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RESUMO 

 

O pH no citoplasma apresenta efeitos sobre diferentes vias do metabolismo energético. 

Durante atividades neuronais intensas, tais como as associadas com atividades epileptiformes, 

a acidificação do citoplasma neuronal reduz a glicólise, intensifica a síntese de ATP e favorece 

a conversão de piruvato em lactato. Simultaneamente, em glias, observa-se a alcalinização, que 

pode ser causada pelo influxo de carbonato (HCO3
-), favorecendo a glicólise, reduzindo a 

síntese de ATP e aumentando a produção de lactato. Portanto, uma das funções das gliais 

durante atividades neuronais intensas é o fornecimento de lactato para o suporte energético dos 

neurônios. O aumento no nível de carbonato em astrócitos pode ocorrer pelo aumento de K+ 

extracelular causado pela atividade neuronal, caracterizando assim uma forma de sinalização 

para ativação da produção de lactato. A partir disso, o objetivo do trabalho foi desenvolver um 

modelo matemático para investigar a atuação do cotransportador NBC em função do nível de 

K+ extracelular e seus efeitos sobre o consumo de glicose e produção de lactato em astrócitos.  

 

 

Palavras-chaves: NBC. NBCe1. Cotransportador de sódio-bicarbonato. Potássio. Modelo 

Matemático. Lactato. pH. Glicose.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The pH in the cytoplasm has effects on different pathways of energy metabolism. 

During intense neuronal activities, such as those associated with epileptiform activities, 

acidification of the neuronal cytoplasm reduces glycolysis, enhances ATP synthesis, and 

furthers the conversion of pyruvate to lactate. Simultaneously, in glia, alkalinization is 

observed, which can be caused by the influx of carbonate (HCO3
-), stimulating glycolysis, 

reducing ATP synthesis and increasing lactate production. Therefore, one of the glial functions 

during intense neuronal activities is to supply lactate for the energetic support of neurons. The 

increase in the carbonate level in astrocytes may occur due to the increase in extracellular K+ 

caused by neuronal activity, thus characterizing a form of signaling for activation of lactate 

production. From this, the aim of the work was to develop a mathematical model to investigate 

the role of the NBC cotransporter as a function of the extracellular K+ level and its effects on 

glucose consumption and lactate production in astrocytes. 

 

 

Keywords: NBC. NBCe1. Sodium and bicarbonate co-transporter. Potassium. 

Mathematical model. Lactate. pH. Glucose.   
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação do Projeto e Hipótese  

A adenilato ciclase solúvel (sAC) é uma enzima sensível ao carbonato (HCO3
-) e, 

devido à sua ativação com alterações de pH, carbonato e bicarbonato, representa um caminho 

efetivo potente pelo qual as células podem iniciar processos metabólicos de forma associada a 

variações da homeostase ácido/base. A ativação da sAC mediada pelo HCO3
- aumenta a 

produção de um segundo mensageiro cAMP (Chen et al., 2000), que, em astrócitos, pode levar 

ao aumento da quebra de glicogênio (Sorg e Magistretti, 1992) para produção de lactato, que é 

uma alternativa de fonte de energia para os neurônios. Portanto, enzimas que levam à geração 

de cAMP em astrócitos podem ser importantes para que glias ofereçam suporte metabólico aos 

neurônios em períodos de intensa atividade ou privação de glicose (Choi et al., 2012).  

Um mecanismo conhecido que aumenta o nível de HCO3
- em astrócitos é o transporte 

de HCO3
- que é ativado em resposta ao aumento de K+ extracelular causado pela atividade 

neuronal (Chesler, 1990). Esse transporte ocorre via o cotransportador Na+/HCO3
- (NBC) 

(Bevensee et al., 2000; Pappas e Ransom, 1994), que é uma proteína altamente expressa em 

astrócitos (Cahoy et al., 2008). Em adição, astrócitos também expressam outros mecanismos 

que alteram o nível de HCO3
-, tais como a anidrase carbônica e o trocador Cl-/HCO3

- (Rodrigues 

et al., 2015). De forma geral, acredita-se que a ativação de mecanismos responsáveis pela 

produção de cAMP em glias, via aumento do nível de HCO3
- no citoplasma, pode favorecer o 

fornecimento de substratos que podem ser transformados em energia (Choi et al., 2012). 

Descrevendo o efeito das alterações da atividade metabólica observadas durante a 

ocorrência de atividades epileptiformes não-sinápticas (AENS) e depressão alastrante (DA), 

Xiong et al. (2000) e Xiong e Stringer (2000) propuseram que, durante esses fenômenos de 

intensa atividade neuronal, o aumento da produção de lactato, principalmente por parte das 

glias, é responsável pela modulação do nível de atividade neuronal, causando redução da 

excitabilidade (Chesler, 2003). Portanto, uma hipótese levantada por este trabalho é que o 

aumento do nível de K+, durante essas atividades, ativa o influxo de HCO3
- pelo NBC, 

aumentando a eficiência da glicólise e, consequentemente, a produção de lactato nos astrócitos. 

