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RESUMO 
As doenças neurodegenerativas são enfermidades incuráveis e debilitantes, 

que afetam a função dos neurônios, podendo culminar em morte neuronal e 

prejuízos importantes ao indivíduo. O processo inflamatório tem sido relatado como 

fator presente em várias doenças neurológicas, que podem comprometer a função 

do retículo endoplasmático e mitocôndria, desregulando a homeostase de cálcio, em 

células neurais. Em estudos anteriores vimos que, a ouabaína quando administrada 

em concentrações nanomolares é capaz de atenuar o estresse oxidativo, protegendo 

a membrana celular da neuroinflamação promovida por lipopolissacarídeos (LPS), 

em hipocampo de ratos Wistar. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo 

investigar o efeito da ouabaína sobre componentes da sinalização e homeostase do 

cálcio e apoptose em modelo de neuroinflamação induzida por LPS, a fim de 

esclarecer os possíveis mecanismos de ação da ouabaína que possam justificar 

seus efeitos protetores na célula neuronal. Ratos Wistar machos foram divididos em 

quatro grupos os quais receberam uma administração intraperitoneal (i.p) de salina 

ou ouabaína (1,8 µg. kg -1), e após 20 minutos foi administrada uma segunda injeção 

de salina ou de LPS (200 µg. kg -1). Passadas 2 horas os animais foram 

eutanasiados e os hipocampos foram removidos. A neuroinflamação foi analisada 

pelo estresse nitrosativo através da expressão da proteína iNOS. Para a expressão 

proteica da via de sinalização de cálcio foram analisadas a NCS-1, IP3R, MCU e a 

subunidade GluR1 do receptor de glutamato AMPA. Para analisar a disfunção 

mitocondrial e morte celular foi analisada a via de apoptose mitocondrial 

independente de caspase, através da expressão de AIF. Nosso trabalho demonstrou 

que a OUA em baixa concentração, administrada isoladamente, não altera nenhum 

dos parâmetros avaliados. Além disso, houve um aumento na expressão de IP3R 

em ratos administrados com LPS e para as proteínas NCS-1 e MCU houve aumento 

significativo para o grupo OUA + LPS, quando comparados ao grupo controle. Para 

as proteínas iNOS, AIF e GluR1 não houve diferença entre os grupos. Sendo assim, 

os resultados demonstram que há alterações em fatores que contribuem com a 

homeostase do cálcio, em ratos tratados com ouabaína e induzidos a 

neuroinflamação pelo do LPS, sugerindo que a ouabaína pode estar interferindo nos 

parâmetros citados impedindo a instalação dos danos ocasionados pelo LPS.  

Palavras-chaves: neuroinflamação, LPS, ouabaína, apoptose, cálcio, mitocôndria, 

retículo endoplasmático. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Neurodegenerative diseases are incurable and debilitating diseases, which affect 

the function of neurons, which can culminate in neuronal death and important 

damage to the individual. The inflammatory process has been reported as a factor 

present in several neurological diseases, which can compromise the function of the 

endoplasmic reticulum and mitochondria, disrupting calcium homeostasis in neural 

cells. In previous studies we have seen that, when administered in nanomolar 

concentrations, ouabain is able to attenuate oxidative stress, protecting the cell 

membrane from neuroinflammation promoted by lipopolysaccharides (LPS) in the 

hippocampus of Wistar rats. In this context, this study aimed to investigate the 

effect of ouabain on components of calcium signaling and homeostasis and 

apoptosis in a model of neuroinflammation induced by LPS, in order to clarify the 

possible mechanisms of action of ouabain that may justify its protective effects on 

the cell. neuronal. Male Wistar rats were divided into four groups which received an 

intraperitoneal (ip) administration of saline or ouabain (1.8 µg. Kg -1), and after 20 

minutes a second injection of saline or LPS (200 µg. kg -1). After 2 hours the 

animals were euthanized and the hippocampi were removed. Neuroinflammation 

was analyzed by nitrosative stress through the expression of the iNOS protein. For 

protein expression of the calcium signaling pathway, NCS-1, IP3R, MCU and the 

GluR1 subunit of the AMPA glutamate receptor were analyzed. To analyze 

mitochondrial dysfunction and cell death, the pathway of mitochondrial apoptosis 

independent of caspase was analyzed through the expression of AIF. Our work 

demonstrated that the OUA in low concentration, administered in isolation, does 

not alter any of the evaluated parameters. In addition, there was an increase in the 

expression of IP3R in rats administered with LPS and for the NCS-1 and MCU 

proteins there was a significant increase for the OUA + LPS group, when 

compared to the control group. For iNOS, AIF and GluR1 proteins there was no 

difference between groups. Thus, the results demonstrate that there are changes 

in factors that contribute to calcium homeostasis in rats treated with ouabain and 

induced to neuroinflammation by LPS, suggesting that ouabain may be interfering 

with the parameters mentioned preventing the installation of damage caused by 

LPS . 

Keywords: neuroinflammation, LPS, ouabain, apoptosis, calcium, mitochondria, 

endoplasmic reticulum. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 Neuroinflamação 

Neuroinflamação é definida como uma resposta inflamatória no sistema 

nervoso central (SNC), a qual possui consequências imunes, fisiológicas, 

bioquímicas e psicológicas. O nível da neuroinflamação depende da duração e curso 

do estímulo primário como, por exemplo, trauma no SNC e estresse (DISABATO; 

QUAN; GODBOUT, 2016).  Quando esse processo ocorre de maneira exacerbada, 

acarreta diversos efeitos deletérios às células do SNC, como nos neurônios e nas 

células da glia (HANDEL; IRANI; HOLLÄNDER, 2018). 

A resposta inflamatória inclui a participação de diferentes tipos celulares, tais 

como neutrófilos, macrófagos, mastócitos, tinfócitos, plaquetas, células dendríticas, 

células endoteliais e fibroblastos. Durante a infecção, a quimiotaxia é um importante 

evento para o recrutamento de células para o sítio de inflamação (ABBAS; 

JANEWAY, 2000). 

As respostas de defesa, incluindo inflamação, são geralmente benéficas ao 

organismo, auxiliando para limitar a sobrevivência e proliferação dos agentes 

invasores, promovendo a sobrevivência do tecido, reparo e recuperação. Entretanto, 

uma inflamação extensiva, prolongada ou não regulada é altamente prejudicial ao 

organismo, sendoos processos pró-inflamatórios regulados por uma série 

equivalente de processos anti-inflamatórios teciduais (GOMES-LEAL, 2002). 

O SNC controla toda nossa maquinaria biológica, sendo responsável por 

diversas funções muito importantes em nosso organismo, como o movimento, a 

cognição, os sentidos e as emoções (TULADHAR et al., 2015). 

Dentre as regiões do SNC, destaca-se o hipocampo, uma pequena estrutura de 

substância cinzenta, localizada simetricamente no lobo médio temporal de ambos os 

hemisférios do cérebro (HENEKA et al., 2015). O hipocampo é responsável pelo 

processo da memória recente que é definido como a capacidade de reter e 

armazenar informações adquiridas, salvando os dados que o cérebro está 

processando em um determinado momento (SILVÉRIO; ROSAT, 2006).  

Várias doenças neurológicas são causadas ou cursam com o desenvolvimento 
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de processo neuroinflamatório, como esclerose múltipla, lúpus eritematoso, epilepsia 

e também doenças neurodegenerativas, incluindo Alzheimer, Parkinson e Huntington 

(LEWERENZ; MAHER, 2015; GILHUS; DEUSCHL, 2019), nas quais podem ocorrer 

alterações hipocampais, que levam ao comprometimento da função de memória 

(MOODLEY; CHAN, 2014). 

As respostas neuroinflamatórias são mediadas por citocinas pró-inflamatórias 

(IL-1β, IL-6, e TNFα), quimiocinas (CCL2, CCL5, CXCL1), espécies reativas de 

oxigênio (ROS) e segundos mensageiros (NO e prostaglandinas). Muitos destes 

mediadores são produzidos por células do SNC incluindo as micróglias e os 

astrócitos (NORDEN et al., 2016).  

As citocinas causam modificações na célula alvo, como mudanças 

morfológicas, expressão de moléculas de adesão, produção de radicais livres e 

liberação de mais citocinas inflamatórias (J. M. DA SILVA; K. B. FERRARI, 2011). 

 O processo inflamatório também está associado à exacerbação do estresse 

oxidativo (BENNETTA et al., 2019) e nitrosativo celular (XUEXIU et al., 2017). O 

estresse oxidativo é o desequilíbrio entre a concentração de agentes oxidantes e 

antioxidantes que, como saldo final há um excesso de radicais livres (LAI et al., 

2014). Os radicais livres possuem por natureza a característica de interagir com o 

DNA, proteínas e lipídeos causando graus variados de dano e disfunção, quando 

produzido em demasia (VIARO; NOBRE; EVORA, 2000). 

No estresse nitrosativo ocorre a produção do óxido nítrico (NO), catalisado pela 

proteína óxido nítrico sintetase (NOS), que é transcrita através da ativação da 

proteína NF- kB (XUEXIU et al., 2017).  

As NOSs exibem uma estrutura de dois domínios, em que há um domínio de 

oxigenase N-terminal contendo locais de ligação para heme, BH4 e L-arginina e 

ligados pelo CaM, que se liga a um domínio redutase C-terminal que contém locais 

de ligação para FAD, FMN e NADPH (ALDERTON; COOPER; KNOWLES, 2001).  

