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RESUMO 

Paula VJR. Efeitos do lítio sobre a expressão e atividade das enzimas 

fosfolipase A2 e glicogênio sintase quinase 3beta e sua relação com o estado de 

fosforilação da proteína tau [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2015. 

 

RESUMO 

O presente estudo comparou o efeito do tratamento crônico com lítio em doses 

subterapêuticas (0,02mM e 0,2mM) e dose terapêutica (2mM) em cultura primária 

de neurônios corticais e hipocampais. As amostras foram analisadas e 

comparadas com o grupo controle (sem tratamento) tanto para os neurônios 

corticais, como para os neurônios hipocampais. O objetivo do estudo foi: 1) avaliar, 

nessas culturas celulares, a atividade de diferentes quinases (PKA,  CaMKII, AKT 

e GSK3β), diferentes sítio de fosforilação da Tau (Ser, 199, 205, 214, 396, C-

terminal e seis isoformas), a partir da inibição da PLA2 pelo lítio; 2) Investigar as 

vias de sinalização envolvidas na modulação do estado de fosforilação da proteína 

tau a partir da inibição da PLA2 em culturas primárias de neurônios; 3) avaliar, 

simultaneamente, a expressão de fatores neurotróficos (BDNF) e citocinas (GM-

CSF, IL-1b, IL-2, IL-4, IL-5, IL6, IL-10, IL-12, IFN-y e TNF-α) mediante o tratamento 

de neurônios primários com lítio e 4) avaliar expressão gênica por microarray das 

culturas tratadas com diferentes doses, subterapêuticas e terapêutica, de cloreto 

de lítio. Nossos resultados sugerem uma dissociação de efeitos em neurônios 

corticais dos observados em neurônios hipocampais. O lítio aumentou a atividade 

enzimática da iPLA2 e da cPLA2, tanto em neurônios corticais como em neurônios 

hipocampais. A atividade da GSK3β foi inibida pelo tratamento crônico com lítio 
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em neurônios hipocampais e apresentou efeito contrário em neurônios corticais. 

Observamos comportamentos diferentes das diferentes proteínas analisadas em 

culturas de neurônios corticais e hipocampais, e não tivemos significância 

estatística para as alterações na proteína tau. O tratamento nas doses 

subterapêuticas aumentou a secreção de citocinas pró-inflamatórias tanto em 

neurônios corticais quanto em neurônios hipocampais 

Descritores: doença de Alzheimer; emaranhados neurofibrilares; proteínas tau; 

neurônios; hipocampo; córtex cerebral. 

 
ABSTRACT  

Paula VJR. Effects of lithium on the expression of the enzymes activity 

phospholipase A2 and glycogen synthase kinase 3beta and its relationship with 

the phosphorylation state of tau protein [Thesis]. São Paulo: "Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo"; 2015. 

SUMMARY 

 The present study compared the effect of lithium chronic treatment with 

subtherapeutic doses (0.02mM and 0.2mM) and therapeutic dose (2mM) in 

primary cortical and hippocampal neurons cell culture. This samples were 

analyzed and compared with the control group (no treatment). The study's goal 

was: 1) to evaluate in these Cell Culture a different activity kinases (PKA, CaMKII, 

AKT and GSK3β), different phosphorylation site of the Tau (199, 205, 214, 396, C-

terminal and Six isoforms) and PLA2 inhibition; 2) To investigate how signaling 

pathways involved in modulation of tau phosphorylation from the inhibition of PLA2 

in primary cultures of neurons; 3) analyze an expression of neurotrophic factors 

(BDNF) and cytokines (GM-CSF, IL-1b, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12, IFNy 

TNFα 4) to evaluate gene expression via microarray with different doses of lithium 
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treatment. Our results suggest a dissociation effects on cortical and hippocampal 

neurons cell culture. Lithium increased the enzyme activity of iPLA2 and cPLA2, in 

both cortical and hippocampal neurons. The GSK3β the activity was inhibited by 

chronic treatment with lithium in hippocampal neurons and presented contrary 

effect on cortical neurons. We observe not statistics significance on tau protein. 

The treatment at subtherapeutic and therapeutic doses increased the secretion of 

pro and anti-inflammatory cytokines both in cortical and hippocampal neurons. 

 

Descriptors: Alzheimer disease; neurofibrillary tangles; tau proteins; 

neurons; hippocampus; cerebral cortex.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1Lítio 

Em 1949, Cade descreveu o papel terapêutico do lítio em doenças com 

mania. Desde então, passaram-se 60 anos, e muito já foi descrito sobre os efeitos 

do lítio em transtornos mentais. A primeira desordem psiquiátrica em que o lítio foi 

testado foi o transtorno afetivo bipolar (TAB), seguido de doença de Parkinson 

(DP) e da doença de Alzheimer (DA). O tratamento farmacológico com lítio traz 

evidências do seu envolvimento direto com alvos farmacológicos relacionados à 

neuroproteção e transdução de sinal. 

O lítio tem sido usado como tratamento para diversos transtornos 

psiquiátricos, sendo o padrão de tratamento farmacológico para transtorno afetivo 

bipolar (TAB). Esse tratamento é recomendado como linha de frente para 

tratamento de manias, e para tratamento profilático de episódios depressivos e 

maníacos. Clinicamente, o lítio é usado em conjunto com outros estabilizadores 

de humor, antidepressivos e medicamentos antipsicóticos, facilitando ou 

prolongando a resposta e a remissão ao tratamento (Goodwin, 2003; Lin et al., 

2006), também apresentando propriedades anti suicidas (Tondo, 2009). 

Em 1817 foi descoberta suas propriedades neuroprotetoras, sendo capaz 

de induzir vários processos bioquímicos e efeitos moleculares, sobre sinalização 

de receptores mediada por neurotransmissores, transdução de sinais, regulação 

hormonal, transporte iônico e expressão gênica (Cade JF, 2000, revisão). Esses 

efeitos são amplamente associados com a ativação de caminhos neurotróficos e 

de neuroproteção, que são os resultados mais replicados pelo tratamento com lítio 

em humanos e estudos pré-clínicos.  
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O efeito benéfico apresentado pelo lítio atua em uma variedade de sistemas 

bioquímicos, os quais estão envolvidos na diferenciação e sobrevivência neuronal. 

Além disso, o lítio modula a expressão de muitos fatores de crescimento, 

promovendo sobrevivência neuronal (Leeds et al., 214; Yasuda et al., 2009), 

neurogênese e neuritogênese (Kim et al., 2004; Fornai et al., 2008a).  A barreira 

hematoencefálica (BHE) apresenta baixa permeabilidade ao inositol, 

caracterizando acesso limitado do cérebro a este composto, diferente do derivado 

da reciclagem por fosfatases. Tal fato justifica os diversos efeitos induzidos por 

lítio em baixas concentrações estarem envolvido mais com o sistema nervoso 

central (SNC) do que com o sistema nervoso periférico (SNP). 

  Esse efeito neuroprotetor do lítio inclui sua afinidade por inibir sinalizações 

intracelulares de quinases e fosfatases, proteger a indução de apoptose por 

insultos em cultura de células neuronais e linhagens celulares, influncia na 

atividade transcricional e expressão gênica e promove diferenciação neuronal e 

neurogênese no SNC (Chiu Chi –Tso et al., 2010). Isso inclui a modulação de 

caminhos e sistemas de compensação como os autofagolisossomas, que consiste 

na degradação de proteínas velhas e organelas celulares alteradas (como retículo 

endoplasmático e mitocôndria).  

1.1.1 Mecanismo de ação do lítio intracelular 

 Os efeitos neuroprotetores do lítio, em vez de serem baseados nas 

interações clássicas de drogas e mediados por neurotransmissores através de 

interações droga-receptor, envolvem alvos farmacológicos não tradicionais. Isso 

inclui a modulação do lítio em caminhos metabólicos e sistemas de compensação 

de proteínas, como o autofagolisossoma (Sarkar et al., 2005), que degradam 
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proteínas de vida longa em organelas com alterações celulares (como mitocôndria 

e retículo endoplasmático) (Klionsky e Emr, 2000) (Figura 1). O lítio tem dois 

mecanismos de ação bem conhecidos: a ativação da via do fosfatidil-inositol (PI) 

(Berridge et al., 1989; Sarkar et al., 2005); e a inibição da atividade da GSK3β 

(Stambolic et al., 1996), associada a uma inibição da sinalização por receptores 

de N-metil D-Aspartato (NMDA) (De Montigny et al., 2013). 

 

Figura 1: Autofagia induzida pelo lítio que está envolvida na luta contra doenças neurodegenerativas 

específicas. O lítio age no retículo endoplasmático, iniciando o processo de autofagia (figura modificada de 

Webb et al., 2003). 

O lítio compete com o magnésio (Mg2+) em diversos sítios enzimáticos, uma 

vez que os dois cátions possuem raios e potenciais iônicos semelhantes, inibindo, 

assim, enzimas dependentes de Mg2+ (Birch, 1974). Na verdade, o lítio e o Mg2+ 

ligam-se em substratos comuns (especialmente os que apresentam ligantes 

contendo oxigênio e nitrogênio) (Frausto da Silva e Williams, 1976; Amari et al., 

1999). Além disso, o lítio modula a via fosfatidilinositol-3-quinase (PI3k)/proteína 

quinase B (Akt) (Chalecka-Franaszek e Chuang, 1999) (Figura 2). Os efeitos do 
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lítio na atividade da proteína quinase C (PKC) parecem seguir duas direções, com 

o tratamento agudo facilitando eventos intracelulares mediados por PKC, 

enquanto o tratamento em longo prazo diminuindo sua atividade (Manji et al, 1993; 

Manji e Lenox, 1994). Estes efeitos envolvem muitos caminhos interligados 

produzindo vários eventos em cascata.  

 

Figura 2: Inibição da GSK3β pelo lítio via fosforilação de Akt, e competição com o magnésio 

(figura modificada de Webb et al., 2003). 

1.1.2 Evidências de ação neuroprotetora do lítio 

Inicialmente, a hipótese que o lítio tivesse um efeito neuroprotetor e 

neurotrófico era baseada na observação de tratamento crônico com lítio, em 

concentrações terapêuticas, que aumentava os receptores muscarínicos m3 de 

acetilcolina, mediados pela produção de segundo mensageiro c-Fos e também 

expressão de receptores m3 em cultura de células granulares do cerebelo de ratos 

(Gao et al., 1993). Além disso, o lítio também aumenta a atividade de dois fatores 

de transcrição, o ativador de proteína -1 (AP-1) e proteínas ligante do elemento 

de resposta a cAMP (CREB), em cultura de fibroblastos e em diferentes estruturas 
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cerebrais, como córtex frontal, amídala, hipocampo e cerebelo de ratos (Ozaki et 

al., 1997).  