Posteriormente, o lactato excedente é transportado e serve de substrato energético para os 

neurônios (Sada et al., 2011). Para testar essa hipótese, a modelagem matemática e simulações 

computacionais são essenciais, pois, possibilitam investigar as relações entre os níveis de K+ 

extracelular, a atividade do NBC e as taxas do metabolismo energético nas glias e neurônios. 
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Recentemente, nosso grupo de trabalho desenvolveu um modelo matemático para 

simular e investigar como ocorrem as alterações de pH e a produção de ATP via glicólise, 

durante as AENS (Rodrigues et al., 2015; Lima et al., 2018). O modelo representa a camada 

granular do giro dentado (GD), descrevendo processos eletroquímicos subcelulares não-

sinápticos, tais como a eletrodifusão iônica, transportadores iônicos e mecanismos de 

acoplamento neuronal (Rodrigues et al., 2015). Descreve também reações envolvidas nos 

caminhos da glicólise, responsáveis pela produção de piruvato, lactato e ATP, a partir do 

consumo de glicose (Lima et al., 2018). O desenvolvimento desse modelo para AENS trouxe 

grandes contribuições para o entendimento de manobras experimentais, permitindo levantar 

hipóteses sobre os mecanismos envolvidos nas transições entre os períodos ictal e inter-ictal de 

AENS. Foi possível investigar também como os caminhos do metabolismo energético podem 

funcionar para o fornecimento de ATP para sustentar as atividades neuronais intensas. Portanto, 

investigar o fornecimento de substratos energéticos pelas glias aos neurônios, durante as AENS, 

é uma sequência natural das atividades do nosso grupo de pesquisa. Simulações computacionais 

considerando a atuação do NBC permitirão investigar em que situações esse mecanismo pode 

ser essencial para estabelecer o papel das glias como fornecedoras de substratos energéticos 

para os neurônios durante as atividades neuronais intensas. 

1.2 Cotransportador de sódio-bicarbonato   

O NBC é essencial para o transporte de carbonato através da membrana plasmática em 

células epiteliais e não-epiteliais (Soleimani & Burnham, 2001). Estudos funcionais nos rins de 

anfíbios e mamíferos mostraram a presença do NBC na membrana basolateral das células do 

túbulo proximal (Boron & Boulpaep, 1983; Alpern, 1985; Yoshitomi et al., 1985). Além disso, 

o NBC tem sido estudado em relação ao perfil do inibidor, indicação de transdução de sinal e 

regulação adaptativa em distúrbios fisiopatológicos (Soleimani & Burnham, 2000). Estudos 

demonstraram que o NBC é sensível a inibição por derivados dissulfônicos de estilbeno (DIDS) 

(Boron & Boulpaep, 1983; Alpern, 1985; Yoshitomi et al., 1985).  

Boron e Boulpaep (1983) utilizaram túbulos proximais perfundidos da salamandra 

Ambystoma tigrinum e observaram que quando a solução de HEPES Ringer estabelecida no 

experimento foi substituída pela solução padrão HCO3
- Ringer, o pHi no estado estacionário 

caiu e o potencial da membrana basolateral do estado estacionário (Vi) se tornou mais positivo. 

A aplicação do HCO3
- Ringer causou uma diminuição abrupta do pHi, devido ao influxo de 

CO2, sua hidratação aos H2CO3 e a dissociação subsequente ao H+ mais HCO3
-. Com o túbulo 
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banhado em pH 7,5 HCO3
- Ringer, a queda no pHi se manteve. Com isso, pôde-se concluir que 

a falha na recuperação do pHi indica que algum processo dependente de HCO3
- ou CO2 carrega 

continuamente a célula com ácido tão rapidamente quanto os trocadores de Na-H. O estudo 

indicou que esse processo ocorreu devido ao efluxo basolateral do HCO3
- e/ou de uma espécie 

relacionada. 

Alpern (1985) desenvolveu um método para a medição do pH da célula no túbulo 

contorcido proximal duplamente microperfurado in vivo de rato para examinar o mecanismo da 

membrana basolateral. Um derivado de fluoresceína sensível ao pH foi introduzido nas células 

e foram seguidas alterações relativas na fluorescência em dois comprimentos de onda de 

excitação. A diminuição do pH peritubular e a redução da concentração de sódio peritubular 

fizeram com que o pH da célula diminuísse. A despolarização celular obtida pelo aumento da 

concentração K+ peritubular fez com que o pH da célula aumentasse e a redução da 

concentração de cloreto peritubular não afetou o pH da célula. Com os resultados obtidos, o 

experimento sugeriu a existência de um mecanismo de transporte eletrogênico H+/OH-/HCO3
- 

acoplado à sódio na membrana basolateral do túbulo contorcido proximal do rato. 

Yoshitomi e colaboradores (1985) identificaram um sistema de cotransporte para 

carbonato e sódio com transferência líquida de carga aniônica na membrana celular peritubular 

do túbulo proximal renal de rato com base nas seguintes medições; 1. A direção e o curso do 

tempo da resposta potencial da membrana à redução repentina das concentrações de carbonato 

peritubular e/ou de sódio, 2. O acoplamento do efluxo de sódio ao efluxo de carbonato acionado 

por gradiente de carbonato, 3. O acoplamento do efluxo de carbonato ao efluxo de sódio 

acionado por gradiente de sódio, 4. Inibição de todos os fenômenos acima mencionados pelo 

derivado de isotiocianato de estilbeno, DIDS, e 5. Dependência do fluxo de carbonato e das 

possíveis alterações associadas à presença de íons sódio nas soluções ambientais. 