Existem três isoformas da NOS, a endotelial (eNOS) e a neuronal (nNOS), as 

quais são constitutivas e ativadas pelo aumento de cálcio intracelular, e a induzida 

(iNOS), cuja ativação é independente de cálcio intracelular e pouco sensível à 

autoinibição pelo NO (NEGRÃO R G D, 2011). 
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A produção de NO é importante e desejável durante o processo inflamatório, 

uma vez que promove vasodilatação e é essencial para atividade microbicida dos 

fagócitos. No entanto, sua produção excessiva pode levar a danos teciduais locais e 

sistêmicos, em situações mais graves (PENG et al., 2012).  

Alterações da iNOS podem ser observadas em modelos experimentais que 

cursam com a neuroinflamação. Em roedores, a inflamação sistêmica induzida por 

Lipopolissacarídeos (LPS), ativa p65, NF-κB e p53, aumentando a acetilação de 

fatores de transcrição, acarretando um aumento da nitrosilação, levando à ativação 

de iNOS. Desta maneira, a iNOS potencializa uma resposta inflamatória, gerando 

alterações metabólicas (GLEZER et al., 2000). Em células de astrócitos, BV-2 

estimuladas por LPS, observa-se que a neuroinflamação leva a expressão de iNOS 

(KIM et al., 2018). Já em camundongos induzidos a isquemia cerebral por oclusão 

da arterial cerebral média foi possível observar um aumento na expressão de TRL4 

(Receptores toll-like 4), CD14 (receptor de superfície de membrana) e um aumento 

nos níveis de iNOS no sangue (PENG et al., 2012).   

Estímulos externos, como os lipopolissacarídeos (LPS), podem ser utilizados 

para induzir a neuroinflamação (BATISTA et al., 2019). O LPS é um componente das 

paredes celulares externas das bactérias gram-negativas (AN et al., 2019). Embora 

o LPS esteja firmemente ligado na parede celular bacteriana, ele é continuamente 

liberado ao meio ambiente, esta liberação ocorre durante o seu crescimento, divisão 

celular e morte (PETSCH; ANSPACH, 2000).  

A estrutura do LPS (Figura 01) é composta por três partes principais, lipídio A 

(hidrofóbico), oligossacarídeo central (hidrofílico) e um o antígeno O (MAGALHÃES 

et al., 2011). O lipídeo A contém duas unidades de glucosamina com cadeias hexa-

acil e dois grupos fosfato e é responsável por muitas de suas atividades biológicas, 

como por exemplo, a toxicidade e a estimulação de células do sistema imune  (AN et 

al., 2019). 
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Figura 01- Representação estrutural do LPS.  

 

 

Fonte: adaptado de South Carolina School of Medicine, disponível em:  

https://microbeonline.com/lipopolysaccharide-lps-of-gram-negative-bacteria-characteristics-and-

functions/  

 

O mecanismo de ação do LPS ocorre pela sua associação a uma proteína 

ligadora de LPS, a CD14, formando assim um complexo LPS-CD14 que promove a 

ativação de TLR-4 (AN et al., 2019). Esta ativação faz com que ocorra uma resposta 

inflamatória que pode ser caracterizada pela produção de citocinas como: TNF-α, IL-

1, IL-6 tanto in vivo como in vitro. As citocinas pró-inflamatórias atuam como 

moduladores tanto na transmissão neuronal normal quanto anormal no cérebro 

(TYAGI et al., 2008; Arias-SALVATIERRA et al., 2011; XU et al., 2013).  

Na indução à neuroinflamação por LPS observa-se, em hipocampo de ratos 

adultos, estresse oxidativo e a apoptose neural, mediando a disfunção sináptica 

(MUHAMMAD et al., 2019). Em córtex, observou-se a liberação de citocinas pró-

inflamatórias, acentuando significativamente a expressão de p-NF-κB, TNF-α e IL-1β 

(XIA; YAMAGATA; KRUKOFF, 2006). Em modelo in vitro, com células microgliais da 

linhagem BV-2, observou-se um aumento da produção de citocinas inflamatórias e 

iNOS (SHENG et al., 2011).  

  

1.2 Sinalização e homeostase de cálcio 
 

Dentre as modificações provocadas na célula, a utilização do LPS para induzir 

a neuroinflamação, pode alterar a concentração de cálcio provocando alterações na 
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homeostase celular (CALVO-RODRÍGUEZ et al., 2017), prejudicando o 

funcionamento e até mesmo podendo provocar anormalidades na sinalização celular 

(YAN et al., 2016).  

O cálcio é a molécula de sinalização mais mutável em todos os organismos 

eucarióticos (BATISTIČ; KUDLA, 2012). A concentração intracelular de cálcio livre é 

fortemente regulada através de múltiplos mecanismos nos neurônios e alterações na 

concentração do cálcio possui papel crucial no controle da função neuronal normal 

(YAN et al., 2016).  

 No meio intracelular o cálcio atua como segundo mensageiro, abrangendo 

respostas de curta duração como contração muscular e secreção de hormônios, 

bem como respostas de longa duração como transcrição gênica, proliferação e 

morte celular (ALONSO; GARCÍA-SANCHO, 2011). 

Os níveis de cálcio podem mudar de forma ordenada ao longo do ciclo celular 

(HUMEAU et al., 2018). Em geral, a concentração intracelular de cálcio livre varia 

muito dependendo de sua localização. No citoplasma, o cálcio, em condições de 

repouso é aproximadamente 10-7M, 104 vezes menor que cálcio no meio 

extracelular, aproximadamente 10-3M (BURGOYNE; HAYNES, 2015). Entretanto, os 

níveis de cálcio na matriz nuclear e na matriz mitocondrial são maiores que do 

citoplasma (MURPHY; EISNER, 2010). 

A natureza do sinal de cálcio, é determinado pela atividade coordenada de um 

conjunto de canais de cálcio, bombas, permutadores e proteínas de ligação que, 

orientam o destino de uma célula (STEWART; YAPA; MONTEITH, 2015). Desta 

forma, a homeostase deste íon depende da ação de vários componentes celulares, 

(Figura 02) como as proteínas ligadoras de cálcio, bombas como a Ca-ATPease 

(PMCA) e SERCA, os canais receptor de fosfatidil inositol (IP3R), canal unipoter 

mitocondrial (MCU) e o receptor de glutamato, AMPA (Alfa – amino - 3 – hidroxi – 

metil – 5,4 – isoxazolpropiónico) (GRIENBERGER; KONNERTH, 2012). Além disso, 

organelas intracelulares, conhecidas como depósitos de cálcio, podem acumular e 

manter uma concentração de cálcio maior que o citoplasma, os principais depósitos 

interno de cálcio são a mitocôndria e o retículo endoplasmático, existindo 

mecanismos nestas organelas que desempenham função no controle da 
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concentração de cálcio celular (Figura 02) (BAGUR; HAJNÓCZKY, 2017).  

 

Figura 02- Componentes que contribuem para a homeostase do cálcio celular.1- canal receptor 

de glutamato AMPA. 2- Proteínas ligadoras de cálcio, como por exrmplo a NCS1. 3- RE, e sua a 

bomba SERCA, que participa no processo de influxo de cálcio para dentro do RE e o seu receptor 

IP3R, que participa no processo de efluxo de cálcio para o meio intracelular. 4- Mitocôndria, com o 

seu canal MCU que participa no processo de influxo de cálcio para dentro da mitocôndria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (GRIENBERGER; KONNERTH, 2012) 

 

A seguir, considerando a importância da sinalização de cálcio nos processos 

de neuroinflamação, serão descritas estruturas/componentes, que podem auxiliar no 

controle e homeostase do cálcio neste contexto. 

1 

2 

3 

4 
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1.2.1 Proteína Neuronal Sensora de Cálcio (NCS-1) 

 

 O cálcio intracelular regula uma variedade de processos de transdução de 

sinal neuronal no cérebro (AUGUSTINE et al., 2003). Os efeitos das alterações no 

cálcio neuronal são mediados principalmente por uma classe emergente de 

proteínas sensoras de cálcio neuronal (NCS) (BOECKEL; EHRLICH, 2018), que 

pertencem à superfamília EF-hand. O genoma humano codifica 14 membros da 

família NCS (NAKAYAMA; MONCRIEF; KRETSINGER, 1992). 

As sequências de aminoácidos das proteínas NCS são altamente 

conservadas em humanos (BOECKEL; EHRLICH, 2018). As características comuns 

dessas proteínas são uma cadeia de aproximadamente 200 resíduos contendo 

quatro motivos EF-hand, a sequência CPXG na primeira EF-hand (NAKAYAMA; 

MONCRIEF; KRETSINGER, 1992), contendo 2-3 domínios funcionais de ligação ao 

cálcio (BOECKEL; EHRLICH, 2018). 

 Uma maneira melhor de descrever a NCS-1 é como um facilitador que para a 

rápida transdução de sinais de cálcio (SNCHEZ-GRACIA; ROMERO-POZUELO; 

FERRS, 2010). Seus efeitos incluem a regulação de receptores, canais iônicos e 

enzimas que intervêm em múltiplas funções neuronais (VEZZANI; BALOSSO; 

RAVIZZA, 2019). 

NCS-1 é uma importante proteína no contexto de estresse de cálcio 

relacionado à atividade e vulnerabilidade de neurônios em doenças 

neurodegenerativas, com Doença de Alzeheimer (DA), bipolaridade e autismo 

(BANDURA; FENG, 2019). Em geral, foi demonstrado que o NCS-1 estimula a 

função mitocondrial e a promoção da sobrevivência neuronal (ANGEBAULT et al., 

2018). Em neurônios a NCS-1 inibe sua atividade estressante de uma forma 

dependente de cálcio (KABBANI et al., 2002). 

 

 A NCS-1 pode interagir com o IP3R, que aciona uma cascata de sinalização 

intracelular e modula a atividade dos canais de cálcio. Esta proteína pode regular a 

atividade do receptor IP3, um canal iônico de cálcio intracelular, presente no retículo 

endoplasmático, que é crucial na regulação da homeostase do cálcio (SÁNCHEZ; 

GARCÍA, 2018).  