 A excitotoxicidade induzida por glutamato em estruturas cerebrais é 

descrita em várias doenças neurodegenerativas, como em acidente vascular 

cerebral (AVC), doença de Huntington (DH), esclerose lateral amiotrófica (ELA), 

traumas cerebrais, degeneração do cerebelo, lesão da medula espinhal, DA e DP 

(Friedlander, 2003; Mattson et al., 2003; Yuan et al., 2000). O lítio também protege 

contra outros insultos celulares, como estresse (Chen et al., 1999). O retículo 

endoplasmático (RE) é responsável pela síntese primária, dobramento e 

transporte de proteínas. O RE também atua como regulador de sinalização e 

controla os níveis de cálcio. O RE é altamente sensível a injúrias celulares, e sua 

disfunção está relacionada com disfunção na plasticidade sináptica e 

fisiopatológica de doenças, como na DA e na isquemia cerebral (Mattson et al., 

2000). 

1.1.2.1 Lítio na doença de Alzheimer 

A DA é uma doença neurodegenerativa progressiva, que corresponde à 

forma mais comum de demência em idosos. A doença afeta mais de 30 milhões 

de indivíduos em todo o mundo (Mazanetz et al., 2007).  

O processo fisiopatológico da DA inicia-se nas porções mesiais do lobo 

temporal, mais precisamente no hipocampo e no córtex entorrinal (Braak e Braak, 

1991; Hof et al., 1992). A perda neuronal ocorre, sobretudo, nas camadas ricas 

em neurônios piramidais e afeta, principalmente, as estruturas límbicas e os 
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córtices associativos, com relativa preservação das áreas corticais primárias 

(motora, somatossensitiva e visual) (Davies et al., 1992).  

Exame macroscópico do cérebro de indivíduos acometidos pela DA 

revelam atrofia cortical em graus variáveis e dilatação de fissuras. Paralelamente 

à perda neuronal, ocorre intensa degeneração sináptica em regiões hipocampais 

(Heinonen et al., 1995) e neocorticais (Scheff e Price, 1993). As placas senis (PS) 

e os emaranhados neurofibrilares (ENFs) são os achados histopatológicos 

característicos da doença (Figura 3). As PS foram descritas no início do século 

passado por Fischer em estudos com pacientes portadores de demência senil, e 

correspondem a formações extracelulares cujo componente principal é o peptídeo 

beta-amilóide (Aβ). 

 

Figura 3: Peptídeo beta amiloide, acumulados na porção extracelular  e proteína tau, em estado patológico 

na DA.  
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O tratamento com lítio já é utilizado por mais de 60 anos, mas seu uso como 

terapia para a DA só começou a ser explorado recentemente (Forlenza et al, 2011, 

Review).  Na DA, o tratamento com lítio é capaz de modificar as duas principais 

cascatas patogênicas que levam à formação das PS e dos ENF, inibindo a 

clivagem amiloidogênica da proteína precursora do amilóide (APP) (Phiel et al., 

2003; Rockenstein et al., 2007) e a hiperfosforilação da Tau (Lovestone et al., 

1999). A ação terapêutica do lítio se dá, em parte, pela inibição da resposta 

glutamatérgica via receptores NMDA (Basselin et al., 2006). A ligação do 

glutamato a este receptor na membrana sináptica permite o influxo de cálcio e 

subsequente ativação de enzimas dependentes desses cátions, tais como a 

CaMKII e PKC (Wenthold et al., 2003). 

1.1.3 Inibição da GSK3β pelo lítio 

O lítio produz uma inibição direta e reversível à GSK3β (Klein e Melton, 

1996; Stambolic et al., 1996; Ryves e Harwood, 2001). Este efeito ocorre em 

metade da concentração inibitória máxima de aproximadamente 2mmol. O efeito 

direto é por causa da competição com o Mg2+, devido aos raios iônicos 

semelhantes (Hart, 1979), permitindo que o lítio consiga invadir um sítio de ligação 

do Mg2+ dentro do núcleo catalítico da GSK3β. Uma interação, que é devido a sua 

densidade de baixa carga, que interrompe a função catalítica da enzima. Esta 

inibição direta não ocorre com o grupo I de íons, uma vez que são maiores e não 

interagem com o sítio de ligação do Mg2+, enquanto o zinco, no grupo II, pode 

inibir a GSK3β (Klein e Melton, 1996; Ryves et al., 2002; Ilouz et al., 2002).  

A inibição indireta do lítio na GSK3β é promovida pela fosforilação no resíduo 

Serina 9 (Ser9), que mantém GSK3β na forma fosforilada, inativa. Este efeito 
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indireto sobre o estado de fosforilação da GSK3β foi originalmente descrito em 

trabalhos in vivo, onde a administração crônica de lítio aumenta a fosforilação da 

GSK3β em Ser9 (Chalecka-Franaszek e Chuang, 1999), devido a uma diminuição 

da atividade da proteína fosfatase 2A (PP2A) (Mora et al., 2002) ou pelo aumento 

da atividade da PKC e/ou Akt (Chalecka-Franaszek e Chuang, 1999; Jacques-

Silva et al., 2004). Akt induz a fosforilação da GSK3β em resposta ao tratamento 

com lítio pela PI3K, sendo que inibidores de PI3K bloqueiam o efeito da Akt na 

GSK3β (Chalecka-Franaszek e Chuang, 1999) (Figura 4).  

Os mecanismos pelos quais o lítio ativa PI3K não são bem descritos, mas 

está claro que é dependente e independente de Akt (Kirshenboim et al., 2004). A 

fosforilação da GSK3β na célula é controlada através de várias proteínas quinase 

intracelulares, incluindo adenosina cíclica monofosfato-dependente da proteína 

quinase. A (Fang et al., 2000), proteína ribosomal S6 quinase (p90RSK) (Eldar-

Finkelman et al., 1995) e AKt (Kim et al., 2014) e PKC (Cao et al., 2008; Fang et 

al., 2002). O estado de fosforilação da GSK3β também é regulado pela atividade 

de fosfatases, onde o lítio atua inibindo a proteína PP2A. A PP2A defosforila 

GSK3β (deixando inativa) e defosforila a Akt (Millward et al., 1999; Seeling et al., 

1999; Ivaska et al., 2002; Mora et al., 2002).  
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Figura 4: Vias de inibição da GSK3β por neurotrofinas e insulina (figura modificada de Webb et 

al., 2003). 

 A ativação da Akt, além de inibir a GSK3β, também é responsável pela 

indução de proteínas pro-apoptóticas, tais como procaspase 9 e BAD (Chalecka-

Franaszek e Chuang, 1999). Beaulieu e Caron (2008) constataram que o lítio tem 

ação na Akt devido à concorrência de ligação aos sítios de Mg2+, altera caminhos 

de transdução de sinais pela ativação de receptores dopaminérgicos D2 (Beaulieu 

et al., 2005). 

 1.2 O papel da GSK3β 

GSK3β é uma serina/treonina quinase, altamente ativa e abundantemente 

expressa no cérebro (Woodgett, 1990). Esta enzima é regulada por inúmeras vias 

de sinalização (como Wnt, PI3K, PKA e PKC). Por exemplo, a atividade da GSK3β 

é negativamente regulada por fosforilação da Ser9 e positivamente regulada por 

fosforilação da tirosina 216. Após a sua ativação, GSK3β, na presença de Mg2+–
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ATP, regula a síntese de glicogênio, transcrição gênica, plasticidade neuronal e 

apoptose (Woodgett, 2001; Gould e Manji, 2002; Jope e Bijur, 2002; Li et al., 

2002a). Nestas condições, o lítio ativa percursos específicos que são inibidos pela 

GSK3β. A síntese de glicogênio é inibida pela GSK3β, sendo que este efeito é 

revertido pelo lítio, provavelmente através da inibição direta da GSK3β (Summers 

et al., 1999). Quando GSK3β está na forma ativa, fosforila b-catenina mediada por 

proteassoma (Aberle et al., 1997). Sinalização de Wnt leva à inibição da GSK3β 

(Cook et al., 1996; Ruel et al., 1999; Chen et al., 2000), permitindo o acumulo de 

β-catenina (Riggleman et al., 1990), que entra no núcleo da célula para ativar a 

transcrição dos genes alvo dependente da via Wnt (Cadigan e Nusse, 1997; Miller 

et al., 1999). 

Outro caminho que está envolvido na regulação da GSK3β é a sinalização 

via insulina (Figura 4). Após a ativação, o receptor de tirosina quinase (TRK) ativa 

PI3K, que por sua vez ativa Akt, o que leva à inibição da GSK3β (Eldar-Finkelman 

e Ilouz, 2003). Essa interação é fundamental para a sinalização de insulina. A 

GSK3β atua como um inibidor do substrato do receptor-1 da insulina, (Eldar-

Finkelman e Ilouz, 2003). Além disso, a GSK3β é um potente modulador de fatores 

tróficos, que por sua vez, modula a atividade da GSK3β. Este é o caso do fator 

neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) que ativa a via PI3K, inibindo GSK3β 

através da fosforilação induzida por Akt. Novamente, a GSK3β pode ser inibida 

pela cyclin-dependente quinase 5 (CDK5). Este ocorre através da ativação de 

receptores neuregulina-1 (ErbB). 

Outro regulador da atividade da GSK3β é c-Jun NH2-terminal quinase, 

ativado por proteína quinase induzida pela inflamação e medicamentos 
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específicos. Quando a c-Jun quinase é ativada, forma um complexo com a 

GSK3β, aumenta sua atividade e promove a degradação de β-catenina (Tian et 

al., 2014). A proteção celular mediada pela inibição da GSK3β é promovida por 

sinalizações downstream da GSK3β, que envolve a β-catenina. A Inibição da 

GSK3β permite a fosforilação ou defosforilação da β-catenina, onde essa não se 

move para o núcleo (Dunleavy et al., 2013). GSK3β também é diretamente 

regulada por diferentes neurotransmissores, tais como os sistemas 

serotoninérgicos, glutamatérgico e dopaminérgico (Jope e Roh, 2006; Beaulieu et 

al., 2009). 

1.3 Fosfolipase A2 

A fosfolipase A2 (PLA2) corresponde a uma família de enzimas que 

participam de processos fisiológicos como digestão de fosfolipídios, remodelação 

da membrana celular, sinalização intracelular e defesa da membrana. A PLA2 

promove a hidrólise de fosfolípides de membrana, dando origem a ácidos graxos 

livres e lisofosfolípides (LPL). Os LPL possuem atividade lítica sobre a membrana 

celular, além de estarem envolvidos em diversas funções biológicas como 

quimiotaxia, mitogênese, contração da musculatura lisa (Nishizuka, 1992) e 

síntese do fator ativador de plaquetas (PAF) (Hanahan, 1986). O ácido 

araquidônico (AA), um dos principais produtos da ação da PLA2, é precursor de 

eicosanóides, substâncias que exercem importantes funções reguladoras em 

diferentes tipos celulares, como o controle da condutância de canais iônicos e da 

liberação de neurotransmissores (Miller et al., 1992; Hwang et al., 1990; Kim e 

Clapham, 1989). O principal produto da clivagem da fosfatidilcolina pela cPLA2 é 

o AA, um importante segundo-mensageiro da sinalização celular. O AA regula a 
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condutância de canais iônicos, a liberação de neurotransmissores, a fosforilação 

de substratos pela ação de quinases e a síntese de fatores transcricionais, com 

efeitos sobre a polarização neuronal, a plasticidade sináptica e a potenciação de 

longo termo (LTP) (Forlenza et al., 2005). Em conjunto, essas observações 

ilustram a importância da PLA2 nos mecanismos reguladores da biologia celular. 