Embora o NBC tenha sido identificada pela primeira vez no túbulo proximal do rim, 

estudos subsequentes demonstraram sua presença em vários tipos de células, incluindo cérebro, 

coração e pulmão (Astion, Obaid & Orkand, 1989; Camilion et al., 1996).  

Astion, Obaid e Orkand (1989) estudaram os efeitos do Ba++ nas propriedades 

eletrofisiológicas das células gliais do nervo óptico de Necturus. Na presença de Ba++, a 

sensibilidade da membrana às mudanças no K+ foi reduzida e houve evidência de competição 

entre K+ e Ba++ pelo canal de K+. Esses efeitos indicaram que o Ba++ bloqueia a condutância do 

K+ nas células gliais. Com a condutância do K+ reduzida, pôde-se investigar a presença de 

outras condutâncias da membrana. Na presença de Ba++, a adição de HCO3
- causou uma 
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hiperpolarização dependente de Na+ que era sensível ao DIDS (ácido 4,4'-diisotiociano-2,2'-

dissulfônico estilbeno). A remoção de Na+ resultou em uma despolarização sensível ao DIDS, 

dependente de HCO3
-. Estes resultados mostravam, então, a presença na membrana glial de um 

transportador eletrogênico de Na+-HCO3
- no qual Na+, HCO3

- e carga líquida negativa são 

transportados na mesma direção. Nas soluções sem Cl-, a despolarização induzida por Ba++ 

aumentou, sugerindo uma pequena permeabilidade ao Cl-. 

Camilion et al. (1996) estudaram a contribuição do cotransporte eletrogênico de Na+-

HCO3
- para a regulação do pHi durante alterações na frequência cardíaca nos músculos papilares 

de gato carregados com BCECF-AM em meio HEPES e em meio tamponado com CO2/HCO3
- . 

Os incrementos graduais na frequência de contração induziram um aumento reversível no pHi 

na presença de tampão CO2/HCO3
-. O mesmo aumento na frequência de estimulação, no 

entanto, diminuiu o pHi na ausência de carbonato. Além disso, nos músculos super-fundidos 

com CO2/HCO3
- pré-tratados com DIDS, esse efeito de aumentar a frequência de contração foi 

revertido e uma diminuição do pHi foi observado quando a taxa de estimulação foi aumentada. 

Na presença de íons HCO3
-, a alta concentração de K+ interno induziu a despolarização das 

células do miocárdio alcalinizadas na membrana celular, enquanto, a acidificação foi observada 

como consequência da hiperpolarização induzida pela baixa concentração de K+ externo. Os 

autores sugeriram, através da análise dos resultados, que a despolarização da membrana durante 

o potencial de ação cardíaca causa um aumento no transporte eletrogênico de Na+-HCO3
-. Tais 

despolarizações que ocorrem como consequência de aumentos na frequência cardíaca 

aumentariam substancialmente a capacidade da célula miocárdica de se recuperar de uma 

produção aumentada de prótons. 

1.2.1. Expressão Funcional e Localização na Membrana das Isoformas da NBC 

Estudos funcionais demonstraram que o NBC possui mais de uma isoforma conforme 

julgado pela direção e estequiometria do transportador (Soleimani et al., 1987). Essas isoformas 

exibem padrões distintos de distribuição de tecidos e são diferencialmente reguladas em certos 

estados fisiopatológicos. 

NBC1. É eletrogênico e carrega uma carga líquida negativa, consistente com o 

transporte de mais de um HCO3
- por Na+ (Romero & Boron, 1999; Soleimani & Burnham, 

2000). Estudos de expressão em ovócitos indicam que o NBC1 possui uma estequiometria de 

2HCO3
- por Na+ (Sciortino & Romero, 1999). No entanto, estudos de expressão em células 

renais indicam uma estequiometria de 3HCO3
− por Na+ (Gross et al., 2000). Quando o mesmo 
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cotransportador foi expresso nas células do ducto pancreático, mostrou uma estequiometria de 

2HCO3
- por 1Na+ (Gross et al., 2000). Com isto, estes resultados indicam que a estequiometria 

do NBC1 é dependente do tecido e pode variar entre 2 ou 3 equivalentes de base, dependendo 

do tecido. Entre os tipos de NBC1, tem-se a NBCe1, que foi estudada por Ruminot et al. (2011), 

onde, mostraram que uma resposta glicolítica rápida pode ser induzida independentemente do 

K+ por despolarização da membrana plasmática ou por alcalinização intracelular. Além disso, 

demostraram que a resposta glicolítica ao K+ estava ausente em astrócitos de camundongos para 

NBCe1 (Slc4a4) e foi bloqueada pela inibição funcional ou farmacológica de NBCe1 e que os 

neurônios do hipocampo adquiriram glicólise sensível à K+ após a expressão de NBCe1 

heteróloga. Com isso, concluíram que a NBCe1 é um elemento-chave em um mecanismo 

“feedforward” que liga a transmissão sináptica excitatória à modulação rápida da glicólise em 

astrócitos (Ruminot et al., 2011). 

NBC2. Dois estudos examinaram as propriedades funcionais da NBC2. No primeiro, 

o NBC do músculo esquelético humano foi expresso em oócitos e examinado. Em oócitos que 

expressam esse transportador, uma atividade de transporte de HCO3
- dependente de Na+ foi 

observada. Essa atividade não foi acoplada ao cloreto, indicando que ela é distinta do trocador 

Cl-/ HCO3
- dependente de Na+. A atividade do NBC foi resistente à inibição por DIDS, mas foi 

inibida pela amilorida e seus análogos (Pushkin et al., 1999a). No segundo estudo, Choi et al. 