11  

 

 

 

 

 Em células saudáveis, a NCS-1 forma um complexo com IP3R1 ativando a 

transferência de cálcio do RE para as mitocôndrias, para promover a adequada 

função mitocondrial. O VDAC1, presente na membrana externa da mitocôndria, por 

sua vez quando ativado, possibilita a passagem de cálcio do RE para as 

mitocôndrias (ANGEBAUL T et al., 2018), favorecendo a ativação do canal unipoter 

mitocondrial (MCU)  (XU et al., 2018) e ativação do ciclo TCA e as vias respiratórias 

mitocondriais (ANGEBAULT et al., 2018). 

Muitas funções celulares diferentes são reguladas pela NCS- 1, incluindo 

exocitose, neuroproteção, regeneração axonal, regulação nuclear de cálcio, estando 

implicado também no desenvolvimento de doenças neurodegenerativas (BOECKEL; 

EHRLICH, 2018), visto que a diminuição de sua expressão, diminui a interação com 

o IP3R, o que pode desregular a homeostase de cálcio (NGUYEN et al., 2019). Foi 

observado também um aumento na expressão de NCS-1 em hipocampo de ratos 

após o tratamento com potencial elétrico de alta tensão, aumentando a fosforilação 

de CaMK-II e a transcrição de BDNF, podendo então auxiliar na melhora da 

plasticidade (NAKAMURA et al., 2017). 

 

1.2.2 Receptor de fosfatidil inositol (IP3R)  

 O RE é uma das organelas que desempenha função no controle da 

concentração de cálcio celular (BAGUR; HAJNÓCZKY, 2017), possuindo bombas e 

canais que auxiliam neste controle (FEHER, 2017), como a SERCA, uma bomba 

pertencente as ATPases, que possui a atividade de influxo de  cálcio para dentro da 

organela (RAHATE; BHATT; PRABHAVALKAR, 2020). E o IP3R é um canal iônico 

permeável ao cálcio, localizado no retículo endoplasmático, que medeia o efluxo de 

cálcio desta organela (ZHAO et al., 2019).  

A proteína IP3R pode ser subdividida em quatro regiões funcionais: uma 

região de ligação a IP3 compreendendo aproximadamente 600 resíduos no terminal 

N da proteína receptora, uma região modulatória central com locais para interação 

com moléculas regulatórias, uma região formadora de canal C-terminal contendo 

seis domínios transmembranares e uma cauda C-terminal incluindo os últimos 160 

resíduos (S et al., 1992). Três isoformas de IP3R foram identificados em células de 
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mamíferos e a isoforma predominante nos neurônios é o IP3R tipo 1 (KERKHOFS et 

al., 2018). 

A disfunção do IP3R desempenha um papel fundamental em muitas doenças 

neurodegenerativas, incluindo Huntington, esclerose múltipla e Doença de 

Alzheimer. Perturbação das funções IP3R leva a desregulação da sinalização de 

cálcio (Higo et al., 2010). O IP3R representa um eficaz alvo terapêutico para o 

tratamento de distúrbios neurodegenerativos, regulando a sinalização perturbada de 

cálcio em regiões cerebrais afetadas (EGOROVA; BEZPROZVANNY, 2018). 

 A liberação de cálcio do RE ocorre após estimulação por um segundo 

mensageiro, o 1,4,5-trifosfato de inositol (IP3). O IP3 é gerado pela ativação da 

fosfolipase C, esta por sua vez cliva o fosfatidilinositol 4,5-bifosfato fosfolipídico em 

diacilglicerol (DAG) e IP3. O DAG permanece ancorado à membrana, e o IP3 é 

liberado no citosol. O IP3 se liga ao IP3R, levando à liberação de cálcio do RE, 

causando um aumento na concentração citosólica de cálcio, o que leva a uma 

cascata de respostas intracelulares (EGOROVA; BEZPROZVANNY, 2018). 

A NCS-1 modula o IP3R aumentando a atividade do canal, essa modulação é 

dependente de cálcio, de modo que altos níveis de cálcio aumentam a probabilidade 

de abertura do canal. NCS-1 sozinha, sem IP3, não é suficiente para ativar o IP3R, 

mostrando que o NCS-1 atua como um modulador ao invés de agonista direto 

(KASRI et al., 2004). 

 A desregulação da sinalização de cálcio neuronal resulta em distúrbios da 

homeostase celular, perda sináptica e disfunção, podendo levar à morte celular 

(KERKHOFS et al., 2018). O aumento da expressão da proteína IP3R tipo 1, pode 

desempenhar um papel na patogênese de doenças neurodegenerativas (MENG et 

al., 2019). 

 

1.2.3 Canal Unipoter Mitocondrial (MCU) 

O MCU é um canal presente na membrana interna da mitocôndria, encontrado em 

eucariotos (DE STEFANI et al., 2011), que controla a captação de cálcio para a matriz 

mitocondrial (YAN et al., 2016).  

O MCU é um complexo macromolecular, denominado complexo MCU (DE 

STEFANI; PATRON; RIZZUTO, 2014), composto por dois domínios “coiled-coil” e dois 
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domínios transmembranares separados por uma pequena alça enriquecida em 

resíduos ácidos. As proteínas que exercem um papel regulador no canal incluem toda 

a família MICU's, MCUR1, MCU2 e EMRE, (figura 03) (DE STEFANI et al., 2011). As 

subunidades MICU2 (EFHA1), MICU3 (EFHA2), MCUb (CCDC109B), MCUR1 

(CCDC90A) e EMRE (Smdt1) interagem com MICU1 e formam um complexo que 

regula a homeostase do cálcio na mitocôndria, como observado na figura 03 (YAN et 

al., 2016). 

 

Figura 03- Representação esquemática do complexo MCU: em condição de repouso 

(esquerda) a captação mitocondrial de cálcio é controlada por um complexo multiprotéico 

que pode ser composto por MCU e MCUb (as subunidades formadoras de canal) junto com 

EMRE, MICU1 e MICU2. A sinalização de cálcio é ativada, o aumento extramitocondrial de 

cálcio (direita) induz uma mudança conformacional em todo o dímero que libera a inibição 

dependente de MICU2 e dispara o aumento mediado por MICU1 da atividade de 

canalização de MCU. 

 

Fonte: (DE STEFANI; PATRON; RIZZUTO, 2014) 

A captação de cálcio ocorre pela liberação do íon do RE, que é transportado 

para a mitocôndria através de canais de condutância, sendo um deles o MCU (figura 

03). Esta comunicação ocorre devido a baixa afinidade entre o MCU e o cálcio 

(RIZZUTO et al., 2012).  
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 O IP3R possibilita a transferência de cálcio localizado na membrana do ER, 

modulado pela NCS-1 (KASRI et al., 2004), para a mitocôndria através do canal 

aniônico VDAC1, localizado na membrana mitocondrial externa. A proteína Grp75 

por sua vez, é uma proteína que interage fisicamente com IP3R e VDAC1, 

possibilitando a liberação do cálcio de uma organela para a outra em suas 

membranas. O influxo do cálcio para a matriz mitocondrial ocorre através da 

comunicação de VDAC e o MCU.  Com base na modulação  do IP3R pela NCS-1 

(ANGEBAULT et al., 2018) e na rota de transferência de cálcio IP3R- Grp75- 

VDAC1- MCU, estes possibilitam o eixo de regulação intracelular do cálcio do RE 

para a mitocôndria (XU et al., 2018).  

A figura 4 apresenta um esquema da transferência de cálcio do RE para a 

mitocôndria com a participação de três proteínas que serão avaliadas neste projeto, 

demostrando a modulação da atividade do receptor IP3 e regulação da homeostase 

de cálcio através da sinalização por NCS-1 e posterior ativação da MCU. 

 

Figura 04 – Esquema da transferência de cálcio do RE para a mitocôndria. A NCS-1 modula o 

IP3R, este por sua vez ativo possibilita o efluxo de cálcio para o meio intracelular. A proteína GRP75 

interage com o RE através do IP3R, e a mitocôndria, através de VDAC1, possibilitando a entrada de 

cálcio para dentro da desta, possibilitando influxo de cálcio para a membrana interna através do MCU.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  
Adaptado de (ANGEBAULT et al., 2018) 

 

 



15  

 

 

 

 

Apesar da captação de cálcio pela mitocôndria ser um evento essencial ao 

bom funcionamento da célula, a captação excessiva de cálcio pelas mitocôndrias 

causa sobrecarga mitocondrial do íon, resultando na abertura do poro de 

permeabilidade transitória, por uma ação direta do cálcio, ou pela ligação de cálcio a 

cardiolipina (um lipídio da membrana mitocondrial), o que acarreta a produção de 

espécies reativas de oxigênio (MARCHI; PINTON, 2014). Esta abertura do poro de 

permeabilidade transitória leva ao inchaço mitocondrial, ruptura de sua membrana, e 

liberação de fatores pró-apoptóticos (YAN et al., 2016), como citocromo c  e o fator 

indutor de apoptose (AIF) (LIAO et al., 2015), que podem ocasionar a apoptose 

(KERKHOFS et al., 2018).  

Em cultura de neurônios, foi observado que o aumento da expressão de MCU 

pode atuar de maneira benéfica, auxiliando na captação de cálcio quando tratadas 

com cálcio exógeno, auxiliando na homeostase do meio (CALVO-RODRÍGUEZ et 

al., 2016). Em contrapartida, o MCU pode estar implicado em excitotoxicidade, 

inflamação e disfunção mitocondrial induzida por estresse oxidativo e morte celular 

(YAN et al., 2016).  

