódio Potássio Adenosina Trisfosfatase), é uma proteína de 

membrana altamente conservada em eucariotos, que através da hidrólise de uma molécula 

de ATP é capaz de gerar um gradiente eletroquímico, fundamental para manter o balanço 

osmótico das células, o potencial de repouso das membranas e a propriedade excitatória 

das células musculares e nervosas. Além de seu papel regulatório na homeostasia iônica, 

desempenha um papel na transdução de sinal e na ativação de transcrição gênica, 

modulando na presença de ouabaína o crescimento celular, migração e morte celular 

programada. A Ouabaína (OUA) é um esteróide cardiotônico, produzido no córtex da 

adrenal e no hipotálamo. Em linhas gerais, a sinalização da Na+, K+-ATPase promovida pela 

OUA parece ativar vias associadas à modulação de fatores de transcrição como a via da 

Src, MAPK, Ca2+ e NF-κB. Evidências indicam que o NF-κB exerça algum tipo de modulação 

na via canônica do WNT, no entanto os mecanismos moleculares ainda são desconhecidos. 

As vias de sinalização celular associadas à proteína WNT desempenham funções 

importantes durante a embriogênese e na homeostase de tecidos adultos, por estar 

relacionada ao processo de neurogênese. Assim, o objetivo do presente projeto é verificar 

se a administração intrahipocampal de ouabaína é capaz de modular a atividade das vias 

canônicas do NF-κB e da WNT. Estas vias foram estudadas em um decurso temporal 

imediato (1 -2 horas) e tardio (10, 24 e 48 horas) utilizando técnicas como Western 

Blotting, RT-PCR e Ensaio de Retardamento da Mobilidade Eletroforética para NF-κB 

(EMSA). Os resultados encontrados mostram que a OUA (10 nM) foi capaz de ativar a via de 

sinalização NF-κB, após 1 hora, 10, 24 e 48 horas, seguindo um comportamento oscilatório. 

A OUA também foi capaz de ativar a via canônica do WNT, sendo que 10 horas após a sua 

administração ocorreu aumento da fosforilação da proteína GSK-3β, enquanto que em 24 

horas, observamos aumento da translocação nuclear da β-CATENINA. Além disso, pode-se 

verificar aumento de BDNF ao longo de todo o decurso temporal.  Em resumo, 10 nM de 

OUA é capaz de ativar primeiramente a via do NF-κB e tardiamente a via canônica do WNT.   

 

 

Palavras-chave: Ouabaína. WNT. NF-κB. Neuroinflamação. β-CATENINA.   

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

ORELLANA AMM. Intrahippocampal injection of Ouabain activates NF-κB and WNT signaling 
pathways in rats. [Master thesis (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade de São Paulo, 2012. 
 

The enzyme Na+,K+-ATPase (Sodium Potassium Adenosine Trisfosfatase) is an integral 

membrane protein, highly conserved in eukaryotes, which through hydrolysis of one ATP 

molecule establishes the electrochemical gradient across the plasma membrane, which is 

essential to maintain the osmotic balance of cells, the resting membrane potential and the 

excitatory property of nerve and muscle cells. Besides its role in ion homeostasis, several 

recent studies suggest that this pump may also act as a signal transducer and transcription 

activator involved in cell growth, differentiation and programmed cell death. Ouabain 

(OUA), the ligand of Na+,K+-ATPase, is a steroid derivative that is produced by the adrenal 

cortex and hypothalamus. After OUA binding, the Na+,K+-ATPase signaling seems to 

activate pathways such as Src, MAPK, NF-κB and Ca2+. Some evidence indicate a possible 

crosstalk between the NF-κB signaling pathway and the canonical WNT pathway, however 

the molecular mechanisms are still unknown. The canonical WNT play important roles 

during embryogenesis and in adult tissue homeostasis, as it is related to neurogenesis 

process. The aim of this project is to verify if the intrahipocampal administration of OUA is 

able to modulate the activity of the canonical pathways of NF-κB and WNT. Both pathways 

were studied after 1 and 2 hours, and after 10, 24 and 48 hours by Western blot, RT-PCR 

and Electrophoretic mobility shift assays, that were used to determine changes in both 

canonical pathways. The results show that the OUA (10 nM) was able to activate the NF-κB 

signaling pathway after 1, 10, 24 and 48 hours following an oscillatory profile. The OUA 

was also able to activate the canonical WNT pathway, since after 10 hours there was an 

increased phosphorylation of GSK-3β protein, whereas in 24 hours, we observed increased 

nuclear translocation of β-CATENIN. Moreover, we found increased levels of BDNF 

throughout the time course. In summary, OUA 10 nM is able to first activate the NF-κB 

signaling pathway and later the canonical WNT pathway. 

 

 

 

Key words: Ouabain. NF-κB. WNT. β-CATENIN. Neuroinflammation.  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AMPc – Adenosina Monofosfato Ciclico 

APC - adenomatous polyposis coli 

ATP – Trifosfato de adenosina  

BAFF – Fator Ativador de célula B  

BDNF- Fator Neurotrófico Derivado de Cérebro 

Ca2+ - Cálcio 

CD40 – Proteína pertencente a família dos receptores de TNF 

cDNA – DNA complementar  

Ci – Curie  

CK1 - caseína quinase -1 

Cl- - íon cloreto  

CREB – Elemento de Resposta Ligado ao AMPc 

COBEA- Colégio Brasileiro de Experimentação Animal  

DEPC – Dietil Dicarbonato, inibidor de RNAse 

DNA – Ácido Desoxirribonucléico  

DTT – Ditiotreitol, inibidor de protease 

Ebi – Ubiquitina Ligase 

EDTA - ácido etilenodiamino tetra-acético, agente quelante  

EGFR – Receptor de Fator de Crescimento Epidermal  

EMSA – Ensaio de retardamento da mobilidade eletroforética 

E.P.M – Erro padrão da média  

EROs – Espécies Reativas de Oxigênio  

g – RCF: Força Centrífuga Relativa  

Gapdh – Gliceraldeído 3 fosfato desidrogenase  

GSK-3ββββ - Glicogênio Sintase Quinase-3β  

H+- Hidrogênio  

HCl – Ácido Clorídrico  

HEK293- human embryonic kidney 293 /células embrionárias de rim humano 293 

IKK – complexo de quinases do IκB 

IL-1R - receptor de interleucina-1 

IL6 – Interleucina 6 

IL-1ββββ- Interleucina 1β  

i.p – Intra-peritoneal  



 

 

IP3 - Inositol-trifosfato 

IP3R – Receptor Inositol-trifosfato  

IκκκκB – Proteína Inibitória κB 

K+ - Potássio 

KCl – Cloreto de Potássio 

KH2PO4 – Dihidrogenofosfato de Potássio 

LPS- lipopolissacarídeo 

LRP-6/-5 - receptor de lipoproteína de baixa densidade tipo 5 ou 6 

MAPK – Proteína Quinase Ativada por Mitógeno 

MgCl2 – Cloreto de Magnésio  

Na+ - Sódio 

NaCl – Cloreto de Sódio 

Na2HPO4 - Fosfato de sódio dibásico 

Na+,K+-ATPase - Sódio Potássio Adenosina Trisfosfatase 

NEMO – Modificador essencial de NF-κB 

NF-κκκκB - Fator de transcrição Nuclear kappa B 

nM – nanomolar  

NMDA - receptores glutamatérgicos tipo N-metil-D-Aspartato 

NO – Óxido Nítrico  

NOSi - Oxido Nítrico Sintase induzida 

OUA - Ouabaína 

PBS – Solução salina tamponada com fosfato  

PCP –Polaridade planar celular  

PCR- Reação em cadeia de polimerase 

PKA – Proteína Quinase A 

PKB- Proteína Quinase B 

PMSF – Inibidor de Protease 

PO3
4
- - Fosfato   

q.s.p. – quantidade suficiente para  

Ras - Proteína G de baixo peso molecular 

RNA- Ácido Ribonucléico  

RNAm – RNA mensageiro 

RT-PCR – Reação em cadeia de polimerase por Transcrição Reversa 

SDS- Dodecilsulfato de Sódio  

SGZ - zona subgranular 



 

 

SGK1 – Quinase-1 dependente de glicocorticóide e soro  

Siah-1 – Proteína Ubiquitina Ligase tipo E-3, “Seven in absentia homolog 1” 

Skp1 - Proteína Quinase 1 Associada a Fase S 

SNC – Sistema Nervoso Central  

SO2-
4  - Sulfato  

Src – Proteína Tirosina-quinase proto-oncogênica   

SVZ - zona subventricular  

TAD - Domínio de transativação 

TBE – Tampão Tris- Borato - EDTA 

TBS – Tampão Tris-Salina 

TCF/LEF – Fator promotor de célula T/linfócito 

TGF-ββββ - Fator de Crescimento Transformante beta 

TLR - Receptor do tipo Toll  

TNF - Fator de Necrose Tumoral  

TNFR - receptor do fator de necrose tumoral 

TTBS - Tampão Tris-salina com Tween-20 

U.A – Unidade arbitrária  

UV – Luz Ultra-violeta  

VEGF – Fator de Crescimento do Endotélio Vascular 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 
1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 17 

1.1 Na+, K+-ATPase...................................................................................................... 17 

1.2 As subunidades ........................................................................................................ 17 

1.3 A enzima Na+, K+-ATPase e a Ouabaína................................................................ 18 

1.4 NF-κκκκB ...................................................................................................................... 20 

1.5 Via de sinalização WNT .......................................................................................... 23 

2 OBJETIVOS .............................................................................................................. 26 

3 MATERIAIS E MÉTODOS..................................................................................... 27 

3.1 Animais .................................................................................................................... 27 

3.2 Implantação da cânula no hipocampo dos ratos.................................................... 27 

3.3 Infusão da Ouabaína (OUA)................................................................................... 28 

3.4 Extração de proteínas citoplasmáticas e nucleares................................................ 29 

3.5 Ensaio de Western Blotting para GSK3ββββ, ββββ-CATENINA, IkB, p65,  

NOSi, BDNF, AKT e ERK........................................................................................... 30 

3.6 RT-PCR.................................................................................................................... 31 

3.6.1 Reação de RT (transcriptase reversa): Transcrição do cDNA............................. 31 

3.6.2 PCR (Reação em Cadeia de Polimerase).............................................................. 32 

3.7 Ensaio de retardamento da mobilidade eletroforética (EMSA)............................. 33 

3.7.1 Marcação da sonda ............................................................................................... 33 

3.7.2 Reação de Ligação e corrida do gel...................................................................... 33 

3.8 Análise dos resultados ............................................................................................. 34 

4  RESULTADOS......................................................................................................... 34 

4.1 Padronização da Quantificação das Proteínas GSK-3ββββ, pGSK-3ββββ,  

ββββ-CATETINA e NOSi, pelo Método de Western Blotting............................................ 34 

4.1.1 GSK-3β e pGSK-3β ............................................................................................... 35 

4.1.2 β-CATENINA Nuclear e Citoplasmática............................................................... 36 

4.1.3  NOSi ..................................................................................................................... 37 

4.2 Resultados dos Efeitos da Administração de OUA (10 nM) na  

sinalização imediata e tardia associada ao NF-κκκκB ...................................................... 38 

4.2.1 Efeitos da OUA (10 nM) na expressão de IκB e pIκB em hipocampo  



 

 

de rato, após 1 hora........................................................................................................ 38 

4.2.2 Efeitos da OUA (10 nM) na translocação da subunidade p65 do NF-κB  

em hipocampo de ratos, após 1 hora.............................................................................. 39 

4.2.3 Efeitos da OUA (10 nM) na translocação da subunidade p65 do NF-κB  

em hipocampo de ratos, após 2 horas ............................................................................ 40 

4.2.4 Efeitos da administração de OUA (10 nM, nos tempos 1 e 2 horas)  

 na ativação da via NF-κB, por ensaio de EMSA .......................................................... 41 

4.2.5 Efeitos da Administração de OUA (10 nM, nos tempos 10, 24 e 48 hrs)  

na ativação do NF-κB, por ensaio de EMSA ................................................................. 43 

4.3 Efeitos da OUA (10 nM) na expressão de NOSi .................................................... 44 

4.4 Efeitos da administração de OUA (10 nM) nos níveis de RNAm dos genes  

Bcl2, Bax, Bdnf, Tnf, Nosi e IκκκκBα, em hipocampo de rato, após 1 hora.................... 44 

4.5 Efeitos da administração de OUA (10 nM) nos níveis de RNAm dos genes 

 Bcl2, Bax, Bdnf, Tnf e Nosi em hipocampo de rato, no período de 

 10, 24 e 48 horas ........................................................................................................... 46 

4.5.1 Em 10 horas........................................................................................................... 46 

4.5.2 Em 24 horas........................................................................................................... 48 

4.5.3 Em 48 horas........................................................................................................... 48 

4.6 Efeitos da OUA (10 nM) na ativação do BDNF, nos períodos de  

10, 24 e 48 horas ............................................................................................................ 49 

4.7 Resultados dos Efeitos da Administração de OUA (10 nM) na sinalização 

intracelular associada a via da WNT: GSK-3ββββ e a ββββ-CATENINA, após 1h, 10, 24 e 48 

horas............................................................................................................................... 50 

4.7.1 GSK-3β e pGSK-3β, após 1 hora .......................................................................... 51 

4.7.2 β-CATENINA Nuclear, após 1 hora...................................................................... 52 

4.7.3 GSK-3β e pGSK-3β, 10 horas ............................................................................... 53 

4.7.4 β-Catenina Nuclear, 10 horas............................................................................... 54 

4.7.5 GSK-3β e pGSK-3β, em 24 horas ......................................................................... 55 

4.7.6 β-CATENINA Nuclear, em 24 horas ..................................................................... 56 

4.7.7 GSK-3β e pGSK-3β, 48 horas ............................................................................... 57 

4.7.8 β-CATENINA, 48 horas......................................................................................... 58 

4.8 Efeitos da OUA (10 nM) na via da AKT................................................................. 59 



 

 

4.8.1 pAKT/AKT, em 1 e 2 horas.................................................................................... 59 

4.8.2 pAKT/AKT, 10 horas ............................................................................................. 61 

4.8.3 pAKT/ AKt em 24 horas......................................................................................... 62 

4.8.4 pAKT/AKT, 48 horas ............................................................................................. 63 

4.9 Efeitos da OUA (10 nM) na via de sinalização da ERK2, em 24 horas ................ 64 

4.10 Resumo dos Resultados ......................................................................................... 65 

5 DISCUSSÃO .............................................................................................................. 67 

6 CONCLUSÃO............................................................................................................ 81 

REFERÊNCIA................................................................................................................81 

Anexo A – Sequência do RNAm do gene Nos2.......................................................... 97 

Anexo B – Sequência do RNAm do gene I κκκκBαααα ........................................................ 998 

Anexo C – Sequência do RNAm do gene Tnf ............................................................. 99 

Anexo D – Sequência do RNAm do gene Bax .......................................................... 100 

Anexo E – Sequência do RNAm do gene Bcl-2 ........................................................ 101 

Anexo F – Sequência do RNAm do gene Bdnf ......................................................... 102 

Anexo G – Sequência do RNAm do gene Gapdh..................................................... 103 

 

 

 



 

 

17 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Na+, K+-ATPase 

  

 A enzima Na+,K+-ATPase (Sódio Potássio Adenosina Trisfosfatase) é uma proteína de 

membrana altamente conservada em eucariotos (Gloor, 1997) que estabelece e mantém 

altas concentrações intracelulares de K+ e baixas de Na+. Através da hidrólise de uma 

molécula de adenosina trifosfato (ATP), a enzima eletrogênica obtém a energia necessária 

para transportar 3 íons Na+ para o meio extracelular e 2 íons K+ para o meio intracelular. O 

gradiente eletroquímico gerado é fundamental para manter o equilíbrio osmótico das 

células, o potencial de repouso das membranas e a propriedade excitatória das células 

musculares e nervosas (Gloor, 1997; Blanco e Mercer, 1998) , além de ser responsável pela 

geração de energia que mantém ativo os transportadores secundários acoplados ao Na+, 

tais como a translocação de íons (H+, Ca2+, Cl-, PO3
4
-e SO2-

4), substratos (glicose e 

aminoácidos) e neurotransmissores por meio da membrana plasmática (Glynn, 1993; Blanco 

e Mercer 1998).   

 

1.2 As subunidades  

  

 Em 1978, o grupo de Marks e Seeds, realizava estudos sobre a sensibilidade da 

Na+,K+-ATPase à presença de inibidores (esteróides cardiotônicos, como por exemplo a 

Ouabaína), quando observou a existência de curvas de inibição heterogêneas. Baseado nos 

resultado deste trabalho, eles sugeriram a provável existência de isoenzimas na 

composição da bomba, dados confirmados em trabalhos posteriores (Marks e Seeds, 1978; 

Peterson et al., 1978; Sweadner, 1979). O termo isoenzima foi usado pela primeira vez em 

1959 por Markert e Moller, para designar proteínas diferentes que catalisavam as mesmas 

reações bioquímicas (Market e Moller, 1959). Com o advento da biologia molecular, 

diferentes isoformas foram identificadas na constituição das isoenzimas da Na+,K+-ATPase.   

 A Na+, K+-ATPase é uma proteína heterodimérica e integral de membrana composta 

por três subunidades: uma subunidade α, uma subunidade β altamente glicosilada e uma 

subunidade γ (Sweadner, 1979; Lingrel e Kuntzweiler, 1994; Malik et al., 1996; Kaplan, 

2002). A subunidade α é responsável pelas propriedades catalíticas e de transporte da 

enzima, pois contém sítios de ligação para os íons, para os glicosídeos cardiotônico (como 

a Ouabaína) e para o ATP (Mercer, 1993; Lingrel e Kuntzweiler, 1994; Pressley, 1996).  São 

conhecidas quatro isoformas da subunidade α: α1, α2, α3 e α4 (Shamraj e Lingrel, 1994) e 
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quatro da subunidade β: β1, β2, β3 e βm (Blanco e Mercer, 1998; Geering, 2010). A 

subunidade β modula a afinidade da enzima pelos íons, favorecendo sua inserção na 

membrana, enquanto que a subunidade γ parece modular a afinidade aparente pelos íons e 

pelo ATP (Chow e Forte, 1995; Blanco e Mercer, 1998; Geering, 2008). De forma geral, a 

Na+,K+-ATPase possui um perfil tecido específico de expressão. Por exemplo, a subunidade 

α1 é expressa em todos os tecidos, incluindo neurônios e células da glia, porém no sistema 

nervoso central (SNC), os neurônios são os sítios de maior abundância da subunidade α3 

enquanto que as células da glia expressam preferencialmente a α2. A combinação α1β1 é 

encontrada em quase todos os tecidos do corpo, sendo a principal isoenzima do rim. A 

maioria dos neurônios expressa as subunidades α3 e β1, as células da glia expressam 

predominantemente α2 e β2 (em astrócitos) e β3 (em oligodendrócitos) (Blanco e Mercer, 

1998; Benarroch, 2011). A isoforma α1 é relativamente resistente à Ouabaína (OUA) e às 

espécies reativas de oxigênio (EROs), enquanto que as isoformas α2 e α3 são sensíveis à 

OUA e as EROs, em ratos (Karpova et al., 2010). O perfil de expressão das isoformas pode 

variar mediante desenvolvimento, alterações hormonais e durante processos patológicos 

(Blanco e Mercer, 1998).    

 

1.3 A enzima Na+, K+-ATPase e a Ouabaína  

  

 Alguns estudos sugerem que a enzima Na+, K+-ATPase, além de seu papel regulatório 

na homeostasia iônica, desempenha um papel na transdução de sinal e na ativação da 

transcrição gênica (Peng et al. 1996; Kometiani et al., 1998; Tian et al., 2001; Xie e Askari, 

2002), modulando na presença de OUA, o crescimento e migração celular e a morte celular 

programada (Abramowitz et al., 2003; Liu et al., 2004; Barwe et al., 2005).    

 A OUA é um glicosídeo cardiotônico, extraída da árvore africana Ouabaio e da 

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

de esteróides cardiotônicos às células animais resultava em numerosas respostas 

fisiológicas e bioquímicas (Aizman et al., 2001; Schoner, 2002; Nesher et al., 2007; Larre e 

Cereijido, 2010), a OUA foi considerada um hormônio endógeno de mamíferos, produzido 

no córtex da adrenal e no hipotálamo (Schneider et al., 1998; Kawamura et al., 1999; 

Komiyama et al., 2001; Schoner, 2002). Níveis elevados de OUA circulantes, ainda na faixa 

de concentração nanomolar (nM), estão associados a alguns processos patológicos como 

falência renal crônica, hiperaldosteronismo, falência cardíaca congestiva e pré-eclâmpsia 

(Blaustein 1993, Hamlyn et al., 1998, Bagrov e Shapiro, 2008), e também associados às 

condições de crescimento e desenvolvimento, à gestação e à vida neonatal (doses que 
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variam em relação ao período e ao organismo, mas sempre na faixa de picomolar a 

nanomolar) (Bagrov e Shapiro, 2008; Schoner, 2002; Schoner e Scheiner-Bobis, 2007).  

Especialmente no período de desenvolvimento fetal, a ligação da OUA a Na+,K+-ATPase 

parece desempenhar efeito protetor frente a situações deletérias como falta de nutrientes 

(Li et al., 2010), promovendo no feto o crescimento de dendritos no SNC (Desfrere et al., 

2009). Nesse contexto, estudos sugerem que a OUA em concentrações compatíveis com 

suas ações fisiológicas (entre 0,2 e 1,0 nM)  desempenha uma ação importante na atividade 

de fatores de crescimento (Graves et al., 1984; Blaustein, 1994; Hilton et al., 1996; Dvela 

et al., 2011).   

 De fato, podemos destacar que a OUA é capaz de regular a viabilidade celular, 

quando em concentrações da mesma ordem de magnitude de seus níveis circulantes 

(Bagrov et al., 2009; Dvela et al., 2011), o que sugere uma relevância fisiológica para o 

efeito exercido pelos esteróides cardiotônicos na viabilidade celular. Dvela et al. (2011), 

sugerem que a OUA endógena pode afetar a estimulação de crescimento mediada por 

outros fatores de crescimento. Entretanto, apesar das evidências mostrarem uma ampla 

intercomunicação entre fatores de crescimento com a Na+,K+-ATPase e com os esteróides 

cardiotônicos (Daniel et al., 2010; Kotova et al., 2002), os mecanismos envolvidos nessas 

interações ainda são desconhecidos. 