(2000) utilizando oócitos que expressam o homólogo de rato de NBC2, observou um transporte 

de HCO3
- dependente de Na+ que era resistente à amilorida, mas parcialmente sensível ao DIDS 

(Choi et al., 2000). Ambos os estudos indicaram que esse cotransportador é eletroneutro 

(Pushkin et al., 1999a; Choi et al., 2000). Com base em sua localização apical em células alfa 

intercaladas, sugeriu-se que o NBC do músculo esquelético contribua para a reabsorção líquida 

de bicarbonato no ducto coletor (Pushkin et al., 1999b).  

NBC3. Estudos de expressão de tecidos demonstraram que esse cotransportador é 

altamente expresso na medula interna do cérebro e rim (Amlal et al., 1999). A primeira série 

de estudos foi realizada em células do ducto coletor medular, onde, a acidose subletal 

desregulamentou a expressão de NBC1 em 90%, mas aumentou a atividade de NBC em 5 vezes 

nas células. Isso ocorreu devido à regulação positiva da expressão de NBC3 que aumentou em 

7 vezes. O esgotamento de cloreto não afetou o cotransporte de bicarbonato dependente de Na+, 

indicando que o NBC3 não funciona no modo de troca Cl-/HCO3
- dependente de Na+ (Amlal et 

al., 1999). Dois estudos examinaram a expressão funcional de NBC3 em oócitos. Em um 

estudo, oócitos que expressam NBC3 demonstraram uma troca Cl-/HCO3
- dependente de Na+ 
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(Grichtchenko et al., 2001), enquanto no outro, eles mostraram um cotransporte HCO3
- 

dependente de Na+ (Wang et al., 2001). A razão dessa disparidade ainda não está clara.  

NBC4. A NBC4 apresenta 4 variações, sendo elas: NBC4a, NBC4b, NBC4c e NBC4d. 

Não se tem muitos estudos sobre a NBC4. Entretanto, sabe-se que, a NBC4c realiza 

cotransporte eletrogênico de Na+-HCO3
-. Além disso, a NBC4c é independente do Cl- 

extracelular, é bloqueado pelo DIDS e opera com uma estequiometria de 2HCO3
-:1Na+ quando 

expresso em oócitos. Esses resultados se correlacionam bem com a análise de alinhamento de 

sequência, que mostra que, no nível de aminoácidos, o NBC4 está mais intimamente 

relacionado ao NBCe1 eletrogênico (Virkki, 2002). 

NBC5 (ou AE4). O NBC5 é realmente um trocador de Cl-/HCO3
- e não funciona no 

modo de transporte HCO3
- dependente de Na+. Foi clonado a partir de dutos coletores corticais 

de rim de coelho por RT-PCR usando primers degenerados com base na sequência de cDNA 

de AE1 e AE3. Sua sequência mostra a maior homologia com NBC1. Estudos de expressão em 

oócitos e células cultivadas indicaram que ele media a troca de Cl-/HCO3
- e não transporta Na+. 

É expresso apenas no domínio apical das células beta-intercaladas nos ductos coletores dos rins 

e acredita-se que seja responsável pela secreção de bicarbonato no lúmen renal (Tsuganezawa 

et al., 2001). 

NCBE. O NCBE funciona como um trocador Cl-/HCO3
- dependente de Na+ e é 

expresso no cérebro, rim e íleo (Wang et al., 2000). A localização da membrana não foi 

estudada, mas, com base em sua expressão e função, Romero et al. (2000), apontou que é 

provável que esteja no domínio basolateral das células epiteliais. Um trocador de Cl-/base 

dependente de Na+ foi clonado de Drosophila e é denominado Trocador de ânions dependente 

de Na+ (NDAE) (Romero et al., 2000). 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral  

O objetivo deste trabalho foi investigar, por meio de modelagem matemática e 

simulações computacionais, a atuação do cotransportador Na+/HCO3
- em função do nível de K+ 

extracelular e seus efeitos sobre a glicólise glial e a disponibilização de lactato aos neurônios, 

que podem ser fundamentais para a sustentação das atividades neuronais durante atividades 

epileptiformes. 
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2.2 Objetivos específicos  

 Os seguintes objetivos específicos devem ser alcançados: 

i. Desenvolver um modelo matemático para o cotransportador Na+/HCO3
- (NBC); 

ii. Simular o trabalho de Ruminot et al., 2011; 

iii. Incluir o modelo do NBC no modelo que representa o GD do hipocampo de rato 

(Rodrigues et al., 2015; Lima et al., 2018), para simular AENS; 

iv. Simular o efeito do transporte de HCO3
-, pelo NBC, sobre a produção de lactato e ATP. 

 

 

3 METODOLOGIA 

No presente trabalho, o modelo matemático proposto por nosso grupo de pesquisa para 

simular AENS (Almeida et al., 2008; Rodrigues et al., 2015; Lima et al., 2018) foi utilizado 

para investigar os efeitos do NBC sobre o metabolismo energético em astrócitos. 