 

1.2.4 Alfa – amino - 3 – hidroxi – metil – 5,4 – isoxazolpropiónico (AMPA) 

 

O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro de 

mamíferos. Os receptores de glutamato são classificados em ionotrópicos ou 

metabotrópicos (CAROBREZ, 2003).  

Os receptores de glutamato ionotrópicos estão envolvidos em uma variedade 

de processos durante o desenvolvimento das células neurais, incluindo proliferação, 

migração e plasticidade sináptica, bem como a modulação de mecanismos de 

aprendizado, memória  e neurotoxicidade (BATISTIČ; KUDLA, 2012), podendo neste 

último caso levar a morte celular quando rompido seu estado homeostático 

(STEWART; YAPA; MONTEITH, 2015). 

Entre os ionotrópicos (Figura 05) sabe se que os receptores NMDA medeiam 

sua resposta fisiológica principalmente através do influxo de cálcio extracelular, 

enquanto os canais receptores AMPA transportam geralmente o influxo de íons 

monovalentes, possibilitando também transportar cálcio (KELLER et al., 1992).  
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Figura 05- Receptores de glutamato. 1- Receptor de glutamato NMDA. 2- Receptor de glutamato 

cainato. 3- Receptor de glutamato AMPA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (adaptado de SIMEONE; SANCHEZ; RHO, 2004). 

 

Muitas das ações deste neurotransmissor são mediadas via receptor AMPA, 

um canal dependente de íons, formados por subunidades GLUR1-4 (SUYAMA et al., 

2017), mediando rapidamente a transmissão excitatória em todo o SNC (HENEKA et 

al., 2015), desempenhando um papel importante na plasticidade sináptica devido a 

permeabilidade do cálcio (SUYAMA et al., 2017). 

As quatro subunidades, GluR1-4, formam tetrâmeros, que podem ser homo 

ou heterotetrâmeros, sendo o segundo tipo mais comum, para dar origem ao núcleo 

funcional do canal iônico (DI BONAVENTURA et al., 2017). Cada subunidade difere 

em sua contribuição para a cinética do canal, seletividade de íons e propriedades de 

tráfego de receptor, a heteromerização (GREGER; WATSON; CULL-CANDY, 2017). 

Os complexos do receptor AMPA contendo as subunidades GluR1 e GluR2 

estão envolvidos na transmissão relacionada à atividade sináptica em cérebros 

adultos. Os receptores contendo GluR2 e GluR3 mantêm um pool sináptico estável 

de receptores AMPA constitutivamente e são rapidamente substituídos por tipos 

contendo GluA1 de uma forma dependente da atividade. Os subtipos de GluA4 são 

expressos em estágios anteriores de desenvolvimento (LUO et al., 2013). 

Na região CA1 hipocampal aproximadamente 80% dos receptores AMPA em 

sinapses excitatórias são do tipo GluR1/2, (Figura 06) (LU et al., 2009).  

1 2 3 
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Figura 06- Composição do receptor de glutamato AMPA e sua permeabilidade de cálcio. 1- 

Subunidade GLUR1, que possibilita o influxo de sódio e cálcio. 2- Subunidade GLUR2, que possibilita 

o influxo de sódio.   

 

 

 

 

 

 

Fonte: (EGBENYA et al., 2018) 

 

Em processos inflamatórios foi observado um aumento na expressão de 

mRNA e atividade da subunidade GluR1 do receptor de glutamato AMPA, em 

hipocampo de ratos Sprangue- Dawley, após 12 e 24 h de indução à 

neuroinflamação, através de uma microinjeção intracerebral de (CFA) (GUAN et al., 

2003). 

 

1.3 Apoptose  

O aumento no cálcio intracelular, inicia uma série de eventos citoplasmáticos e 

nucleares, causando danos no tecido através da avaliação de enzimas proteolíticas, 

endonucleares, lípases e outras enzimas que causam danos em vários locais da 

célula, levando- a à morte (MITANI et al., 1993). 

A morte celular apoptótica de neurônios e ou células da glia, pode resultar de 

respostas inflamatórias no SNC após alguma lesão. Isso ocorre devido a ativação da 

microglia e a regulação positiva significativa das citocinas proinflamatórias, TNF-α, 

IL-1β (TAKAHASHI et al., 2008) e um aumento no estresse oxidativo (BENNETTA et 

al., 2019) ou nitrosativo (XUEXIU et al., 2017), podendo culminar em desregulação 

da homeostase de cálcio (HECKMANN; TUMMERS; GREEN, 2019)  e 

consequentemente gerar morte celular (FATHI et al., 2018). 

A morte celular programada desempenha papéis críticos no desenvolvimento 

celular, homeostase, controle e progressão de processo de inflamação 

(HECKMANN; TUMMERS; GREEN, 2019).  O processo neurodegenerativo  e a 

lesão do sistema nervoso, desencadeiam perturbações na sinalização celular, que 

1 2 
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levam a danos nos circuitos neuronais e nas conexões sinápicas, bem como na 

sinalização protetora que visa interromper o início da doença, podendo ocasionar  

morte celular (BAZAN, 2013). 

A apoptose ocorre em uma sequência organizada de eventos, sendo iniciada 

por uma via de sinalização tanto extrínseca, mediada por receptores, quanto 

intrínseca mediada pela mitocôndria, (Figura 07), estando ambos os processos 

associados à atividade proteolítica e/ou nucleolítica (ANKARCRONA et al., 1995; 

ASWETO et al., 2017). 

 

Figura 07- Vias apoptóticas – Extrínseca dependente de caspase (1- ligante de morte, 2- caspase 8 

e 3- caspase 3), Intrínseca mitocondrial  dependente (4- citocromo C, 5- apoptossoma, 6- caspase 9, 

3- caspase 3) e independente (7- AIF) de caspase. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: (adaptado de: Orrenius, Zhivotovskyet al., 2003). 

A via extrínseca é modulada a partir da ligação de um ligante de morte (1) ao 

seu respectivo receptor, com formação do complexo de ativação e consequente 

ativação de caspase-8 (2), que posteriormente ativa caspase-3 (3) (ORRENIUS; 

ZHIVOTOVSKY; NICOTERA, 2003 ; ASWETO et al., 2017). 
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Essa via é ativada por receptores de morte da família do fator de necrose 

tumoral (TNF); dentre eles estão: TNFR1 e TNFR2 (receptores TNF), CD95 (Apo-

1/Fas) e TRAIL R1/DR4 e TRAIL R2/DR5 (FATHI et al., 2018). Quando estes são 

estimulados por seus agonistas (FasL e TRAIL), eles conduzem à trimerização do 

receptor e ao recrutamento de proteínas adaptadoras com o domínio de morte e o 

domínio efetor de morte. Essa ligação recruta as caspases iniciadoras, como a 

caspase-8, e promove a formação de uma estrutura multimolecular. A 

oligomerização da caspase-8 induz à sua ativação por autoclivagem e, em seguida, 

à ativação de caspases efetoras, como a caspase-3, 6 e 7. As caspases executoras 

atuam em diversos substratos no citoplasma e no núcleo, resultando na morte da 

célula por apoptose (TOGNON; NUNES; CASTRO, 2013).  

A via intrínseca, de forma geral, é mediada por sinais de morte, como: 

estresse oxidativo, excitotoxicidade glutamatérgica e diminuição de fatores 

neurotróficos, que atuam diretamente ou indiretamente na mitocôndria (FATHI et al., 

2018). Em resposta aos estímulos apoptóticos a mitocôndria libera diversas 

proteínas de seu espaço intermembranoso para o citoplasma que incluem citocromo 

c, fator indutor de apoptose (AIF) e endonuclease G (OFFENBURGER; JONGSMA; 

GARTNER, 2017). 

Na via intrínseca, o citocromo C (4) liberado associa-se com Apaf-1 e pro-

caspase-9, na presença de ATP ou dATP, formando um largo complexo protéico 

denominado apoptossoma (5), que resulta no recrutamento da pro-caspase-9, 

seguida da ativação da caspase-9 (6), que leva a ativação da pro-caspase-3 a qual 

cliva proteínas em seu trajeto, levando a apoptose (LI et al., 1997; FATHI et al., 

2018). 

O AIF (7), uma flavoproteína intermembranar mitocondrial importante, que 

possui o gene conhecido como AIFM1 e PCDC8, foi mapeado para a região A6 do 

cromossomo X em camundongos e Xq25-26 região em humanos (DAUGAS et al., 

2000). A transcrição e tradução do gene codificado pelo núcleo origina um precursor 

de 67 kDa, com resíduos 1-613 (1-612 em camundongos), contendo a sequência 

principal mitocondrial N terminal (MLS), dois núcleos sequências principais (NLS), e 

a ligação NAD e FAD(SUSIN; LORENZO; ZAMZAMI, 1999).  
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O precursor se encontra nas mitocôndrias apenas em uma forma nativa, o 

que significa que o dobramento no citoplasma é prevenido ou retardado. Quando AIF 

se encontra no citoplasma pode ser considerado apoptogênico independentemente 

se o FAD está ligado ou não (SUSIN; LORENZO; ZAMZAMI, 1999). 

O AIF está implicado em processos diversos, que incluem manutenção da 

função da cadeia de transporte de elétrons, regulação reativa de espécies de 

oxigênio, morte celular e neurodegeneração. Na lesão cerebral aguda, o AIF, 

independente de caspase, adquire um papel pró-morte após a sua translocação das 

mitocôndrias para o núcleo, onde inicia a condensação da cromatina e a 

fragmentação do DNA em larga escala (POLSTER, 2013). 