  O fato de a ligação entre OUA e a Na+,K+-ATPase  ocorrer com alta afinidade, 

justificaria as baixas doses de OUA capazes de desencadear a ativação de diferentes vias 

de sinalização. Estudos mostram que uma das vias ativadas é a IP3/Ca2+ (Inositol-

trifosfato/Cálcio). Quando a OUA se liga a Na+,K+ -ATPase promove uma mudança 

conformacional que favorece a interação direta de uma região conservada no N-terminal 

da subunidade α com a região N-terminal do receptor de canal de Ca2+ IP3R, presente no 

retículo endoplasmático, resultando em abertura e fechamento ritmados do canal. Além 

dessa interação, a OUA é capaz de promover a oscilação de Ca2+ por via dos canais de Ca2+-

voltagem dependentes (Aizman e Aperia, 2003; Zhang et al., 2006; Aperia, 2007). Ainda, a 

enzima Na+,K+ -ATPase é capaz de ativar a via da Src quinase (Tian et al., 2006), por meio 

das interações proteína-proteína. Essa interação se deve principalmente ao fato de estar 

localizada em cavéolas (Yuan et al., 2005; Tian et al., 2006; Nguyen et al., 2007; Cai et 

al., 2008). As cavéolas consistem em um subconjunto dos lipid rafts, definidas pela 

presença da proteína caveolina (Parton e Simons, 2007). O conceito de lipid raft foi 

introduzido em 1997, quando se postulou a interação entre esfingolipídios, colesterol e 

proteína, formando complexos para atuar no tráfego e na sinalização da membrana 

plasmática (Simon e Gerl, 2010). Assim ocorre a consequente transativação do receptor de 
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fator de crescimento epidermal (EGFR), que leva a estimulação da via da MAPK (proteína 

quinase ativada por mitógeno) (Gerondakis, 1999). A via da MAPK, por sua vez pode ativar 

vários fatores de transcrição, tais como CREB (elemento de resposta ligado ao AMP cíclico) 

e o fator de transcrição nuclear kappa B (NF-κB), os quais estão associados a inúmeros 

fatores neurotróficos e citocinas (Xie e Askari, 2002; Aizman e Aperia, 2003). 

 

1.4 NF-κκκκB    

  

 Descoberto em 1986, o NF-κB quando ativo, 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 (Sen e Baltimore, 1986). Este fator é um dímero, 

geralmente constituído pelas subunidades RelA (também chamado p65) e p50 (Baeuerle e 

Baltimore, 1996; Siebenlist, 1997). Em mamíferos existem cinco membros da família do 

fator de transcrição NF-κB: RelA, RelB e c-Rel, e as proteínas precursoras NF-κB1 (p105) e 

NF-κB2 (p100) que são processadas a p50 e p52, respectivamente (Hayden e Gosh, 2004). 

As diferentes combinações de dímeros são responsáveis por ativar (por exemplo, pela ação 

do dímero p50/RelA) ou bloquear a expressão de genes distintos, como os homodímeros 

inibitórios p50/p50 e p52/p52 (Ghosh et al., 1998). Todos os elementos κB possuem um 

domínio homólogo Rel que é responsável pela ligação ao DNA e pela dimerização.  

 O fator de transcrição NF-κB é encontrado em uma variedade de tipos celulares, 

incluindo neurônios e microglia (Kaltschmidt et al., 1993). O NF-κB pode ser ativado por 

estímulos pró-inflamatórios, tais como lipopolissacarídeo (LPS), citocinas (por exemplo, 

fator de necrose tumoral (TNF) e interleucina 1 beta (IL-1β)) e EROs (Glezer et al., 2003; 

Munhoz et al., 2006; Hoffmann e Baltimore, 2006; Mattson e Meffert, 2006). Na ausência 

de estímulo, os dímeros de NF-κB estão ligados às proteínas inibitórias IκB, que mantém o 

complexo NF-κB no citoplasma. Para que ocorra a ativação da via canônica do NF-κB, é 

necessário que o complexo de quinases IκB (IKK), formado por duas subunidades 

cataliticamente ativas IKKα, IKKβ, e pela subunidade regulatória NF-kB (essential modifier 

- NEMO) ou IKKγ, sejam ativados e promovam a fosforilação da proteína inibitória IκB que 

uma vez fosforilada, é ubiquitinada e degradada via proteassoma, liberando os dímeros de 

NF-κB, que consequentemente translocam para o núcleo (Perkins, 2007). A atividade 

transcricional nuclear do NF-κB é depois controlada por modificações pós-translacionais 

(Hayden e Gosh, 2004; Oeckinghaus et al., 2011) (Figura 2).  
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 De forma geral, duas principais vias de ativação do NF-κB existem na célula. A via 

canônica é induzida pela maioria dos estímulos fisiológicos do NF-κB, como por exemplo, 

sinais emanados dos receptores de citocinas como o receptor do fator de necrose tumoral 

(TNFR), o receptor da interleucina-1 (IL-1R), os receptores de antígenos e receptores de 

reconhecimento de padrões moleculares associados à patógenos, incluindo o receptor do 

tipo Toll 4 (TLR4). A via canônica é caracterizada pela dependência dos elementos IKKβ e 

NEMO, levando principalmente à fosforilação do IκBα e à translocação nuclear de dímeros 

que em sua maioria contém a subunidade RelA. A via não canônica depende da fosforilação 

mediada pela IKKα, da subunidade p100 associada à RelB que leva ao processamento 

parcial da p100 gerando complexos p52/RelB. A via não canônica da sinalização do NF-κB é 

induzida por membros específicos da família de citocinas TNF, como o ligante de CD40, o 

fator ativador de célula B (BAFF) e linfotoxina β (Hayden e Gosh, 2004; Oeckinghaus et al., 

2011) (Figura 1).       

 O NF-κB, regula a expressão de genes que controlam a morte celular programada, a 

adesão celular, a proliferação, a inflamação e o remodelamento tecidual  (Gerondakis et 

al., 1999; Pahl, 1999; Hayden e Ghosh, 2004; Bonizzi e Karin, 2004; Pasparakis et al., 2006; 

Oeckinghaus et al., 2011). Dados da literatura mostram que a ativação da via do NF-κB 

pode modular a ativação da via canônica do WNT  (Gordon et al., 2005), em células 

embrionárias de drosófila e em linhagens celulares de rim, pâncreas e células tumorais de 

humanos. A relação funcional entre essas vias pode representar uma das chaves de 

controle de processos tumorais e neurodegenerativos (Kasperczyk et al., 2009). Dados da 

literatura indicam um papel dual do NF-κB no SNC em doenças neurodegenerativas, pois foi 

demonstrado que a ativação do NF-κB em neurônios promove sua sobrevivência, enquanto 

a ativação em células gliais e imunes medeiam processos patológicos inflamatórios  

(Camandola e Mattson, 2007).  

 A grande relevância do NF-κB decorre da quantidade de genes implicados em vários 

processos celulares que são regulados por esse fator de transcrição, tais como a Oxido 

Nítrico Sintase induzida (Nosi), Il-1β, Tnf, IκBα, além de genes relacionados à 

neuroproteção como o Fator Neurotrófico Derivado de Cérebro (Bdnf). Uma vez que a 

regulação da expressão destes genes tem consequências notáveis para o funcionamento 

cerebral, o NF-κB é também reconhecido como um importante modulador dos processos de 

desenvolvimento, de plasticidade, neurodegenerativos e inflamatórios (O'Neill e 

Kaltschmidt, 1997; Mattson e Camandola, 2001; Mattson e Meffert, 2006; Tang et al., 

2008). 
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 Estudos recentes realizados em nosso laboratório mostraram que a após 1 hora da 

administração intrahipocampal de OUA em ratos ocorreu aumento na expressão de genes 

associados à sinalização inflamatória e possível neuroproteção através da modulação do 

NF-κB, em parte pela ação dos receptores glutamatérgicos tipo NMDA (N-metil-D-

Aspartato)(Kawamoto et al., 2012a). Além disso, estudos em cultura de células primárias 

de cerebelo de rato mostraram o envolvimento da via NMDA-Src-Ras-MAPK na ativação do 

NF-κB pela OUA (Sá Lima et al., em fase de publicação). Os resultados desses estudos 

confirmam a existência de um novo tipo de sinalização para a OUA no SNC (Kawamoto et 

al., 2012a). 

 

Figura 1 - Vias de sinalização canônica e não canônica do NF-κκκκB. Na ausência de estímulo, os dímeros do NF-
κB encontram-se ligados à proteína inibitória IκB, que retém o complexo inativo do NF-κB no 
citoplasma. Na presença de estimulo, a proteína IκB é degradada pela fosforilação mediada pelo 
complexo IκB quinase (IKK), constituído das subunidades cataliticamente ativas IKKα e IKKβ e pela 
subunidade regulatória NEMO. As proteínas IκB fosforiladas são alvo para a ubiquitinação e para a 
degradação via proteassoma, que libera os dímeros de NF-κB para translocar para o núcleo. A 
sinalização do NF-κB ocorre por duas vias distintas, a via canônica esquematizada a esquerda e a 
não canônica, esquematizada a direita.  

 

 
FONTE: Oeckinghaus et al. (2011). 
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1.5 Via de sinalização WNT 

  

 As proteínas WNT constituem uma família de glicoproteínas secretadas que são 

importantes mediadores da comunicação celular, e que participam de diversos processos 

celulares, na embriogênese e na homeostase de tecidos adultos, inclusive do SNC 

(Inestrosa e Arenas, 2010) . A sinalização pela proteína WNT pode acontecer por meio de 

três vias conhecidas: a via canônica WNT/β-CATENINA e duas vias não canônicas, uma 

relacionada à polaridade celular e a outra relacionada à sinalização por Ca2+. No entanto, a 

mais estudada e conhecida é a via canônica WNT/β-CATENINA, altamente conservada entre 

espécies, que regula a estabilidade da β-CATENINA citoplasmática, permitindo sua 

translocação para o núcleo (Logan e Nusse, 2004).  

 No momento da estimulação por WNT, dois receptores de membrana distintos 

atuam para iniciar a sinalização: o receptor de sete alças transmembrana chamado 

Frizzled e o receptor de lipoproteína de baixa densidade tipo 5 ou 6 (LRP-6/-5) (Bhanot et 

al., 1996; Pinson et al., 2000; Wehrli et al., 2001; Huang e He, 2008; Fiedler et al., 2011), 

que formam um complexo que inicia uma cascata de interações moleculares, levando à 

estabilização citoplasmática do modulador transcripcional β-CATENINA. A β-CATENINA 

estável acumula-se no citoplasma e migra para o núcleo, aonde irá se complexar com 

membros da família do fator promotor de célula T/linfócito (TCF/LEF) (Fiedler et al., 

2011; Billic et al., 2007) , aumentando a expressão de genes como a Ciclina D1 (Tetsu e 

McCormick, 1999), c-Myc (He et al., 1998), VEGF (Fator de Crescimento do Endotélio 

Vascular), Endotelina-1, Dickkopf 1, TCF-1, dentre outros (Freese et al., 2010).  

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

devido a sua ligação ao supressor tumoral adenomatous polyposis coli (APC) que favorece a 

ação das quinases Glicogênio Sintase Quinase-3β (GSK-3β) e caseína quinase-1 (CK1), que 

fosforilam os resíduos serina e treonina na porção N-terminal da β-CATENINA, sinalizando 

sua degradação através do sistema ubiquitina-proteassoma. As proteínas AXINA, APC, GSK-

3β e CK-1 compõem o complexo de destruição (Huang e He, 2008; Fiedler et al., 2011).  

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

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

Moon, 2009). A sinalização anormal da WNT/β-CATENINA está associada ao aparecimento 

de câncer, osteoporose, a inflamação, ao envelhecimento e as doenças degenerativas 

(Logan e Nusse, 2004; Clevers, 2006; Huang e He, 2008; Hu et al., 2011). Mutações que 

levam ao aumento da estabilidade da β-CATENINA são observadas em tumores (Clevers et 
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al., 2006; Barker et al., 2006), enquanto que a redução dos níveis de sinalização da β-

CATENINA parece estar associada a doenças neurodegenerativas (Terstappen et al., 2006; 

Verkaar et al., 2011).   

 Na fase de desenvolvimento, a via canônica da WNT parece estimular a divisão das 

células progenitoras resultando na expansão do tubo neural e na diferenciação dessas 

células em neurônios (Chenn e Walsh, 2002). Na fase adulta, a via da WNT participa no 

aumento da proliferação das células tronco neuronais (Lie et al., 2005; Wexler et al., 

2009). No SNC de mamíferos adultos, a neurogênese é considerada um processo ativo, que 

ocorre em duas regiões especifica do cérebro, a zona subgranular (SGZ) no giro denteado 

(hipocampo) e na zona subventricular (SVZ) no ventrículo lateral do prosencéfalo. A 

neurogênese engloba a proliferação celular e a especificação do destino das células 

neuronais progenitoras adultas, com subsequente diferenciação, maturação, 

movimentação e integração aos circuitos neuronais já existentes (Duan et al., 2008). 

Evidências sugerem que esses novos neurônios são essenciais para as funções cerebrais, 

como aprendizado, memória, olfato e modulação do humor (Lie et al., 2004).  

 Para regular a diferenciação de células e tecidos, a via WNT interage com outras 

vias de sinalização, como a Sonic Hedgehog (Liebner e Plate, 2010) e a NF-κB, dentre 

outras (Hu et al., 2011). Aparentemente, a GSK-3β, regulador negativo da β-CATENINA, 

tem papel central nessa interação, regulando positivamente o NF-κB pela modulação do 

IkB. Ainda, a β-CATENINA por si só interage com a subunidade p50 impedindo a ativação da 

via (Bournat et al., 2000; Hoeflich et al., 2000; Holmes et al., 2008; Vlantis et al., 2011). 

Recentemente, sugeriu-se que a β-CATENINA parece ser um potente estimulador da 

Na+,K+-ATPase. Sopjani et al. (2010) mostraram que o aumento da expressão de β-

CATENINA em ovócitos de Xenopus parece aumentar o fluxo de íons pela bomba, através de 

sua estimulação. Alguns trabalhos sugerem que essa estimulação deve ocorrer porque a β-

CATENINA é capaz de estimular o transporte e o aumento da expressão da proteína SGK1 

(serum- and glucocorticoid- inducible kinase1) (Naishiro et al., 2005; Dehner et al., 2008), 

que regula a atividade de uma variedade de canais iônicos, inclusive da Na+, K+-ATPase 

(Lang et al., 2006; Boehmer et al., 2008a, b; Schuetz et al., 2008; Gehring et al., 2009; 

Krueger et al., 2009; Laufer et al., 2009; Lang et al., 2009). Além disso, a SGK1 regula a 

atividade de uma série de enzimas e proteínas, como a GSK-3, a β-CATENINA, o NF-κB e o 

p53. (Lang et al., 2006, 2009;  Tai et al., 2009). A SGK1 ainda participa da sinalização do 

BDNF em ratos (Lang et al., 2006). O BDNF regula a sobrevivência neuronal, a plasticidade, 

o humor e a formação de memória de longa duração (Lang et al., 2006).  
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 Apesar de muito estudada no desenvolvimento embrionário, pouco se sabe sobre o 

papel da sinalização induzida pela WNT no SNC adulto. Evidências indicam que a via de 

sinalização WNT modula aspectos fundamentais do SNC adulto, como a neurogênese, a 

estabilidade sináptica e a plasticidade em algumas áreas do cérebro, o que remete essa via 

a possíveis benefícios terapêuticos (Inestrosa e Arenas, 2010; Kawamoto et al., 2012b). 

Drogas capazes de modular a via WNT podem se tornar ferramentas para a regeneração e a 

neuroproteção e para o tratamento de doenças associadas à perda de neurônios como, por 

exemplo, as doenças de Alzheimer e Parkinson (Logan e Nusse, 2004; Clevers, 2006; Huang 

e He, 2008). 

 
Figura 2 - Esquema simplificado das vias de sinalização intracelular associadas à ação da proteína WNT nos 

receptores Frizzled (FZ).  A ligação da proteína WNT ao Fz ativa uma proteína citoplasmática 
denominada Dishevelled (DVL). A DVL ativada induz a separação de um complexo que consiste de 
AXIN, adenomatous polyposis coli (APC), glicogênio sintase quinase 3β (GSK-3β) e β-catenina. Nas 
células que não são estimuladas pela WNT, a GSK-3β fosforila a β-catenina que é então degradada 
pelo sistema proteassoma. Porém, a ativação da via resulta na inibição da GSK3β, que leva a um 
aumento nos níveis de β-catenina citoplasmática, que migra para o núcleo para formar o complexo 
da β-catenina com o fator de transcrição célula T específica (TCF) e com o fator reforçador 
(enhancer) do linfócito (LEF) que por sua vez, modula a transcrição de genes alvos. Além da via 
canônica ou WNT/β-catenina, outras duas vias podem ser ativadas pela DVL: a via da polaridade 
planar celular (PCP), e a via WNT/cálcio, sendo que existem evidências de que pode ocorrer um 
crosstalk entre estas vias. A proteína WNT pode sinalizar também via Tab1/Tak 1 (proteína quinase 
ativada pelo fator de crescimento TGF-β) que ativa NLK (proteína quinase do tipo nemo) e que por 
sua vez reprime a ativação do fator de transcrição NF-κB.   

 

FONTE: Scavone C (2012). 

 

 



 

 

26 

2 OBJETIVOS 

  

 O objetivo desse trabalho foi verificar se a administração intrahipocampal de OUA é 

capaz de ativar o NF-κB e modular a via de sinalização canônica da WNT em ratos.  

 

 Para atingir o objetivo proposto, realizamos as seguintes abordagens experimentais: 

1)      Avaliamos a influência da OUA, após 1h, 2, 10, 24 e 48 horas da sua administração 

intrahipocampal, sobre o fator de transcrição NF-κB, por ensaio de retardamento da 

mobilidade eletroforética (EMSA) para NF-κB e Western blotting da subunidade RelA do 

NF-κB, e da relação entre a forma fosforilada e não fosforilada do IκBα; 

2)      Avaliamos a modulação pela OUA da via canônica da WNT pela relação entre a forma 

fosforilada e não fosforilada da GSK-3β citoplasmática e da forma total citoplasmática e 

nuclear da β-CATENINA por Western blotting em hipocampos de ratos, ao longo do decurso 

temporal explorado; 

3) Avaliamos a influência da OUA (1h, 2, 10, 24 e 48 horas após a sua administração 

intrahipocampal) sobre a transcrição gênica de Bax/Bcl-2, Tnf, Nosi e Bdnf por ensaio de 

RT-PCR;  

 

Esquema 1 - Esquema representativo sumarizando o objetivo do projeto. Nessa figura a OUA ligada a Na+,K+-
ATPase promove a ativação da via NF-κB após 1 hora. Em paralelo está a via de sinalização 
WNT/β-CATENINA ativada pela ligação da WNT ao receptor. O Objetivo é verificar se a via da WNT 
é ativada na presença de OUA, e se essa ativação é imediata ou tardia.   

 

 

FONTE: Orellana AMM (2012).  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1 Animais  

 Foram utilizados ratos Wistar machos adultos (250-300 g) provenientes do Biotério 

Central do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. O protocolo 

experimental segue todas as exigências descritas no Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA), aprovado sob o número 124, na folha 93 do livro 2. Os animais foram 

transferidos para o biotério do Laboratório de Neurofarmacologia Molecular do 

Departamento de Farmacologia-ICB, USP/SP, onde permaneceram em grupos de 3 animais 

por gaiola de polipropileno, por um período de ambientação mínimo de 1 semana antes do 

início dos experimentos. A temperatura ambiente foi mantida constante (22 ± 2 ºC), sob 

ciclo de iluminação controlado claro / escuro (claro entre 6 – 18h) e fornecimento de água 

e ração ad libitum. 

 

3.2 Implantação da cânula no hipocampo dos ratos 

  

 A cânula implantada situa-se na região CA1 do hipocampo, de ambos os hemisférios 

dos ratos. O animal foi anestesiado com a mistura (1:1) de quetamina 10% (Syntec, Cotia, 

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

foi fixada no estereotáxico, seguida de assepsia local com peróxido de hidrogênio 3% e via 

incisão de 2 cm, a calota craniana foi exposta e limpa com algodão retirando-se a dura-

máter. Tomando-se o bregma como referência, o crânio foi perfurado com broca 

odontológica em dois pontos situados exatamente a 3,5 mm posterior ao bregma, 2,0 mm 

lateralmente e as cânulas foram inseridas a 2,7 mm de profundidade (de acordo com o 

atlas Paxinos, Watson, 1986). A cânula foi fixada ao crânio com acrílico autopolimerizante. 

Na cânula foi colocado mandril (fio ortodôntico), com a ponta externa dobrada, para evitar 

a exposição da região interna do crânio ao meio ambiente. A verificação da posição correta 

das cânulas foi feita logo após a decaptação, de forma visual e por meio de corte 

histológico (Figura 3). 
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Figura 3 - Corte histológico representativo de uma seção coronal do cérebro de um rato. O corte mostra a 
posição bilateral da inserção das cânulas guia no hipocampo dorsal (setas). CA1, campo CA1 do 
hipocampo, cc, corpo caloso, DG giro denteado.  

 

FONTE: Kawamoto et al. (2012a). Com permissão. 

 

3.3 Infusão da Ouabaína (OUA) 

  

 As infusões foram realizadas após quinze dias da cirurgia, para evitar a 

interferência de um possível processo inflamatório decorrente da intervenção cirúrgica. 

Foram usadas microsseringas Hamilton (Hamilton, Reno, NV, USA) com auxílio da bomba de 

infusão (KdScientific, Holliston, MA, EUA), conectada a um tubo de polietileno, onde é 

fixada uma agulha gengival 30G (Terumo, Toquio, Japão). O hemisfério direito do animal 

foi selecionado para receber o tratamento e o hemisfério esquerdo, para ser o controle. A 

OUA (Sigma, St Louis, MO, EUA) foi dissolvida em salina 0,9% obtendo-se a concentração 

final de 5 nM. Os animais receberam volume total de 2 µL da solução de Ouabaína ou de 

salina. O tempo de infusão foi de 2 minutos, permanecendo a agulha inserida na cânula 

guia por mais 4 minutos, a fim de evitar o refluxo do liquido infundido (Bersier e Arnaiz, 

2009). Alguns animais não receberam solução salina no hemisfério controle, para verificar 

o efeito da cânula por si só sobre as variáveis avaliadas.  

 Os grupos de animais tratados estão esquematizados na seguinte tabela: 
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Tabela 1 - Esquema de tratamento dos grupos de animais.  