Vários tipos de PLA2 foram identificados e caracterizados até o momento 

(Underwood et al., 1998). Em mamíferos, pelo menos 20 enzimas que possuem 

atividade compatível com a família de enzimas das fosfolipases A2 foram 

identificadas. Essas enzimas podem ser classificadas em três grupos principais: 

(a) PLA2 extracelular ou secretada, dependente de Ca2+ (sPLA2) (b) PLA2 

intracelular ou citosólica, dependente de Ca2+ (cPLA2); (c) PLA2 citosólica 

independente de Ca2+ (iPLA2).  

1.3.1 Fosfolipase A2 e doença de Alzheimer 

Alterações do metabolismo da PLA2 foram identificadas em diversas 

doenças neuropsiquiátricas. Na DA há indícios de hipoatividade da PLA2 cerebral 

e plaquetária, que se correlaciona com um maior número de placas senis e de 

emaranhados neurofibrilares, maior atrofia cerebral e maior gravidade clínica da 

demência (Gattaz et al., 1996). Adicionalmente, foi encontrada uma redução da 

atividade da PLA2 citosólica dependente de Ca2+ e da PLA2 independente de Ca2+ 

em homogenatos dos córtices temporal e parietal, e do hipocampo postmortem 

de pacientes com DA (Rossner et al., 1998). Reforçando a suposição de que a 

atividade reduzida da PLA2 está relacionada com o metabolismo diminuído de 

fosfolipídios na DA.  
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Estudos realizados em nosso grupo mostraram uma redução da fluidez de 

membranas no hipocampo post-mortem de pacientes com DA (Eckert et al., 2000) 

e, através da espectroscopia por ressonância magnética do fósforo (31P-MRS), 

uma redução in vivo do metabolismo e da reciclagem de membranas no córtex 

pré-frontal de pacientes com DA (Forlenza et al., 2005). Em culturas neuronais, 

demonstrou-se a participação da PLA2 na modulação da clivagem da APP, de 

modo que a inibição da enzima favorece a amiloidogênese e a sua ativação está 

associada a uma potencialização da clivagem secretória da APP (Emerling et al., 

1993; Nitsch et al., 1997). 

1.3.2 Fosfolipase A2 e glicogênio sintase quinase 3β  

A GSK3β é distribuída em diferentes compartimentos subcelulares como 

citosol, núcleo e mitocôndria. Sua distribuição subcelular contribui para sua 

regulação funcional (Liang e Chuang, 2007). A desregulação da GSK3β, mediada 

pela fosforilação de substratos e caminhos de sinalização, implica em condições 

fisiopatológicas de várias doenças, incluindo a DA (Liang e Chuang, 2007). Na 

DA, onde a hiperatividade da GSK3β contribui para produção do peptídeo Aβ e 

para a hiperfosforilação da tau, a inibição dessa enzima pelo lítio é tida como uma 

perspectiva terapêutica capaz de atenuar a amiloidogênese e as alterações do 

citoesqueleto (Nunes et al., 2007).  

 A APP é uma das proteínas mais abundantes no sistema nervoso central 

(Di Luca et al., 2000). O processamento da APP na membrana celular ocorre 

através de uma clivagem proteolítica no meio da região Aβ, liberando a APP 

solúvel. Várias funções fisiológicas foram atribuídas a APP, entre elas está 
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atividade na adesão celular, propagação de neuritos, potenciação de longa 

duração, fatores de crescimento, neurotransmissores, citocinas e proteína 

quinase ativa (Koo 2002; Catabeni 2004). Um distúrbio no processamento da APP 

pode resultar na liberação do peptídeo Aβ na forma insolúvel, pela via 

amiloidogênica, levando a formação das placas amilóides (Edgar et al., 2015). 

A PLA2 influencia o processamento e a secreção da APP. Uma ativação da 

PLA2 aumenta a liberação da APP solúvel no meio extracelular (Emmerling et al., 

1993, Cho et al., 2006). Como o aumento da secreção da APP solúvel diminui a 

formação do peptídeo Aβ, é razoável supormos que uma redução da PLA2 reduz 

a secreção da APP solúvel, contribuindo assim para um aumento da produção do 

Aβ. 

1.3.3 Fosfolipase A2 e fosforilação da tau 

 A tau é uma fosfoproteína primariamente neuronal, amplamente 

encontrada no sistema nervoso central e periférico (Kosik, 1993). É integrante 

essencial do citoesqueleto microtubular. A polimerização e a despolimerização 

rápida da tubulina são reguladas fundamentalmente pelo estado de fosforilação 

da Tau, um processo dinâmico que envolve a ação complementar de diversas 

quinases e fosfatases (Mansuy e Shenolikar, 2006), atuando sobre 79 resíduos de 

serina e treonina (Buée et al., 2000; Johnson e Jenkins, 1999). Na DA, a proteína 

tau acumula-se nos filamentos helicoidais pareados (FHP) em estado 

hiperfosforilado, que leva à formação dos ENF. A fosforilação anormal da tau 

compromete sua capacidade de ligar-se à tubulina, o que instabiliza os 

microtúbulos (Johnson e Jenkins, 1999; Sanchez et al., 2001). Ocorrem, 

consequentemente, disfunções do transporte axonal e do metabolismo sináptico, 
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podendo levar ao colapso do citoesqueleto e subsequente morte neuronal 

(Litersky et al., 1996). Embora a GSK3β seja a quinase mais associada aos FHPs, 

outras quinases não orientadas por prolina também foram identificadas nos ENFs 

e são importantes para a regulação da fosforilação da tau. Entre elas, destacam-

se a PKA (Litersky et al., 1996), a PKC (Anderton et al., 1995), as caseína-

quinases l e ll (Lovestone e Reynolds, 1997) e a (CaMKll). O AA também modula 

a fosforilação da proteína tau (Lukiw e Bazan, 2000). Entre as quinases 

moduladas pelo AA, destacam-se a PKA, a PKC (Farooqui et al., 1997; Toberek 

et al., 1999; Yoshida et al., 2007) e CaMKII. Esta última é a quinase mais 

abundante no hipocampo, também modulada pelas duas primeiras (Shobe et al., 

2001). A fosforilação de substratos pela CaMKII participa na regulação do 

metabolismo energético (glicogênio sintase e piruvato sintase), da síntese de 

neurotransmissores, da homeostase do cálcio e da regulação gênica, sendo 

importantes para a potenciação de longa duração (LTP) e para a remodelagem 

do citoesqueleto neuronal (Hudmon e Schulman, 2002). Estudos realizados em 

nosso grupo com o apoio da FAPESP (2002/13633-7) mostraram que a inibição 

da cPLA2 leva a um aumento do estado de fosforilação da proteína tau. Esse efeito 

é mais pronunciado no resíduo Ser214, que é um fosfoepítopo da tau não 

fosforilado pela GSK3β (De-Paula et al., 2010).  

1.3.4 Fosfolipase A2 e Lítio  

 Na patogenia da DA, o tratamento com lítio mostrou-se capaz de modificar 

as duas principais cascatas patogênicas que levam à formação das PS e dos ENF, 

inibindo a clivagem amiloidogênica da APP (Phiel et al., 2003; Rockenstein et al., 

2007) e a hiperfosforilação da tau (Forlenza et al., 2000; Lovestone et al., 1999), 
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além de atenuar a neurotoxicidade induzida pelo A (Alvarez et al., 1999; Koh et 

al., 2007) e a apoptose mediada por GSK3β (Bijur et al., 2000). A inibição da 

GSK3β pelo lítio destaca-se entre os diferentes mecanismos moleculares que 

justificam sua ação no neurodesenvolvimento e na atenuação de cascatas 

patogênicas próprias da DA. A inativação direta ou indireta dessa enzima pelo lítio 

previne a subsequente fosforilação de substratos como β-catenina, pressenilina 

1, microtubule associated protein 1 B (MAP1B), Tau e glicogênio sintase, com 

repercussões sobre a plasticidade sináptica e a homeostase neuronal (Peineau et 

al., 2008). A exposição de neurônios de diferentes regiões cerebrais ao NMDA 

leva à ativação da (cPLA2), mediante influxo de cálcio em concentrações 

micromolares.  

 Estudos mostram que o lítio inibe a atividade e a expressão da (cPLA2), 

sendo este último efeito observado no nível transcricional (redução do mRNA) e 

na concentração proteica (Chang e Jones, 1998). Outros subtipos de PLA2, 

(sPLA2) e a PLA2 (iPLA2) não são afetados pelo lítio (Weerasinghe et al., 2004). O 

lítio inibe a PKC cálcio-dependente, reduzindo a expressão da AP-2 (activating 

protein-2), que por sua vez regula a transcrição de cPLA2
 (Rao et al., 2005).  

1.4 Proteínas quinases na doença de Alzheimer 

A PKC é uma proteína quinase relacionada ao sistema de sinalização 

intracelular do inositol fosfato. As PKC são Ser/Thr quinases, com múltiplas 

funções, dentre elas, exocitose e endocitose de vesículas sinápticas, plasticidade 

neuronal, expressão gênica e regulação do crescimento e ciclo celular. Esta 

família de proteínas quinase é ativada por dois tipos de sinalizadores 
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intracelulares: o diacilglicerol (DAG), produzido pela ação da fosfolipase C sobre 

lipídios de membrana (no caso, o fosfatidilinositol 4,5-difosfato) e o Ca2+, 

produzido pela ação do IP3 (o outro produto da ação da fosfolipase C) sobre 

canais de Ca2+ localizados no RE. Ao contrário da PKA, as PKC são enzimas 

monoméricas, ou seja, um único polipeptídio contém os domínios reguladores e 

catalíticos. Assim como visto para outras quinases, a ligação dos segundos 

mensageiros ao domínio regulador promove o deslocamento do domínio 

autoinibidor, levando à ativação reversível do domínio catalítico.  