O processo encerra-se com eventos morfológicos distintos, ocorrendo a 

condensação nuclear e citoplasmática, seguindo com o rompimento em fragmentos 

delimitados pela membrana, conhecidos como corpos apoptóticos, que são 

engolfados rapidamente pelas células vizinhas ou macrófagos (ORRENIUS; 

ZHIVOTOVSKY; NICOTERA, 2003; OFFENBURGER; JONGSMA; GARTNER, 

2017). 

 

1.4 Ouabaína (OUA) 

A neuroinflamação está associada a doenças neurológicas e 

neurodegenerativas (GONZÁLEZ-SCARANO; BALTUCH, 1999; AGUIAR et al., 

2010). Desta forma, a comunidade científica se empenha na procura de fármacos 

com possíveis aplicações terapêuticas nos diversos processos neuroinflamatórios.  

Neste contexto, este estudo propõe a utilização da OUA.  

 A OUA é um esteróide cardiotônico, derivado da casca do ouabaio 

(Acokantheraouabaio) e das sementes do estrofanto (Strophantusgratus), que pode 

ser encontrada em regiões tropicais e subtropicais (BLAUSTEIN, 1993). A estrutura 

química da OUA compreende uma ramnose, uma ouabagenina e uma lactona, como 

é possível observar na Figura 08 (HENEKA et al., 2015).  
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Figura 08- Estrutura química da ouabaína. Composta po lactona, ramnose e ouabagenina.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: (adaptado de: Orrenius, Zhivotovskyet al., 2003). 

 

Os esteróides cardiotônicos são amplamente usados em casos de 

insuficiências cardíacas congestiva, sendo capazes de inibir a Na,K-ATPase 

(CALVO-RODRÍGUEZ et al., 2017), gerando um aumento intracelular de íons Na+, 

provocando uma perda do gradiente de concentração. O  trocador de sódio/cálcio 

por sua vez reduz a a sua atividade, não possibilitando o efluxo de cálcio para o 

meio extracelular, aumentando a concentração intracelular do cálcio e 

consequentemente favorecendo ao aumento da contractilidade cardíaca 

(FÜRSTENWERTH, 2010).  

Ainda que a OUA possua uma clássica ação relacionada ao efeito inibidor 

sobre o transporte ativo de Na+ e de K+ realizado pela enzima Na, K-ATPase 

(HENEKA et al., 2015), ela em baixas concentrações, pode desencadear uma 

cascata de sinalização intracelular capaz de afetar o metabolismo celular em níveis 

de regulação da expressão gênica, tanto da própria Na,K-ATPase quanto de 

proteínas-chaves que controlam o mecanismo do ciclo celular, esses efeitos são 

altamente dependentes da concentração de OUA como também do tipo celular 

(Figura 09) (XIE e ASKARI, 2001). 

 

 

 

Lactona 

Ouabagenina 

Ramnose 
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Figura 09- Via iônica versus vias de sinalização para efeitos de esteroides cardiotônicos. (a) 

imunoneutralização ou neutralização farmacológica, (b) interferência com a ativação de Src e 

transativação de EGFR, (c) ativação de PLC, (d) ativação de MEK, (E) geração ou eliminação de 

ROS, (f) ativação de PI3K (g) via sinalização de PKC. Ativação de ERK e Akt também são possíveis.  

 

Fonte: (BAGROV; SHAPIRO; FEDOROVA, 2009; XIE; LI; XIE, 2013). 

 

Alguns trabalhos demonstarm o efeito de diferentes esteróides cardiotônicos no 

SNC (ORELLANA et al., 2016), destacando-se a OUA (HENEKA et al., 2015). 

 O tratamento com OUA promove uma diminuição da expressão dos 

receptores de glutamato, NMDA, indicando uma possível neuroproteção mediada 

por este digitálico (GOLDEN; MARTIN, 2006). Uma vez que podem ser induzidos 

efeitos regulatórios biológicos, como a proliferação celular, hipertrofia (XIE; LI; XIE, 

2013) e plasticidade (ORELLANA et al., 2018).  

 Receptores NMDA coprecipitam com a Na, K- ATPase, indicando uma 

interação entre elas. Observado em cultura celular de hipocampo de ratos, que os 

receptores NMDA e as subunidades catalíticas da Na, K- ATPase, α1 e α3, existem 

em um mesmo complexo proteico e que a OUA em concentração nanomolar reduz 

de forma consistente a resposta do cálcio ao NMDA. A resposta NMDA não está 

associada à internalização do receptor ou a alterações em seu estado de 

fosforilação de Src e sim proteína- proteína. Este estudo sugere que a ligação da 

OUA a uma fração de moléculas de Na, K- ATPase, que se agrupam com os 
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receptores NMDA, por meio de um efeito conformacional dos receptores NMDA, 

causa redução moderada, mas consistente da resposta do receptor NMDA na 

ativação sináptica (AKKURATOV et al., 2020). 

A injeção intra-hipocampal de OUA, em concentrações nanomolares, ativou a 

via de sinalização Wnt/β-Catenina e aumentou os níveis de CREB/BDNF e NFᴋB, 

levando a melhora no desempenho da memória espacial de ratos Wistar 

(ORELLANA et al., 2018). 

Estudos do nosso grupo de pesquisa, utilizando OUA administrada (via i.p) 

contra os efeitos da neuroinflamação provocada pelo LPS observou que, em baixa 

concentração, não houve inibição na atividade da enzima Na,K-ATPase. Entretanto 

alterações bioquímicas foram observadas, como a ativação da via de sinalização da 

NFkB, que levou ao aumento de citocinas próinflamatórias e de iNOS (mRNA). A 

OUA foi capaz de reverter os efeitos do LPS no aumento da citocina TNF-α e de 

iNOS (KINOSHITA et al., 2014).  

Outros trabalhos também do nosso grupo de pesquisa, mostraram que o 

tratamento com OUA provoca modulação da composição de fosfolipídios e 

gangliosídeos totais de membrana de hipocampo de ratos (GARCIA et al., 2015), 

bem como a atenuação de estresse oxidativo em cerebelo de ratos induzidos a 

neuroinflamação por LPS (GARCIA et al., 2017). Observado também que o LPS 

causa dano à célula, aumentando a peroxidação lipídica no hipocampo e o pré-

tratamento com OUA atenua este efeito (Figura 10- A e B) (GARCIA et al., 2019).  

Em conjunto, estes estudos Indicam a OUA, em baixas concentrações, como 

um possível agente neuroprotetor no modelo de neuroinflamação mediado pelo LPS.  
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Figura 10: Esquema dos principais efeitos modulados de OUA e LPS no hipocampo de ratos. 
Tratamento A: Efeitos causados por LPS, levando ao aumento de ROS e diminuição de fosfolipídios 
da membrana. Tratamento B: Efeitos causados pelo tratamento com OUA em ratos induzidos a 
neuroinflamação de LPS, causando redução de ROS e restaurando fosfolipídios de membrana. 
 

 

 

 

Fonte: (GARCIA et al., 2019). 
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Outro dado interessante indica que a OUA reverte o aumento da atividade da 

SERCA, bomba responsável pelo influxo de cálcio para dentro do RE (RAHATE; 

BHATT; PRABHAVALKAR, 2020),  no modelo de neuroinflamação por LPS (GARCIA, 

2020), sugerindo que a OUA possa modular  os efeitos do LPS atuando no controle 

do cálcio.  

Assim, faz- se necessário o estudo de fármacos que possam atenuar 

processos inflamatórios no SNC, auxiliando além de processos de estresse oxidativo 

e produção de citocinas proinflamatórias, na sinalização e homeostase de cálcio, 

sendo a OUA um fármaco promissor.  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A neuroinflamação é um fator importante em muitas doenças do SNC e 

acredita-se que a melhora no processo inflamatório reduz a severidade e melhora os 

resultados na maioria dos casos (T.HOPPER et al., 2012).  

Considerando-se que a neuroinflamação induzida por LPS, pode alterar a 

concentração de cálcio, provocando alterações na homeostase celular (CALVO-

RODRÍGUEZ et al., 2017), e que estudos anteriores do nosso grupo de pesquisa 

(LABIC) demostraram a capacidade da OUA, quando administrada em 

concentrações nanomolares, de proteger o dano na membrana celular da inflamação 

induzida pelo LPS (GARCIA et al., 2019), além de observar que a OUA reverte o 

aumento da atividade da SERCA, importante componente presente na membrana do 

RE, que auxilia no controle da homeostase do cálcio, no modelo de neuroinflamação 

por LPS (GARCIA, 2020), propôs-se então avaliar o efeito da OUA sobre 

componentes da sinalização e homeostase do cálcio em modelo de neuroinflamação 

induzida por LPS, a fim de esclarecer os possíveis mecanismos de ação da OUA 

que possam justificar seus efeitos protetores na célula. 

Desta forma, o estudo dos mecanismos de ação da OUA em concentrações 

nanomolares em processos inflamatórios induzidos por LPS, torna-se interessante, 

pois apresenta possibilidade da sua utilização como fármaco empregado na 

neuroproteção em processos de neuroinflamação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27  

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o efeito da OUA em componentes que participam da sinalização e 

homeostase do cálcio em hipocampo de ratos induzidos à neuroinflamação por LPS. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar o estresse nitrosativo, através da quantificação da expressão de iNOS,; 

• Quantificar a expressão de proteínas associadas à sinalização e homeostase de 

cálcio: NCS1, IP3R, MCU e GLUR1;  

• Quantificar a expressão de AIF, para avaliar a apoptose através da via de morte 

intrínseca mitocondrial. 
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4. METODOLOGIA 
 

4.1 Animais 

 Foram utilizados ratos Wistar machos, com cento e vinte dias de vida, 

procedente do biotério da Universidade Federal de São Paulo (USP), onde foi 

realizado o tratamento dos animais. As amostras utilizadas neste projeto foram 

cedidas pelo Professor Doutor Cristóforo Scavone, responsável pelo Laboratório de 

Neurofarmacologia Molecular do Departamento de Farmacologia do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo.  