  Grupo   Controle Tratamento Esquema Tratamento N amostral 

1 hora Salina 0,9% Ouabaína 10 nM Sacrifício após 1 h  10 

2 horas Salina 0,9% Ouabaína 10 nM Sacrifício após 2 hrs  10 

10 horas Salina 0,9% Ouabaína 10 nM Sacrifício após 10 hrs 10 

24 horas Salina 0,9% Ouabaína 10 nM Sacrifício após 24 hrs 10 

48 horas Salina 0,9% Ouabaína 10 nM Sacrifício após 48 hrs 10 

  

 Os animais foram sacrificados por decapitação para testes bioquímicos e os cérebros 

foram rapidamente retirados em solução fria de tampão salina-fosfato (PBS). O hipocampo 

foi dissecado e imediatamente imerso em nitrogênio líquido. Os tecidos foram estocados a 

–80 oC até à preparação dos tecidos para os ensaios de RT-PCR, Western blotting e EMSA. 

 

Esquema 2 - Representação esquemática do delineamento experimental. Ratos Wistar machos adulto foram      
submetidos à cirurgia de implantação de cânulas por meio de estereotaxia. Cânulas foram 
implantadas na região CA1 do hipocampo, em ambos os hemisférios. Após o intervalo de 15 dias os 
animais receberam infusão de salina 0,9 % no hemisfério esquerdo (controle) e OUA 10 nM no 
hemisfério direito (tratado). Os animais foram primeiramente divididos em 2 grupos e sacrificados 
após 1 hora e  24 horas. Após análise dos resultados foram acrescentados mais três grupos, nos 
quais os animais foram sacrificados após 2 horas, 10 horas e 48 horas.  

 

FONTE: Orellana AMM  (2012). 

 

3.4 Extração de proteínas citoplasmáticas e nucleares 

  

 O método usado foi descrito em Rong e Baudry (1996). As estruturas 

(aproximadamente 100 mg) foram descongeladas e homogeneizadas em homogeneizadores 

vidro-vidro com tampão fosfato-salina (PBS: NaCl 137 mM; KCl 2,68 mM; KH2PO4 1,27 mM; 

Na2HPO4 8,06 mM) gelado adicionado de inibidores de proteases (PMSF 0,5 M; DTT 0,5 M; 

leupeptina 2 µg/mL; antipaína 2 µg/mL) e EDTA 0,1 mM e centrifugado à 12,000 x g por 30 

segundos à 4 0C. O pellet foi ressuspendido em 700 µL de tampão de lise (HEPES 10 mM; 

MgCl2 1,5 mM; KCl 10 mM; DTT 0,5 mM; PMSF 0,5 mM; leupeptina 2 µg/mL; antipaína 
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2µg/mL), incubado 10 minutos em gelo e adicionado 10 µL de NP-40 10% com agitação 

vigorosa, centrifugando-se à 12.000 x g por 30 segundos à 4 0C. O sobrenadante foi 

armazenado e o pellet foi ressuspendido em 100 µL de tampão de extração (HEPES 20 mM; 

Glicerol 25 %; MgCl2 1,5 mM; NaCl 300 mM; EDTA 0,25 mM; DTT 0,5 mM; PMSF 0,5 mM; 

leupeptina 2 µg/mL; antipaína 2 µg/mL) e incubado 20 minutos em gelo, centrifugando-se 

o extrato à 12.000 x g por 20 minutos à 4 0C. O sobrenadante foi recolhido e a 

concentração de proteínas determinada de acordo com o método descrito por Bradford 

(1976), utilizando reagente da Bio-Rad (Hercules, CA, EUA) e subsequente medição da 

absorbância no comprimento de onda de 595 nm em um leitor de microplacas. A 

comparação com uma curva padrão de albumina fornece a concentração de proteínas 

presente nas amostras. 

 

3.5 Ensaio de Western Blotting para GSK3ββββ, ββββ-CATENINA, IkB, p65, NOSi, BDNF, AKT e 

ERK2 

 A preparação do tecido e a extração das proteínas seguem conforme item 3.4.  

 O método usado é baseado no descrito por Laemmli et al (1970). As proteínas foram 

ajustadas na concentração adequada com o tampão de amostra (0,125 M tris-HCl; 4% SDS; 

20% v/v glicerol; 0,2 M DTT; 0,02% azul de bromofenol; pH 6,8) e aquecidas por 5 minutos 

a 95 °C. As amostras foram aplicadas no gel de SDS-PAGE 10 % [acrilamida/bisacrilamida 

(37,5:1), 10 % SDS]. Para a eletroforese (2 h, 90 V) é usado um tampão de corrida (25 mM 

tris-base; 0,192 M glicina; 0,1 % SDS). Ao final da corrida, as proteínas foram transferidas 

eletroforeticamente para uma membrana de nitrocelulose por 90 min a 400 mA. Para a 

transferência é usado um tampão contendo 25 mM de tris-base, 192 mM de glicina, 20 % de 

metanol e água bidestilada. Após a transferência, as membranas foram deixadas por 1 hora 

na solução de bloqueio (TBS [100 mM tris-base; 0,9 % NaCl  e água], 0,5 % leite desnatado, 

0,05 % tween 20). Após essa etapa, as membranas foram lavadas em solução de TTBS (TBS; 

0,1 % Tween 20) e incubadas com o anticorpo primário diluído em TTBS, overnight, a 4 °C. 

Os anticorpos primários usados foram: anti- GSK3β 1:1000 (Cell Signaling; Danvers, MA, 

EUA), anti- pGSK3β 1:500 (Cell Signaling), Anti-β-CATENINA 1:1000 ( Millipore, Billerica, 

MA, USA), Anti-IkB 1:500 (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, Califórnia,  

USA), Anti-pIkB 1:1000 (Santa Cruz Biotechnology), Anti-p65 1:500 (Santa Cruz 

Biotechnology), Anti-NOSi 1:500 (NOS2-Santa Cruz Biotechnology), Anti-BDNF 1:2000 (Santa 

Cruz Biotechnology), Anti-pAKT 1:500 (Santa Cruz Biotechnology),  Anti-AKT 1:1000 (Santa 

Cruz Biotechnology), Anti pERK2 1:500 (Santa Cruz Biotechnology) e Anti ERK2 1:1000 

(Santa Cruz Biotechnology). Os anticorpos secundários utilizados foram anti-Mouse 1:2000 
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(Sigma), anti-Rabbit 1:2000 (Sigma) e anti-Goat 1:3000 (Sigma). A revelação foi feita por 

meio de kit de quimioluminescência ECL (Millipore) de acordo com as instruções do 

fabricante. 

 

3.6 RT-PCR 

  

 O RNA total foi extraído com o reagente Trizol de acordo com o protocolo sugerido 

pelo fabricante (Invitrogen, Grand Island, NY, EUA). O RNA total extraído foi ressuspendido 

em água com DEPC e estocado a –80 °C até o dia do ensaio. A leitura das absorbâncias para 

o cálculo das concentrações de RNA total foi realizada em 260 nm e então uma solução 

contendo 2 µg de RNA total foi preparada para ser utilizada no ensaio de RT-PCR.  

 

3.6.1 Reação de RT (transcriptase reversa): Transcrição do cDNA 

  

 Em uma primeira etapa, todas as amostras de RNA foram tratadas com DNase I 

(Invitrogen) de acordo com o fabricante para eliminar a presença de DNA nas amostras. As 

amostras foram incubadas por 15 minutos a 25 °C numa mistura contendo DNase livre de 

RNAse e tampão da DNase livre de RNAse. Após este tempo, as amostras foram incubadas a 

65 °C com EDTA (25 mM) (Invitrogen) por 10 minutos.   

 A reação pela transcriptase reversa (RT) foi realizada usando 500 ng de Oligo 

(dT)12-18 (Invitrogen) a 70 °C por 5 minutos. Após este tempo, os tubos foram 

imediatamente colocados no gelo e os seguintes reagentes foram adicionados: 4 µL de 

tampão RT 5x concentrado (Fermentas, Hanover, MD, EUA), 2 µL de dNTP mix 10 mM 

(Fermentas, Hannover, MD, EUA), 1 µL de inibidor de ribonuclease 1000 U (Fermentas) por 

5 minutos a 25 °C e em seguida foi adicionado 1 µL de RT 1000U (Fermentas). Essa mistura 

foi incubada por 10 minutos a 25 °C, seguida de uma incubação de 60 minutos a 42 °C e 

por último de 70 °C há 10 minutos. Após esse tempo, a reação terminou com aquecimento 

de 70 °C por 15 minutos. Até o momento de serem submetidas ao RT-PCR, as amostras 

foram mantidas a -80 °C. 
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3.6.2 PCR (Reação em Cadeia de Polimerase) 

  

 Os oligonucleotídeos iniciadores para Nosi, IkBα, Tnf, Bax, Bcl-2, Bdnf e Gapdh 

(gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase) foram diluídos em tampão TE (10mM de Tris-HCl, 

pH 8,0; 1mM de EDTA) a uma concentração de 100 µM. O volume final da reação de PCR foi 

de 25 µL, contendo 1 µL de cDNA (amostra), 2,5 µL de tampão para PCR 10 x concentrado 

(Invitrogen), 0,5 µL do oligonucleotídeo iniciador 5` (direto) (10 µM), 0,5 µL do 

oligonucleotídeo iniciador 3` (inverso) (10 µM), 0,5 µL de dNTP Mix (100 mM), 1 µL de 

MgCl2 (50 mM), 0,2 µL de Taq Polimerase 5 U/mL (Invitrogen) e 18,81 µL de água com 

DEPC. A reação foi realizada em aparelho PCR Modelo TC-512, Techne Inc. (Burlington, NJ, 

USA).  

 
Tabela 2 - Sequência dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados para reação de RT-PCR, para                            

amamplificação da região codificadora de Nosi, IκBα, Tnf, Bax, Bcl-2, Bdnf, Gapdh. 
 

 
Primer 

 

Sequência (5’-3’) 

Nosi 
(Anexo A) 

Direto: GTGCTAATGCGGAAGGTCAT 
Inverso: CCAAATGTGCTTGTCACCAC 

Iκκκκbαααα 
(Anexo B) 

Direto: CATGAAGAGAAGACACTGACCATGGAA 
Inverso: TGGATAGAGGCTAAGTGTAGACACG 

Tnf 
(Anexo C) 

Direto: AGGCGCTCCCCAAAAAGATG 
Inverso: GATGGCAGAGAGGAGGCTGA 

Bax 
(Anexo D) 

Direto: TGAACTGGACAACAACATGGAGC 
Inverso: GCTGCTTGTCTGGATCCAAGACC 

Bcl2 
(Anexo E) 

Direto: GGAGGATTGTGGCCTTCTTTGAG 
Inverso: TATGCACCCAGAGTGATGCAGGC 

Bdnf 
(Anexo F) 

Direto: ATGCTCAGCAGTCAAGTGCC 
Inverso: AGCCTTCCTTCGTGTAACCC 

Gapdh 
(controle interno) 

(Anexo G) 

Direto: GCCAAGTATGATGACATCAAG 
Inverso: TCCAGGGTTTCTTACTCCTTGGA 

  

 Aproximadamente 20 µL dos produtos de reação de PCR foram submetidos a um gel 

de agarose 1,5 % contendo 0,5 µg/mL de brometo de etídio. A visualização dos géis foi 

realizada sob luz UV e as imagens foram capturadas usando um aparelho Eagle Eye 

(Amersham, Piscataway, NJ, USA).  
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3.7 Ensaio de retardamento da mobilidade eletroforética (EMSA)  

 

3.7.1 Marcação da sonda 

  

 Os oligonucleotídeos do NF-κB contendo a sequência 5’- AGT TGA GGG GAC TTT 

CCC AGG C – 3’ foram marcados com a adição de γ-32P ATP numa solução contendo Tampão 

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

pura; nas seguintes concentrações: 3,5 pmol de oligonucleotídeo, 1 U/µL de T4 quinase, 1 

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

de reação). Após incubação à 37 oC por 10 minutos, o excesso de γ-32P ATP foi retirado com 

resina sephadex G-25. Colunas (Microspin G-25) foram posicionadas em um tubo de 

microcentrífuga, centrifugando-se por 1 minuto a 3.000 rpm, e em seguida foram 

transferidas para um novo tubo aplicando-se a sonda marcada no centro da resina. Após 

centrifugação, o sobrenadante foi recolhido e no dia do ensaio a atividade da sonda foi 

determinada, usando no ensaio aproximadamente 25.000 cpm/µL. 

 

3.7.2 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 (10 µg de proteína)  e H2O q.s.p. para 20 µL de 

volume final. O tubo foi incubado por 20 minutos a temperatura ambiente, adicionando-se 

em seguida a sonda marcada (1 µL) e novamente o tubo foi incubado por 30 minutos a 

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

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

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

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

mM, EDTA 1 mM). A corrida durou 2 horas a 150-160 V. Ao final desta, o gel foi seco e ficou 

fixado em um papel filtro especial. Para revelar os resultados, um filme de raios-X foi 

exposto mediante ao papel filtro contendo a corrida, em cassete a –80 oC. Além do ensaio 

de EMSA, foi realizado também o ensaio de competição, adicionando-se quantidades de 

oligonucleotídeos não-marcados 10 vezes em excesso e um oligonucleotídeo não-específico 

(TFIID) (Promega, Madison, WI, USA) não-marcado 20 vezes em excesso para o NF-κB. 

 Para o ensaio de supershift do gel de retardo foram adicionados os anticorpos 

específicos às subunidades que compõe o complexo NF-κB durante a incubação do extrato 
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nuclear com o oligonucleotídeo contendo a sequência específica para o NF-κB. Foram 

utilizados anticorpos (1 µL) contra as subunidades  p50, p65 e cRel (Millipore, Temecula, 

CA, EUA). 

 

3.8 Análise dos resultados 

  

 Os dados decorrentes do ensaio de EMSA, de Western blotting e de RT-PCR foram 

analisados quantitativamente através da análise de densidade óptica utilizando o programa 

ImageJ (National Institute of Health, Bethesda, MD, EUA). Os dados receberam tratamento 

estatístico pelo teste t-Student, onde as diferenças serão consideradas significantes para o 

valor p ≤ 0,05. Todos os gráficos são representados como a média dos valores ± erro padrão 

da média (E.P.M).  

4  RESULTADOS 

4.1 Padronização da Quantificação das Proteínas GSK-3ββββ, pGSK-3ββββ, ββββ-CATETINA e 

NOSi, pelo Método de Western Blotting  

  

 O objetivo da padronização era definir qual a concentração ideal de proteínas 

totais, e qual era a diluição mais adequada de anticorpo primário, para cada uma das 

proteínas analisadas. Baseando-se em experiências anteriores do laboratório foi possível 

predizer, quais seriam os pontos da curva. Assim, para cada anticorpo foram feitas duas 

membranas contendo cinco pontos de concentrações diferentes, sendo uma membrana 

incubada na diluição de anticorpo primário 1:500 e a outra em 1:1000. 

 Os anticorpos padronizados foram: os anti-GSK-3β (Cell Signaling), anti-pGSK-3β 

(Cell Signaling), Anti-β-CATENINA (Cell Signaling) e anti-NOSi (NOS2-Santa Cruz 

Biotechnology). Para os anticorpos Anti-IκB (Santa Cruz), Anti-pIκBα (Santa Cruz), Anti-p65 

(Santa Cruz), Anti-pAKT (Santa Cruz), Anti-AKT (Santa Cruz) e Anti-BDNF (Santa Cruz) não 

foi necessário realizar a padronização em função da existência de padronização prévia no 

laboratório. Os anticorpos secundários foram utilizados nas diluições de anti-camundongo 

1:2000 (Sigma), anti-coelho 1:2000 (Sigma) e anti-cabra 1:3000 (Sigma).  

 O ponto da curva escolhido como ideal foi o que estava entre os pontos de ascensão 

da sigmóide, ou seja, os de fácil diferenciação de valores de leitura de densidade óptica, 

em relação ao ponto abaixo e acima do máximo e mínimo de detecção, através do 

software ImageJ.  
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 Em todos os ensaios de Western Blotting foi usado um controle positivo. Para a via 

da WNT, o controle positivo foi células HEK293 (1x106 células) cultivadas por 3 dias em 

placa de 75 cm2 com DMEM suplementado de 2 mM glutamax (Invitrogen), 1 % penicilina, 

estreptomicina ( Invitrogen) e 10 % soro fetal bovino (Cultilab, Campinas, SP, Brasil). Após 

o período de cultivo, as células foram raspadas com PBS e centrifugadas. O pellet foi 

removido para extração de proteínas citosólicas e nucleares. O controle positivo para a via 

do NF-κB foi amostras de hipocampo de rato que recebeu uma dose intraperitoneal de LPS 

(5 mg/Kg), suficiente para desenvolver uma resposta inflamatória intensa, sob a qual o 

animal foi mantido por 2 horas até ser sacrificado.   

 

4.1.1. GSK-3β e pGSK-3β 

  

 Para padronizar a quantidade de proteína para o ensaio, foram aplicados 2, 5, 7, 10 

e 15 µg de proteínas totais. Para a forma total do GSK-3β, o ponto de melhor diferenciação 

foi 7 µg, que se encontra no centro da ascensão da curva do gráfico da análise 

densitométrica do GSk-3β (U.A.) por µg de proteína, sendo a melhor diluição do anticorpo 

primário a de 1:1000 (Figura 4A). Já para a forma fosforilada da proteína, pGSK-3β, o 

melhor ponto foi 5 µg, e a diluição do anticorpo primário foi de 1:500 (Figura 4B). O 

controle positivo utilizado foram as células HEK293.      

 
 
Figura 4 - Ensaio de Western Blotting para curva de padronização do GSK-3ββββ e pGSK-3ββββ (48KDa), de    

hipocampo. (A) Autoradiografia e análise densitométrica em unidades arbitrárias (U.A) das bandas 
obtidas no ensaio de GSK-3β, em diferentes concentrações de proteína total a partir de amostra 
controle. A concentração que corresponde ao centro da curva em ascensão é 7µg. (B) 
Autoradiografia e análise densitométrica das bandas em unidades arbitrárias (U.A) obtidas no 
ensaio de pGSK3β. Os resultados mostram bandas correspondentes as diferentes concentrações de 
proteína, provenientes de amostra de rato controle. A concentração que corresponde ao centro da 
curva em ascensão é 5µg. 
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FONTE: Orellana AMM (2012).  

 

4.1.2 β-CATENINA Nuclear e Citoplasmática  

  

 Durante o processo de padronização das amostras para β-CATENINA, foram feitas as 

curvas para as proteínas citoplasmáticas e nucleares seguindo os pontos 2, 5, 7, 10 e 15 µg. 

Para a curva da β-CATENINA citoplasmática, a concentração ideal foi de 7µg (Figura 5). No 

entanto, para a curva das amostras nucleares, devido à baixa concentração de β- 

CATENINA no núcleo em condições normais foi necessário aumentar a concentração de 

proteínas aplicadas. Dessa forma a curva foi feita com os pontos: 10, 15, 20, 25 e 30µg. A 

concentração ideal foi de 15µg. As diluições dos anticorpos encontradas foram 1:500 e 

1:1000, respectivamente.  

 

Figura 5 - Ensaio de Western Blotting para curvas de padronização das proteínas ββββ-CATENINA 
citoplasmática e nuclear (95KDa), de hipocampo. (A) Autoradiografia e análise densitométrica 
das bandas em unidades arbitrárias (U.A.) obtidas no ensaio correspondentes à expressão 
protéica da β-CATENINA na fração citosólica, nas concentrações de 2, 5, 7, 10 e 15 µg. A 
concentração que corresponde ao centro da curva em ascensão é 7µg. (B) Autoradiografia e 
análise densitométrica das bandas em unidades arbitrárias (U.A.) obtidas no ensaio da expressão 
protéica da β- CATENINA na fração nuclear, nas concentrações de 10, 15, 20, 25 e 30 µg. Nesse 
caso, a concentração que corresponde ao centro da curva em ascensão é 15 µg.  
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FONTE: Orellana AMM (2012). 

 

4.1.3  NOSi 

 

 A Oxido Nítrico Sintase Induzida (NOSi) pode ser considerada como um dos 

indicativos da ativação da via NF-κB. No entanto, também pode indicar aumento da 

produção de EROs e a presença de processos inflamatórios. Visto seu importante papel na 

sinalização do NF-κB, a padronização foi feita usando as concentrações de 2, 5, 7, 10 e 15 

µg. A menor concentração possível capaz de ser claramente distinguida pela leitura de 

densidade óptica foi a de 5 µg (Figura 6). O controle positivo utilizado foi uma amostra de 

hipocampo de rato tratado com LPS.  

 

 

 
Figura 6 - Ensaio de Western Blotting para curva de padronização da proteína NOSi (130 KDa), de 

hipocampo. (A) Autoradiografia e análise densitométrica das bandas em unidades arbitrárias (U.A) 
obtidas no ensaio da NOSi correspondente as concentrações 2, 5, 7, 10 e 15 µg. A curva de 
concentração das proteínas totais indica o ponto 5 µg como ideal.  
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FONTE: Orellana AMM (2012). 

 

 

 

4.2 Resultados dos Efeitos da Administração de OUA (10 nM) na sinalização imediata 

e tardia associada ao NF-κκκκB 

 

4.2.1 Efeitos da OUA (10 nM) na expressão de IκB e pIκB em hipocampo de rato, após 1 

hora  

 

 O grupo OUA apresentou após 1 hora de infusão, aumento na expressão de pIκB e 

diminuição na expressão de IκB, em relação ao controle. Esses dados sugerem aumento na 

degradação das proteínas IκB, pelo aumento da sua fosforilação e, portanto, possível 

aumento da translocação nuclear dos dímeros de NF-κB, livres no citoplasma (Figura 7).  
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Figura 7 - Efeitos da OUA (10 nM) na modulação das proteínas IκκκκB e pIκκκκB, em hipocampo de rato.  As 
proteínas foram extraídas de hipocampo de rato, obtidas após 1 hora da infusão intrahipocampal de 
OUA (10 nM) ou salina. (A) Autoradiografia representativa de Western Blotting das proteínas IκB, 
pIκB e β-TUBULINA. (B) Análise de densitometria (unidades arbitrárias) de IκB/β-TUBULINA e 
pIκB/β-TUBULINA. Valores dos grupos representados no painel A. Os resultados foram expressos em 
média ± erro padrão da média de 4 experimentos individuais. *p<0,05; Dados pareados, salina 
versus OUA (Teste t-Student).  