3.1 Modelo matemático para atividades epileptiformes não-sinápticas 

O modelo considera o meio extracelular formado por uma rede tridimensional de 

compartimentos (Almeida et al., 2008; Rodrigues et al., 2015). Como representado na Figura 

1, a cada um dos compartimentos extracelulares mais internos (cinza escuro) são conectados 

dois corpos celulares (esferas pretas), um glial e outro neuronal, representando a camada de 

corpos celulares do giro dentado.  

 

Figura 1 – Estrutura tridimensional do modelo para representar o tecido banhado pela solução de perfusão 

(Rodrigues, 2003). 

No presente trabalho, a unidade fundamental do modelo foi considerada apenas como 

um compartimento extracelular conectado a um segmento glial. A desconsideração dos 

compartimentos neuronais reduz a complexidade do modelo para investigar o efeito do NBC 

sobre o nível de HCO3
- e seus efeitos sobre a produção de lactato em glias. A movimentação de 

cada espécie iônica no meio extracelular é descrita por uma equação de eletrodifusão (Almeida 

et al., 2004). 
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onde [w]o (mM) e Dw (cm2/s) são, respectivamente, a concentração extracelular e a constante 

de difusão do íon w (Na+, K+ e Cl-), F (C/mMol) é a constante de Faraday, R (mVC/KmMol) é 

a constante de Boltzmann, T (K) a temperatura do tecido, l a tortuosidade do meio, zw a valência 

e Vo (mV) é o potencial extracelular. 

Para a membrana glial, foram considerados canais iônicos com permeabilidades 

constantes, bomba de Na/K, cotransportes Na-K-2Cl (NKCC) e K-Cl (KCC) e trocadores 

iônicos e o cotransportador Na+/HCO3
- (NBC). 

A densidade de corrente iônica do íon w, Jw
ci (mA/cm2), através de canais, é calculada 

pela equação de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK) (Hille, 1992): 
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onde Vm (mV) é o potencial transmembrânico e Pw (cm/s) é a permeabilidade em cm/s. [w] 

(mM) é a concentração de w, sendo que os índices i e o indicam os meios intra e extracelulares, 

respectivamente. 

O modelo proposto para a bomba de Na/K está descrito em função do ciclo de 

transporte de Albers-Post (Rodrigues et al., 2008). As densidades de fluxo devido aos 

cotransportadores KCC e ao NKCC foram calculadas considerando as reações desses íons com 

a proteína do co-transporte em estado de equilíbrio, em cada instante de tempo. Para deduzir as 

equações, foi utilizado o formalismo de Michaelis-Menten (Weiss, 1996). 

No modelo, também são descritos mecanismos responsáveis pelas alterações das 

concentrações de H+ e HCO3
-, os quais definem as alterações de pH que ocorrem durante as 

atividades epileptiformes (Rodrigues et al., 2015). Esses mecanismos são: trocador Na+/H+ 

(NHE), trocador Cl-/HCO3
- (HCE) bomba de H+ e a anidrase carbônica. Os fluxos mediados 

pelos trocadores NHE e HCE e pela bomba de H+ são calculados considerando que as reações 

dos íons com as enzimas cotransportadores estão em equilíbrio em cada instante de tempo. No 

caso da anidrase carbônica, as taxas de alteração das concentrações de H+ e HCO3
- são dadas 

em função da reação que envolve a formação (ou consumo) de H2O e CO2.  

Para calcular o potencial transmembrânico, é utilizada uma equação modificada em 

relação à equação de GHK de potencial (Rodrigues et al., 2015), que leva em consideração os 

efeitos dos canais iônicos, da bomba de Na/K e do NBC (descrito a seguir). 
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 Além desses mecanismos, o modelo também representa o consumo e a produção de 

ATP (Lima et al., 2018). Descrevendo as reações envolvidas na glicólise (Bélanger, 2011), 

responsável pela produção de ATP, a Glicose extracelular entra na célula e, posteriormente, 

pode ser consumida por três caminhos diferentes: Gliconeogênese, Glicólise ou Caminho das 

Pentoses-Fosfato (PPP). Na glicólise, ocorre a transformação da glicose em duas moléculas de 

piruvato, com saldo de duas moléculas de ATP e duas equivalentes de NADH+.  Posteriormente, 

o piruvato formado então é utilizado pelo Ciclo do Ácido Tricarboxilico (ciclo TCA) na 

produção de ATP, ou é convertido em Lactato (LAC) pela Lactato Desidrogenase (LDH). Para 

ser utilizado pelo ciclo de Krebs, o piruvato originado da glicólise deve ser oxidado, 

convertendo-se em acetilcoenzima A (ACoA). A entrada do ACoA nesse ciclo leva à produção 

de quatro moléculas de NADH, 1 de FADH2 e 1 de ATP. Além disso, levou-se em consideração 

a produção de AMP, outras formas de produzir ACoA e consumir ATP. Para a disponibilização 

de lactato no meio extracelular, foi descrito o funcionamento do cotransportador de lactato, 

responsável pelo efluxo deste composto orgânico. 