Todos os experimentos contidos nesse projeto seguiram as normas dos 

Princípios Éticos de experimentação Animal adotado pela Sociedade Brasileira de 

Ciências de Animais de Laboratório (SBCAL) e foi aprovado pela Comissão de Ética 

em experimentação animal (CEEA), protocolo número 77 (anexo 1). Cuidados foram 

adotados para se evitar sofrimento desnecessário, bem como para minimizar o 

número de animais utilizados. 

 

4. 2 Tratamento com OUA e LPS 

 Os ratos foram divididos em quatro grupos distintos, denominados controle, 

OUA, LPS e OUA + LPS.  

Os ratos receberam uma administração por via intraperitoneal (i.p) de salina - 

0,9 % ou OUA (Sigma, 03125) - 1,8 µg.Kg -1, 20 minutos depois uma segunda 

administração (i.p) de salina – 0,9% ou LPS (Escherichia Coli 0111:B4 Sigma#L-

2630)- 200 µg.Kg -1), como na figura 11. 
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Figura 11- Divisão dos grupos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Após 2 horas da administração do LPS os animais foram eutanasiados por 

decapitação e os encéfalos foram rapidamente retirados e colocados em solução fria 

de tampão-fosfato (PBS). Os hipocampos foram dissecados sobre uma placa gelada 

e imersos em nitrogênio líquido. Os tecidos foram colocados em eppendorfs em uma 

caixa com gelo seco e os mesmos foram transportados até a Universidade Federal 

de são João Del Rei – Campus Dona Lindu. Os hipocampos foram estocados a -

80°C até a realização dos experimentos. 

 

4. 3 Preparação de amostra 

Para a realização dos experimentos as amostras de hipocampo foram 

processadas para obtenção de um homogenato. Inicialmente homogeneizou-se os 

hipocampos em um agitador mecânico do tipo potter modelo CT-136 (Cientec®) em 

2 mL de tampão de preparação contendo 10 mM Tris-HCl pH7.4, 0,32M Sacarose, 

0,5mM EDTA e 1mM MgCl2 e 10% de coquetel de inibidores de protease (AEBSF 2 

mM, aprotinina 0,3 μM, bestatina 116 μM, E-64 14 μM, leupeptina 1 uM, EDTA 1μM) 

(sigma cód. P2714), em seguida as amostras foram armazenadas em freezer – 

80°C. 

 

4. 4 Determinação de proteínas  

As concentrações das proteínas do homogenato foram determinadas pelo 

método de Bradford (BRADFORD, 1976), em leitura na absorbância de 595 nm, 

utilizando soro albumino bovino como padrão.  

Controle OUA  LPS 
   OUA + 

LPS 

Salina OUA  Salina OUA  

Salina Salina LPS LPS 

0 minutos 

20 minutos 
miminuto

120 minutos 
minutos 

Eutanásia 

Grupos 
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4. 5 Análises da expressão das proteínas por Western Blotting 

As amostras foram preparadas para corrida em um gel de eletroforese e as 

concentrações para as respectivas proteínas, além da concentração do gel estão 

descritas no quadro 01. Cada amostra foi diluída em água MiliQ ultrapura e tampão 

de amostra (Tris- HCl 0,125mM [pH=6,8], Azul de Bromofenol 0,004%, 2-

Mercaptoetanol 10%, Glicerol 20%, e SDS 4%) para uma concentração fixa de 

proteína. 

Quadro 01- Concentração das proteínas e do gel 

de corrida da eletroforese. 

Proteína Código 
anticorpo 

[   ] da 
proteína 

[   ] do 
gel 

AIF SC13116  20 µg 12,50% 

GLUR 1  AB1504 30 µg 10,00% 

IP3R  SC271197 30 µg 10,00% 

iNOS  SC8310 30 µg 12,50% 

MCU  SC515930 30 µg 10,00% 

NCS-1  SC13037 30 µg 12,50%  

 

O processo de eletroforese ocorreu a 120 V, por aproximadamente 3 horas. A 

transferência para a membrana de nitrocelulose foi realizada a 15 V por 60 minutos, 

em sistema semi-seco e a membrana foi bloqueada por 1hora em leite 5% m/v. 

A membrana foi então incubada “overnight” a 4ºC, com anticorpo primário AIF  

(57  kDa  1:250),  GLUR-1 (106 kDa, 1:1000), IP3R (332 kDa, 1:200), iNOS (106  

kDa  1:200), MCU (35 kDa 1:200), NCS1 (21 kDa 1:200) e o controle actina (43 kDa 

1:250 – SC 81178). A incubação com anticorpo secundário conjugado com 

peroxidase (Anti-mouse -SC516102 e anti- rabbit – SC2357; 1:2000), foi realizada 

por 2 horas. Todos os anticorpos são da Santa Cruz (Biotechnology, USA ), exceto o 

anticorpo para GLUR1 do fabricante Millipore. 

A expressão das proteínas forai visualizada por método de 

quimioluminescência utilizando-se uma mistura equimolar de duas soluções 

(Solução 1: Tris 100mM [pH=8,5], Luminol 2,5mM e ácido p-cumárico 0,396mM; 

Solução 2: Tris 100mM [pH=8,5] e H2O2 0,06%). Após a exposição à mistura, a 

membrana foi revelada pelo fotodocumentador (L-Pix Cheni Molecular Imaging - 

Loccus).  

As bandas imunorreativas foram quantificadas por densitometria utilizando o 



31  

 

 

 

 

programa Image J, (NationalInstituteof Health, USA). Os resultados foram 

expressos como a relação AIF/ beta actina, GLUR-1/ beta actina, iNOS/ beta actina, 

IP3R/ beta actina, MCU/ beta actina e NCS1/ beta actina, em unidades de densidade 

relativas. 

 

4.6 Análise estatística 

A análise estatística foi realizada com o auxílio do programa Graph Pad Prism 

5. Para a avaliação da distribuição dos dados foi utilizado o teste de normalidade 

Kolmogorov Sminov. Os dados que apresentaram distribuição normal, proteínas 

NCS-1, IP3R, MCU e AIF, foram avaliados por testes estatísticos paramétricos. Para 

a comparação dos grupos foi utilizado o teste ANOVA de uma via e o pós teste de 

Tukey. Os dados que apresentaram distribuição não paramétrica, proteínas GLUR1, 

e iNOS, foram avaliados pelo teste Kruskal-Wallis e o pós-teste de Dunns. Os 

valores foram considerados estatisticamente significantes quando p < 0,05 / intervalo 

de confiança de 95%, Os resultados foram representados como média ± erro padrão 

da média (EPM), para os dados paramétricos ou expressos como mediana (Q1 

[quartil 1; 25%]; Q3 [quartil 3; 75%]), para dados não paramétricos.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1.1 Avaliação da expressão de iNOS 
 

 A proteína iNOS, catalisa o NO na presença de processo inflamatório. Nossos 

resultados não indicaram diferença entre os grupos, para a expressão desta proteína 

iNOS. Os valores encontrados foram (n = 3): Controle 1,2 (Q1 0,5; Q3 1,6); OUA 1,3 

(Q1 1,0; Q3 1,6); LPS 2,7(Q1 1,6; Q3 3,3) e OUA + LPS 1,2 (Q1 0,4; Q3 1,7). p = 

0,071 (Fig. 11). 

 

Figura 12. Efeito da OUA na expressão de iNOS em hipocampo de ratos induzidos à 

neuroinflamação com LPS. Dados representados como mediana (Q1 [quartil 1; 25%]; Q3 [quartil 3; 

75%]), p> 0,05 no teste Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn, n = 3. 
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5.1.2 Avaliação da expressão de GLUR1 
 

 Para a expressão da proteína GLUR1, componente do receptor de glutamato 

AMPA observa-se que não houve diferença intergrupos. Os valores encontrados 

foram (n = 4): Controle 1,2 (Q1 0,6; Q3 1,7); OUA  0,8 (Q1 0,7; Q3 1,4); LPS 0,8(Q1 

0,5; Q3 1,4) e OUA + LPS 0,6 (Q1 0,4; Q3 0,8). p = 0,6 (Fig. 16). 

 

Figura 13. Efeito da OUA na expressão de GLUR1 em hipocampo de ratos induzidos à 

neuroinflamação por LPS. Dados representados como mediana (Q1 [quartil 1; 25%]; Q3 [quartil 3; 

75%]), p> 0,05 no teste Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn, n = 4. 
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5.1.3 Avaliação da expressão de NCS-1 
 

A expressão da próteina sensora de cálcio, NCS-1, apresentou diferença na 

comparação intergrupos. Houve um aumento de 90% na expressão desta proteína 

no grupo OUA + LPS em relação ao grupo controle. Contudo, o tratamento isolado 

com OUA ou LPS não provocou alteração na expressão desta proteína quando 

comparados ao grupo controle.  

Os valores encontrados foram: (n = 5): Controle 1,38 ± 0,16, OUA 1,85 ± 0,43, 

LPS 1,81 ± 0,07 e OUA + LPS 2,63 ± 0,38. P= 0,064 (Fig. 12). 

 

Figura 14. Efeito da OUA na expressão de NCS-1 em hipocampo de ratos induzidos à 

neuroinflamação com LPS. Dados representados como média ± EPM, *p< 0,05 no teste de ANOVA 

com pós-teste de Tukey, n = 5.  
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5.1.4 Avaliação da expressão de IP3R 
 

O IP3R é um componente importante para o controle do cálcio intracelular. 