 

 

FONTE: Orellana AMM (2012). 

 

4.2.2 Efeitos da OUA (10 nM) na translocação da subunidade p65 do NF-κB em hipocampo 

de ratos, após 1 hora  

 

 Os ensaios de Western Blotting revelam que o hemisfério que recebeu OUA 

apresenta maior translocação nuclear da subunidade p65 em relação ao hemisfério 

controle. A subunidade p65 citoplasmática, por sua vez, apresenta-se diminuída no grupo 

OUA em relação ao grupo controle, confirmando os dados obtidos na fração nuclear. O 

controle positivo usado foi extrato de hipocampo de rato que recebeu uma dose de LPS, 5 

mg/Kg (dados não apresentados). A β-ACTINA foi usada como controle endógeno. 
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Figura 8 - Efeitos da OUA (10 nM) na translocação da subunidade p65 do NF-κκκκB, em hipocampo de rato.  As 
proteínas foram extraídas de hipocampo de rato, obtidas após 1 hora da infusão intrahipocampal de 
OUA (10 nM) ou salina (injetada no hipocampo oposto). (A) Autoradiografia representativa de 
Western Blotting da subunidade p65 nuclear, citosolica e β-ACTINA. (B) Análise de densitometria 
(unidades arbitrárias) de p65 nuclear/β-ACTINA e p65 citosólica/β-ACTINA. Valores dos grupos 
representados no painel A. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão da média de 4 
experimentos individuais. *p<0,05; dados pareados, controle versus OUA (Teste t-Student).  

 

 
FONTE: Orellana AMM (2012). 

  

4.2.3 Efeitos da OUA (10 nM) na translocação da subunidade p65 do NF-κB em hipocampo 

de ratos, após 2 horas 

 

 Com o intuito de verificar se a ativação em 1 hora era persistente, um grupo de 

animais foi sacrificado 2 horas após receber a infusão de 10 nM de OUA e salina. Os 

achados mostram que não há alteração na translocação nuclear da subunidade p65 dos 

dímeros de NF-κB (Figura 9).   
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Figura 9 - Efeitos da OUA (10 nM) na translocação da subunidade p65 do NF-κκκκB, em hipocampo de rato.  As 
proteínas foram extraídas de hipocampo de rato, obtidas após 2 horas da infusão intrahipocampal de 
OUA (10 nM) ou salina. (A) Autoradiografia representativa de Western Blotting da subunidade p65 
nuclear, e β-TUBULINA. (B) Análise de densitometria (unidades arbitrárias) de p65 nuclear/β-
TUBULINA. Valores dos grupos representados no painel A. Os resultados foram expressos em média ±  
erro padrão da média de 5 experimentos individuais. Dados pareados, controle versus OUA (Teste t-
Student).  

 

 

 

FONTE: Orellana AMM (2012). 

 

4.2.4 Efeitos da administração de OUA (10 nM, nos tempos 1 e 2 horas)  na ativação da via 

NF-κB, por ensaio de EMSA 

  

 Dados obtidos no ensaio de EMSA das amostras de hipocampo de ratos em 1 e 2 

horas, revelam ativação da via do NF-κB após 1 hora, com translocação predominante dos 

dímeros de p65/p50 e p50/p50 para o núcleo (Figura 10). 

 

Figura 10 - Curva de decurso temporal de 1 e 2 horas na ativação da via NF-κκκκB em hipocampo de ratos. A. 
As proteínas nucleares (10µg) foram extraídas do hipocampo de ratos e obtidas após 1 hora ou 2 
horas da infusão de OUA (10 nM), ou salina 0,9% ( injetada no hipocampo oposto). A posição dos 
complexos de proteína-DNA formados está indicada (p65p50 e p50p50). B. As proteínas nucleares 
extraídas do hipocampo de ratos, após 1 hora da infusão de OUA (10 nM), ou salina 0,9% (injetada 
no hipocampo oposto). A posição dos complexos de proteína-DNA formados está indicada (p65p50 e 
p50p50). LI, ligação inespecífica. A localização da sonda livre está indicada. Os ensaios são 
representativos de três experimentos. C. Análise de densitometria (unidades arbitrárias) das 
bandas p50/p50 e p65/p50 presentes em B. D. Ensaio de Competição e Super shift da ativação do 
NF-κB. O ensaio de competição foi feito na presença e na ausência de oligonucleotídeos específicos 
de NF-κB, 20 vezes em excesso, ou não específicos (sequência consenso TFIID, 20 vezes em 
excesso). O ensaio de super shift foi feito com extrato nuclear incubado na presença e na ausência 
de anticorpos contra as subunidades p50, p65 p52 e c-Rel, todos na diluição 1:20. Os anticorpos 
foram adicionados 20 minutos antes da adição do oligonucleotídeo consenso para NF-κB, radioativo. 
LI, ligação inespecífica. Os resultados foram expressos como média + erro padrão da média (n=4). 
*p<0,001; dados pareados, salina versus OUA (Teste t-Student).      
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FONTE: Kawamoto et al. (2012a). Com permissão.   
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4.2.5 Efeitos da Administração de OUA (10 nM, nos tempos 10, 24 e 48 hrs) na ativação do 

NF-κB, por ensaio de EMSA 

  

 Para verificar se o tratamento com a OUA foi capaz de promover a ativação da via 

do NF-κB, ao longo do decurso temporal, foram realizados ensaios EMSA das amostras de 

hipocampo de ratos obtidas nos tempos de 10, 24 e 48 horas. Os resultados revelam 

ativação da via do NF-κB.  

 

Figura 11 - Curva de decurso temporal de 10 a 48 horas na ativação da via do NF-κκκκB em hipocampo de 
ratos. A. As proteínas nucleares (10 µg para os tempos 10 e 48 horas e 20 µg para o tempo 24 
horas) foram extraídas do hipocampo de ratos e obtidas após 10, 24 ou 48 horas da infusão de OUA 
(10 nM), ou salina 0,9%. A posição dos complexos de proteína-DNA formados está indicada (NF-κB). 
B, C e D. Análise de densitometria (unidades arbitrárias) das bandas representativas dos 
complexos formados proteína-DNA, após 10, 24 e 48 horas, respectivamente, expostos em A. Os 
resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (n=5). *p<0,001; dados pareados, 
salina versus OUA (Teste t-Student).    

 

FONTE: Orellana AMM (2012). 
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4.3 Efeitos da OUA (10 nM) na expressão de NOSi 

  

 Os ensaios de Western Blotting mostram ausência de modulação na expressão da 

enzima NOSi após 1 hora da infusão de OUA 10 nM (Figura 12).  A β-TUBULINA foi usada 

como controle endógeno.  

 

 

Figura 12 - Efeitos da OUA (10 nM) na modulação da proteína NOSi (130 KDa), em hipocampo de rato.  As 
proteínas foram extraídas de hipocampo de rato, obtidas após 1 hora da infusão intrahipocampal 
de OUA (10 nM) ou salina. (A) Autoradiografia representativa de Western Blotting da proteína NOSi 
e β-TUBULINA. (B) Análise de densitometria (unidades arbitrárias) de NOSi/β-TUBULINA. Valores 
dos grupos representados no painel A. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão de 6 
experimentos individuais. *p<0,05; dados pareados, salina versus OUA (Teste t-Student).  

 

 

 

FONTE: Orellana AMM (2012). 

 

 

4.4 Efeitos da administração de OUA (10 nM) nos níveis de RNAm dos genes Bcl2, Bax, 

Bdnf, Tnf, Nosi e IκκκκBα, em hipocampo de rato, após 1 hora. 

  

 A reação em cadeia de polimerase (PCR) das amostras obtidas após 1 hora da 

infusão de OUA 10 nM ou salina 0,9%, mostrou que o grupo que recebeu a OUA apresentou 

aumento nos níveis de RNAm dos genes Bcl2, Nosi, Tnf e Bdnf. Os níveis de RNAm dos 

genes Bax e IκBα não foram modulados pela OUA.  
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Figura 13 - Efeitos da OUA (10 nM) nos níveis de RNAm para Bcl2, Bax, Bdnf, Tnf, Nosi e IκκκκB, em 
hipocampo de rato. Fotografias representativas de PCR e analise densitométrica (unidades 
arbitrárias, U.A) das bandas específicas do grupo tratado com OUA. Os níveis de RNAm são 
apresentados em relação aos níveis de RNAm do controle Gapdh. Os dados estão apresentados 
como média ± erro padrão da média, para 4 experimentos individuais. *p<0.05, controle versus 
tratamento em hipocampos opostos. (Teste t-Student).  

 
 

 
 

FONTE: Orellana AMM (2012).  
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4.5 Efeitos da administração de OUA (10 nM) nos níveis de RNAm dos genes Bcl2, Bax, 

Bdnf, Tnf e Nosi em hipocampo de rato, no período de 10, 24 e 48 horas 

 

4.5.1 Em 10 horas 

  

 Os resultados obtidos nos ensaios de RT-PCR das amostras obtidas após 10 horas da 

infusão de OUA ou salina sugerem ausência de modulação da OUA para os genes Bdnf e Bcl-

2. Embora ocorra diminuição nos níveis de RNAm do gene Bax, a relação Bax/Bcl-2 

apresentou aumento.  Os níveis de RNAm para o  Tnf estão diminuídos em relação ao 

controle. Os níveis de RNAm do gene Nosi estão aumentados no grupo OUA quando 

comparado com o controle (Figura 14).  
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Figura 14 - Efeitos da OUA (10 nM), em 10 horas, nos níveis de RNAm dos genes Bax, Bcl-2, Bdnf, Nosi e 
Tnf, em hipocampo de rato. Na parte superior de cada figura estão às fotografias representativas 
de PCR e na parte inferior a análise densitométrica (unidades arbitrárias, U.A) das bandas 
específicas do grupo tratado com OUA. Os níveis de RNAm são apresentados em relação aos níveis 
de RNAm do controle endógeno Gapdh. Os dados estão apresentados como média ± erro padrão da 
média, para 5 experimentos individuais. * p<0.05 e ** p< 0.001, controle versus tratamento em 
hipocampos opostos. (Teste t-Student). C: Controle e O: OUA.  

 

 
 

FONTE: Orellana AMM (2012).  
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4.5.2 Em 24 horas 

  

 No período de 24 horas, não foi observado o efeito da modulação da OUA sob os 

genes Bax, Bcl-2, Tnf e Nosi, porém os níveis de RNAm do gene Bdnf estavam diminuídos 

no grupo que recebeu OUA em relação ao controle (Figura 15).  

 

Figura 15 - Efeitos da OUA (10 nM), em 24 horas, nos níveis de RNAm dos genes Bax, Bcl-2, Bdnf, Nosi e 
Tnf, em hipocampo de rato. Na parte superior de cada figura estão às fotografias representativas 
de PCR e na parte inferior a análise densitométrica (unidades arbitrárias, U.A.) das bandas 
específicas do grupo tratado com OUA. Os níveis de RNAm são apresentados em relação aos níveis 
de RNAm do controle endógeno Gapdh. Os dados estão apresentados como média ± erro padrão da 
média, para 5 experimentos individuais. *p<0.05, controle versus tratamento em hipocampos 
opostos. (Teste t-Student). C: Controle e O: OUA.  

 

 

FONTE: Orellana AMM (2012).  
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4.5.3 Em 48 horas 

  

 Em 48 horas, dados obtidos pelo ensaio de RT-PCR mostram ausência de um efeito 

modulatório da OUA sobre os genes Bdnf e Bcl-2. No entanto, a OUA parece diminuir a 

expressão de RNAm de Nosi e Tnf e aumentar a expressão de RNAm do gene Bax. No 

entanto, a relação Bax/Bcl-2 não apresenta alteração (Figura 16). 

 

Figura 16 - Efeitos da OUA (10 nM), em 48 horas, nos níveis de RNAm dos genes Bax, Bcl-2, Bdnf, Nosi e 
Tnf, em hipocampo de rato. Na parte superior de cada figura estão às fotografias representativas 
de PCR e na parte inferior a análise densitométrica (unidades arbitrárias, U.A.) das bandas 
específicas do grupo tratado com OUA. Os níveis de RNAm são apresentados em relação aos níveis 
de RNAm do controle endógeno Gapdh. Os dados estão apresentados como média ± erro padrão da 
média, para 5 experimentos individuais. *p<0.05 e ** p< 0.001, controle versus tratamento em 
hipocampos opostos. (Teste t-Student). C: Controle e O: OUA.  

 

 

FONTE: Orellana AMM (2012).  
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4.6 Efeitos da OUA (10 nM) na ativação do BDNF, nos períodos de 10, 24 e 48 horas 

 

 Ao longo do período determinado pelos ensaios de 10 a 48 horas, foi possível 

verificar aumento persistente da expressão protéica de BDNF (Figura 17). 

 
Figura 17 - Efeitos da OUA (10 nM) na expressão da proteína BDNF, em hipocampo de rato.  As proteínas 

foram extraídas de hipocampo de rato, obtidas após 10, 24 e 48 horas da infusão intrahipocampal 
de OUA (10 nM) ou salina. (A) Autoradiografia representativa de Western Blotting da proteína BDNF 
e β-ACTINA, em 10 horas, seguida da análise de densitometria (unidades arbitrárias) da expressão 
de BDNF, em 10 horas. (B) Autoradiografia representativa de Western Blotting da proteína BDNF e 
β-ACTINA, em 24 horas, seguida da análise de densitometria (unidades arbitrárias) da expressão de 
BDNF, em 24 horas. (C) Autoradiografia representativa de Western Blotting da proteína BDNF e β-
ACTINA, em 48 horas, seguida da análise de densitometria (unidades arbitrárias) da expressão de 
BDNF, em 48 horas.  Os resultados foram expressos em média ± erro padrão da média (n=5). 
**p<0,01; controle versus OUA (Teste t-Student).  

 

 

 
FONTE: Orellana AMM (2012).  

 

4.7 Resultados dos Efeitos da Administração de OUA (10 nM) na sinalização 

intracelular associada a via da WNT: GSK-3ββββ e a ββββ-CATENINA, após 1h, 10, 24 e 48 

horas 

 

 O primeiro grupo tratado (grupo 1 hora) era constituído de 10 animais que 

receberam no hemisfério esquerdo 2 µL de salina 0,9% e no hemisfério direito 2 µL de 

Ouabaína, 5 nM/µL, conforme descrito em materiais e métodos. O controle positivo usado 

em todo o ensaio bioquímico foi extrato de células HEK293, para anticorpos relacionados à 

via do WNT.  
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4.7.1 GSK-3β e pGSK-3β, após 1 hora 

  

 Após 1 hora da infusão de OUA 10 nM, não foi observado alteração nos níveis de 

pGSK-3β em relação aos valores totais de GSK-3β, embora ambas as proteínas estejam 

diminuídas no hemisfério que recebeu OUA em relação ao hemisfério controle. Nesse 

ensaio, a β-TUBULINA foi usada como controle interno.   

 

Figura 18 - Efeito da OUA (10 nM) na expressão das proteínas pGSK-3ββββ e GSK-3ββββ (48 KDa), em hipocampo 
de rato, 1 hora. As proteínas foram extraídas de hipocampo de rato, obtidas após 1 hora da 
infusão intrahipocampal de OUA (10 nM) ou salina. (A). Ensaio de Western Blot das proteínas pGSK-
3β, GSK-3β e β-TUBULINA. (B). Análise de densitometria (unidades arbitrárias) da relação pGSK-
3β/GSK-3β. (C) e (D) Análise de densitometria (unidades arbitrárias) de pGSK-3β/β-TUBULINA e 
GSK-3β/β-TUBULINA. Os valores foram expressos em média ± erro padrão da média de 4 
experimentos individuais. *p<0,05; dados pareados controle versus OUA (Teste T-Student).  

 

 

 
FONTE: Orellana AMM (2012).  
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4.7.2 β-CATENINA Nuclear, após 1 hora  

  

 Não há diferença nos níveis de translocação para o núcleo da proteína β-CATENINA, 

entre os grupos controle e OUA (Figura 19). 

 

Figura 19 - Efeito da OUA (10 nM) na expressão da proteína ββββ-CATENINA da fração nuclear (95 KDa), em 
hipocampo de rato, 1 hora. As proteínas foram extraídas de hipocampo de rato, obtidas após 1 
hora da infusão intrahipocampal de OUA (10 nM) ou salina. (A) Autoradiografia de Western Blotting 
da proteína β-CATENINA. (B) Análise de densitometria (unidades arbitrárias) de β-CATENINA/β-
TUBULINA. Os valores foram expressos em média ± erro padrão da média de 6 experimentos 
individuais. Dados pareados, controle versus OUA (Teste t-Student). A β-TUBULINA foi usada como 
controle, para normalizar as bandas.  

 

 
 

FONTE: Orellana AMM (2012).  
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4.7.3 GSK-3β e pGSK-3β, 10 horas  

  

 Transcorridas 10 horas da infusão intrahipocampal de OUA foi observado um 

aumento na relação entre a GSK-3β fosforilada e a porção não fosforilada, no grupo que 

recebeu OUA em comparação ao grupo controle (Figura 20). A β-ACTINA foi usada como 

controle endógeno.  

 

Figura 20. Efeito da OUA (10 nM) na expressão das proteínas pGSK-3ββββ e GSK-3ββββ (48 KDa), em hipocampo de 
rato, após 10 horas. As proteínas foram extraídas de hipocampo de rato, obtidas após 10 horas da 
infusão intrahipocampal de OUA (10 nM) ou salina. (A). Ensaio de Western Blotting das proteínas 
pGSK-3β, GSK-3β e β-ACTINA. (B). Análise de densitometria (unidades arbitrárias) da relação pGSK-
3β/GSK-3β. (C) e (D) Análise de densitometria (unidades arbitrárias) de pGSK-3β/β-ACTINA e GSK-
3β/β-ACTINA. Os valores foram expressos em média ± erro padrão da média de 5 experimentos 
individuais. *p<0,001; dados pareados controle versus OUA (Teste t-Student).  

 

 

 
 

 

FONTE: Orellana AMM (2012).  
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4.7.4 β-Catenina Nuclear, 10 horas  

 

 No tempo de 10 horas não se verificou aumento da translocação nuclear da β-

Catenina. A β-ACTINA representa o controle endógeno (Figura 21).    

 

 

Figura 21 - Efeito da OUA (10 nM) na expressão da proteína ββββ-CATENINA da fração nuclear (95 KDa), em 
hipocampo de rato, em 10 horas. As proteínas foram extraídas de hipocampo de rato, obtidas 
após 10 horas da infusão intrahipocampal de OUA (10 nM) ou salina. (A) Autoradiografia de 
Western Blotting da proteína β-CATENINA. (B) Análise de densitometria (unidades arbitrárias) de β-
CATENINA/β-ACTINA. Os valores foram expressos em média ± erro padrão da média de 5 
experimentos individuais. Controle versus OUA (Teste t-Student).  

 

 

 

FONTE: Orellana AMM (2012).  
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4.7.5 GSK-3β e pGSK-3β, em 24 horas 

  

 Não houve alteração na relação entre os níveis de fosforilação da GSK-3β e a porção 

total de GSK-3β (pGSK-3β/GSK-3β) entre os hipocampos que receberam OUA e salina, após 

transcorridas 24 horas, apesar dos níveis de GSK-3β totais estarem diminuídos no 

hemisfério que recebeu OUA (Figura 22).   

 

Figura 22 - Efeito da OUA (10 nM) na expressão das proteínas pGSK-3ββββ e GSK-3ββββ (48 KDa), em hipocampo 
de rato, após 24 horas. As proteínas foram extraídas de hipocampo de rato, obtidas após 24 horas 
da infusão intrahipocampal de OUA (10 nM) ou salina. (A). Ensaio de Western Blotting das 
proteínas pGSK-3β, GSK-3β e β-ACTINA. (B). Análise de densitometria (unidades arbitrárias) da 
relação pGSK-3β/GSK-3β. (C) e (D) Análise de densitometria (unidades arbitrárias) de pGSK-3β/β-
ACTINA e GSK-3β/β-ACTINA. Os valores foram expressos em média ± erro padrão da média (n=5). 
*p<0,05; dados pareados controle versus OUA (Teste T-Student).  

 

 

 

FONTE: Orellana AMM (2012).  
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4.7.6 β-CATENINA Nuclear, em 24 horas  

  

 Após 24 horas da infusão de OUA 10 nM foi possível observar aumento da quantidade 

de β-CATENINA no extrato nuclear do hemisfério tratado em relação ao controle, sugerindo 

possível ativação da via de sinalização WNT/β-Catenina (Figura 23).  

 

 

Figura 23 - Efeito da OUA (10 nM) na expressão da proteína ββββ-CATENINA da fração nuclear (95 KDa), em 
hipocampo de rato, em 24 horas. As proteínas foram extraídas de hipocampo de rato, obtidas 
após 24 horas da infusão intrahipocampal de OUA (10 nM) ou salina. (A) Autoradiografia de 
Western Blotting da proteína β-CATENINA. (B) Análise de densitometria (unidades arbitrárias) de β-
CATENINA/β-ACTINA. Os valores foram expressos em média ± erro padrão da média de 5 
experimentos individuais. *p<0,05; dados pareados, controle versus OUA (Teste t-Student).  

 

 

 
FONTE: Orellana AMM (2012).  
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4.7.7 GSK-3β e pGSK-3β, 48 horas  

  

 Como em 10 horas foi possível verificar aumento nos níveis de pGSK-3β em relação 

a GSK-3β e em 24 horas o aumento nos níveis de β-Catenina nuclear, obtivemos um 

indicativo da ativação da via de sinalização da WNT. Em 48 horas verificamos uma 

diminuição dos níveis de pGSK-3β em relação ao GSK-3β, dados que sugerem a desativação 

da via canônica da WNT e aumento da atividade quinase da GSK-3β (Figura 24).  

 

Figura 24 - Efeito da OUA (10 nM) na expressão das proteínas pGSK-3ββββ e GSK-3ββββ (48 KDa), em hipocampo 
de rato, após 48 horas. As proteínas foram extraídas de hipocampo de rato, obtidas após 48 horas 
da infusão intrahipocampal de OUA (10 nM) ou salina. (A). Ensaio de Western Blotting das 
proteínas pGSK-3β, GSK-3β e β-ACTINA. (B). Análise de densitometria (unidades arbitrárias) da 
relação pGSK-3β/GSK-3β. (C) e (D) Análise de densitometria (unidades arbitrárias) de pGSK-3β/β-
ACTINA e GSK-3β/β-ACTINA. Os valores foram expressos em média ± erro padrão da média de 5 
experimentos individuais. *p<0,001; dados pareados controle versus OUA (Teste t-Student).  