 Utilizando o formalismo de Michaelis-Menten, para estimar as taxas das reações 

descritas acimas, para os diferentes caminhos do metabolismo energético, foram deduzidas as 

seguintes equações: 

  (3) 

  (4) 

 (5) 

 (6) 

onde a reversibilidade das equações e as concentrações de cada substrato envolvido são 

consideradas. A taxa de reação da enzima é "R", α é a taxa máxima de reação, “km” é a constante 

de dissociação de Michaellis-Menten, “S1” e “S2” são os substratos usados na reação e “P1” 

e “P2” são os substratos gerados pela reação. O lactato produzido pela glicólise na glia pode 

ser convertido em piruvato pela LDH em neurônios. Representando este mecanismo, 

consideramos os transportadores de lactato transmembranares gliais e neuronais: 
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onde “Rlacg” representa a troca de lactato entre a glia e o meio extracelular e “Rlacn” representa 

a troca de lactato entre o meio extracelular e o neurônio. Neste modelo, as velocidades máximas 

das reações (ou constantes das taxas das reações) foram consideradas dependentes do nível de 

pH para descrever seu efeito sobre o metabolismo energético. 

3.2 Modelo matemático para o cotransportador Na+/HCO3
- 

Estudos do cotransportador Na+/HCO3
- no cérebro de mamíferos indicaram uma ampla 

distribuição no sistema nervoso central e a presença de mais de uma isoforma. A hibridização 

in situ revelou a presença de NBC no bulbo olfativo, giro dentado hipocampal e cerebelo, com 

localização em ambas as células, gliais e neurônios (Chesler, 2003). Em condições normais, o 

NBC transporta do meio extracelular para o citoplasma 1 Na+ e 2 HCO3
-, causando o 

movimento de uma carga negativa, a qual foi representada por um ânion fictício: E-1. 

Considerando a equação de GHK de corrente (Hille, 1992), a densidade de corrente gerada pela 

ativação do NBC foi calculada por: 
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onde “PE” descreve a população de transportadores e velocidade do transporte. Para calcular 

as concentrações do íon fictício E-, associado com o transporte do NBC, as reações de Na+ e 

HCO3
- foram consideradas em equilíbrio em cada instante de tempo. Logo, utilizando o 

formalismo de Michaelis-Menten: 
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onde ki e ko são constantes de equilíbrio e “KdNa” e “KdHCO3” são constantes de dissociação.  

O efeito eletrogênico do NBC foi descrito modificando a equação de potencial de GHK 

da seguinte forma:  
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 As constantes de equilíbrio e associação foram ajustadas simulando os experimentos de 

Ruminot et al. (2011), que mediram a ativação da glicólise em astrócitos em função do aumento 

do nível de K+ extracelular.  Posteriormente, foi simulado o efeito de diferentes níveis de K+ 

extracelular sobre a atuação do NBC e, consequentemente, suas relações com o metabolismo 

energético em glias. 

4 RESULTADOS  

A isoforma selecionada para este trabalho foi a NBCe1 que, em condições normais, 

transporta do meio extracelular para o citoplasma 1 Na+ e 2 HCO3
-. Estudando essa isoforma, 

Ruminot et al., 2011, demonstrou que os efeitos do K+ nas glias indicam o pH intracelular como 

um possível sinal de ligação entre o K+ e a variação da glicólise. Foi demonstrado que com o 

aumento da concentração de K+ extracelular, ocorre um aumento no valor de pH no citoplasma 

glial. A alteração do pH devido ao aumento de K+ extracelular é mediado pela despolarização 

da membrana plasmática, onde, esse processo é conhecido como alcalinização induzida por 

despolarização e necessita da expressão do cotransportador NBCe1 (Chesler and Kraig, 1987; 

Chesler and Kraig, 1989; Deitmer and Szatkowski, 1990; Pappas e Ransom, 1994). O NBCe1 

realiza o transporte de HCO3
- para dentro da célula estimulando o aumento do pH intracelular. 

No trabalho de Ruminot et al. (2011), investigando o efeito da variação da [K+] 

extracelular sobre a glicólise em meios de cultura contendo HCO3
-, foi observado uma redução 

de quase 100% da glicose (Fig.2B) em função do aumento do nível de K+ de 3 para 12 mM 

(Fig. 2). Reproduzindo esse resultado por meio de simulação computacional, no presente 

trabalho, foi identificado uma diminuição da glicose de 1mM para ≅0,2mM em relação ao 

aumento do K+ (Fig.2A). 
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Figura 2 – Variação da glicose em função do aumento da [K+]. A Simulação computacional realizada com o 

modelo proposto. B Dados experimentais de Ruminot et al., 2011, comparados com a simulação (curva azul). 

A diminuição da glicose devido aumento da concentração de K+ está associado ao 

aumento no pH glial de 7,4 mM para ≅7,8 (Fig. 3A), causado pelo influxo de HCO3
- na glia 

por meio do NBC. Quando o NBC é bloqueado (Fig.3B), o pH glial se mantem em 7,4, não 

apresentando alterações significativas. Esse resultado reproduz a observação de Ruminot et al. 

(2011), onde, a glicose em células que não expressavam o NBCe1 era insensível ao aumento 

de K+. De forma semelhante, o pH intracelular também foi menos sensível a aumento da [K+] 

extracelular (Fig.3C). 

 

Figura 3 – Variação do pH da glia em decorrência do aumento de K+. A Cotransportador ativo. B 

Cotransportador bloqueado. C Variações de pH em função de diferentes valores da [K+] extracelular. 