A habilidade dos três maiores sistemas de quinase (PKA, CaMKII e PKC) 

cerebrais em iniciar e manter alterações sinápticas que suportam funções 

cognitivas, como o aprendizado e a memória, requer a modificação contínua 

dessas proteínas. Assim, essas quinases são consideradas quinases cognitivas 

porque são capazes de sustentar seus estados de ativação mesmo após o 

desaparecimento da sinalização de segundos mensageiros, e seus substratos 

modulam a plasticidade sináptica. Determinados padrões de estimulação das 

fibras musgosas que inervam os neurônios da região de CA3 no hipocampo, 

estrutura cerebral envolvida com processos de memória e aprendizado, podem 

levar ao aparecimento de uma LTP. Tal processo é dependente das PKA. Assim, 

a estimulação elétrica dessas fibras promove um aumento dos níveis 

intracelulares de AMPc, dentre outros segundos mensageiros (como o Ca2+, por 

exemplo), que, atuando sobre os domínios reguladores da PKA, causam a 

dissociação desta subunidade da subunidade catalítica. Caso esse estímulo 

persista por muito tempo, ou seja, facilitado por outra via de neurotransmissão, as 

subunidades reguladoras podem sofrer a ação de proteases. Essas proteases irão 
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diminuir a razão entre as subunidades reguladoras/ catalíticas, permitindo que 

subunidades catalíticas fiquem livres por um longo período (pois não existem 

subunidades reguladoras suficientes para inativar as subunidades catalíticas). 

Assim, a atividade da PKA permanece presente mesmo após a cessação do 

estímulo (i.e., aumento dos níveis de AMPc).  

A ativação prolongada da PKA possibilita que as subunidades catalíticas 

possam migrar para a região intranuclear e assim, induzir a expressão gênica. 

Dentre os genes induzidos pela PKA encontram-se aqueles responsáveis por 

sintetizar novas proteases que irão facilitar a degradação das subunidades 

reguladoras. Podemos observar, portanto, a modificação do estado de “equilíbrio 

bioquímico” de uma célula por eventos anteriores, caracterizando assim a 

memória molecular de uma via de fosforilação. As PKC também podem ser 

convertidas em um formato que é independente, ou autônoma, de seus segundos 

mensageiros e por isso podem ser descritas como quinases cognitivas. Os 

mecanismos pelos quais essa família de quinase é considerada uma quinase 

cognitiva estão pouco elucidados, porém experimentos demonstram a 

participação desta classe de substâncias em 7 processos como a potenciação de 

longa duração, sendo sugeridos a participação dos receptores NMDA e AMPA 

(ácido aminometilfosfônico), ambos substratos desta classe de quinase. 

 

1.4.1 Proteína Quinase C (PKC) 

A via de sinalização da PKC está envolvida em diversos processos de vital 

importância no remodelamento sináptico, síntese proteica e reparo neuronal, bem 
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como em outros processos importantes para a construção e consolidação da 

memória (Nelson et al., 2008). Após sua ativação e fosforilação, as PKCs podem 

atuar em conjunto com sinalizadores celulares secundários, translocam-se na 

membrana e fosforilam outras proteínas intracelulares.  

 1.4.2 Proteína quinase dependente de AMP cíclico 

       A proteína quinase dependente de AMP cíclico (PKA) é uma proteína efetora 

de uma via de sinalização importante para a plasticidade sináptica, manutenção 

de Potenciação de Longa Duração (LTP) e síntese de proteína, bem como a 

modulação da permeabilidade de receptores NMDA ao íon Ca2+ e a ativação da 

proteína de ligação de elementos dependentes de AMP cíclico (CREB). Estudos 

têm também demonstrado a função desta na transcrição de genes que codificam 

a subunidade 1 de receptores NMDA, levando a uma maior expressão e 

incorporação de receptores NMDA. Outros estudos ainda demonstram que a 

ativação desta via está relacionada com a toxicidade causada pela ativação de 

receptores NMDA, uma vez que sua inibição impede a morte neuronal causada 

pela administração de NMDA in vitro. 

1.5 Fatores neurotróficos 

Os fatores neurotróficos constituem um grupo heterogêneo de polipeptídios 

solúveis, que permitem sobrevivência, diferenciação, manutenção e, quando 

possível, a regeneração axonal no SNC e SNP, agindo através de receptores 

específicos (Kriebel et al., 2014). Podem ser sintetizados tanto por neurônios 

como células efetuadoras periféricas. Dessa forma, podem agir de forma 

parácrina e autócrina (Mendell et al., 1996).  No SNC, apesar da riqueza em 
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fatores neurotróficos, a capacidade de regeneração é considerada baixa por 

diferentes motivos, como ausência de matriz extracelular e fatores inibitórios 

ativos presentes no microambiente neuronal (Fenrich et al.,2004; revisão).  

Por suas inúmeras ações, os fatores neurotróficos têm sido muito explorados no 

tratamento de doenças neurodegenerativas. Várias estratégias experimentais 

também são norteadas para a compreensão detalhada de suas ações como 

agentes terapêuticos (Ananda et al., 1996; Chao et al., 2003).  

1.5.1 Neurotrofinas 

Diversas proteínas são necessárias à sobrevivência e ao crescimento dos 

neurônios, dentre elas, as neurotrofinas. As neurotrofinas são produtos dos 

músculos ou de outras estruturas que os neurônios inervam, ou são produzidas 

pelos astrócitos. Essas proteínas se ligam a receptores existentes nas 

terminações dos neurônios e são levadas para o interior da célula e, em seguida, 

transportadas por condução retrógrada até o corpo celular, onde estimulam a 

produção de proteínas associadas ao desenvolvimento, ao crescimento e à 

sobrevivência neuronal. Outras neurotrofinas são produzidas nos neurônios e 

transportadas para a terminação nervosa por condução anterógrada, onde 

mantêm a integridade dos neurônios pós-sinápticos. 

As neurotrofinas são secretadas constitutiva ou transientemente e 

geralmente de modo dependente da atividade neuronal (Huang et al., 2001; 

Carlson et al.,2006). O mecanismo de ação das neurotrofinas está relacionado à 

ativação de duas classes distintas de receptores transmembranas: receptores Trk 

(tropomyosin-related kinase) que são receptores da família tirosina-quinases; e o 
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receptor p75NT, o qual pertence à família de receptores para fatores de necrose 

tumoral (Huang et al., 2001). Existem três tipos de receptores Tkrs: TrkA, TrkB e 

TrkC. As neurotrofinas ligam-se com diferentes afinidades a esses receptores, 

sendo que o NGF tem uma maior afinidade pelo receptor TrkA, o BDNF e a NT4/5 

pelo TrkB e a NT3, pelo receptor TrkC. A localização e distribuição desses 

receptores são variadas. No sistema nervoso central os receptores mais 

encontrados são os do tipo TrkB, sendo que no sistema nervoso periférico 

predominam os receptores TrkA (Bibel et al., 2000).  

As neurotrofinas têm como efeito final, a modulação da sobrevivência, 

proliferação celular e da força sináptica, o que é conseguido tanto por ações 

sinápticas como nucleares. Na região da sinapse as neurotrofinas interferem na 

disposição do citoesqueleto e na atividade de várias proteínas, canais iônicos e 

receptores. Estudos com NGF mostraram, no terminal nervoso, o controle do 

alongamento do cone axonal durante seu crescimento (Wong et al., 2015). 

Estudos feitos com BDNF e seus receptores TrkB mostraram sua capacidade de 

aumentar a quantidade de neurotransmissores liberados (Bibel et al., 2000).  

      O estudo da expressão das neurotrofinas em neurônios tem dado importância 

especial ao BDNF devido à sua capacidade de modulação da plasticidade 

sináptica.  

1.5.2 Fator neurotrófico derivado do cérebro-BDNF 

O fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) é um dos fatores 

neurotróficos de maior impacto sobre a plasticidade cerebral. O BDNF induz a 

plasticidade neuronal, retarda a morte celular, estimula a regeneração e a 
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sobrevivência neuronal. Uma vez que o BDNF cruza BHE em ambas as direções, 

uma parte do BDNF sanguíneo poderia originar-se de células do sistema 

nervoso. Ainda, pode-se sugerir que o BDNF periférico circulante, isto é, que está 

no sangue, é transportado para o SNC e também contribui para a 

neuroplasticidade. 

No início da fase fetal, o BDNF é importante para a formação e maturação dos 

neurônios em geral. Na fase adulta, tem papel fundamental no processo de 

consolidação da memória episódica. O BDNF tem produção aumentada no ser 

humano até por volta dos 40 anos, apresentando queda após essa idade (Katoh-

semba et al., 2007).  O polimorfismo do gene do BDNF mais estudado é a 

substituição de guanina por adenosina, no nucleotídeo 196, resultando em troca 

do aminoácido valina por metionina no códon 66 da proteína de pró-BDNF, o 

Val66Met. Não é observada modificação da estrutura final da proteína 

decodificada, muito menos em sua concentração intra-neuronal (Egan et al, 2003). 

Sugere-se que o polimorfismo estaria associado à alteração no tráfego intracelular 

e secreção do BDNF, com redução de cerca de 50% de BDNF produzido 

(Martinowich et al, 2003). Após a transcrição, o pró-BDNF é levado ao retículo 

endoplasmático, sendo então envolto pelo transgolgi e empacotado em vesículas 

secretórias. As vesículas podem ser agrupadas para liberação espontânea ou, 

mais frequentemente, liberadas frente a um estímulo (Chen et al., 2006). O pró-

BDNF secretado por neurônios (substância negra, amígdala, hipotálamo, cerebelo 

e córtex cerebral), e células de Schwann, é posteriormente convertido em BNDF 

maduro por proteases extracelulares (tais como plasmina e fator ativador de 

plasminogênio extracelular) (Pang et al., 2004). O pró-BDNF, além de regular a 
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liberação de BDNF maduro, também tem a capacidade de ligar-se ao receptor 

p75, acarretando em apoptose celular, assim como de promover a regulação da 

depressão de longa duração (LTD) hipocampal (Kandel et al., 2001, Reichardt et 

al., 2006). O BDNF é considerado molécula essencial no mecanismo de formação 

de (LTP), mecanismo essencial na aprendizagem e memória. O LTP é um 

processo ocasionado após estímulo repetido de mesma intensidade e duração. O 

processo de um estímulo na membrana sináptica promove a ativação da adenilato 

ciclase (AC), que converte o ATP no segundo mensageiro AMPc. O estímulo 

repetido promove a translocação para o núcleo da subunidade catalítica, da PKA 

que recruta, desta forma, a MAPK (mitogen-activated protein kinase). No núcleo, 

a PKA e MAPK fosforilam e ativam a AMPc responsivo ao e removem a ação 

repressiva do CREB-2, um inibidor do CREB-1. O CREB-1, por sua vez, ativa 

vários alvos, entre eles o BDNF que acaba por ocasionar mudanças estruturais 

que resultam no crescimento de novas conexões sinápticas (Bramham et al., 

2005; Lou et al., 2008). A ação do BDNF ocorre através de sua ligação aos 

receptores denominados Trk-B, promovendo uma cascata de sinalizadores 

intracelulares e de transcrição em vários sistemas neuroquímicos (MAPK, PI3K, 

PLC) (Reichardt, 2006). A ativação do Trk-B e p75 promovem e suprimem, 

respectivamente, o crescimento dendrítico, assim como uma potenciação ou 

depressão sináptica. Esse balanço entre as ligações BDNF-TrkB e pró-BDNF-p75 

são importantes para as alterações das estruturas sinápticas e densidade das 

espículas dendríticas (Lu et al., 2005). 