 

 

FONTE: Orellana AMM (2012).  
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4.7.8 β-CATENINA, 48 horas 

  

 Não há variação nos níveis de β-CATENINA tanto citoplasmática quanto nuclear do 

grupo tratado em relação ao controle, após 48 horas. Os níveis de β-Catenina nuclear 

parecem já ter voltado ao basal (Figura 25).    

 

Figura 25 - Efeito da OUA (10 nM) na expressão da proteína ββββ-CATENINA da fração citosólica e nuclear (95 
KDa), em hipocampo de rato, em 48 horas. As proteínas foram extraídas de hipocampo de rato, 
obtidas após 48 horas da infusão intrahipocampal de OUA (10 nM) ou salina. (A) Autoradiografia de 
Western Blotting da proteína β-CATENINA da fração citosólica. (B) Análise de densitometria 
(unidades arbitrárias) de β-CATENINA/β-ACTINA, da fração citosólica. (C) Autoradiografia de 
Western Blotting da proteína β-CATENINA da fração nuclear. (D) Análise de densitometria 
(unidades arbitrárias) de β-CATENINA/ β-ACTINA, da fração nuclear. Os valores foram expressos 
em média ± erro padrão da média de 5 experimentos individuais. Controle versus OUA (Teste t-
Student).  

 
 

FONTE: Orellana AMM (2012).  
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4.8 Efeitos da OUA (10 nM) na via da AKT  

 

4.8.1 pAKT/AKT, em 1 e 2 horas 

 

 Devido ao fato de a via da AKT ser capaz de fosforilar a GSK-3β, resolvemos 

acompanhar seu perfil de modulação para detectar se a fosforilação da GSK-3β ocorreu 

devido a ativação da via do AKT. Foram realizados ensaios de Western Blotting para as 

proteínas pAKT e AKT total, para os grupos 1 e 2 horas. Os resultados obtidos mostram que 

não há alteração na relação entre as proteínas pAKT/AKT em ambos os períodos, embora 

em 1 hora pareça ocorrer uma tendência na diminuição dos níveis de pAKT e de AKT no 

grupo OUA em relação ao controle (Figura 26). Não há alteração no grupo 2 horas, o que 

sugere que os níveis já voltaram ao normal (Figura 27). 

  

Figura 26 - Efeitos da OUA (10 nM) na ativação da via da AKT, em hipocampo de rato, 1 hora.  As proteínas 
foram extraídas de hipocampo de rato, obtidas após 1 hora da infusão intrahipocampal de OUA (10 
nM) ou salina. (A) Autoradiografia representativa de Western Blotting das proteínas pAKT, AKT e β-
ACTINA. (B) Análise de densitometria (unidades arbitrárias) da relação pAKT/AKT. (C) e (D) Análise 
de densitometria (unidades arbitrárias) das relações pAKT/β-ACTINA e AKT/β-ACTINA, 
respectivamente. Valores dos grupos representados no painel A. Os resultados foram expressos em 
média ±  erro padrão da média de 5 experimentos individuais. *p<0,05 e ** p<0,01; dados pareados, 
controle versus OUA (Teste t-Student).  

 
 

FONTE: Orellana AMM (2012).  
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Figura 27 - Efeitos da OUA (10 nM) na ativação da via da AKT, em hipocampo de rato, 2 horas.  As proteínas 
foram extraídas de hipocampo de rato, obtidas após 2 horas da infusão intrahipocampal de OUA (10 
nM) ou salina. (A) Autoradiografia representativa de Western Blotting das proteínas pAKT, AKT e β-
ACTINA. (B) Análise de densitometria (unidades arbitrárias) da relação pAKT/AKT. (C) e (D) Análise 
de densitometria (unidades arbitrárias) das relações pAKT/β-ACTINA e AKT/β-ACTINA, 
respectivamente. Valores dos grupos representados no painel A. Os resultados foram expressos em 
média ±  erro padrão da média de 5 experimentos individuais. Dados pareados, controle versus OUA 
(Teste t-Student).  

 

 

 

FONTE: Orellana AMM (2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

4.8.2 pAKT/AKT, 10 horas 

 

 Os resultados mostram que 10 horas após a administração intrahipocampal de OUA 

não existe ativação da via pAKT/AKT (Figura 28).  

 
Figura 28 - Efeitos da OUA (10 nM) na ativação da via da AKT, em hipocampo de rato.  As proteínas foram 

extraídas de hipocampo de rato, obtidas após 10 horas da infusão intrahipocampal de OUA (10 nM) 
ou salina. (A) Autoradiografia representativa de Western Blotting das proteínas pAKT, AKT e β-
ACTINA. (B) Análise de densitometria (unidades arbitrárias) da relação pAKT/AKT. (C) e (D) Análise 
de densitometria (unidades arbitrárias) das relações pAKT/β-ACTINA e AKT/β-ACTINA, 
respectivamente. Valores dos grupos representados no painel A. Os resultados foram expressos em 
média ±  erro padrão da média de 5 experimentos individuais. Dados pareados, controle versus 
OUA (Teste t-Student). 

 

 

 

 

 

FONTE: Orellana AMM (2012).  
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4.8.3 pAKT/ AKt em 24 horas 

  

 No grupo 24 horas foi possível observar ativação da via do AKT. (Figura 29).  

 

Figura 29 - Efeitos da OUA (10 nM) na ativação da via da AKT, em hipocampo de rato.  As proteínas foram 
extraídas de hipocampo de rato, obtidas após 24 horas da infusão intrahipocampal de OUA (10 nM) 
ou salina. (A) Autoradiografia representativa de Western Blotting das proteínas pAKT, AKT e β-
ACTINA. (B) Análise de densitometria (unidades arbitrárias) da relação pAKT/AKT. (C) e (D) Análise 
de densitometria (unidades arbitrárias) das relações pAKT/β-ACTINA e AKT/β-ACTINA, 
respectivamente. Valores dos grupos representados no painel A. Os resultados foram expressos em 
média ±  erro padrão da média de 5 experimentos individuais. *p<0,001; dados pareados, controle 
versus OUA (Teste t-Student).  

 

 

FONTE: Orellana AMM (2012).  
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4.8.4 pAKT/AKT, 48 horas 

  

 Em 48 horas foi possível observar ativação da via do AKT, com aumento da pAKT em 

relação ao AKT total, conforme figura 30.  

 

 
Figura 30 - Efeitos da OUA (10 nM) na ativação da via da AKT, em hipocampo de rato.  As proteínas foram 

extraídas de hipocampo de rato, obtidas após 48 horas da infusão intrahipocampal de OUA (10 nM) 
ou salina. (A) Autoradiografia representativa de Western Blotting das proteínas pAKT, AKT e β-
ACTINA. (B) Análise de densitometria (unidades arbitrárias) da relação pAKT/AKT. (C) e (D) Análise 
de densitometria (unidades arbitrárias) das relações pAKT/β-ACTINA e AKT/β-ACTINA, 
respectivamente. Valores dos grupos representados no painel A. Os resultados foram expressos em 
média ± erro padrão da média de 5 experimentos individuais. *p<0,01; controle versus OUA (Teste 
t-Student).  

 

 

 
 
FONTE: Orellana AMM (2012).  
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4.9 Efeitos da OUA (10 nM) na via de sinalização da ERK2, em 24 horas 

  

 Para verificar se a OUA é capaz de modular a via de sinalização da ERK após 24 

horas, foi realizado um ensaio de Western Blotting com as proteínas do extrato citosólico, 

e verificou-se diminuição da ativação da via no hipocampo que recebeu OUA em relação ao 

controle (Figura 31).  

 

Figura 31 - Efeitos da OUA (10 nM) na ativação da via da ERK2, em hipocampo de rato.  As proteínas foram 
extraídas de hipocampo de rato, obtidas após 24 horas da infusão intrahipocampal de OUA (10 nM) 
ou salina. (A) Autoradiografia representativa de Western Blotting das proteínas pERK2, ERK2 e β-
ACTINA. (B) Análise de densitometria (unidades arbitrárias) da relação pERK2/ERK2. (C) e (D) 
Análise de densitometria (unidades arbitrárias) das relações pERK2/β-ACTINA e ERK2/β-ACTINA, 
respectivamente. Valores dos grupos representados no painel A. Os resultados foram expressos em 
média ± erro padrão da média (n=5). *p<0,05; dados pareados, controle versus OUA (Teste t-
Student).  

 

   

 

FONTE: Orellana AMM (2012).  
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4.10 Resumo dos Resultados 

  

 Em resumo, após 1 hora da infusão de 10 nM de OUA foi possível observar ativação 

da via do NF-κB pelo aumento da translocação nuclear da subunidade RelA por Western 

Blotting e pelo aumento da ligação das subunidades RelA e p50 ao DNA, observado pelo 

ensaio de EMSA para as subunidades p65 e p50 ( Figuras 8 e 10, respectivamente). Em 

relação aos genes, através do ensaio de PCR foi possível observar aumento nos níveis de 

RNAm dos genes Bdnf, Nosi, Tnf e Bcl-2, em 1 hora ( Figura 13). No entanto, os resultados 

não são reprodutíveis no grupo de 2 horas.  

 Em 24 horas, foi possível verificar ativação da via do NF-κB. Essa ativação ocorre 

em 10 horas e manteve-se em 48 horas (ensaio de EMSA, figura 11). Nesse período, 

verificamos aumento da translocação nuclear da β-CATENINA (Figura 23), evento que não 

ocorre em 10 horas (Figura 21) e não permanece em 48 horas (Figura 25). No entanto, a 

ativação da via WNT, pelo aumento da translocação da β-catenina nuclear (em 24 horas) 

parece ser em decorrência do aumento nos níveis de pGSK-3β/GSK-3β em 10 horas (Figura 

20). Esses níveis aparecem diminuídos em 48 horas (Figura 24).    

 Para observar se o aumento da fosforilação da GSK-3β ocorria devido à ativação da 

via da AKT, foi realizado ensaio de Western Blotting para acompanhar seu perfil de 

modulação. Verificou-se ativação da via da AKT apenas em 24 horas (figura 29), 

permanecendo ativa em 48 horas (Figura 30). Para avaliar melhor os efeitos da OUA na 

ativação da via do NF-κB decidimos avaliar os níveis de BDNF, que se mantiveram 

aumentados ao longo de todo o período observado (Figura 17), enquanto que a via da MAPK 

(pERK-2), encontrava-se diminuída em 24 horas (Figura 31).   

 Em relação aos genes já observados em 1 hora, verificou-se que 24 horas após a 

administração de OUA, ocorre uma diminuição nos níveis de  RNAm do Bdnf (Figura 15). Em 

10 horas parece não haver modulação gênica de Bdnf, no entanto, a OUA foi capaz de 

diminuir os níveis de RNAm de Bax e Tnf e  aumentar os de Nosi (Figura 14). Já em 48 

horas, os níveis de RNAm de Nosi estavam diminuídos, assim como os de Tnf. Ao contrário 

disso, os níveis de RNAm de Bax estavam aumentados (Figura 16).  

 

 

 

 

 



 

 

66 

Esquema 3 - Resumo dos Resultados. A figura dividida em 4 quadrantes ilustra os 4 principais grupos de 
estudo, divididos em 1 hora, 10 horas, 24 horas e 48 horas. Em cada quadrante há as principais 
alterações induzidas pela administração intrahipocampal de OUA, no núcleo e no citoplasma. As 
setas ilustram aumento/diminuição dos níveis de RNAm ou de expressão protéica.  

 

 

FONTE: Orellana AMM (2012).  
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5 DISCUSSÃO  

 Por mais de 200 anos os esteróides cardiotônicos derivados de plantas têm sido 

estudados e usados para tratar insuficiência cardíaca congestiva (Withering, 1785). A 

compreensão contemporânea do funcionamento dos esteróides cardíacos provém de 

descobertas feitas na década de 50. Em 1953, Albert Szent-Györgyi postulou a existência 

de digitálicos endógenos em mamíferos e seguindo a identificação da Na+,K+-ATPase como 

uma proteína responsável pelo transporte de íons, foi demonstrado que a enzima tratava-

se de um receptor específico para os digitálicos, e que estes poderiam de forma dose-

dependente inibi-la (Schatzmman, 1953). Atualmente é bem estabelecido que a enzima 

Na+,K+-ATPase, além de seu papel regulatório na homeostasia iônica, desempenha um 

papel na transdução de sinal e na ativação de transcrição gênica (Kometiani et al., 1998; 

Peng et al., 1996; Tian et al., 2001; Xie e Askari, 2002). A OUA liga-se com alta afinidade a 

subunidade α da Na+,K+-ATPase, modulando a ativação de vias de sinalização que 

promovem por exemplo, o crescimento celular, a migração e a morte celular programada 

(Abramowitz et al., 2003; Aizman e Aperia, 2003; Liu et al., 2004; Barwe et al., 2005). 

 Uma característica importante da Na+,K+-ATPase é que as isoformas α2 e α3, 

predominantes na glia e nos neurônios, respectivamente, são sensíveis a concentrações de 

OUA 1000 vezes menores (µM) do que as necessárias para inibir a isoforma α1 (mM) em 

preparações de tecido de ratos ( Inoue e Matsui, 1990; Nathanson et al., 1995), o que 

confere uma ação tecido especifico a OUA, uma vez que as diferentes subunidades 

requerem doses diferentes para serem inibidas. Assim, a dose de OUA utilizada nesse 

trabalho, 10 nM, parece ser suficiente para atuar com maior especificidade no SNC. Além 

disso, doses na faixa de 10 uM são incapazes de exercer efeito inibitório na atividade 

enzimática em cultura primária de cerebelo de rato, no entanto são suficientes para 

modular a expressão de genes envolvidos com a sinalização inflamatória (de Sá Lima et al., 

submetido para publicação). Alguns trabalhos reportam que a concentração de OUA 

endógena encontrada varia entre 0,2 e 1,0 nM, sendo essa concentração, compatível com 

suas ações fisiológicas, inclusive com as ações relacionadas aos fatores de crescimento 

(Graves et al., 1984; Blaustein, 1994; Hilton et al., 1996; Dvela et al., 2011), e também 

associada a processos patológicos (Blaustein, 1993; Hamlyn et al., 1998, Bagrov e Shapiro, 

2008).  

  Um trabalho recente realizado em nosso laboratório mostrou pela medida de 

atividade da Na+, K+-ATPase que a administração intrahipocampal de 10 nM de OUA, em 

ratos, é incapaz de alterar a atividade das subunidades α1, α2 e α3 da enzima mesmo após 
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1 hora da sua administração. Ensaios de EMSA mostraram ainda que a OUA é capaz de 

ativar a via do NF-κB após 1 hora da infusão, e que as subunidades envolvidas nessa 

ativação são os dímeros p50p65 e p50p50 (Kawamoto et. al., 2012). Baseando-se nessas 

informações, e visto que muitos trabalhos sugerem uma comunicação entre as vias do NF-

κB e canônica da WNT (Lamberti et al., 2001; Deng et al., 2004; Kim et al., 2005; Carayol, 

Wang, 2006; Perkins, 2007) iniciamos o presente trabalho avaliando o potencial de 

modulação da OUA na via de sinalização WNT com a dose de 10 nM.  

 Para acompanhar a modulação da via do NF-κB, foram feitos ensaios de Western 

Blotting para as proteínas IkBα, pIkBα e para a subunidade p65, assim como ensaio de gel 

shift para verificar ativação da via. Para que ocorra a ativação da via canônica do NF-κB, é 

necessário que o complexo de quinases IκB (IKK), formado pelas subunidades catalíticas 

IKKα e IKKβ, seja ativado e promova a fosforilação da proteína inibitória IκB, que quando 

fosforilada é reconhecida pelo sistema ubiquitina-proteassoma, levando a degradação. 

Quando a proteína IκB é degradada libera o(s) dímero(s) NF-κB para sua consequente 

translocação para o núcleo (Perkins, 2007). 

 No presente trabalho, verificamos que a OUA é capaz de promover a ativação da via 

NF-κB. Dados de Western Blotting mostram aumento na quantidade da subunidade RelA 

nuclear e diminuição da quantidade da subunidade RelA no citosol, após 1 hora, porém não 

após 2 horas. Também foi possível verificar aumento na fosforilação do IκBα, liberando 

o(s) dímero(s) de NF-κB, que translocam para o núcleo. O ensaio de EMSA revelou ativação 

da via após 1 hora, porém não após 2 horas. No entanto, foi possível detectar ativação da 

via, novamente, em 10 horas, 24 horas e 48 horas. Com o ensaio de Super Shift foi possível 

aferir que os principais dímeros envolvidos na ativação da via foram às subunidades p50 e 

p65, o que condiz com dados da literatura que mostram que no cérebro de roedores 

adultos a maioria dos complexos formados de DNA-NF-κB são constituídos pelos complexos 

p50/p65 (Kaltschmidt et al., 1993; Bakalkin et al., 1993; Schmidt-Ullrich et al., 1996; 

Meffert et al., 2003; Kaltschmidt, Kaltschmidt, 2009).  

 Desde sua descoberta, há mais de duas décadas tem sido atribuído ao NF-κB um 

papel fundamental em diversos processos biológicos, incluindo inflamação, imunidade e 

sobrevivência celular (Singh et al., 1986; Sen, Baltimore, 1986). Todas as subunidades do 

NF-κB contêm um domínio de homologia Rel que é responsável pela ligação, dimerização, 

translocação para o núcleo e ligação ao IκB. Além disso, Rel-A (p65), c-Rel e Rel-B contêm 

um domínio de transativação (TAD) que é requerido para a ativação gênica. Ambas as 

subunidades, p50 e p52, são processados pelos seus precursores, p105 e p100, 

respectivamente, e necessitam dimerizar com uma subunidade que contenha o TAD para 
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ativar a transcrição de genes associados à resposta pró e anti-inflamatória e pró e anti- 

apoptótica (Bhoj, Chen, 2009). As subunidades inibitórias incluem IκBα (NFKBIA), IκBβ 

(NFKBIB), IκBε e BCL-3, este último, ao contrário dos demais, é nuclear e funciona como 

um co-ativador transcricional (Hayden, Ghosh, 2004). Em neurônios, o complexo mais 

comum de NF-κB parece ser composto de p65, p50 e IκBα (Mattson, Meffert, 2006).  

 Dados de Western Blotting das proteínas pIκBα e IκBα, mostraram que a OUA 10 nM 

foi capaz de aumentar a fração fosforilada do IκBα (pIκBα) e diminuir a quantidade de IκBα 

total  em 1 hora, sem no entanto alterar os níveis de RNAm do IκBα. Estes dados sugerem 

que como a OUA foi administrada diretamente no hipocampo, não existe estimulação da 

liberação de glicocorticóides que induzem aumento nos níveis de RNAm do IκBα visando 

bloquear a ativação do NF-κB (Rodrigues et al., 2008). Por esse motivo é que os níveis de 

IκBα encontram-se diminuídos e se correlacionam de forma positiva com o aumento do 

pIκBα, após 1 hora.  

 Outro dado interessante é o perfil oscilatório de ativação do NF-κB observado no 

decurso temporal realizado, com ativação observada em 1 hora, 10 horas, 24 e 48 horas 

após a infusão da OUA diretamente no hipocampo de ratos. De acordo com a literatura, em 

célula de mamíferos, vários sinais como hormônios, citocinas, e o próprio contato célula-

célula provocam mudanças na expressão gênica mediada por fatores de transcrição. Muitos 

fatores de transcrição tardios induzem genes que promovem um ciclo de retro alimentação 

ou feedback, que normalmente são responsáveis por terminar a sinalização iniciada por 

fatores de transcrição. Esses ciclos determinados pelo feedback negativo é que geram o 

potencial do fator de transcrição oscilar entre o estado ativo e inativo por horas (Hoffmann 

et al., 2002; Nelson et al., 2004; Geva-Zatorsky et al., 2006). No entanto, o significado 

dessas oscilações ainda é desconhecido (Sung et al., 2009).  

 O NF-κB é um exemplo clássico de fator de transcrição sujeito aos ciclos de 

feedback negativo. O NF-κB regula numerosos processos de sinalização celular e sua 

atividade é controlada, em parte, pelo nível de translocação nuclear. Nas células em 

repouso, predominam os dímeros p50/p65 que estão em sua maioria complexados à 

proteína inibitória IκB, no citoplasma (Hayden e Ghosh, 2004). Muitos sinais estimulatórios 

desta via induzem a degradação da proteína inibitória IκB através da fosforilação pelo 

complexo das IKKs. Esse processo permite que o NF-κB ativo transloque para o núcleo e 

ative a expressão de genes alvo, incluindo alguns genes responsáveis pela resposta de 

feedback negativo (Hayden, Ghosh, 2004). Um dos genes alvo é o Nfkbia, gene que codifica 

IκBα. A nova síntese do IκBα age como um forte feedback negativo, levando a inativação 
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do NF-κB e sua volta ao citoplasma. No entanto, investigações bioquímicas e genéticas 

indicam que a propensão a oscilar, induzida pelo IκBα, é contrabalanceada por 

mecanismos que modulam e minimizam a oscilação (Werner et al., 2005; Cheong et al., 

2006; Kearns et al., 2006; Hayden, Gosh, 2008, Sung et al., 2009). Análises propõem que 

duas isoformas de IκB, a IκBβ e IκBε tem papéis funcionais em diminuir a propensão 

oscilatória gerada pelo complexo NF-κB/IκBα, no ciclo de feedback. Esses dados foram 

confirmados experimentalmente pela observação do amortecimento das oscilações 

nucleares de NF-κB em células duplo knock-out para IκBβ/IκBε, comparadas às células 

normais, quando foi possível constatar oscilações muito mais intensas na ausência dessas 

duas isoformas (Hoffmann et al., 2002; Barken et al., 2005; Kearns et al., 2006).   