Nossos resultados inicam diferenças expressivas na comparação intergrupos. Houve 

um aumento de 120% na expressão de IP3R no grupo LPS em relação ao grupo 

controle e uma diminuição de 64% na expressão desta proteína do grupo OUA + 

LPS em relação ao grupo LPS. O pré-tratamento com OUA não provocou alteração 

em relação ao grupo controle.  

Os valores encontrados foram (n = 5): Controle 0,66 ± 0,2, OUA 1,11 ± 0,1, 

LPS 1,46 ± 0,3 e OUA + LPS 0,53 ± 0,1. P= 0,015 (Fig. 13). 

 

Figura 15. Efeito da OUA na expressão de IP3R em hipocampo de ratos induzidos à 

neuroinflamação com LPS. Dados representados como média ± EPM, *p< 0,05 teste de ANOVA 

com pós-teste de Tukey, n = 5. 
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5.1.5 Avaliação da expressão de MCU 
 

Avaliando a expressão do canal MCU, presente na mitocôndria é possível 

observar diferença na comparação intergrupos. Houve um aumento de 120% na 

expressão da proteína MCU no grupo OUA + LPS em relação ao grupo controle. O 

tratamento isolado com OUA ou LPS não provocou alteração na expressão desta 

proteína quando comparados ao grupo controle.  

Os valores encontrados foram: (n = 5): Controle 0,61 ± 0,1, OUA 0,89 ± 0,1, 

LPS 1,00 ± 0,3 e OUA + LPS 1,34 ± 0,1. P= 0,060 (Fig. 14). 

 

Figura 16. Efeito da OUA na expressão de MCU em hipocampo de ratos induzidos à 

neuroinflamação por LPS. Dados representados como média ± EPM, p> 0,05 no teste de ANOVA 

com pós-teste de Tukey, n = 5.  
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5.1.6 Avaliação da expressão de AIF 
 

Na comparação intergrupos para a expressão da proteína AIF, observa- se que 

não há diferença entre os grupos avaliados. Os valores encontrados foram: (n = 7): 

Controle 1,11 ± 0,1 OUA 1,33 ± 0,1, LPS 1,77 ± 0,4 e OUA + LPS 0,81 ± 0,1. p = 

0,08 (Fig. 15). Uma amostra de cada grupo, de um mesmo experimento, foi excluída, 

pois apresentou um outlier que levou à variabilidade diferente dos grupos e 

impossibilitaria a realização do ANOVA.  

 

Figura 17. Efeito da OUA na expressão de AIF em hipocampo de ratos induzidos à neuroinflamação 

por LPS. Dados representados como média ± EPM, p> 0,05, no teste de ANOVA com pós-teste deTukey 

n = 7.  
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6. DISCUSSÃO 
 

Neste estudo foram avaliadas, em hipocampo de ratos tratados com OUA e 

induzidos à neuroinflamação por LPS, a expressão de proteínas que compõem vias 

e estruturas que são importantes para o controle dos níveis de cálcio citosólico e 

apoptose. Desta forma, foi possível observar alterações que se manifestaram de 

forma diferente entre o grupo LPS e o grupo OUA+LPS. 

Primeiramente foi avaliada a expressão da proteína iNOS, com o objetivo de 

inferir sobre os possíveis danos nitrosativos causados pelo modelo de indução da 

neuroinflamação por LPS.  Vários trabalhos indicam aumento desta proteína em 

processos neuroinflamatórios induzidos por LPS (LLOYD; MIRON, 2019), 

considerando tempos de indução que variam de 2 a 4 horas após a exposição 

(BRISTOT et al., 2019; MHATRE V. HO, JI-ANN LEE, 2012). Após a indução, iNOS 

pode ser ativa por 20 horas conseguindo sintetizar NO em concentrações 

nanomolares, 1000 vezes maior que cNOS (MCMILLAN et al., 2000). A indução da 

iNOS é responsável pelas propriedades citotóxicas do NO (OLIVEIRA et al., 1999). 

Corroborando este estudo, Kinoshita et al (2014), utilizando o mesmo modelo 

experimental deste estudo, observou aumento na expressão do RNAm para iNOS 

(KINOSHITA et al., 2014). Entretanto, em nosso estudo não foi possível observar 

alterações na expressão de iNOS em nenhum dos grupos. Não é possível excluir 

limitações quanto ao pequeno tamanho amostral que pode ter reduzido a força da 

análise estatística e, além disso, o tempo de indução da neuroinflamação (2h) pode 

ter sido insuficiente para que o RNAm pudesse acarretar de maneira efetiva a 

tradução da proteína e o aumento da sua expressão.    

  Iniciando a investigação sobre a sinalização e homeostase do cálcio no 

modelo de neuroinflamação tratado por OUA, analisou-se a expressão da proteína 

GLUR1, componente do receptor de glutamato AMPA, com o objetivo de investigar 

alterações na composição deste receptor que pudessem modificar a sua 

condutância ao cálcio e possibilitar mudanças na sinalização e homeostase deste 

íon através da membrana celular.    

Em estudo com hipocampo de ratos foi observado que o LPS,  aumenta a 

concentração de cálcio citosólico e promove a morte em cultura neuronal (CALVO-

RODRÍGUEZ et al., 2017), podendo este cálcio ser transportado por algum dos 

receptores de glutamato (SIMEONE; SANCHEZ; RHO, 2004). 
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Ao analisar duas subunidades do receptor de glutamato AMPA, GluR1 em 

córtex e GluR2, na membrana plasmática de núcleos accumbens (NAc) de ratos 

induzidos a neuroinflamação através do LPS, observou  que os níveis totais destas 

proteínas não foram afetadas pelo LPS (SEKIO; SEKI, 2015).  

Em cultura de astrócitos endoteliais de cérebro de ratos, induzidos a 

neuroinflamação por LPS e tratados com OUA, foi possível observar que a OUA 

restaura filamentos de actina, diminui a produção de interleucinas e que ela não atua 

na atenuação da entrada de cálcio através da membrana celular, mas foi observado 

esta atenuação nos estoques de cálcio como o RE, para auxiliar na homeostase 

(FORSHAMMAR et al., 2011).  

Em hipocampo de ratos, é possível observar que esta subunidade de AMPA,  

GluR1, pode desempenhar um papel importante na homeostase de cálcio, 

contribuindo para controlar o influxo deste íon (ZHOU et al., 2009). Em cultura 

celular de neurônios de camundongos, observou-se um aumento nos níveis de 

GluR1, sugerindo que este pode estar possibilitando um aumento de cálcio 

intracelular, quando estas células foram induzidas a neuroinflamação através de 

TNF – 𝛼 exógeno (OLMOS; LLADO, 2014). 

Em nosso estudo não foi possível observar alterações na expressão de 

GLUR1, em nenhum dos grupos, sugerindo que os tratamentos não foram capazes 

de modificar a entrada de cálcio para o meio intracelular, através da subunidade 

GluR1, do receptor AMPA. Entretanto, deve se considerar o tempo de indução da 

neuroinlfamação (2h), que pode ter sido insuficiente para acarretar alteração na 

expressão da proteína.   

Além disso, sabe-se que receptores AMPA podem ser internalizados em 

resposta a diversos estímulos extracelulares (CARROLL et al., 2001) e a 

quantificação neste estudo foi realizada em preparação de extrato total e não em 

preparação de membrana. Sendo assim, não se pode descartar a possibilidade de 

modulação na participação deste receptor na entrada de cálcio pelos tratamentos 

aplicados, pois pode haver diferenças na inserção deste receptor na membrana 

plasmática ou pode haver alterações na atividade deste receptor (EHLERS et al., 

2007). 

Também seria interessante analisar a proporção da subunidade GluR1 em 

relação à GluR2 para investigar possíveis aumentos da subunidade GluR1 em 

relação à GluR2, o que permitiria maior entrada de cálcio na célula (EGBENYA et al., 
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2018).  

 Em seguida foram avaliadas a expressão de proteínas que fazem parte do 

controle de cálcio citosólico (YAN et al., 2016). As proteínas sensoras de cálcio, 

como a NCS-1 estão envolvidas em uma ampla variedade de funções neuronais, 

regulando a concentração de cálcio intracelular, auxiliando a captação de cálcio por 

receptores e canais, contribuindo com a homeostase e favorecendo a sobrevivência 

celular (BURGOYNE; HAYNES, 2015).  

Os resultados deste trabalho demostram que a OUA e o LPS aplicados 

isoladamente não foram capazes de alterar a expressão de NCS-1. Entretanto, 

quando aplicados em conjunto (grupo OUA + LPS) observa-se um aumento 

significativo na expressão de NCS-1. 

A NCS-1 é um fator promotor de sobrevivência, o qual aumenta a resistência 

de neurônios à lesão por estressor mecânico e químico. Além disso, a 

superexpressão de NCS-1 foi associada à proteção por apoptose (NAKAMURA et 

al., 2006). O aumento desta proteína favorece a disponibilidade de locais para 

ligações com o cálcio (TSVETKOV et al., 2018), uma vez que em este íon em 

excesso no citosol pode ativar proteases, lipases, DNAases (BOECKEL; EHRLICH, 

2018). Outro possível mecanismo proposto por Angebault et al (2018), que conduziu 

estudos em cultura celular de fibroblasto, indica que NCS-1 é importante para a 

interação entre o RE e a mitocôndria, aumentando as interações VDAC1-IP3R1 e 

permitindo  a transferência ordenada de cálcio da primeira organela à segunda com 

a participação do MCU, promovendo adequada função mitocondrial. (ANGEBAULT 

et al., 2018). Neste contexto, pode-se sugerir que a OUA, na presença de fator 

estressor como o LPS, poderia modular a expressão de NCS-1, promovendo uma 

maior eficácia na sinalização de cálcio mediada pela NCS-1. 