1.5.3  Citocinas 
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 As citocinas são substâncias fundamentais na regulação da resposta 

inflamatória, produzidas e secretadas principalmente por leucócitos no sangue 

periférico. No SNC, essa função é desempenhada pelos astrócitos e células 

microgliais (Nawa et al., 1997). O aumento da atividade inflamatória cerebral está 

associado à indução de cascatas apoptóticas e de estresse oxidativo, menor 

resiliência neuronal a estímulos nocivos e menor capacidade de 

neuroregeneração  (Leonoudakis et al., 2004). Na DA e nos transtornos do humor 

observa-se aumento das interleucinas proinflamatórias (IL-1, IL-6, IFNγ, TNFα) e 

redução de interleucinas antiinflamatórias (TGFα, sTNFR-1 e sTNFR -2) (Mrac et 

al., 2001). 

1.6  Lítio, GSK3β, proteína tau, PKA, PKC, CaMKII e AKt 

 A GSK3β exerce importantes funções na homeostase cerebral, regulando 

a síntese de glicogênio sob influência da cascata insulínica, a remodelagem do 

citoesqueleto (plasticidade sináptica, neurogênese e fosforilação da tau) e a 

resposta neuronal à injúria (apoptose e regulação gênica) (Peineau et al., 2008).  

 Concluindo, GSK3β e PLA2 são enzimas essenciais para a homeostase 

neuronal, estando ambas envolvidas na fisiopatologia da DA. Contudo, 

observamos que a ação do lítio pode resultar em respostas antagônicas, se 

considerarmos as cascatas fisiopatológicas da DA com ação em diferentes vias 

de sinalização. Portanto, é de interesse para as neurociências, a elucidação do 

efeito de diferentes antipsicóticos sobre a modulação das vias de atividades da 

PLA2, GSK3β e tau, tendo em vista o compartilhamento de elementos regulatórios 

das vias destas proteínas e suas implicações nas doenças neuropsiquiátricas.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20LEONOUDAKIS%20D%5Bauth%5D
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2. OBJETIVOS  

Objetivos Primários 

(1) Avaliar, em culturas primárias de neurônios corticais e hipocampais, os efeitos 

do lítio sobre a expressão e a atividade das enzimas fosfolipase A2 e glicogênio 

sintase quinase 3β; 

(2) Investigar as vias de sinalização envolvidas na modulação do estado de 

fosforilação da proteína tau a partir da inibição da PLA2 em culturas primárias de 

neurônios. 

Objetivos Secundários 

(1) Avaliar, nesse modelo biológico, a atividade de diferentes quinases (PKA,  

CaMKII, AKT e GSK3β), diferentes sítio de fosforilação da Tau (Ser, 199, 205, 

214, 396, C-terminal e seis isoformas), a partir da inibição da PLA2 pelo lítio.  

(2) Avaliar, simultaneamente, a expressão de fatores neurotróficos (BDNF) e 

citocinas (GM-CSF, IL-1b, IL-2, IL-4, IL-5, IL6, IL-10, IL-12, IFN-y e TNF-α) 

mediante o tratamento de neurônios primários com lítio. 

(3) Avaliar expressão gênica por microarray das culturas tratadas com diferentes 

doses, subterapêuticas e terapêutica, de cloreto de lítio. 

Hipótese 1: 

 Em concentrações terapêuticas, o lítio inibe a atividade das enzimas 

GSK3β e cPLA2 em neurônios, sem modificar a atividade da sPLA2 e da iPLA2; a 

inibição da GSK3β pelo lítio reduz o estado de fosforilação da proteína Tau, 

enquanto a inibição da cPLA2 leva a um efeito oposto, pela hiperfosforilação de 

epitopos independentes de GSK3β. Essas ações são antagônicas no que diz 



- 27 - 

 

 

respeito à preservação do citoesqueleto neuronal e, portanto, ao potencial 

neuroprotetor do lítio na DA. Portanto, a determinação simultânea dos efeitos do 

lítio sobre o estado de fosforilação da proteína tau, monitorando-se os mediadores 

dessas duas cascatas de sinalização intracelular (GSK3β e PLA2), indicará o 

efeito biológico predominante, contribuindo assim para o esclarecimento do 

potencial do lítio na terapêutica modificadora da DA. 

Hipótese 2: 

O tratamento de neurônios primários com lítio leva ao aumento da 

concentração de BDNF e diminuição de IL-1 e IL-6, sendo este último efeito 

decorrente da inibição da cPLA2. Portanto, além da ação sobre o estado de 

fosforilação da Tau (e respectivos efeitos sobre a integridade do citoesqueleto 

neuronal), a ação neuroprotetora do lítio está associada ao aumento da produção 

de fatores neurotróficos e à diminuição da produção de citocinas inflamatórias. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Culturas primárias de neurônios: 

3.1.1. Obtenção das culturas: 

Culturas de neurônios pós-mitóticos de embriões de ratos foram obtidas 

segundo protocolo utilizado no nosso grupo (Forlenza et al., 2000). Ratas prenhas 

(Wistar) fornecidas pelo Centro de Bioterismo da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP) foram sacrificadas no 18º dia de gestação, 

obtendo-se assim os embriões com a idade desejada (E18).  

O método de indução de morte utilizado foi o guilhotinamento. Após a 

assepsia abdominal com álcool etílico diluído em água (70% v/v), utilizando-se 

instrumentos e luvas cirúrgicas estéreis, extraiu-se, por laparotomia, o saco 

uterino contendo seus embriões (geralmente de 10 a 16). O mesmo foi então 

acondicionado em placa de Petri estéril e levado para câmara de fluxo laminar, 

onde seguiu a dissecção dos tecidos, em ambiente asséptico. Após a remoção 

das membranas gestacionais, os fetos obtidos foram submetidos à craniotomia 

occipitofrontal, sendo os respectivos cérebros então removidos com auxilio de 

espátula, e acondicionados em placa de Petri estéril (Figura 5). Os cérebros foram 

imersos em solução de meio Neurobasal (Gibco) contendo penicilina e 

estreptomicina, glutamina 20mM e suplemento B-27 (Gibco) aquecido à 37ºC. 

Devido à grande quantidade de cérebros a serem dissecados, e o tempo 

necessário para este procedimento, metade dos cérebros forma mantidos em 

estufa perfundida com CO2 5% à 37ºC, enquanto procedia-se à dissecção do 
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córtex e hipocampo da outra metade, a fim de preservar a viabilidade dos tecidos 

dissecados após maior tempo de procedimento. 

  

 

 

 

 

Figura 5: Obtenção do tecido cerebral de rato. Laparotomia da rata prenha (A), 

removendo-se o saco uterino (B). Em câmara de fluxo laminar procedeu-se à retirada dos 

embriões de 18 dias (C), e obtenção dos cérebros embrionários (D). 

As etapas de dissecção foram feitas sob lupa de aumento médio (40Є), com 

o auxílio de instrumentos microcirúrgicos. Desse modo, realizou-se a separação 

dos hemisférios cerebrais, a remoção das membranas meníngeas e a dissecção 

propriamente dita das formações hipocampais (Figura 6). Para a obtenção de 

culturas de neurônios corticais, procedimento mais simples, uma calota de tecido 

cortical foi removida de cada hemisfério cerebral intacto, seguida da simples 

remoção das meninges. Os tecidos obtidos foram então reduzidos a fragmentos 

menores (de aproximadamente 1mm3), transferidos para o tubo de ensaio, a 

solução de HBSS foi removida, e foi adicionado solução de tripsina (0,5mg/mL em 

HBSS) por 20 minutos em banho-maria a 37ºC. Terminada a incubação, os 

fragmentos de tecido nervoso foram novamente lavados por três vezes em 5mL 

de solução de Hanks contendo aditivos (HBSS+), a saber: cloreto de magnésio 

A 
B 

C 

D 
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8mM (MgCl2.6H2O) (Sigma), soro equino inativado 5% (v/v) (Sigma), tampão de 

Hepes 10mM (Gibco) e desoxirribonuclease 1μg/mL (DNase I). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Dissecção do hemisfério cerebral (A), remoção da meninge (B), 

remoção da estrutura hipocampal (C) e remoção da meninge do hipocampo (D). 

Os fragmentos teciduais foram dissociados por ação hidromecânica em 

volume de 2-4 mL de HBSS+. Para tanto, foi utilizado sucessivamente duas 

pipetas tipo Pasteur de vidro, com os respectivos orifícios de passagem reduzidos 

por fogo a aproximadamente 1,0 e 0,5mm de diâmetro. A suspensão de células 

isoladas foi então obtida pela dissociação dos fragmentos teciduais, aspirando-se 

os mesmos com o auxílio de bulbo de borracha acoplado à extremidade oposta 

da pipeta, e esgotando o seu conteúdo por repetidas vezes (20 a 30 vezes com 

cada pipeta), até se obter uma solução turva e homogênea a olho nu. 

Para contagem e avaliação da viabilidade celular, foi retirada uma alíquota 

de 10L dessa suspensão e diluída 20 vezes em solução contendo 90L de HBSS 

e 100L de corante azul Trypan. Uma alíquota de 10L dessa nova solução foi 

A B 

C D 
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transferida para hemocitômetro (câmara de Neubauer), sob lamínula de vidro, e 

observada em microscópio 100 de aumento (Eclipse E200®; Nikon), com lente 

objetiva de 10 aumentos. Foi feita um a estimativa média do número de células 

não coradas nos quatro campos da câmara de contagem. Cada campo tem área 

de 1mm2 (correspondente ao conjunto de 16 quadrados cujos lados medem 0,25 

mm) e dá uma estimativa do número de células em 10-4 mL de suspensão. 

Multiplica-se o número (nº) obtido na contagem pelo respectivo fator de diluição 

(nº x 20 x 10-4), inferindo-se assim o número aproximado de células viáveis por 

mililitro da suspensão celular. 

Para o preparo dos recipientes de cultura, foram utilizadas placas de Petri 

(Sarstedt Cell+) feitas em poliestireno tratado, estéreis prontas para o uso. Para a 

sensibilização dos poços de cultura foi utilizada poli-d-lisina (PdL). Dois dias antes 

da dissecção, foi aplicada solução 5μg/mL de PdL em água deionizada estéril, em 

volume suficiente para cobrir a superfície de cultura. A solução de PdL foi mantida 

durante dois dias e removida imediatamente antes da semeadura da suspensão 

celular.  