Para mostrar que, nas simulações, a alteração da concentração da glicose ocorreu devido 

ao processo de alcalinização induzida por despolarização, observa-se que não há alteração na 

concentração da mesma, mantendo-se em 1mM, quando o NBC é bloqueado (Fig.4B). Essa 

observação está de acordo com os resultados de Ruminot et al. (2011), onde, usando solução 

com tampão HEPES, o aumento do K+ extracelular não resultou na alcalinização das células e 

não houve variação do consumo de glicose (Figura 2B). 



21 

 

 

Figura 4 – Variação da glicose em decorrência do aumento de K+. A Cotransportador funcionando. 

 B Cotransportador bloqueado.  

 

Descrevendo o processo de variação do metabolismo glial, a diminuição da 

concentração de glicose é causada pelo aumento na taxa de glicólise (Fig.5), que produz 

piruvato. Apesar do aumento da taxa da glicólise, a concentração de piruvato reduz, isso pode 

ser explicado devido ao seu consumido por duas vias principais: ser oxidado pelo ciclo do ácido 

tricarboxílico (ciclo TCA) ou ser transformado em lactato (Newington et al., 2012) (Fig.5A). 

A oxidação do piruvato pelo ciclo do ácido tricarboxílico explica um leve e breve aumento de 

ATP, entretanto a concentração de ATP glial cai rapidamente devido ao seu consumo pela 

bomba de Na/K, causado pelo aumento de K+ extracelular (Fig.5C). Além disso, devido a todo 

o processo explicado anteriormente, podemos observar o aumento da produção de lactato da 

glia de 2mM para ≅3,5mM originado pela transformação do piruvato. Esse aumento de lactato 

da glia estimula o transporte de lactato glial para o meio extra levando a um aumento da 

concentração do lactato extracelular (Fig.5A e 5B). Observou-se, também, um aumento da 

concentração de ADP e P, resultantes do consumo de ATP (Fig.5C). 

 

Figura 5 – Comportamento de diversas substâncias em decorrência do aumento de K+. A Concentrações de 

ACoA, piruvato, lactato glial e lactato extracelular devido ao aumento de K+. B Taxas das reações do 

metabolismo em relação ao aumento de K+. C Concentrações de ATP, ADP e fosforo. 

 Além das alterações das concentrações citadas anteriormente, ocorreu, também, a 

alteração nos níveis de sódio, potássio, cloreto e bicarbonato. Essas alterações ocorrem devido 
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as ações dos transportadores envolvidos. É possível verificar um curto e breve aumento da 

concentração de Na+ glial originado pelo NBC. Entretanto, devido a presença da Na+/K+-

ATPase, esse influxo não é sustentado por muito tempo. Uma vez que o efluxo pela bomba é 

maior, o nível da concentração de Na+ intracelular reduz (Fig.6A). Quanto a concentração de 

Cl-, sua alteração se deu pela atuação dos transportadores KCC e NKCC, onde, NKCC é 

responsável pelo influxo de 2Cl- e o KCC é responsável pelo efluxo de 1 Cl-, como o influxo 

pelo NKCC é maior, teve-se um aumento de 10mM para ≅25mM (Fig.6B). A manutenção da 

concentração K+ ocorre pela presença da bomba de Na+/K+, NKCC e KCC, onde, a bomba e o 

NKCC são responsáveis pelo influxo deste íon, e o KCC promove o efluxo, como o influxo da 

bomba e do NKCC é maior que o efluxo do KCC, a concentração de interna de K+ aumentou 

de 130mM para ≅140mM. Por fim, o aumento da concentração de carbonato de 2mM para 

≅4mM ocorre devido ao NBC que é responsável pelo influxo deste íon (Fig.6D). 

 

Figura 6 – Comportamentos de íons intracelulares em decorrência do aumento de K+. A Concentrações de sódio 

intracelular. B Concentração de cloreto intracelular. C Concentração de potássio intracelular. D Concentração de 

cabornato intracelular.  

 A bomba de Na/K é o principal mecanismo associado ao consumo de ATP e, 

consequentemente, sua atividade pode alterar o processo de produção de lactato. Assim, para 

verificar o efeito da bomba de Na+/K+ sobre o processo de produção de lactato e sua 

disponibilização para o neurônio, testou-se 3 condições: 1) bomba inativada; 2) bomba em 50% 

de funcionamento; e 3) bomba com 100% de funcionamento. Nessas condições, pôde-se 

observar que mesmo com a alteração da condição de funcionamento da Na+/K+-ATPase, não 

ocorreram mudanças significativas nas concentrações de glicose, lactato glial e lactato 

extracelular (Fig.7). Com isso, pode-se dizer que a condição da bomba de Na+/K+ presente na 

glia não interfere na disponibilização de lactato para o neurônio. Além disso, pode-se observar 
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que existe uma saturação para o aumento do nível de lactato glial e extracelular em função do 

aumento da [K+] extracelular. 

 

Figura 7 – Concentrações de glicose (A), lactato intracelular (B), lactato extracelular (C) em função da [K+] 

extracelular em diferentes condições da Na+/K+-ATPase.  