Com o objetivo de aprofundar a investigação acerca do complexo    NCS-1, 

IP3R e MCU propôs-se avaliar também a expressão das proteínas IP3R e MCU. 

 O IP3R medeia a liberação de cálcio do RE, desempenhando um papel 

fundamental em muitos distúrbios neurodegenerativos (AKL et al., 2013). Existem 

evidências que indicam a ocorrência de aumento na expressão de IP3R em modelo 

de neuroinflamação por LPS. Em cultura celular neuronal (PARK et al., 2016) 

observou  ao analisar as repostas induzidas a cálcio, um aumento na expressão da 

proteína IP3R, na condição de desregulação da homeostase (MENG et al., 2019).  

Observa-se, desta forma, que os nossos resultados corroboram a literatura, 
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demonstrando um aumento na expressão de IP3R após indução da neuroinflamação 

com o LPS. Em contrapartida, para o grupo OUA + LPS é possível observar que há 

permanência da expressão de IP3R para nível do grupo controle.  

Nosso grupo de pesquisa demonstrou uma forte diminuição no conteúdo de 

fosfatidilinositol (PI) para o grupo LPS (GARCIA et al., 2019). Postula-se que a 

diminuição do PI pode ser explicada pelo fato de o LPS ativar cascatas de 

sinalização via PI3K, que clivam PI para originar IP3, que fica disponível para se ligar 

ao seu receptor, o IP3R (QIU et al., 2016). A ativação deste por sua vez possibilitaria 

o efluxo de cálcio do RE para o citosol, podendo alterar a homeostase, o que levaria 

à exacerbação de processos de morte como a apoptose (SMAILI et al., 2009). 

 Desta forma, nosso trabalho avança com a compreensão de que neste 

modelo, com a aplicação do LPS, há um favorecimento da via de IP3. Além disso, 

Garcia et al (2019) também observou que, para o grupo OUA-LPS, houve 

permanência de PI para nível do grupo controle, assim como observamos para a 

expressão de IP3R, corroborando a ideia de que a OUA possa atuar de forma a 

impedir os efeitos provocados pelo LPS através da via de IP3.  

Vale ressaltar que nosso estudo avaliou a expressão e não a atividade dos 

receptores IP3R e é conhecido que os dois fatores observados previamente, o 

aumento da expressão da proteína NCS-1 (ANGEBAULT et al., 2018) e o aumento 

da expressão de IP3R (LEE et al., 1999) poderiam levar ao aumento da atividade 

deste receptor. Desta forma, pode-se sugerir que nos dois grupos (OUA+LPS e LPS) 

haveriam alterações na expressão de proteínas diferentes, porém que favoreceriam 

igualmente a abertura destes receptores e a saída do cálcio do RE.  

Contudo, sabe-se que a saída coordenada do cálcio do RE através do IP3R, 

para o interior da mitocôndria com a participação do MCU é importante para a 

manutenção da integridade celular (XU et al., 2018). Neste contexto propôs-se 

avaliar a expressão da proteína MCU.   

O canal unipoter mitondrial (MCU), encontrado na membrana interna da 

mitocôndria, possui função de auxiliar no transporte de cálcio para dentro da 

mitocôndria regulando a concentração de cálcio citosólico com o influxo do íon para 

a mitocôndria, auxiliando na homeostase do meio (WIEDERKEHR et al., 2011).  

Assim como observado para a NCS-1, quando OUA e o LPS foram aplicados 

isoladamente não foram capazes de alterar a expressão de MCU. Entretanto, 

quando aplicados em conjunto (grupo OUA + LPS) observa-se um aumento 
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significativo na expressão de MCU.  

Em cultura de células neuronais de córtex, observou-se uma superexpressão 

deste canal, que favoreceu um aumento na concentração de cálcio citosólico, 

podendo funcionar como um desregulador da homeostase mitocondrial, o que pode 

ter desencadeado a apoptose observada (GRANATIERO et al., 2019).  A indução à 

inflamação através de LPS, em cardiomiócitos de ratos, levou a um aumento do 

estresse oxidativo, e este fator pode ter modulado MCU, observando um aumento 

em sua atividade e expressão (DONG et al., 2017). MCU também está relacionado a 

excitotoxicidade e disfunção mitocondrial induzida por estresse oxidativo (QIU et al., 

2013), levando a morte celular (YAN et al., 2016), em processos neurodegenerativos 

(GRANATIERO et al., 2019). Em direção oposta a estes estudos descritos, em 

cultura celular (HEK-293T), tratadas com digitoxina, a superexpressão de MCU 

causou um acúmulo mitocondrial de cálcio, levando a uma diminuição deste íon no 

citosol, auxiliando na homeostase da célula (CHAUDHURI et al., 2013). O MCU é 

regulado positivamente em cultura neuronal de ratos, observando um aumento em 

sua expressão em culturas envelhecidas, auxiliando na captação de cálcio e 

homeostase, quando tratadas com cálcio exógeno (CALVO-RODRÍGUEZ et al., 

2016). 

Considerando os resultados obtidos sugere-se que, para o grupo OUA + LPS, 

o aumento da expressão de NCS-1 pode favorecer sua ligação ao cálcio presente no 

citosol e modular a saída de cálcio do RE, via IP3R. Por sua vez, estes eventos 

podem auxiliar o fortalecimento da interação IP3R-MCU e aumentar a eficiência da 

passagem de cálcio do RE para dentro da mitocôndria, favorecendo a homeostase 

celular, e auxiliando nas concentrações normais de cálcio do meio intracelular.  

Por último, para investigar se os eventos observados para o grupo LPS e 

OUA+LPS estão relacionados a processos que levam à disfunção mitocondrial e 

morte celular, propôs-se investigar a expressão de fator indutor apoptose AIF.  

Estudo em hipocampo de ratos tratados com LPS por 48 h, observou por 

imunofluorescência que o AIF inicialmente se encontrava na mitocôndria e houve a 

translocação da proteína para o núcleo, sendo confirmado pelo aumento da proteína 

no núcleo através de sua expressão  (CZAPSKI; GAJKOWSKA; STROSZNAJDER, 

2010). Em glioblastoma humano, a utilização de esteróide cardiotônico OUA, em 

concentrações milimolares, possibilitou alterações significativas na expressão do 

citocromo C mas, de AIF não houve alterações significativas (REIX et al., 2007). 
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 Em nosso estudo não foi possível observar alterações na expressão de AIF 

em nenhum dos grupos, sugerindo que os tratamentos não foram capazes de atuar 

sobre a via de apoptose intrínseca (mitocondrial), modulada pelo AIF. Entretanto, 

deve se considerar o tempo de indução da neuroinlfamação (2h), que pode ter sido 

insuficiente para acarretar aumento na expressão da proteína.  Outra possibilidade 

seria uma limitação do método aplicado, pois foi realizada a quantificação de AIF em 

um homogenato total do hipocampo e sabe-se que frente a um estímulo indutor de 

apoptose há uma translocação do AIF contido na mitocôndria para o núcleo, onde 

ela promoverá a clivagem do DNA e consequente morte celular. Seria interessante 

realizar o fracionamento celular para quantificar o AIF em mitocôndria e no núcleo 

separadamente e, desta forma, poder avaliar a translocação do AIF e inferir sobre o 

processo de apoptose.  
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7. CONCLUSÃO  

  

 Nossos resultados indicam alterações na sinalização e homeostase do 

cálcio considerando os tratamentos com OUA e OUA + LPS. O aumento da 

expressão do IP3R para o grupo LPS sugere uma disfunção do RE para a 

regulação da homeostase do cálcio intracelular, que pode ter sido perturbada 

pela neuroinflamação induzida pelo LPS. Além disso, o aumento da expressão 

de MCU e NCS-1 após o tratamento com concentrações nanomolares de OUA, 

podem indicar capacidade modulatória deste fármaco sobre as vias de cálcio e 

possível atividade neuroprotetora, pois poderia aumentar a capacidade da 

célula de realizar, de forma ordenada, a transferência de cálcio do RE para a 

mitocôndria. Um refinamento das metodologias deve ser realizado e outras vias 

de proteção de morte neuronal devem ser investigadas, uma vez que a ação da 

OUA não foi relacionada à atenuação da via de apoptose intrínseca mediada 

pelo AIF. 

 

As figuras a seguir esquematizam as conclusões deste estudo, demonstrando 

uma possível desregulação da homeostase do cálcio celular desencadeada 

pelo LPS (A) e regulação mediada pela OUA no gupo também tratado pelo LPS  

(OUA+LPS) (B). Observam-se para as duas imagens que não houve diferença 

na expressão da subunidade GLUR1 do receptor de glutamato AMPA, 

provavelmente proporcionando o mesmo influxo de cálcio através deste 

receptor, para os dois grupos.  Para a figura A (LPS), houve apenas aumento 

na expressão da proteína IP3R, sugerindo maior efluxo de cálcio do RE para o 

citosol. Para a figura B (OUA+LPS), observa que IP3R volta para o nível do 

controle e as proteínas MCU e NCS-1 tem suas expressões aumentas, 

sugerindo uma transferência mais ordenada so cálcio do RE para a 

mitocôndria. Não foi observada diferença na expressão do AIF (fig. A e B) 

indicando semelhança na morte pela via mitocondrial independente de 

caspase, nos dois grupos. 
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Figura 18: Esquema dos efeitos da OUA e LPS na sinalização do cálcio em hipocampo de 
ratos. A) Efeitos causados por LPS na sinalização de cálcio, aumentando a expressão de 

IP3R. B) Efeitos causados pelo tratamento com OUA, na sinalização de cálcio, em ratos 

induzidos a neuroinflamação de LPS, causando aumento na expressão de NCS-1 e MCU. 

 

 

 

A) 

 

 

B) 
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