A suspensão celular foi diluída em meio de crescimento na densidade ideal 

de 1,0 ou 1,5x105 células/mL, para imediata semeadura nos recipientes de cultura. 

Utilizando-se placas de Petri, foram despejados 5mL da suspensão celular em 

cada poço, atingindo-se assim densidade aproximada de 1,5x105 células por cm2 

de superfície de cultura. O rendimento usual do procedimento é de 

aproximadamente 500.000 células por hipocampo, ou seja, de 1,0 a 1,5x105 

células por animal. Apesar da baixa necessidade de oxigênio dos neurônios a 

sobrevida das células é função do tempo total do procedimento, que não deve 
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exerce a duas horas, do sacrifício do animal até a semeadura e acondicionamento 

das culturas na incubadora (Figura 7). 

As culturas foram mantidas à 37ºC em incubadora perfundida com mistura 

úmida de ar e CO2 (5%v/v). Como meio de crescimento, foi utilizado o meio 

Neurobasal acrescido de l-glutamina 0,1mM (Gibco 25030-024), antibióticos 

(solução de penicilina 50 UI/mL e estreptomicina 50g/mL), e suplemento B-27 

(Gibco 17504-036) (1:50 v/v).  

 

Figura 7: Imagens representativas de culturas primárias de neurônios corticais (A) e 

hipocampais (B) de ratos após quatro dias em cultura, sob microscopia óptica de contraste 

de fase. 

 

 

A 

B 
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Nas primeiras 24 horas em cultura, apenas, o meio de crescimento foi 

enriquecido de soro fetal bovino (SFB). No segundo dia de incubação, o meio de 

crescimento foi substituído em sua totalidade por meio de cultura fresco sem SFB. 

A partir daí metade do volume de sobrenadante de cada poço de cultura foi 

trocado a cada 48-72 horas por meio fresco; sempre sem SFB. Neurônios 

hipocampais em baixa densidade tendem a degenerar rapidamente se o meio de 

crescimento é trocado completamente, uma vez que os fatores secretados pelas 

células gliais presentes em cultura são necessários para o desenvolvimento e 

sobrevivência neuronais. 

3.2 Tratamentos 

As células foram tratadas com ClLi (Cloreto de lítio) nas concentrações de: 

0,02mM, 0,2mM e 2mM. Todas as amostras foram comparadas com a condição 

controle, ou seja, condição sem a administração do fármaco. O tratamento teve 

início no quarto dia em cultura até o décimo dia. 

3.3 Co-cultura de neurônios e células da glia 

As culturas primárias de neurônios e células da glia foram preparadas de 

acordo com Capel et al., 2009. As glias foram plaqueadas em inserts dentro de 

placas de 6 poços. No terceiro dia em cultura os inserts com as culturas de células 

da glias foram passados para poços com cultura primária de neurônios corticais e 

hipocampais, para que as células pudessem se comunicar pelo meio de cultura 

(Figura 8). 
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Figura 8 : Co-cultura de neurônios e células da glia. A) insert onde foi plaquado células 

da glia, B) no 3º dia em cultura as células da glia passaram para poços com cultura de 

neurônios, c) as células da glia e a cultura neuronal se cominicam pelo meio de cultura 

3.4 Determinação da viabilidade celular: 

Para avaliar os efeitos do lítio sobre a viabilidade das culturas, utilizou-se o 

método do MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil brometo de tetrazolina). O 

MTT é um sal tetrazólico solúvel em água que produz uma coloração amarelada 

quando preparado em soluções salinas na ausência de fenol vermelho. O MTT é 

convertido em um precipitado insolúvel da cor violeta, por meio da clivagem dos 

anéis tetrazólicos pelas desidrogenases mitocondriais (Figura 9). Essas enzimas, 

ativas em células vivas, convertem a solução amarelada em um precipitado 

insolúvel violeta; células mortas ou inviáveis, porém, não fazem essa conversão. 

O precipitado, insolúvel em água, pode ser solubilizado em isopropanol ou 

dodecil-sulfato de sódio (SDS), medindo-se então a absorbância da nova solução 

em 570nm. 
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Figura 9: O MTT é convertido em um precipitado insolúvel da cor violeta, por meio da 

clivagem dos anéis tetrazólicos pelas desidrogenases mitocondriais das células viáveis. 

Baseado no método descrito por Mosmann (1983) e Tada et al. (1986), foi 

adicionado 20μL de solução estoque de MTT (5mg/mL em PBS) em cada poço de 

uma placa de 96 wells contendo 1.0x105 células/mL por well e incubadas por três 

horas a 37ºC e CO2 5%. Em seguida foram adicionados 200μL de solução de 

SDS10% em 0,01N HCL. Após 18 horas de incubação, a absorbância foi medida 

em um espectrofotômetro de placas em 570nm.  

3.5.  Obtenção de extratos celulares 

  Ao término de cada tempo de tratamento, foi removido e descartado o 

sobrenadante e feita uma breve lavagem das células aderidas às placas, com PBS 

(Phosphato Buffer Saline) gelado, a saber - NaCl 120mM, Na2HPO4 15,3mM, 

KH2PO4 1,46mM, KCL 1,98mM pH= 7,4, 2mL de PBS por placa, para a 

subsequente recuperação do conteúdo proteico intracelular.  

3.5.1 Determinação de proteínas totais 

a) Método de Lowry: O ensaio Bio-Rad DC (Detergent compatible) Protein 

Assay é um ensaio colorimétrico para a determinação da concentração de 

proteínas com base no ensaio de Lowry (Lowry et al., 1951), mas que foi 

modificado para ser compatível com detergentes. O ensaio consiste na reação de 
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proteínas com uma solução alcalina de tartarato de cobre (Reagente A) e com 

reagente de Folin (1,2-naphthoquinone-4-sulfonate (Reagente B). Como no 

ensaio de Lowry, há dois passos que levam ao desenvolvimento da cor: a reação 

entre proteínas e o cobre em um meio alcalino, e a subsequente ligação do 

reagente de Folin ás proteínas tratadas com cobre (Lowry et al 1951). Quando o 

reagente de Folin liga-se a essas proteínas, ele é reduzido pela perda de 1, 2 ou 

3 átomos de oxigênio, e muda a cor do amarelo para azul característico, cuja 

absorbância pode ser lida utilizando um comprimento de onda entre 405 e 750nm 

(Peterson, 1979). Para a determinação das proteínas totais, foi utilizada uma 

curva padrão de proteínas utilizando-se albumina de soro bovino (bovine serum 

albumin ou BSA; Sigma-Aldrich), nas seguintes concentrações: 0,1 mg/mL, 0,2 

mg/mL, 0,5 mg/mL, 1,0 mg/mL e 1,5 mg/mL. O ensaio foi realizado em 

microplacas de 96 poços (em temperatura ambiente), onde foi pipetado 25 μL do 

Reagente A, 5 μL do padrão de proteínas de BSA nas seis diferentes 

concentrações ou 5 μL das amostras ou branco (tris-sacarose) e 200 μL do 

Reagente B. Após incubação de 15 minutos em temperatura ambiente em um 

agitador de placas (Wallac- PerkinElmer, Boston, MA), as absorbâncias das 

amostras foram lidas em um leitor de microplacas (Spectracount; Packard, 

Meriden, CT) a 680 nm. Todas as determinações dos níveis de proteínas foram 

realizadas em triplicatas. 

b) Método Bradford: O método de Bradford é uma técnica para a 

determinação de proteínas totais que utiliza o corante de “Coomassie brilliant blue” 

BG-250. Este método é baseado na interação entre o corante BG-250 e 

macromoléculas de proteínas que contém aminoácidos de cadeias laterais 
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básicas ou aromáticas. No pH de reação, a interação entre a proteína de alto peso 

molecular e o corante BG-250 provoca o deslocamento do equilíbrio do corante 

para a forma aniônica, que absorve fortemente em 595 nm.  

O método de Bradford é mais rápido e sensível que o de Lowry e tem sido utilizado 

para a determinação de proteínas totais em diversos meios 

3.6 Análise Microarray 

As culturas foram realizadas em placa de petri de 6 wells, com 20 placas 

para cada condição de tratamento (controle, 0.02mM; 0.2mM e 2mM). Ao término 

da cultura o RNA foi extraído por RNeasy Mini Kit (Quiagen). 

Este kit permite extrair RNA de um pequeno número de células (máximo de 

5x105). Brevemente, as células são lisadas e o RNA é ligado à membrana de sílica 

da coluna. Na sequência efetua-se um tratamento com DNaseI para remover 

vestígios de DNA genômico. O RNA foi eluído com água livre de RNases. A 

concentração do RNA foi determinada espectrofotometricamente utilizando o 

Nanodrop. 

  Foi ainda determinada à qualidade das amostras no Agilent 2100 

Bioanalyser (Agilent Technologies, E.U.A.) através do RNA Integrity Number (RIN) 

obtido pelo Agilent RNA 6000 Pico e Nano Kit (Agilent Technologies, E.U.A.) de 

acordo com a quantidade de amostra. Esta plataforma permite a análise das 

amostras de RNA num chip através de eletroforese capilar. As amostras são 

consideradas boas quando os RIN estão com valores iguais ou superiores à 7. 

Após determinação da sua concentração e qualidade, o RNA foi armazenado a -

80ºC. 
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3.6.1 Validação dos genes selecionados na análise Microarray 

Foram selecionados 27 genes diferencialmente expressos para validação 

nas amostras de cultura de neurônios corticais e hipocampais. 

3.7 Plataforma Luminex- identificação de citocinas 

O sistema Luminex é um analisador flexível baseado nos princípios da 

citometria de fluxo. O sistema é capaz de mensurar simultaneamente até 100 

analitos diferentes em uma única amostra. As aplicações deste sistema são 

variadas e o equipamento pode ser utilizado em ensaios com ácidos nucleicos, 

ensaios de avaliação de receptores e ligantes, ensaios enzimáticos e 

imunoenzimáticos. A plataforma Luminex é a combinação de 3 tecnologias.  A 

primeira é o uso de microesferas de poliestireno identificáveis e com superfície 

sólida para a construção do ensaio.  A segunda é o uso de lasers óticos 

conjugados ao sistema de fluídos, que permite a rapidez no processamento de 

dados.  A terceira é o software, sendo este capaz de adquirir os resultados e 

realizar análise de regressão dos mesmos. 

Tecnologia Luminex™ xMAP (MAP = Perfil de Múltiplos Analitos, x = sua 

variável ex: citoquina, endócrino, oligonucleotídeos) dosa múltiplos analítos 

simultaneamente em um único poço de reação em microplacas. Esta tecnologia 

pode ser amplamente aplicável a imunoensaios, ensaios de receptores e 

hibridização de ácidos nucléicos. 