 

5 DISCUSSÃO 

 O estudo de alterações das reações envolvidas nas vias do metabolismo energético é 

fundamental para compreender mecanismos responsáveis pela geração e sustentação de 

atividades epileptiformes (Sada et al., 2015). No presente trabalho, foi desenvolvido um modelo 

matemático para descrever os mecanismos de ação do aumento do nível de K+ extracelular 

sobre o metabolismo energético em células glias. Utilizando um modelo matemático para 

células gliais proposto por Almeida et al. (2008), e modificado posteriormente por Rodrigues 

et al. (2015) e Lima et al. (2018), foram descritas as principais reações envolvidas no consumo 

de glicose, que resultam na produção de ATP ou lactato, dependentes do nível de pH do 

citoplasma. Além disso, foi incluída a descrição matemática do cotransportador NBC, 

responsável pelo transporte de Na+ e HCO3
- na membrana celular. O modelo permite simular o 

consumo de glicose glial em função o aumento do K+ extracelular e, consequentemente, 

possibilita descrever como o nível de K+ extracelular funciona como sinalizador para a ativação 

da produção de lactato em glias, o qual é disponibilizado para os neurônios como uma fonte 

alternativa de substrato para a produção de ATP.  

 Descrevendo o mecanismo envolvido no aumento da produção de lactato em glias, 

quando o nível de K+ aumenta, ocorre a despolarização da membrana glial. Essa despolarização 

aumenta a corrente de entrada causada pelo NBC, causando um maior influxo de HCO3
- em 

glias. Consequentemente, a anidrase carbônica consome mais H+ e ocorre o aumento do pH no 

citoplasma, favorecendo o aumento das taxas da glicólise e da lactato desidrogenase, e redução 

da síntese de ATP. Como resultado, ocorre redução do nível de glicose, como demonstrado por 
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Ruminot et al. (2011), e aumento do lactato, que é disponibilizado aos neurônios por meio do 

meio extracelular. Esse mecanismo pode ser suficiente para explicar o aumento do lactato no 

tecido em função da ocorrência de ondas de depressão alastrante (DA), como observado por 

Mutch e Hansen (1984). Durante a onda de DA, o nível do K+ extracelular pode atingir valores 

mais altos, o que, segundo o modelo proposto, resultaria numa intensificação da glicólise e 

produção de piruvato em glias. 

Como pode ser observado na Fig. 5A, o nível de lactato extracelular atinge valores mais 

altos posteriormente ao aumento de lactato nas glias. O transporte de lactato pelo transportador 

dependente de H+ (MCT), no presente trabalho, é muito reduzido, devido ao valor da [H+]. O 

atraso na disponibilização do lactato extracelular aos neurônios é causado pela repolarização da 

membrana glial, que favorece o efluxo de lactato pelos canais iônicos. A liberação de lactato 

pelas glias posterior ao período de intensa atividade sugere que esse mecanismo pode não ser 

responsável pelo término do período ictal de atividades epileptiformes mais intensas, como 

proposto por Xiong e Stringer (2000). Por outro lado, reforça a hipótese proposta por Almeida 

et al. (2008) que a bomba de Na/K neuronal deve ser o principal mecanismo que causa o término 

do período ictal. 

 Em relação ao nível de ATP no citoplasma glial, observa-se que a atuação da bomba de 

Na/K é o principal mecanismo responsável pela sua redução. Porém, a alteração da expressão 

ou atividade da bomba de Na/K, segundo o modelo, não afeta a produção de lactato pelas glias. 

Isso ocorre porque a bomba rapidamente controla o nível de Na+ intracelular, principal ativador 

da ATPase, e, consequentemente, o consumo para transporte de Na+ e K+ reduz. Diferentemente 

de neurônios, o acúmulo de Na+ em glias é relativamente baixo (Xiong e Stringer, 2000; 

Almeida et al., 2008). 

Apesar do modelo permitir investigar o aumento da produção de lactato em glias em 

função do nível de K+ extracelular, apresenta algumas limitações. Por exemplo, no presente 

trabalho, a ativação da glicólise glial em função do influxo de HCO3
- foi representada por meio 

do aumento resultante do pH. No entanto, ainda resta descrever em mais detalhes como o pH 

causa a modificação das reações do metabolismo, via, por exemplo, a modulação do nível de 

cAMP (Sorg e Magistretti, 1992; Choi et al., 2012). Outro ponto que também precisa ser melhor 

descrito é o efeito do pH sobre a síntese de ATP, que envolve uma representação mais realísticas 

das reações que ocorrem nas mitocôndrias (Perdomo e Hernández, 2010). Um melhor 

detalhamento desses mecanismos poderá contribuir para o uso do modelo como ferramenta para 
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investigar o metabolismo energético durante atividades neuronais intensas, tais como aquelas 

associadas às atividades epileptiformes não-sinápticas e a depressão alastrante. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Com base nos dados analisados, o presente trabalho reforça a hipótese de que o 

cotransportador NBC tem um importante papel para produção de lactato em glias, que é um 

substrato alternativo para produção de ATP para os neurônios, principalmente quando ocorrem 

intensas atividades neuronais, como as observadas durante as atividades epileptiformes. Seu 

papel está ligado com o aumento da concentração de HCO3
- intracelular decorrente do aumento 

de K+ extracelular que é responsável por estimular o aumento do pH glial, favorecendo o 

processo de glicólise. A partir do processo de glicólise, tem-se a formação de piruvato que sofre 

transformação em lactato, o qual é disponibilizado pelas glias aos neurônios. No presente 

trabalho, foi desenvolvido um modelo matemático que pode auxiliar a investigação da 

contribuição desse processo metabólico sobre a geração e sustentação de crises epileptiformes. 
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