  No entanto, a via de sinalização pela qual a OUA ativa o NF-κB ainda é bastante 

discutida.  Alguns estudos sugerem que quando a OUA se liga à Na+,K+-ATPase desencadeia 

uma mudança conformacional que favorece a interação direta de uma região conservada 

na porção N-terminal da subunidade α com a porção N-terminal do receptor de canal de 

cálcio IP3R, presente no retículo endoplasmático, o que resulta em abertura e fechamento 

ritmados do canal da Ca2+. Assim, sugere-se inclusive que a OUA seria capaz de promover a 

oscilação de cálcio por via dos canais de cálcio voltagem dependente. Ocorre que o fator 

NF-κB é bastante sensível a oscilações lentas nos níveis de cálcio e desta forma a OUA 

parece ser capaz de promover sua ativação (Aizman, Aperia, 2003; Zhang et al. 2006). No 

entanto, além da sinalização por cálcio, a enzima Na+/K+-ATPase, através de interações 

proteína-proteína, é capaz de ativar diversas vias de sinalização, como a Src quinase, com 

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

recrutando o Shc (proteína contendo domínio SH-2), a Grb2 (proteína 2 ligada ao fator de 

crescimento), Sos (um fator de troca de nucleotídeo guanina) e com ativação da Ras 

(proteína G de baixo peso molecular). Com a ativação da Ras parece ocorrer um aumento 

na geração de espécies reativas de oxigênio (EROs) através de uma via desconhecida, que 

parece envolver a ativação da cascata da MAPK. Através da via da MAPK vários fatores de 

transcrição são ativados, tais como CREB e NF-κB, os quais estão associados a inúmeros 

fatores neurotróficos e citocinas (Xie, Askari, 2002; Zhang et al., 2008; Desfrere et al., 

2009).  

 De acordo com seu papel anti-apoptótico, foi demonstrado que o IKKβ é capaz de 

fosforilar e inibir o FOXO3a, que é um supressor tumoral e fator de transcrição que induz a 

apoptose e a parada do ciclo celular. Também parece existir uma ligação entre a IKKβ e a 

via pró-proliferativa da MAPK. Na ausência de estímulos, em células como macrófago e 

fibroblasto, a MAPK pode ser encontrada complexada com um subconjunto de subunidades 
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p105 do NF-κB. O IKKβ pode induzir a proteólise do p105, que por sua vez libera a TPL2, 

que resulta na ativação da via da MAPK (Beinke et al., 2004; Waterfield et al., 2004). 

Então, a proteólise do p105 induzida pela IKKβ pode levar a ativação de várias vias de 

sinalização independentes do NF-κB. O IKKβ pode ainda fosforilar a proteína DOK1, 

proteína adaptadora que diminui a ativação da MAP quinase, permitindo outra possível 

ligação com a regulação dessa via (Lee et al., 2004). Uma implicação clara desses 

resultados é que a diminuição da ativação da via da MAPK, em 24 horas, pode ser em 

decorrência do término de sua sinalização, ocorrida logo após a infusão de OUA, como 

sugerem vários trabalhos (Xie, Askari, 2002; Aizman, Aperia, 2003), ou ainda pode ser em 

decorrência da interação com a IKKβ. Fato é que, de maneira geral, as características pró-

inflamatórias, anti-apoptóticas e proliferativas, que foram atribuídas ao IKKβ (Bonizzi, 

Karin, 2004; Pasparakis et al., 2006; Kim et al., 2006) em parte podem resultar de efeitos 

que independem do NF-κB. 

 Em 2004, Marini et al. mostraram que o BDNF é induzido pelo NF-κB em resposta a 

ativação do receptor de glutamato (Marini et al., 2004; Mattson, Meffert, 2006). Em 

trabalho realizado em nosso laboratório, Kawamoto et al. (2012a) mostraram que quando a 

OUA se liga à Na+, K+-ATPase é capaz de ativar receptores tipo NMDA. A ativação de NF-κB 

induzida pela OUA parece ser, pelo menos parcialmente, dependente da ação moduladora 

da Na+,K+-ATPase nos receptores NMDA no hipocampo, e dessa forma, o NF-κB pode 

modular genes que desempenham importantes papeis na neuroplasticidade adaptativa e 

em processos de neuroproteção ( Albensi, Mattson, 2000; Srinivasan et al., 2004; Mattson 

2008, Kawamoto et al., 2012a), como o Bdnf. 

 No presente trabalho, mostramos que a OUA foi capaz de aumentar a expressão de 

BDNF. Por ensaio de Western Blotting verificamos aumento da expressão da proteína BDNF 

ao longo de todo o decurso, exceto em 1 hora. No entanto, a diferença temporal e espacial 

entre a dinâmica da proteína e os níveis de RNAm sugerem a importância do processo pós 

translacional e ou subcelulares para a produção do BDNF, o que pode se dar inclusive por 

interação com outras vias. O aumento persistente do BDNF pode ser reflexo da sua 

atividade biológica (Nawa et al., 1995) e reforça a nossa hipótese que uma das ações 

fisiológicas da OUA pode estar associada à neuroproteção. 

 O BDNF é essencial para a formação das bases moleculares da memória e 

aprendizado (Korte et al. 1995, 1996; Lim et al., 2008), regula a sobrevivência, o 

desenvolvimento e a função dos neurônios (Huang e Reichardt, 2003) , sendo importante 

para a regeneração dos axônios, para a formação das sinapses (Vicario-Abejon et al., 

2002), na plasticidade sináptica (Zhang, Poo, 2002) e na diferenciação de células 
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precursoras (Ahmed et al., 1995). Fan et al. (2006) realizaram um estudo em que células 

ganglionares de retina humana (RGC5) foram expostas a 1 mM de glutamato, por diferentes 

períodos de tempo. Os resultados desse trabalho mostraram que o tratamento com 

glutamato estimulava a expressão de BDNF nas células RGC5 através da ativação do NF-κB 

(Fan et al., 2006). A transcrição gênica do Bdnf pode ainda ser modulada durante um 

processo inflamatório, pela presença de TNF (Iskra et al., 2011).  

 Em relação ao TNF, foi possível verificar oscilação de seus níveis durante o decurso 

temporal. Através do ensaio de RT-PCR, verificou-se aumento da expressão de RNAm de 

Tnf em 1 hora, diminuição da expressão de RNAm de Tnf em 10 horas, ausência de 

modulação em 24 horas e novamente diminuição da expressão de RNAm de Tnf em 48 

horas. No SNC, o TNF (proteína de 17 KDa) se liga ao receptor de TNF (TNF-R) expresso 

tanto na glia quanto nos neurônios. A expressão do gene Tnf é alvo da auto-regulação via 

ativação do NF-κB, pela ação de dois receptores diferentes, o p55 (TNFR1) e o p75 

(TNFR2). O receptor p55 é o principal envolvido na ativação do NF-κB, sendo que estudos 

sugerem ainda que o complexo IKKα/β é crucial para a ativação do TNF mediado pelo NF-

κB (Widera et al., 2006; Parameswaran, Patial, 2010). De fato, podemos deduzir pelo perfil 

de modulação observado do Tnf, ao longo do decurso temporal estudado, que o NF-κB está 

sendo ativado por outros mecanismos independentes desta citocina pró-inflamatória. 

Contudo, vale ressaltar que o TNF pode ser considerado um mitógeno na zona 

subventricular de ratos (Wu et al., 2000; Widera et al., 2006) e que se torna tóxico as 

células precursoras neurais quando a sua proliferação cessa (Cacci et al., 2005). 

 Em 1 hora, quando os níveis de TNF estavam elevados, pudemos verificar aumento 

nos níveis de RNAm de Bcl2, enquanto que para Bax não houve alteração nos níveis de 

RNAm comparado ao grupo controle. No entanto, em 10 horas, quando observamos 

diminuição dos níveis de Tnf, pudemos notar aumento na relação Bax/Bcl-2. Em 24 horas, 

verificamos ausência de modulação tanto para o Tnf, quanto para Bax e Bcl-2 (Figura 30), 

enquanto que em 48 horas, quando os níveis de Tnf estavam reduzidos, foi possível 

observar aumento na expressão de RNAm para Bax, embora a relação Bax/Bcl-2 permaneça 

inalterada.  

 Tanto Bax quanto o Bcl-2 são proteínas que possuem papel fundamental na 

regulação da apoptose, que é um tipo de morte celular programada. A apoptose é um dos 

fenômenos mais estudados no SNC, e é um processo regulado por proteases cisteínicas 

chamadas caspases. As caspases efetoras clivam uma grande variedade de substratos de 

proteína com finalidade de causar degradação e morte celular (Schulze-Osthoff et al., 

1998) . Diversos fatores podem ativar a apoptose, dentre eles, o estresse oxidativo, danos 
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no DNA e acúmulo de proteínas danificadas (Yuan, Yankner, 2000 ; Mattson, 2000 ; Miller 

et al., 2000 ). Dois grupos da família de proteínas BCL-2 (B-cell leukemia/limphoma 2) 

possuem um papel fundamental na regulação da apoptose: as proteínas pró-apoptóticas 

como BAX (proteína X associada ao Bcl-2) e BAD (promotor de morte associado ao Bcl); e 

proteínas anti-apoptóticas como BCL-2 e BCL-XL (Akhtar et al., 2004; Yuan, 2006). Estas 

proteínas controlam o destino das células interagindo com a membrana da mitocôndria. 

BAX e BAD aumentam a permeabilidade da membrana mitocondrial por meio da formação 

de poros e consequentemente levam a liberação de citocromo C, além disso, essas 

proteínas inibem a ação das proteínas anti-apoptóticas BCL-2 e BCL-XL, que estabilizam a 

membrana (Cheung et al., 2005) .  

 Para os membros da família BCL2, como Bcl2 e BAX, o papel relativo à morte celular 

programada ou ao ciclo celular depende da linhagem celular e do contexto genético 

(Zinkel et al., 2006) o Bcl-2 atua como uma proteína anti-apoptótica e o BAX como uma 

proteína pró-apoptótica (Er et al., 2006). Ocorre que a ativação de BAX durante a morte 

celular, normalmente não requer aumento na transcrição de genes, pois estudos mostram 

que o BAX situa-se preferencialmente no citoplasma das células (Hsu et al., 1997; Wolter 

et al., 1997), sendo que no momento da ativação ocorrem modificações conformacionais 

que direcionam essa proteína à membrana mitocondrial aonde irá se inserir e oligomerizar 

(Gross et al., 1998; Antonsson et al., 2001). Diante dessa situação, é necessário 

acompanhar os níveis da relação Bax/Bcl2. Em trabalho anterior, Kawamoto et al. (2012a) 

realizaram ensaio de Fluoro-Jade B (FJB) nas amostras obtidas após 1 hora da infusão de 

OUA 10 nM , e constataram ausência de degeneração neuronal.   

 De fato, existem estudos que mostram que uma dose baixa de OUA (0,01 nM) foi 

capaz de induzir aumento na expressão de Bcl2, que foi correlacionado com efeitos 

protetores deste hormônio contra a apoptose induzida pelo ácido caínico (Golden, Martin, 

2006). No entanto, parte da explicação para os diferentes efeitos da OUA sob a viabilidade 

celular pode decorrer do papel das diferentes isoformas α1 e α3 da enzima Na+,K+ -ATPase 

na sinalização neuronal. Quando células neuronais são incubadas por 24 horas com baixas 

doses de Ouabaína (nM), verifica-se um efeito protetor da OUA sobre os neurônios, frente à 

apoptose, enquanto que altas doses de OUA parecem induzir um processo tóxico, pois a 

isoforma α3, quando no estado ativo, parece estimular a transformação apoptótica dos 

neurônios, enquanto que a isoforma α1 parece manter a viabilidade neuronal e prevenir o 

desencadeamento da apoptose ( Karpova et al., 2010). Além disso, altas doses de OUA 

podem inibir a Na+, K+ - ATPase levando a morte celular.    
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Existe uma resposta adaptativa das células e dos organismos frente a um estresse 

moderado, normalmente intermitente, que se se chama hormese. A hormese pode 

apresentar muitos efeitos benéficos ao sistema biológico, no entanto, pouco se sabe sobre 

os mecanismos moleculares envolvidos neste processo (Calabrese, 2001, 2008a). Exemplos 

de estimulação hormética incluem a exposição a baixas doses de certos fitoquímicos como 

curcumina, isotocianatos e resveratrol, o exercício físico e a dieta intermitente (Calabrese, 

2008b) . Assim, acredita-se que baixas doses de OUA podem atuar expondo o organismo a 

um tipo de estimulação hormética, que ativaria os mecanismos de defesa do organismo, 

tornando a célula ou o organismo mais resistente a estímulos tóxicos.  

 Além disso, o NF-κB é um conhecido regulador da apoptose e parece induz genes 

favoráveis a sobrevivência celular; o produto desses genes incluem os inibidores celulares 

da apoptose (cIAPs), BCL-2s, os fatores 1 e 2 associados ao TNFR (TRAF1/TRAF2), e a 

superóxido desmutase (SOD). O NF-κB pode também modular a expressão de citocinas 

promotoras de apoptose como TNF e FAZ, assim como o ligante de FAS (FASL) (Mattson, 

Meffert, 2006).  

 Outros estudos sugerem que a ativação do NF-κB promove a morte de neurônios, 

sob certas condições. A ativação do NF-κB nas células da glia (microglia e astrócitos) 

parece induzir indiretamente a morte neuronal. Microglia e astrócitos podem por 

mecanismos mediados pelo NF-κB, produzir grandes quantidades de citocinas pró-

inflamatórias e EROs (Glass et al., 2010). O NF-κB, nas células da glia, pode induzir a NOS, 

resultando na produção de NO e a neurotoxicidade relativa às EROS. Ou seja, a ativação do 

NF-κB em neurônios parece promover a sobrevivência, no entanto, a ativação do NF-κB em 

células da glia parece induzir a produção de neurotoxinas (Mattson, Meffert, 2006).  

 Assim, outra constatação de nosso trabalho é que a OUA foi capaz de aumentar os 

níveis de RNAm de Nosi, após 1 hora de infusão e após 10 horas de infusão. No entanto, 

parece não haver modulação em 24 horas e parece ocorrer diminuição da expressão de 

RNAm para Nosi em 48 horas.  O padrão de expressão da enzima NOSi, que é modulada por 

uma série de fatores, pode ser alterada inclusive, pela atividade da via do NF-κB (Musial,   

Eissa, 2001; Akhtar et al., 2004), como já discutido acima. Ao contrário dos dados obtidos 

por RT-PCR, nos ensaios de Western Blotting, realizados com as amostras obtidas após 1 

hora de infusão, os níveis da proteína NOSi não apresentaram alterações, possivelmente 

porque o pico de efeito da expressão protéica ocorreu em intervalo de tempo não 

analisado. Porém, de acordo com alguns trabalhos, visto que a OUA tem sido relacionada à 

liberação de glutamato (Rossi et al., 2000) e que a ativação dos receptores NMDA induzida 

pela Glutamato parece induzir a ativação do NF-κB em várias estruturas do cérebro 
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(Guerrini et al., 1995; Kaltschmidt et al., 1995; Munhoz et al., 2006), produzindo aumento 

nos níveis de Nosi (Munhoz et al., 2006; 2010) poderíamos sugerir que o glutamato é que 

está, em via de fato, relacionado à via do NO (Glezer et al., 2003). Conforme descrito em 

Kawamoto et al. (2012a), 1 µM de NMDA é capaz de causar a ativação do NF-κB, efeito este 

potencializado pela administração de 10 nM de OUA que além de ativar o NF-κB aumenta 

os níveis de RNAm de NOSi ( Kawamoto et al., 2012a). 

 Os dados mostram ainda que a ativação do NF-κB pela OUA é parcialmente 

revertida pela administração de MK-801 (um antagonista do receptor NMDA), reforçando 

que as ações mediadas pela OUA na sinalização do NF-κB dependem pelo menos em parte 

do receptor NMDA. No entanto, enquanto 1 µM de NMDA induz aumento na atividade da 

NOS, a OUA não foi capaz de ativar a NOS isoladamente ou mesmo de potencializar o efeito 

do NMDA no hipocampo de ratos (Kawamoto et al., 2012a). Portanto, os nossos dados 

sugerem que a ligação da OUA à Na+,K+-ATPase possa induzir uma interação com o receptor 

NMDA que levaria a ativação de uma via de sinalização ligada a Src-Ras-MAPK que por sua 

vez pode ativar o NF-kB (Kawamoto et al., 2012a).  

 
Figura 32 - Modelo simplificado da ativação do NF-κκκκB modulada pela ligação da OUA à Na+,K+-ATPase e pela 

cascata de sinalização desencadeada pelo receptor tipo NMDA, em hipocampo de rato, e suas 
implicações na regulação gênica. A ativação do receptor NMDA aumenta atividade da nNOS, a 
atividade da α2 e α3 da Na

+,K+-ATPase e ativa NF-κB no SNC. A OUA (10 nM) pode ativar o complexo 
da Na+,K+-ATPse que resulta na ativação do NF-κB no SNC, levando ao aumento nos níveis de RNAm 
para Bdnf, Nosi, Tnf e Bcl-2. Os efeitos da OUA não estão ligados a mudanças na atividade da 
Na+,K+-ATPase e nem nos níveis de nNOS.  A Na+,K+-ATPase parece estimular as cascatas de 
sinalização do Ca2+ e da Src-Ras-MAPK, que por sua vez ativam o NF-κB ( setas vermelhas). O 
tratamento com NMDA leva ao aumento da ativação de NF-κB induzida pela OUA, mas o MK-801, um 
antagonista do receptor de NMDA, bloqueia parcialmente a ativação do NF-κB pela OUA.  

 

  
FONTE: Kawamoto et al. (2012a). Com permissão.   
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 Finalmente, para verificar se a OUA era capaz de modular a via canônica da WNT 

foram feitos ensaios de Western Blot para as principais proteínas da via, como GSK-3β e β-

CATENINA. As vias de sinalização celular WNT têm papel central na embriogênese e na 

homeostase de tecidos adultos, no entanto a proteína GSK-3β participa de muitas vias de 

sinalização celular. A GSK-3β foi assim denominada por ser primeiramente identificada 

como uma enzima quinase que fosforilava a enzima sintetizadora de glicogênio, a 

glicogênio sintase (Embi et al., 1980). Em seguida foi identificada como um fator 

importante da via da insulina e da via de sinalização WNT (Jope et al., 2007). 

Recentemente foi classificada como uma proteína pró-inflamatória, pois está envolvida em 

diversos processos inflamatórios e sua atividade é necessária para estimular plenamente a 

produção de muitas citocinas pró-inflamatórias, como interleucina-6 (IL-6), IL-1β e TNF, 

seguido à estimulação de vários receptores do tipo Toll (TLR) em monócitos e células 

sanguíneas mononucleares periféricas (Martin et al., 2005). A GSK-3β está envolvida 

inclusive na regulação da migração celular, uma vez que controla a degradação da β-

CATENINA (Balda e Matter, 2003).  

 A β-CATENINA é uma proteína multifuncional envolvida em dois tipos de sinalização, 

principais. Primeiro, ela participa do processo de adesão célula-célula, por mediar a 

associação da E-CADERINA com o citoesqueleto. Em segundo lugar, é um componente 

crítico da via WNT1 ou via de transdução de sinal Wingless (Lamberti et al., 2001). Nas 
junções aderentes (Ajs), a β-CATENINA se liga ao domínio citoplasmático da E-CADERINA 

assim como a α-CATENINA. A α-CATENINA se associa a ACTINA do citoesqueleto intracelular 

para contribuir com a organização da ACTINA nas junções aderentes (Balda e Matter, 

2003). A manutenção da integridade desse complexo é crítico para a formação e 

manutenção de adesão estável para a célula. No entanto, a ligação entre a β-CATENINA e a 

E-CADERINA é de alta afinidade, sendo que a fosforilação da E-CADERINA aumenta ainda 

mais essa afinidade. Algumas observações estruturais têm demonstrado que a ligação entre 

β-CATENINA e a E-CADERINA ou TCF-3 é muito similar, ou seja, a região que faz a interação 

parece não adquirir diferentes conformações para acomodar diferentes ligantes. Assim, o 

aumento da expressão de E-CADERINA inibe a atividade transcricional da β-CATENINA, pois 

a semelhança estrutural entre as ligações com a CADERINA e com TCF sugere que a 

CADERINA possa ser um potente inibidor da sinalização promovida pela β-CATENINA, na via 

de sinalização WNT. No entanto, a competição entre o TCF e a CADERINA é controlada, por 

exemplo, quando a E-CADERINA está fosforilada aumenta a afinidade desta pela β-

CATENINA em detrimento de sua ligação ao TCF. Porém, quando a E-CADERINA não está 

fosforilada, a β-CATENINA liga-se ao complexo nuclear (Gottardi e Gumbiner 2001). Dessa 
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forma, a GSK-3β tem um papel regulatório na adesão celular, e para verificar se a OUA é 

capaz de ativar a via da WNT a variação das quantidades de GSK-3β devem sempre estar 

acompanhadas dos níveis de variação da β-CATENINA.  

 Assim, verificamos em nosso trabalho, por ensaio de Western Blot, que 10 horas 

após a infusão de OUA, ocorreu aumento nos níveis de pGSK-3β em relação ao GSK-3β 

total, níveis que já haviam se normalizado em 24 horas e que encontravam-se diminuídos 

em 48 horas. No entanto, em 24 horas foi possível detectar aumento da translocação 

nuclear da β-CATENINA, aumento que não persistiu até 48 horas. Esses achados mostram o 

perfil de ativação da via iniciando-se em 10 horas e chegando ao ponto máximo em torno 

de 24 horas.  

  Entretanto, a GSK-3β poder ser fosforilada pela via da AKT (Freyberg et al., 2010), 

assim, foi realizado ensaio de Western Blotting para acompanhar o perfil de modulação 

desta via, com o objetivo de descartar uma possível interferência. Assim, verificou-se 

ativação da via da AKT apenas em 24 horas, período posterior ao do inicio do aumento da 

fosforilação da GSK-3β, permanecendo ativa em 48 horas. Para verificar se a OUA, em 24 

horas, é capaz de ativar a via da MAPK, realizamos ensaio de Western Blotting para as 

proteínas pERK2 e ERK2. Os resultados mostraram diminuição da ativação da via.    

 Tanto IKKα quanto IKKβ são RelA quinases. Por exemplo, a RelA é fosforilada: na 

Ser276 pela subunidade catalítica da proteína quinase A (PKAc), na Ser311 pela atípica 

PKCζ; na Ser468 pela IKKβ, IKKε e pela GSK-3β (Perkins, 2006). Essas fosforilações podem 

ser genericamente descritas como modificações estimulatórias, que aumentam a atividade 

transcricional da RelA e sua habilidade de interagir com dois co-ativadores, como p300 e o 

co-fator transcricional CBP (Zhong et al., 1998; Hoberg, et al., 2006). A fosforilação da 

Ser536 da RelA pela IKKβ permite um mecanismo que integra a via do NF-κB com a 

fosfoinositideo 3- quinase (PI3K) e PKB/AKT, que é induzida por fatores de crescimento, 

citocinas e oncogenes como o Ras. Similar à ativação do IKKβ, a ativação dessa via 

promove a sobrevivência celular. Alguns estudos sugerem que para que ocorra a 

fosforilação da IKKβ na Ser536 é necessário que a via PI3K/AKT esteja ativa (Madrid et al., 

2001; Haller et al., 2002; Matiolli et al., 2004; Jeong et al., 2005; Perkins et al., 2007).  