  A Tecnologia Luminex™ xMAP envolve um processo exclusivo que cora 

microesferas de poliestireno com dois fluoroforos. Utilizando proporções precisas 

de dois fluoroforos, podem ser criados 100 conjuntos diferentes de microesferas 
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– cada uma delas com uma assinatura baseada em “código de cores” e que 

podem ser identificadas pelo instrumento Luminex 

Os kits MILLIPLEX™ foram desenvolvidos com estas microesferas e se 

fundamentam no imunoensaio. Anticorpos de captura específicos para cada 

analito (amostra) estão imobilizados as microesferas através de ligações 

covalentes não reversíveis. Depois que o analito se liga aos anticorpos de captura 

localizados na superfície das microesferas, a detecção final é feita através de um 

terceiro marcador fluorescente, Estreptavidina-Ficoeritrina (PE) ligada ao 

anticorpo de detecção. O resultado final é um ensaio “sanduíche” realizado 

através de microesferas.  O equipamento Luminex 100 movimenta estas esferas 

em fila única através de feixes de dois lasers diferentes em um citômetro de fluxo. 

O primeiro feixe de laser detecta (classifica) a microesfera (o código de cor para 

o ensaio) e o segundo laser quantifica o sinal de reporte em cada microesfera. 

Para o presente trabalho foi utilizado o painel 10-plex de citocinas 

(invitrogen) para identificação de: GM-CSF, IL-1b, IL-2, IL-4, IL-5, IL6, IL-10, IL-

12, IFN-y e TNF-α. As amostras analisadas foram meio de cultura de co-cultura 

de neurônios e células da glia no sétimo dia de tratamento. Os meios de cultura 

foram removidos e guardados e tubo cônico à -80ºC, para posterior análise. 

A placa de 96 poços foi pré-lavada com solução de lavagem na sequencia foi 

aplicado 25µL de microesferas (beads) revestidas com anticorpo e 200µL de 

solução de lavagem. A placa foi lavada com bomba a vácuo, para que as beads 

com anticorpo ficassem na malha que forma a base do poço da placa. Foram 

então adicionados 50 µL de tampão de incubação em todos os poços, 100 µL de 

padrão para confecção da curva (com 5 pontos) e 100 µL de amostra. A placa 
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ficou agitando por 2 horas protegida da luz. Após a incubação a placa foi lavada 

duas vezes com solução de lavagem, e foram adicionados 100 µL de detector de 

anticorpo e incubado por 1 hora. Após a incubação a placa foi lavada 2 vezes em 

solução de lavagem. Posterior à lavagem foram adicionados 100 µL de 

Streptavidina e incubado por 30 minutos. Depois da incubação a placa foi lavada 

e levada ao LUMINEX para leitura das beads. 

3.8  Análise ELISA- determinação de BDNF 

O Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), é um método imunológico 

desenvolvido para quantificar a concentração de antígenos e anticorpos, por 

apresentarem grande sensibilidade e especificidade, tornaram-se técnicas 

padronizadas. O Elisa se baseia na identificação de anticorpos e ou antígenos, 

por anticorpos marcados com uma enzima, de maneira que esta enzima age sobre 

um substrato e a reação faz com que o cromógeno (microrganismo que produz 

coloração no meio onde se encontra) mude de cor (Figura 10). 

 

Figura 10: Técnica de ELISA, mostrando a especificidade entre antígeno e anticorpo. Foi 

utilizado anticorpo para identificação de BDNF, em lisado celular (intracelular) e em meio 

de cultura (extracelular). 

3.9  Determinação da atividade da PLA2 por ensaio radioenzimático 
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Para determinação da atividade da PLA2 foi utilizado como substrato da 

enzima o L-a-1-palmitoil-2-araquidonil-fosfatidilcolina marcado com [1-14C] na 

cauda araquidonil na posição sn-2 (araquidonil-1-14C-PC). De acordo com esse 

ensaio, o [1-14 C] ácido araquidônico, ligado à posição sn-2 da fosfatidilcolina, é 

especificamente clivado pela PLA2 e extraído. A radioatividade [1-14C] do ácido 

araquidônico liberado é medida em um contador de cintilação líquida e utilizada 

para calcular a atividade da PLA2. Para o ensaio da PLA2, o substrato araquidonil-

1-14C-PC foi diluído 1:10 (v/v) em uma solução de 140 mg/mL de antioxidante BHT 

(hidroxitolueno butilado; Sigma-Aldrich) em tolueno-etanol. Antes da reação 

enzimática, a mistura de araquidonil-1-14C-PC e BHT-tolueno-etanol foi evaporada 

sob um fluxo de nitrogênio (0,12 mCi por amostra) em temperatura ambiente, 

ressuspendida em uma solução de 5 mg/mL de BSA em água bidestilada, gelada 

(150 μl por amostra), e homogeneizada com um Sonicador ultrasônico. As 

amostras do ensaio da PLA2 continham 50 μL de tampão tris 1M. Após um período 

de incubação de 1 hora a 37°C, a reação enzimática nas amostras foi parada pela 

adição de uma mistura de ácido clorídrico e isopropanol. As amostras foram 

reservadas por 10 minutos em temperatura ambiente. O [1-14C] ácido 

araquidônico liberado foi extraído pela adição de 700 μL de n-heptano seguida por 

uma centrifugação. Após uma segunda centrifugação e a fase superior das 

amostras transferidas para tubos contendo líquido de cintilação. Finalmente, a 

radioatividade do [1-14C] ácido araquidônico liberado foi medida em um contador 

de cintilação líquida, em contagens por minuto. Essa medida será utilizada para 

calcular a atividade da PLA2, que é expressa em picomoles por miligrama (COM) 

de proteína por minuto.  
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4. RESULTADOS 

4.1 Determinação da viabilidade celular 

Foi utilizado o T test independente, em relação ao controle, para a análise 

estatística das amostras.  

Para determinação da viabilidade celular, as amostras foram analisadas 

segundo o método MTT, ao término de cada experimento no décimo dia em 

cultura (5 no total). Os resultados mostraram um aumento da viabilidade celular 

dose resposta das amostras tratadas, em relação ao controle. As amostras de 

neurônios corticais, apresentaram um aumento de 19%, 6% (**p<0,01) e 47% nos 

tratamentos de 0,02mM, 0,2mM e 2mM, respectivamente. As amostras 

apresentaram um aumento de 20%, 21% e 31% nos tratamentos de 0,02mM, 

0,2mM e 2mM, respectivamente (gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Estudo de viabilidade celular, segundo o método MTT, em culturas de 

neurônios corticais e hipocampais tratadas com diferentes doses de lítio, durante 

7 dias em cultura. *p=<0.001; **p=<0.01. 
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4.2 Determinação da atividade enzimática da PLA2 

Para determinação da atividade da PLA2 foi utilizado o protocolo de acordo 

com (Schaeffer et al., 2005). Foi realizada a análise da atividade da cPLA2 e iPLA2 

em neurônios corticais e hipocampais, tratados do quarto ao décimo dia em 

cultura, com Cloreto de lítio nas concentrações 0,02mM, 0,2mM e 2mM.  Foi 

utilizado o T test independente, em relação ao controle, para a análise estatística 

das amostras.  

Os resultados mostraram que o tratamento com lítio aumentou 82%, 26% 

e 10% nas doses 0,02mM, 0,2mM e 2mM, respectivamente, a atividade da cPLA2 

em neurônios corticais em relação ao controle (Gráfico 2). Já a iPLA2 aumentou 

2%, 7% e 13% nas doses 0,02mM, 0,2mM e 2mM, respectivamente. Diante 

desses resultados podemos afirmar que o tratamento crônico com cloreto de lítio 

aumenta a atividade tanto da c quanto da iPLA2 em cultura primária de neurônios 

corticais, tanto em dose terapêutica, quanto em dose sub terapêutica.

 

Gráfico 2. Efeitos de diferentes doses de Cloreto de lítio sobre a atividade da 

cPLa2 e iPLA2 em neurônios corticais em relação a condição controle. *p=<0.02; 

**p=<0.05. 
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Culturas de neurônios hipocampais mostraram que o tratamento com lítio 

aumentou 55%, 61% e 57% nas doses 0,02mM, 0,2mM e 2mM, respectivamente, 

a atividade da cPLA2 em neurônios hipocampais em relação ao controle. Já a 

iPLA2 aumentou 141%, 112% e 97% nas doses 0,02mM, 0,2mM e 2mM, 

respectivamente, a atividade da cPLA2 em neurônios corticais em relação ao 

controle (gráfico 3). Diante desses resultados podemos afirmar que o tratamento 

crônico com cloreto de lítio aumenta a atividade tanto da c quanto da iPLA2 em 

cultura primária de neurônios hipocampais, tanto em dose terapêutica, quanto em 

dose sub terapêutica. 

 

Gráfico 3. Efeitos de diferentes doses de Cloreto de lítio sobre a atividade da cPLA2 e 

iPLA2 em neurônios hipocampais em relação a condição controle. *p=<0.02; **p=<0.05. 

 

4.3 Determinação do BDNF extra e intracelular 

Para determinação do BDNF extracelular, foi utilizado o meio de cultura, a 

fim de analisar o BDNF secretado após o tratamento com lítio. As amostras foram 
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analisadas pelo método de ELISA. Os resultados, de neurônios corticais, 

mostraram um aumento de secreção de BDNF nas doses subterapêuticas de 

0,02mM e 0,2mM de 428% e 30%, respectivamente, e uma queda da secreção 

na dose terapêutica, de 2mM, de 20%. Nos neurônios hipocampais, a secreção 

de BDNF apresentou um aumento dose resposta de 44% e 34%, nas doses de 

0,02mM e 2mM, respectivamente. 

 

Gráfico 4. Efeitos de diferentes doses de Cloreto de lítio sobre secreção de 

BDNF em neurônios corticais e hipocampais em relação a condição controle. 

*p=<0.02; **p=<0.05. 

Para análise do BDNF intracelular, foi analisado o preparado do lisado 

celular após o tratamento com lítio. Os resultados, de neurônios corticais, 

mostraram um aumento de secreção de BDNF nas doses subterapêuticas de 

0,02mM e 0,2mM de 10% e 3%, respectivamente, e uma queda da secreção na 

dose terapêutica de 45%. Nos neurônios hipocampais, a secreção de BDNF 

apresentou um aumento dose resposta de 28%, 14% e 12%, nas doses de 

0,02mM, 0,2mM e 2mM, respectivamente (gráfico 5). 
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Gráfico 5. Efeitos de diferentes doses de Cloreto de lítio sobre a síntese de 

BDNF em neurônios corticais e hipocampais em relação a condição controle. 

*p=<0.02; **p=<0.05. 