 Em relação à via da WNT, estudos têm sugerido que exista intercomunicação entre 

a via de sinalização da WNT e a via do NF-κB/IKK (Lamberti et al., 2001; Deng et al., 2002; 

Albanese et al., 2003; Deng et al., 2004). Lamberti et al. mostraram que tanto a IKKα 

quanto a IKKβ podem modular a transcrição dependente da β-CATENINA/Tcf. A IKKα pode 

fosforilar diferentes resíduos na porção N-terminal da β-CATENINA, além da Ser33 e Ser37, 
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fosforiladas pela GSK-3β (Lamberti et al., 2001; Carayol et al., 2006), e o mecanismo pelo 

qual a IKKα seria capaz de promover a estabilização da β-CATENINA baseia-se no bloqueio 

da degradação da β-CATENINA induzida pelo via canônica Axina/APC/GSK3β, de forma NF-

κB independente. Alguns trabalhos sugerem ainda que a IKKα pode suprimir a degradação 

da β-CATENINA pela ação da SIAH-1 (Seven in absentia homolog 1), que consiste em um 

segundo mecanismo de degradação da β-CATENINA independente da fosforilação mediada 

pela GSK-3β, e que é iniciada pelo aumento das proteínas SIAH-1. SIAH-1 interage na 

sequência com a proteína de interação SIAH (SIP), Skp1 e Ebi, que se liga diretamente a β- 

CATENINA e induz sua degradação via proteassoma. A degradação da β- CATENINA induzida 

pela SIAH-1 é independente da proteólise mediada pela ubiquitina ligase β-TrCP 

(Matsuzawa e Reed, 2001; Liu et al., 2001; Iwai et al., 2004). Porém, existem trabalhos 

que sugerem que a GSK-3β, o regulador negativo da β-CATENINA, tem papel central na 

interação entre essas vias, regulando positivamente o NF-κB pela modulação do IκB. Além 

do mais, a β-CATENINA por si só interage com a subunidade p50 impedindo a ativação da 

via (Bournat et al., 2000; Hoeflich et al., 2000; Holmes et al., 2008; Vlantis et al., 2011).  

No entanto, de acordo com nossos dados, a estabilização da β- CATENINA ocorre em 

decorrência da fosforilação da GSK-3β, pela presença da OUA, pois verificamos a 

inativação da GSK-3β em momento anterior ao aumento da translocação nuclear da β-

CATENINA, e no mesmo período, pode-se verificar o perfil oscilatório de ativação da via do 

NF-κB, que requer a participação intensa de IκBα.    

 A presença dessa sinalização tardia para a OUA nos leva a crer que existem 

mecanismos muito complexos e diversas vias que podem estar se intercomunicando até 

chegar à ativação da via canônica do WNT, em 24 horas. Alguns trabalhos têm 

demonstrado que a ligação da OUA a subunidade α da Na+,K+-ATPase é tão forte que é 

possível observar efeitos de uma única dose de OUA, em altas concentrações, por até 9 

dias ( Ruktanonchai et al., 1998; Hamid et al., 2009; Riegel et al., 2009; Jornada et al., 

2010; Freitas et al. 2010 e Yu et al., 2010). No entanto, além do quesito temporal, a 

atividade da Na+,K+-ATPase pode ser regulada por alterações na quantidade de enzima 

presente na membrana plasmática ou pela influência da atividade da enzima já presente 

na superfície de membrana. De fato, alterações na síntese e/ou degradação dos 

polipeptídeos individuais da Na+,K+-ATPase, assim como a mobilização das subunidades α e 

β dos sítios de armazenamento endossomal para a superfície, levam a uma modificação da 

atividade basal da enzima (McDonough, Farley, 1993; Ewart, Klip, 1995).   
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 O processo de ajuste rápido na função da Na+,K+-ATPase permitindo uma adaptação 

funcional da enzima, a qual estará integrada aos demais processos celulares pode ser 

modulado por vários agentes intracelulares, tais como o Na+, compostos endógenos com 

características semelhantes aos da OUA e, principalmente, por processos que envolvem 

alterações no padrão de fosforilação e defosforilação de proteínas (Bertorello, Katz, 1993; 

Ewart, Klip, 1995; Gloor, 1997; Blanco, Mercer, 1998).  

 A fosforilação de proteínas tem sido aceita como um dos mais importantes 

mecanismos de regulação da função celular. Há evidências de que os sinais extracelulares 

produzem diversos efeitos fisiológicos através da regulação do estado de fosforilação dos 

diversos tipos de fosfoproteínas presentes no interior da célula (Nestler, Greengard, 1999). 

De fato, inúmeros trabalhos têm demonstrado que os nucleotídeos cíclicos (AMP cíclico e 

GMP cíclico), assim como o cálcio, regulam uma variedade de funções, tais como 

transporte axoplasmático, além de síntese, liberação, geração de potenciais de ação e 

diferenciação celular através de proteínas quinases (por exemplo: PKA, PKG). Estas 

proteínas catalisam a transferência de grupos fosfato do ATP para aceptores protéicos 

(grupos hidroxila dos resíduos de treonina, serina ou tirosina) modulando a atividade 

funcional destas proteínas (Francis, Corbin, 1994; Nestler, Greengard, 1999). Vale salientar 

que o mesmo conceito formulado para o processo de fosforilação deve ser estendido à via 

inversa, ou seja, aos processos envolvendo a desfosforilação de proteínas através da ação 

de proteínas fosfatases (Nestler, Greengard, 1999). Assim, diversos são os fatores que 

podem alterar a atividade da enzima Na+,K+-ATPase e sua capacidade de resposta. 

 Somando se a isso, um estudo realizado por Josipa Bilic e colaboradores através de 

ensaios de microscopia confocal em tempo real, demonstrou que após 15 minutos de 

tratamento com a proteína WNT, apenas uma pequena fração da proteína LRP6 (co-

receptor) começa a coalescer em estruturas pontuais na membrana citoplasmática, co-

localizando com a AXINA (Bilic et al., 2007). Após 10 minutos da administração de WNT, foi 

possível detectar a fosforilação do LRP6 (Davidson et al., 2005). Ou seja, após a WNT ser 

secretada e alcançar o receptor Frizzled na membrana plasmática da célula, 10 minutos 

são necessários para que ocorra a fosforilação do co-receptor de membrana e 15 minutos 

para que o signalossomo se forme e inicie a sinalização intracelular, o que justifica uma 

sinalização não imediata.   

 Por fim, recentemente, sugeriu-se que a β-CATENINA parece ser um potente 

estimulador da Na+,K+ - ATPase. Sopjani et al. (2010) mostraram que a β-CATENINA quando 

super expressa em ovócitos de Xenopus parece aumentar o fluxo de íons pela bomba, 

estimulando-a. Alguns trabalhos sugerem que essa estimulação deve ocorrer porque a β-
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CATENINA é capaz de estimular o transporte e o aumento da expressão da proteína SGK1 

(serum- and glucocorticoid- inducible kinase1) (Naishiro et al., 2005; Dehner et al., 2008), 

que regula a atividade de uma variedade de canais iônicos, inclusive da Na+,K+-ATPase ( 

Lang et al., 2006; Boehmer et al., 2008 a,b; Schuetz et al., 2008; Gehring et al., 2009; 

Krueger et al., 2009; Laufer et al. 2009; Lang et al., 2009). Além disso, a SGK1 regula a 

atividade de uma série de enzimas e proteínas, como a GSK-3β, a β-catenina, o NF-κB e o 

p53. (Lang et al., 2006,2009;  Tai et al., 2009). A SGK1 pode também participar da 

sinalização do BDNF, em ratos (Lang et al., 2006).  

 Além do mais, para regular a diferenciação de células e tecidos, a via WNT interage 

com outras vias de sinalização, como a Sonic Hedgehog (Shh) (Liebner e Plate, 2010). As 

proteínas Hedgehog (Hh) pertencem a uma família de morfógenos (Ingham e McMahon, 

2001), a qual se inclui alguns membros da família WNT  (Ficher e Howie, 2007), exercendo 

atividade crucial no crescimento, na padronização e morfogênese de diferentes regiões do 

corpo de vertebrados e invertebrados. A via de sinalização Shh também parece ser 

modulada pela via do NF-κB (Kasperczyk et al. 2009), e dados da literatura mostram que a 

ativação da via Shh ocorre de maneira direta pela ligação das subunidades p50 e p65 a 

diferentes regiões promotoras do gene Sonic Hedgehog (Kasperczyk et al. 2009) . 
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6 CONCLUSÃO  

 Em conclusão, os nossos resultados sugerem que:  

1) A OUA foi capaz de ativar a via de sinalização do NF-κB após 1 hora, 10, 24 e 48 

horas, seguindo um comportamento oscilatório. 

2) A OUA também foi capaz de ativar a via canônica da WNT, sendo que 10 horas após 

a sua administração ocorreu aumento da fosforilação da proteína GSK-3β, enquanto que 

em 24 horas, observamos aumento da translocação nuclear da β-CATENINA. 

3)  A OUA (10 nM) induziu aumento de BDNF após 1 hora, 10, 24 e 48 horas.    

 Os nossos dados mostram, portanto, que a OUA é capaz de ativar primeiramente a 

via do NF-κB e tardiamente a via canônica da WNT.  Dados da literatura exploram das mais 

diversas formas a extensa intercomunicação entre as vias NF-κB e WNT/β-CATENINA, assim 

como mostram extensa comunicação dessas vias com outras, como a AKT, ERK, BDNF e 

Sonic Hedgehog (não explorada nesse trabalho). Assim, mais estudos são necessários para 

ampliar o conhecimento referente aos mecanismos envolvidos na ativação das vias NF-κB e 

WNT/β-CATENINA pela OUA, e qual o papel fisiológico dessas vias para a viabilidade celular 

e para o organismo nos processos neuroadaptativos e na senescência.    
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Anexo A – Sequência do RNAm do gene Nos2 

NM_012611.3 Rattus norvegicus nitric oxide synthase 2, induclible (Nos2), RNAm  
 
CCTCTACCCACGACTGTGGCCATGACAAGCGAAGCCAAGTGCCCACTGCTTGTGACTGATGTGGGGCCCA 
GGAAGCACTAGCCTTGGTGGGATGGACCTCCATGAGTCCAGTAGAGGGTCCTCCGTCTCTTCAGCATTCC 
CCTACCCAAGCCCAGCCAGAACCCCACCCTCAACTCTCCTTCTTTTCTGCAGATCGAGCCCTGGAAGACC 
CACATCTGGCAGGATGAGAAGCTGAGGCCCAGGAGGAGAGAGATCCGGTTCACAGTCTTGGTGAAGTACG 
TGAAAGTGGGCATGTCCCTCTGTCCCTGCTGTGTCCCTTTTACTGAGGCAGCCTTCCTGACTCCACCATG 
AGGGGCAAGGCATACGGAGAGTGGCCTTTATGGTGTTGGCTACCAGAACTCTAGACACCAATTCTGAGAC 
TGGTGTCCTGTAGTTCCGAACTTGCCAAAGAGACCGAGTCAGGATGCACAGGGGCTGCCAGGCCAGTGCT 
CCATCTCTTCTGGAGGCTAACTCAGCTGGCCCTGTGTCTGTTTATTCCCACAGAGCGGTGTTCTTTGCTT 
CTGTGCTAATGCGGAAGGTCATGGCTTCCCGCGTCAGAGCCACAGTCCTCTTTGCTACTGAGACAGGAAA 
GTCGGAAGCGCTAGCCAGGGACCTGGCTGCCTTGTTCAGCTACGCCTTCAACACCAAGGTACCCTCTTAG 
GTGGAAGGAGCTTGGGGTGAGTGTAAGGGACCCCCTGGGAGCTGAGGGCTGACATCCATGGTGTGCCACA 
CAGGTTGTCTGCATGGAACAGTATAAGGCAAACACCTTGGAAGAGGAACAACTACTGCTGGTGGTGACAA 
GCACATTTGGCAATGGAGACTGCCCCAGCAATGGGCAGGTAGGTAGCAGGGACACTGCTCATCTGGGGGC 
AGAGGGGCTTAGGAGGACCAAGAAAAGGGCCCAGGGGACTCGGTGTGACCTGGAATTACTCGGGCCACTC 
TGGGTCCTTAAGCCATTTCCCCATTGGCACACAGGGCTTTCCTGTGACTTGACCAACTCTTCTTTATATA 
TGTCAGATTACTTGAGGTGATTAATTACATTTATTTATTTATGTTTCCTTTGTGTGCATACACACGCCCC 
ACAGCTTGCATGTGGAGGTTAGAGGACAACCTGTAGGAGACAATTCTTACCTTCCATAATGTGAGTCCCT 
GAGGTTTTCAGGCTTGGTGGCACTTTTACGTCCTGAGCCATCACTGCAGCCAAAACCTACTTTAAAATAA 
AATTCAAAAATTCTTATTTAACTGGGTATAGTGATGTGCACTTGTAATCCCAGCACTTGGCAGCAGAGGC 
AGGAGGATCCCAAATGTGGGCCCAGCCTGGACTCCATAGGAAATCTTGTCTCAAATTCCCCTTCAACAGG 
GATTCATATTTAGGGGCTGGAGAGATGGCTCAGCAGTTAAGATGGGTTGCTTCACATCCAAAAGACCACA 
GTTCAGCCCCAGCACCCACATCAGATGGTTCTCAGTCTCCTGTAACTTCAGCTCCAGGGACTCCAACATT 
GTCTCCTGGCCTCCCTGGGCACCCACACTCCCTGCATAGACGCACTCTCTGACACAAATCTTTTGTTAAA 
GGGAATTTATATTTTTTAAAAAATGTATTGAGGCTGAACAGAGGGCTCAGCAGTTAAGATCACTGACTGC 
TCTTCCAGAGGTCCTGAGTTCAATTTCCAGCAACCACATGGTGGCTCACAACTATCTGTAATGGGATCTG 
ATGCTCTCTTCTGGTGTGTTGAAGACAGCTACAGTGTACATACATATGTAAAATAATAAATCTTTAAACA 
ACAGCAACACAAAAGAAACAAACAAACAAACAAGCATTTCATTCACAAGGAAACAAACATTTCATTCAAA 
CAAACAAACATTTCATTCACAAAGGAAAAAGGGGACAAACATAAGAATTTTACCTAGCTGGCCTCACACA 
GGCCTACTTAGCCTTGTGCTTTGAACAGAGGCAAGTATGAGCAAGATGTTAAGGCTTGGTTTGCACCAAT 
TTGAGTTCGACTCCCTACTGTTGGAGGGATGAAAAGGCCATCAAAAGAAAGACCATGAGAAGAGATTACA 
CAAGGCTTAGCTTCCTACAGTGTGATGGGGCCCACGCTGCCTGAGACAGTTTCCTGGAAAACCAACGTTA 
TTTTAGAGAATCTGTTGTTTCTAGCAACTTCCAAGCAAGAAGCAAGGGTCATATTCTTTTTGAGGAACCT 
TGTGTTCTTCCAGAGCTAAGTGGGAACACCAGGGTCTTCCACTGAGGGGCAGGGCCTCCGTGAGCTGGTT 
CAGCCGGAGTGAGGGGCGATCTGGACTTGCCCAGCGGCTTTCTCCCTGGGATCTGGATTCTTTGCCTGCT 
CAGTGAGGCCAGTATTTAGACACACCACCACAGTAAAGGAAAACTGTGGTTTTATGGTTCCTGGCCTGAG 
AACTCTGGTTCCTTTGTCTTTTGTAGACTCTGAAGAAATCTCTGTTCATGATGAAAGAACTCGGGCATAC 
CTTCAGGTAAGGCACTCTCCCCTATCCCTGCCTCCTGGGTCAGCCTGGGATCAGACCAAGGAACTGGGTA 
TGCACAGGATGTCTCCTCAGAGATGTCCAGGGGCAGACAGAGTCCTGGTCTGAGGTTTGTCTTCTGAGAG 
GGTTGAGGATCAAGACATAGAAACCGAGTCCCTCCTGCGGGTTTGGGGCCTAGAGTCCATTGTTCACACC 
ATGGGCACGGCTGCCAGGTGTCCTGAGCCTCTGTGTGTGTCCTCCTTGGCAGGTATGCGGTATTTGGCCT 
GGGCTCCAGCATGTACCCTCAGTTCTGTGCCTTTGCTCATGACATCGACCAGAAACTGTCTCACCTGGGA 
GCCTCCCAGCTTGCCCCAACCGGAGAAGGGGACGAACTCAGCGGGCAGGAGGACGCCTTCCGCAGCTGGG 
CTGTGCAAACCTTCCGGGTCAGTTCTAGTCAGACAGGCCGTAGTGCACTCATGCCAAACTTGTGTGGGTC 
CAGTGTCCCGGGTGTCATGACCTCTGTCAGGTGTAGGGTGGGGGGATGGGCCCGAACCACAGATCAAAGC 
TGCTTCCCCAACCCCCACCCCCACCCCCACCAAGAAGAAGGTCACTCCAGTGTATTGCTTCATGTGGGAG 
AGAGTAGTGATCAGTCCCCTTGCCATGACCTTATGACCCCAGGGCTCTTCCTAGTGATAGACTTGTCCAC 
CTCACAACAGTGAGGTAGATCTTC 
 
Em negrito o oligonucleotídeo iniciador direto, e sublinhado a sequência complementar 
inversa do oligonucleotídeo iniciador reverso do Nos2.  
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Anexo B – Sequência do RNAm do gene IκκκκBαααα 

 
NM_001105720.2 Rattus norvegicus nuclear factor of kappa light polypeptide gene 
enhancer in B-cells inhibitor, alpha (Nfkbia), mRNA 
 
 
AGTCCCTGGGCGGCTGCCAGGAACACTCAGCTCATAATAACCTCGCGGAAAACACCGCGGCCGCGGCCTC 
CAGAAACCCCGGCCTTGCGCAATCCCCCGCAGCCCGCGCCTCTCGGGGGCCCCACGCAGTGCGCTCACCA 
CCCCTGGGGGGTTTCCCTGTCATCCCGCAGGTTCCTGCACTTGGCAATCATCCATGAAGAGAAGACACTG 
ACCATGGAAGTGATTGGTCAGGTGAAGGGAGACCTGGCCTTCCTCAACTTCCAGAACAACCTGCAGCAGG 
TGCGGGCTTGCCCAGCTGTGCCCTCTTTGACCCCGTGGTGGAGTTAGATGAAGCTCAGTCGCCCCCAAAG 
CGTTTCTAAATTAACAGTCACGGTCCTTATCTGCCCTGGCCTTTTACATTCAAATTAGCCAAAGTCTTAG 
AGCAAGAAGGAAAATCCCAAGGGTTGGTTGAGGTCTTTATGACCCACGTAGGGCCTCCTGTTTGCCTGAT 
CTCCTGTAGACAAATGGGAGGAGGGGATTCTGTAATAGGAGGTGTCTGGGGTTCAGGAAACTCAAGACTA 
TGGGTTTGCTCCATGGCTTAGGCTCTTTCTGTTTCCTCTTCCATTCGTAGACTCCACTCCACTTGGCTGT 
GATCACCAACCAGCCAGGAATTGCTGAGGCACTTCTGAAAGCTGGCTGTGATCCTGAGCTCCGAGACTTT 
CGAGGAAATACCCCTCTCCATCTTGCCTGTGAGCAGGGCTGCCTGGCCAGTGTAGCAGTCTTGACTCAGA 
CCTGTACGCCCCAGCATCTCCACTCCGTCCTGCAGGCCACCAACTACAACGGTAGGTCTGCCAGTCCATC 
CAGGGACGCAGAGAAGGGAGAGACGGGTCCCCTTGAGTCTAGCCTGGAGCTAAAACGCCTCAACGTATAA 
GAAGTTCAGGCAGTGTGGACTTTTAAAAAGTCTTCTCCATGATTCCTACATGACGTTCACTGAGAACCCA 
GACTTTTGAGTTCTTCAAAATTGAGGTTGTTTGTGGTTGTCCCCAAGAAAGGAGACGTGACTTGTGTGAG 
GATTGAAACAAGTGGTTACAGTTCCGTCTTATATCCTGCAGGCCACACGTGTCTACACTTAGCCTCTATC 
CATGGCTACCTGGGCATCGTGGAGCACTTGGTGACTTTGGGTGCTGATGTCAACGCTCAGGTGAGTACTT 
CCCCTTCCTCCTAAACTCTGCTGGGCTGGCTCTTACTGTGAGCAGATTTCCAGATAAACACTTCTGATTG 
CCTTTGGTTTCAGGAGCCCTGTAATGGCCGGACAGCCCTCCACCTTGCAGTGGACCTGCAGAATCCTGAC 
CTGGTCTCGCTCCTGTTGAAGTGTGGGGCTGATGTCAACAGAGTAACCTACCAGGGCTACTCCCCCTACC 
AGCTTACGTGGGGCCGCCCAAGTACCCGGATACAGCAGCAGCTGGGCCAGCTGACCCTGGAAAATCTTCA 
GACGCTGCCCGAGAGTGAGGATGAGGAGAGCTATGACACGGAGTCAGAATTCACGGAAGATGAGGTGCGT 
GTTCATTACTGCCAGAGTGGTCCATTCTCCCTCACCACACCTAGGTCTGTTCTAGAGCTGTTCTGTATCA 
TAGGGACCTGAGTTATTCAACTTCTCAGTCTCAGCTTGCAAAGCCAGGATCCCAAGAACGTGTCTCTGGT 
TTGCTTTAATAGCTTACCCTTGTGGGTTTCGGAATGGGGCAGTAAGAGGGAGTTGTGGGAATTGAACCCA 
GGCTTTAACACGTGGTAATAGGCACATGTTCTACCATTGAGCTATGTCCCCTGCAATAGCTTAGACTTTT 
GAAAGGAGAGAATTGGTGAAGGGAACTCCTGCAGCCCGGCGCCTGCGTTCTGTTTAGGCTGAGGAGGAGA 
GAGTCCAGGAATGGGAGTTATTTGTAGAAGCAGCTCTCCCGCCATCCCAATGGCTTGGCGAAGTTCTAGG 
AATCTAATGTGCCTTTTTCCCTCTCTTGTTCCAGTTGCCCTACGATGACTGTGTGTTTGGAGGCCAGCGT 
CTGACGTTATAAGAGGAAAGTGGCCAAAGGAACGTGGACTTGTATATTTGTACAAATAGAGTTTTATTTT 
TCTAAAAAAAAAAAAGAAAAAGAAAAAAAAATAAGAAAGGGTATACTTAGCACCACAGCACACAGCGCCT 
AGCCCCGAGCATTCTATTGTGGTGATTCAGCTGTTGTTCTTGTGAAATTTGGGGAAACAGATCATTGAAA 
TTCAAAGGAAATGTCTCCTAAGGTTCATGTTTGTGGGATTTTTTTTTTTTTTTTGAGGTGATTTTCCAGA 
ATCTGATAAAAGGACCACATTTTATTTATTGTGCTTTTGGTTGAACCGCCATAGACTGTAGCTGACCCCA 
GTGTGCCCTCTCACGTAAGAACCAGGTGTTCAGTGGTATGTGCTTAAGTCATCCCCAGCTGAGATTTGTA 
CCACTTTCTTGTAAATGTTGTATATGGTGTATTTTGTTGGTAATTATTTTGGTACTTCTAAGATGTATAT 
TTATTAAACAGATTTTTACAGACA 

 
 
Em negrito o oligonucleotídeo iniciador direto, e sublinhado a sequência complementar 
inversa do oligonucleotídeo iniciador reverso do IκBα.  
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Anexo C – Sequência do RNAm do gene Tnf 

NM_012675.3  Rattus norvegicus tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2) 

(Tnf),  mRNA 
 
 
CACCAAGGGACCAGCCAGGAGGGAGAACAGCAACTCCAGAACACCCTGGTACTAACTCCCAGAAAAGCAA 
GCAACCAGCCAGGCAGGTTCCGTCCCTCTCATACACTGGCCCGAGGCAACACATCTCCCTCCGGAAAGGA 
CACCATGAGCACGGAAAGCATGATCCGAGATGTGGAACTGGCAGAGGAGGCGCTCCCCAAAAAGATGGGG 
GGCCTCCAGAACTCCAGGCGGTGTCTGTGCCTCAGCCTCTTCTCATTCCTGCTCGTGGCGGGGGCCACCA 
CGCTCTTCTGTCTACTGAACTTCGGGGTGATCGGTCCCAACAAGGAGGAGGTGAGTGCCTGGGCAGCGTT 
TATTCTCACTCACAAGCAAAGTAGGGTGGGAGGGCAAGAAAGGCAGGAGGGTAAGGGAAAGAGGTCGGCT 
GGTGGGCACAGTAATGTGGAGGAGAGTTGGGGAGGGAGACCTCGGACCCGTGCAGCCAGTTGTCTAAACA 
TCCTTGGGTGGATGCACGGAGGGGCGAATGAACGAACAAGCGTGCGTACACGTGCAGAGATGTGCAGAGA 
CGTGGCCAGGGGAACAGGGAAGAAGCAAGAGATAAAAATTCGAGACGGAGATGGGAGACGAGGGAGATAA 
GGAGATATGAGAGATAAGGAGGGAGATGGAGGGGAAACAACAGATCAAGCACAGAGGGTACCACAGAAAG 
ATGCTGAGGTTGGACGGATAAATGAATGAGGAGGAAAAGCACTGACTGGGGGGGGGGGGCTGGCAAAGAG 
CGGGGAGGCTTCTCCTTTGTGGTGAGTCTGTCTACTAACCTACTTCTTTCCCTACACAGAAGTTCCCAAA 
TGGGCTCCCTCTCATCAGTTCCATGGCCCAGACCCTCACACTCAGTAAGTGTTCCCAAGCCTCTCTCTTA 
ATTTAGGATGGGGGGCGGGGGACTTAAAGCTTTGGTTTGGGAGGAAAGGGAATAGGGGTCTAACTACACA 
GATGCTTGCTGGGAAACCTAAGGGTCTCATCTCCGCCTTTGTCCCCTTCCAGGATCATCTTCTCAAAACT 
CGAGTGACAAGCCCGTAGCCCACGTCGTAGGTAAGTTTCTTCGCATGTGCCTTGGGGGGGGGGGTGTGAC 
AGGGCAGGATTTTGGGGTCGTGCCAGGCTGAGAGAAGACAAGGGCTCTCAGAGACAGCAGGTGAGAGAGT 
CAGAGCGGTGATTCAAAGGCAAGGCATTAGGAGGCCACCCCGGACCTCGTAGCCAATGGGACGTGGAAAG 
ACCAGAGGGCGCAGGAACCGGAAGTGAAGTGTGGGTAGAAGTTGAGGTTCAGGATGTGGAGTGTGAACTA 
AGAGGGTGACACTGACTCAATTCTCCCTCCCTCAGCAAACCACCAAGCGGAGGAGCAGCTGGAGTGGCTG 
AGCCAGCGTGCCAACGCCCTCCTGGCCAATGGCATGGATCTCAAAGACAACCAACTGGTGGTACCAGCAG 
ATGGGCTGTACCTTATCTACTCCCAGGTTCTCTTCAAGGGACAAGGCTGCCCCGACTACGTGCTCCTCAC 
CCACACCGTCAGCCGATTTGCCATTTCATACCAGGAGAAAGTCAGCCTCCTCTCTGCCATCAAGAGCCCT 
TGCCCTAAGGACACCCCTGAGGGAGCTGAGCTCAAGCCCTGGTATGAGCCCATGTACCTGGGAGGAGTCT 
TCCAGCTGGAGAAGGGGGACCTGCTCAGCGCTGAGGTCAACCTGCCCAAGTACTTAGACATCACGGAGTC 
CGGGCAGGTCTACTTTGGAGTCATTGCTCTGTGAGGCGACTGGCGTGTTCATCCGTTCTCTACCCAGCCC 
CTGTCCCCGACTCTGACCCCCATTACTCTGACCCCTTTATCGTCTACTCCTCAGAGCCCCCAATCTGTGT 
CCTTCTAACTTAGAAAGGGAATTGTGGCTCTGGGTCCAACTCCGGGCTCAGAATTTCCAACAACTACGAT 
GCTCAGAAACACACGAGACGCTGAAGTAGTGGCCTGGATTGCGGGCTGCTCATGAGCCGCCACCGGCAAG 
GATTCCAATGGGCTTTCGGAACTCACTGGATCCCGGAATGTCGATGCCTGAGTGGATCGGGGGAGTGGAG 
GGGGGAGTGGATCAGGCTGCCTCTGGCTCACAAGGCTGCTGAAGATGTCTCAGGCCTCCCTTCCTTCCTT 
CCTTCCCTCCCTCAGAGCTTCCCAGACTGTTCCCTGAGGCACAGCGCCCAGCCTTCCTTACGGAACCCCC 
TCTATTTATAATTGCACCTGTGACTATTTATTTATTATTTATTATTTATTTATTTGCTTATGAATGTATT 
TATTTGGAAGGCCGGGGCGTCCTGGAGGACCCAGCGTTGGGAAGCTGTCTTCAGGCCAACATGTTTTCTG 
TGAAAACGGAGCTAAACTACCAGCTATCCCCATCTGGTCCCCCACCCCTGCCTCGTTGCCTCCCCCCTTT 
TCTTTTGCTTATGTTTAAAACAAGATATTTATCTAACCCAGTTGTCTTAATAATGCTGATTTGGTGACCA 
GGCTGTCGCTACATCACTGAACCTCTGCTCCCCACGGGAGCCGTGACTGTAATCGCCCTACGGGTCATTG 
AGAGAAATAAAGTTCGCTTGGAAAAGAAA 

 
 
Em negrito o oligonucleotídeo iniciador direto, e sublinhado a sequência complementar 
inversa do oligonucleotídeo iniciador reverso do Tnf.  
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Anexo D – Sequência do RNAm do gene Bax 

NM_017059.1  Rattus norvegicus Bcl2-associated X protein (Bax),  mRNA 
 
 
GTGCTCCTATCCCCGTGTCCATTCACATCTAGTTTCATCCAGGATCGAGCAGAGAGGATGGCTGGGGAGA
CACCTGAGCTGACCTTGGAGCAGCCGCCCCAGGACGCATCCACCAAGAAGCTGAGCGAGTGTCTCAGGCG
AATTGGCGATGAACTGGACAACAACATGGAGCTGCAGAGGTGTGGTTCCTGGGACCTGGGGTACATCCAG
GGGTTTCCTGTCACCTCAAGAACTCAGGCACTGGGCTAGCACTCTTGTCCTCCCAAGGGACTAGGTGTCC
TCCACTCAACTCAGATAGTCTGTGCTGGGAATAGAACCCAGGGCCTGTTTACATGGTAGGCCAGCCCTTT
ACCCTTGAGCTGCACTCCTAGCCCCGTGCTTAGTGGTGTTAAGAAAGTTTTGTCTTCTGAGCCGTGCCTT
CGGCCTCTTGCTGGTGGATGTTCGGCAGGTGCTCTGCAGTTCAGCCATACCTCCAAGCTGTGCTCACAGC
CCCTCACTGGGGACGGCTAGGTGAAGCTCTACCTTTGAGCCACTCACTAGTAGATGCTGTGCAAAATACT
GTACCATAAAGCCATGTCTCCAGCCCCTCGCTGGTGCCTGCAGGTGCTCTACCACTGAGCCATGCCTTTG
GTACCCCAACATAGTCAGGAGCTTGACCATGAAGTCATACCTCAAGCCCCTCAGAGTAGGTTTTCCATTG
CTGAGCCATGACCCGGGCGTGGATACTTAGGAAAGCACGTTTCTGCGAAGTTAAGCCCCTAGTCCACACA
GTCCCC 
 
 
 
CCTTTTTGTTACAGGGTTTCATCCAGGATCGAGCAGAGAGGATGGCTGGGGAGACACCTGAGCTGACCTT 
GGAGCAGCCGCCCCAGGATGCATCCACCAAGAAGCTGAGCGAGTGTCTCCGGCGAATTGGAGATGAACTG 
GACAATAATATGGAGCTGCAGAGGATGATTGCTGACGTGGACACGGACTCCCCCCGAGAGGTCTTCTTCC 
GGGTGGCAGCTGACATGTTTGCTGATGGCAACTTCAACTGGGGCCGCGTGGTTGCCCTCTTCTACTTTGC 
TAGCAAACTGGTGCTCAAGGCCCTGTGCACTAAAGTGCCCGAGCTGATCAGAACCATCATGGGCTGGACA 
CTGGACTTCCTCCGTGAGCGGCTGCTTGTCTGGATCCAAGACCAGGGTGGCTGGGAAGGCCTCCTCTCCT 
ACTTCGGGACCCCCACATGGCAGACAGTGACCATCTTTGTGGCTGGAGTCCTCACCGCCTCGCTCACCAT 
CTGGAAGAAGATGGGCTGA 
 
 
 
Em negrito o oligonucleotídeo iniciador direto, e sublinhado a sequência complementar 
inversa do oligonucleotídeo iniciador reverso do Bax.  
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Anexo E – Sequência do RNAm do gene Bcl-2 

NM_016933.1  Rattus norvegicus B-cell CLL/lymphoma 2 (Blc2), mRNA 
 
 
CTTCTCTCGTCGCTACCGTCGCGACTTTGCAGAGATGTCCAGTCAGCTGCACCTGACGCCCTTCACCGCG
AGGGGACGCTTTGCCACGGTGGTGGAGGAACTCTTCAGGGATGGGGTGAACTGGGGGAGGATTGTGGCCT
TCTTTGAGTTCGGTGGGGTCATGTGTGTGGAGAGCGTCAACAGGGAGATGTCACCCCTGGTGGACAACAT
CGCTCTGTGGATGACTGAGTACCTGAACCGGCATCTGCACACCTGGATCCAGGATAACGGAGGCTGGGTA
GGTGCATGTCTGGTTGAATGAGTCTGGGCTTTGATCTCAAGGCGGGGATGCTCAGGTTGGGGTGTGAGTG
GATTCTGGGTCAAAATGGGCCGTCGAGCCGATGAAATAAAATCGAGTTTGTGGCTTTGCTCCCCTGACCC
CTCACCCCCTTCCTCTGGGTAGATCACGCCTTGCCAACCATGTGTTAACTCCTGCCCACTGGCTGTGAGA
GAGCAAAGGTTCAGCATTTTTGATCCAGTAGGATTGGGAGATAAGTAGTATCCCTCCAGTGACTCAGAGT
TACTTAGTCCAAGTAGCTTGCTGCAGATGTTTTGGGTCCTGTGTAGGAACCAGACCTCCAGTGCTCCCTC
TTGACCAGTGCACCTTTAGTTCCTCTGGCGGACTAACAAACTTAAAAAGGTCCAACTAGACAAACAGGCT
CCACCAGAGGACGCAGGCAAACCTTTTCTAACTCACTTGGGAACATTTTCCCGAAGAAAAACAATACAGC
TGCTTTTCCTGGAAATCATAGCTAAGCTTGTAAAAAGGTAAGCTTAAGTATCCGTGGATGTTTGCGGAAT
CCAGTCAGTCTGTGCCATAGCCCCAGTGGGCACGGTCGTGGGTGCTTTGTCCATCGGTGAATCTGCAGGG
ATTTAGAAGTTTGCATCTGCTTCAATGTCTCTTACTTACCTCTACCTATAGTCTACATAGTTGTGCGATC
TCCACTGAGTGGACTTATATCTAGGGTGCCTCTGAAAGGAGTGGTGGAGTCCACTTAGCTGGGGGGTCTC
CAGCCCTGACAAGTTAAAATGATTTGTATCGAGCGCTTACCTAGGAAGCGCAAGGCCCTGGGTTCGGTCC
CCAGCTCCGAAAAAAAGAACCAAAAAAAAAAAAAA 
 
 
 
 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTCACTGT
GGGTTCAGTCTTAGCAGGACCCAGGGCTTCCCCTTCCACTGGTGATCTTAATAGGATATTCATTGCTAGC
TTTATTGTTTTTATGAATGACCATGCTAGCAAAAAATTGCAACACTGCCAATTGTCCCGTGTCTTTACTG
ACTTATCCCAAACACTTTCCTACCCATTGCCTTCCATGATATTACTTGGGTAGCCCTGTTTCACAAGTGC
TTTGTACACTAAGAGTTTCTAGTCTGCTTTATGCCATTGCCTCTAAAGACCAGGTTTGCATTGCCCTGTG
ATGTCTGAAGTTACCTGGCATGCTGGGGCACATGGTCCCCTGCCTCTGCCCTGCTGGTGGGGAGGCCTCC
TAAGATCTCCTAGTACTAATGTTCTTTCTTTGTCCTTCTCTCTCTCCCCGCTGCAGGATGCCTTTGTGGA
ACTATATGGCCCCAGCATGCGACCTCTGTTTGATTTCTCCTGGCTGTCTCTGAAGACGCTGCTCAGCCTG
GCCCTGGTGGGGGCCTGCATCACTCTGGGTGCATACCTGGGCCACAAGTGAGGTCAGCAGACCTGCCCCA
AACAAATATGCAAAAGGTTCACTAAAGCAGTAGAAATTATATGCATTATCAAGGATGGACCATGAAACAA
AGTTGTGATTTTTTTTTAAAGCAGAACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACA
CACACATTCAGGCAAATGGTCAAATCAGCTATTTACTGCCAAAGGGAAATATCATTTATTTTTTACATTA
TTT 
 
 
Em negrito o oligonucleotídeo iniciador direto, e sublinhado a sequência complementar 
inversa do oligonucleotídeo iniciador reverso do Bcl-2.  
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Anexo F – Sequência do RNAm do gene Bdnf 

NM_ 02513.3 Rattus norvegicus Brain-derived neurotrophic factor, mRNA 
 
 
AGCTCTCCTGCTCAGAGCTGCAGCCAGCCGGCCCTCTAGCCACTACTGTTTCCACCACACATTCCTACCA 
AGGACTGTGCTGCTGACTTGAAAGGAAGATTACTATTCCACTTGCAGTTGTTGCTTAGTAACATGTGTGA 
TTGTGTTTCTGGTGACGGCGTGAACAGAGATCATTAAAAATTAAACCCCCAGAGCTGCTAAAGTGGGAGG 
AAGTGGGAGCGGGGAAGCCACAGTGCCGTCACTTGCTTAGAAACCGTTTACTCTCAGGCTTACATGTAAA 
TCTTGAGGAAAACACTGCATGTCTCTGGTTTATATTAAGCTACATACAGCACGGTAACTGACATTGATTT 
GTGTCCCCTGCAGCTGGAGTGGATCAGTAAGACATTAAAAAAAAAAGAAAAAGAAAAAAAGAAAGAAAAA 
AGGTCTGAAATTACAAGCAGATGGGCCACATGGTGTCCCCAAGAAAGTAAGGTCTAACCTGTTCTGTGTC 
TGTCTCTGCTTCCTTCCCACAGTTCCACCAGGTGAGAAGAGTGATGACCATCCTTTTCCTTACTATGGTT 
ATTTCATACTTCGGTTGCATGAAGGCTGCGCCCATGAAAGAAGCAAACGTCCACGGACAAGGCAACTTGG 
CCTACCCAGCTGTGCGGACCCATGGGACTCTGGAGAGCGTGAATGGGCCCAGGGCAGGTTCGAGAGGTCT 
GACGACGACGTCCCTGGCTGACACTTTTGAGCACGTGATCGAAGAGCTGCTGGATGAGGACCAGAAGGTT 
CGGCCCAACGAAGAAAACCATAAGGACGCGGACTTGTACACTTCCCGGGTGATGCTCAGCAGTCAAGTGC 
CTTTGGAGCCTCCTCTGCTCTTTCTGCTGGAGGAATACAAAAATTACCTGGATGCCGCAAACATGTCTAT 
GAGGGTTCGGCGCCACTCCGACCCCGCCCGCCGTGGGGAGCTGAGCGTGTGTGACAGTATTAGCGAGTGG 
GTCACAGCGGCAGATAAAAAGACTGCAGTGGACATGTCCGGTGGGACGGTCACAGTCCTGGAGAAAGTCC 
CGGTATCAAAAGGCCAACTGAAGCAATATTTCTACGAGACCAAGTGTAATCCCATGGGTTACACGAAGGA 
AGGCTGCAGGGGCATAGACAAAAGGCACTGGAACTCGCAATGCCGAACTACCCAATCGTATGTTCGGGCC 
CTTACTATGGATAGCAAAAAGAGAATTGGCTGGCGGTTCATAAGGATAGACACTTCCTGTGTATGTACAC 
TGACCATTAAAAGGGGAAGATAGTGGATTTATGTTGTATAGATTATATTGAGACAAAAATTATCTATTTG 
TATATATACATAACAGGGTAAATTATTCAGTTAAGAAAAAGATAATTTTATGAACTGCATGTATAAATGA 
AGTTTATACAGTACAGTGGTTCTACAATCTATTTATTGGACATATCCATGACCAGAAAGAAACAGTCATT 
TGCGCACAACTTTAAAAGTCTGCATTACATTCCTCGATAATGTTGTGGTTTGTTGCCGTTGCCAAGAATT 
GAAAACAAAAAGTTAAAAAAAATAATAAATTGCATGCTGCTTTAATTGTGAATTGATAATAAACTGTCCC 
TCTTTCAGAAAACAGACAAAAAAACAAAAAACAAAAAAAAGCAAAAACAAAAA 
 
 
Em negrito o oligonucleotídeo iniciador direto, e sublinhado a sequência complementar 
inversa do oligonucleotídeo iniciador reverso do Bdnf.  
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Anexo G – Gapdh 

NM_ 0.17008.3 Rattus norvegicus glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (Gapdh), 

mRNA  

 
 
GACAAGATGGTGAAGGTCGGTGTGAACGGATTTGGCCGTATCGGACGCCTGGTTACCAGGGCTGCCTTCT 
CTTGTGACAAAGTGGACATTGTTGCCATCAACGACCCCTTCATTGACCTCAACTACATGGTCTACATGTT 
CCAGTATGACTCTACCCACGGCAAGTTCAACGGCACAGTCAAGGCTGAGAATGGGAAGCTGGTCATCAAC 
GGGAAACCCATCACCATCTTCCAGGAGCGAGATCCCGCTAACATCAAATGGGGTGATGCTGGTGCTGAGT 
ATGTCGTGGAGTCTACTGGCGTCTTCACCACCATGGAGAAGGCTGGGGCTCACCTGAAGGGTGGGGCCAA 
AAGGGTCATCATCTCCGCCCCTTCCGCTGATGCCCCCATGTTTGTGATGGGTGTGAACCACGAGAAATAT 
GACAACTCCCTCAAGATTGTCAGCAATGCATCCTGCACCACCAACTGCTTAGCCCCCCTGGCCAAGGTCA 
TCCATGACAACTTTGGCATCGTGGAAGGGCTCATGACCACAGTCCATGCCATCACTGCCACTCAGAAGAC 
TGTGGATGGCCCCTCTGGAAAGCTGTGGCGTGATGGCCGTGGGGCAGCCCAGAACATCATCCCTGCATCC 
ACTGGTGCTGCCAAGGCTGTGGGCAAGGTCATCCCAGAGCTGAACGGGAAGCTCACTGGCATGGCCTTCC 
GTGTTCCTACCCCCAATGTATCCGTTGTGGATCTGACATGCCGCCTGGAGAAACCTGCCAAGTATGATGA 
CATCAAGAAGGTGGTGAAGCAGGCGGCCGAGGGCCCACTAAAGGGCATCCTGGGCTACACTGAGGACCAG 
GTTGTCTCCTGTGACTTCAACAGCAACTCCCATTCTTCCACCTTTGATGCTGGGGCTGGCATTGCTCTCA 
ATGACAACTTTGTGAAGCTCATTTCCTGGTATGACAATGAATATGGCTACAGCAACAGGGTGGTGGACCT 
CATGGCCTACATGGCCTCCAAGGAGTAAGAAACCCTGGACCACCCAGCCCAGCAAGGATACTGAGAGCAA 
GAGAGAGGCCCTCAGTTGCTGAGGAGTCCCCATCCCAACTCAGCCCCCAACACTGAGCATCTCCCTCACA 
ATTCCATCCCAGACCCCATAACAACAGGAGGGGCCTGGGGAGCCCTCCCTTCTCTCGAATACCATCAATA 
AAGTTCGCTGCACCCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
 
 
Em negrito o oligonucleotídeo iniciador direto, e sublinhado a sequência complementar 
inversa do oligonucleotídeo iniciador reverso do Gapdh.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