4.4 Efeito do lítio sobre as proteínas: PKA, Akt, CaMK-II,  GSK3  e Tau por 

Western Blotting 

As amostras foram analisadas pelo método Western Blotting para detecção 

da expressão proteica da GSK3β total. Os gráficos representam as médias dos 

valores densitométricos das bandas reativas tratadas com Cloreto de lítio nas 

concentrações 0,02mM; 0,2mM e 2,0mM em relação à condição controle. Para 

cada experimento foi estabelecida uma condição controle independente, sem 

tratamento, a GSK total apresentou diminuição de 5% (**p<0,01) apenas no 

tratamento de 0,2mM, enquanto que nos tratamentos de 0,02mM e 2mM a GSK 

total aumentou 11% (**p<0,01) e 62% (**p<0,01), respectivamente (gráfico 6). 

Os resultados apresentaram uma diminuição de 15%, 17% nos tratamentos 

de 0,02mM, 0,2mM e aumento de 19% no tratamento de 2mM. 
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Gráfico 6. Representação gráfica da média dos valores densitométricos da 

reatividade ao anticorpo GSK3β total, obtidos em cultura de neurônios corticais e 

hipocampais tratadas com lítio. **p=<0.01; ***p=<0.05. 

 

As amostras para detecção da expressão proteica da GSK3β fosforilada 

(pGSK3β) apresentaram diminuição na fosforilação de neurônios corticais de 

13%, 24% e 2% nas concentrações 0,02mM; 0,2mM e 2,0mM, respectivamente, 

em relação à condição controle. Para cada experimento foi estabelecida uma 

condição controle independente, sem tratamento. Na pGSK3β observamos uma 

diminuição de 13% (*p=0,001) e 18% (*p<0,001) nos tratamentos 0,02mM e 

0,2mM, respectivamente, e um aumento de 13% (*p<0,001) no tratamento de 

2mM, ambos em relação ao controle (***p<0,05). Em relação ao controle. Já o 

tratamento de 2mM aumenta cerca de 24% em relação ao controle (gráfico 7). Os 

resultados das amostras de neurônios hipocampais, apresentaram um aumento 

de 15%, 18% e 3% nos tratamentos de 0,02mM, 0,2mM e 2mM, respectivamente. 
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Gráfico 7. Representação gráfica da média dos valores densitométricos da 

reatividade ao anticorpo GSK fosforilada, obtidos em cultura de neurônios corticais 

e hipocampais tratadas com **p=<0.01; ***p=<0.05. 

 

As amostras para detecção da expressão proteica da CaMKII em neurônios 

corticais apresentaram aumento de 14%, 10% e 1% concentrações 0,02mM; 

0,2mM e 2mM, respectivamente, em relação à condição controle. Os resultados 

de neurônios hipocampais apresentou aumento de 17% na dose 0,02mM e 

diminuição de 12% e 4% (p=<0.01) nos tratamentos de 0,2mM e 2mM, 

respectivamente. 
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Gráfico 8. Representação gráfica da média dos valores densitométricos da 

reatividade ao anticorpo CaMKII, obtidos em cultura de neurônios corticais e 

hipocampais tratadas com *p= 0.001;**p<= 0.02  

As amostras para detecção da expressão protéica da AKt em neurônios 

corticais apresentaram diminuição de 19% e 6% nas concentrações 0,2mM e 

2,0mM, respectivamente, em relação à condição controle. Os resultados de 

neurônios hipocampais apresentaram aumento de 20%, 30% e 60% e nos 

tratamentos de na dose 0,02mM  0,2mM e 2mM, respectivamente. 

 

Gráfico 9. Representação gráfica da média dos valores densitométricos da 

reatividade ao anticorpo AKt, obtidos em cultura de neurônios corticais e 

hipocampais tratadas com lítio. *p= 0.001;**p<= 0.02. 
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As amostras para detecção da expressão proteica da PKA em neurônios 

corticais apresentaram diminuição de 26%, 33% e 41% nas concentrações 

0,02mM 0,2mM e 2mM, respectivamente, em relação à condição controle. Os 

resultados de neurônios hipocampais apresentaram diminuição de 16%, 65% e 

85% (p<=0.02) nos tratamentos de na dose 0,02mM 0,2mM e 2mM, 

respectivamente. 

 

 

Gráfico 10. Representação gráfica da média dos valores densitométricos da 

reatividade ao anticorpo PKA, obtidos em cultura de neurônios corticais e 

hipocampais tratadas com lítio. **p<= 0.02; ***p= 0.05. 

 

As amostras foram analisadas pelo método Western Blotting para detecção 

da expressão protéica da Tau 6 isoformas. A média dos valores densitométricos 

das bandas reativas tratadas com lítio nas concentrações 0,02mM; 0,2mM e 

2,0mM foram analisadas em relação à condição controle. Foram encontradas 3 

bandas para cada condição de amostras derivadas de neurônios corticais (n=4). 

A banda1 (gráfico 11), banda 2 (gráfico 12) e banda 3 (gráfico 13) não 
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apresentaram significância estatística quando analisadas separadamente. A 

média das bandas 1,2 e 3 para cada condição foi analisada e comparada com a 

condição controle, independente de tratamento. A tau 6 isoformas apresentou 

diminuição de 12% (*p<0,05) apenas no tratamento de 0,02mM (gráfico 14).  

 

Gráfico 11. Representação gráfica da média dos valores de absorbância da 

proteína Tau 6 isoformas, banda 1, obtidos em cultura de neurônios corticais 

tratadas com lítio. Os resultados não apresentaram significância estatística. 

 

 

Gráfico 12. Representação gráfica da média dos valores de absorbância da 

proteína Tau 6 isoformas, banda 2, obtidos em cultura de neurônios corticais 

tratadas com lítio. Os resultados não apresentaram significância estatística. 
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Gráfico 13. Representação gráfica da média dos valores de absorbância da 

proteína Tau 6 isoformas, banda 3, obtidos em cultura de neurônios corticais 

tratadas com lítio. Os resultados não apresentaram significância estatística. 

 

Gráfico 14. Representação gráfica da média dos valores de absorbância da 

proteína Tau 6 isoformas, obtidos em cultura de neurônios corticais tratadas com 

lítio (*p<0,05). 

 

As amostras de neurônios hipocampais (n=5), analisadas com o 

anticorpo Tau 6 isoformas, também não apresentaram significância 

estatísticas na banda 1(gráfico 15), banda 2 (gráfico 16) e na banda 3 (gráfico 
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17). A média dos valores das bandas 1, 2 e 3, apresentou redução de 24% no 

tratamento de 0.02mM (gráfico 18). 

 

Gráfico 15. Representação gráfica da média dos valores de absorbância da 

proteína Tau 6 isoformas, banda 1, obtidos em cultura de neurônios hipocampais 

tratadas com lítio. Os resultados não apresentaram significância estatística. 

 

Gráfico 16. Representação gráfica da média dos valores de absorbância da 

proteína Tau 6 isoformas, banda 2, obtidos em cultura de neurônios hipocampais 

tratadas com lítio. Os resultados não apresentaram significância estatística. 
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Gráfico 17. Representação gráfica da média dos valores de absorbância da proteína 

Tau 6 isoformas, banda 3, obtidos em cultura de neurônios hipocampais tratadas com 

lítio. Os resultados não apresentaram significância estatística. 

 

 

Gráfico 18. Representação gráfica da média dos valores de absorbância da proteína 

Tau 6 isoformas, obtidos em cultura de neurônios hipocampais tratadas com lítio. 

(*p<0,05). 

 

As amostras foram analisadas pelo método Western Blotting para 

detecção da expressão proteica da Tau fosforilada (Thr181). A média dos 

valores densitométricos das bandas reativas tratadas com lítio nas 

concentrações 0,02mM; 0,2mM e 2,0mM foram analisadas em relação à 
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condição controle. O tratamento em neurônios corticais levou a um aumento 

de 14% na dose de 0.02mM. As amostras de neurônios hipocampais 

apresentaram aumento, mas sem significância estatística (gráfico 19). 

 

 

Gráfico 19. Representação gráfica dos valores de absorbância da proteína Tau 

fosforilada em Thr181, obtidos em cultura de neurônios hipocampais tratadas com 

lítio (***p<0,001). 

 

As amostras foram analisadas pelo método Western Blotting para 

detecção da expressão proteica da Tau fosforilada (Ser 396). A média dos 

valores densitométricos das bandas reativas tratadas com lítio nas 

concentrações 0,02mM; 0,2mM e 2mM foram analisadas em relação à 

condição controle. O tratamento em neurônios hipocampais levou a um 

aumento de 11% na dose de 0,2mM. As amostras de neurônios corticais 

apresentaram aumento, mas sem significância estatística (gráfico 20). 
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Gráfico 20. Representação gráfica dos valores de absorbância da proteína Tau 

fosforilada em Thr181, obtidos em cultura de neurônios corticais e hipocampais 

tratadas com lítio. (*p<0,05). 

 

4.5 Análise da Validação gênica por PCR 

As amostras foram marcadas com Cy3 e co-hibridizadas com o RNA de 

referência, marcado com Cy5. A relação Cy3/Cy5 foi utilizada posteriormente para 

a normalização do sinal. Hibridizamos 3 amostras independentes por condição 

experimental (0,02 mM; 0,2 mM e 2mM de lítio e o controle não tratado).  As 

lâminas foram escaneadas em equipamento High-Resolution scanner Agilent 

Bundle (Agilent). Os dados extraídos foram normalizados e utilizamos uma análise 

de variância entre os 4 grupos para cada gene para identificar os diferencialmente 

expressos. Para reduzir o número de falsos positivos aplicamos a correção de 

Bonferroni ajustada (p<0,01 após correção).   

Os genes, de neurônios corticais e hipocampais, diferencialmente expressos 

escolhidos para a validação por qPCR foram: Rad52, Pfkfb3, Eno3 Ctbs, Sgk2, 

Pkmyt1, Twist1, Tmem48, Bax, Ms4a2, Slc12a2, Klk8, Tlr8, Ldlrap1, Cyp26c1, 
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Rnf34, presentes no Anexo 1. Os genes: cdc6, CTB5, Ms4a2 não replicaram na 

validação. 

A validação foi realizada pela utilização da técnica de qRT-PCR (“Real Time 

Quantitative RT-PCR”) um método que, atualmente, apresenta maior 

sensibilidade e especificidade na análise de transcritos.  

 

4.6  Determinação de Citocinas em meio de cultura de cocultura celular de 

neurônios e células da glia 

Todas as citocinas foram analisadas no sobrenadante de meio de cultura 

de cocultura celular de neurônios e células da glia, após o término do tratamento 

proposto. As amostras foram analisadas pelo método Luminex para detecção do 

fator granulócito-macrófago estimulador de colônias (GM-CSF), em meio de 

cultura. Os gráficos representam as médias dos valores de absorbância por pg/mL 

de GM-CSF das amostras tratadas com lítio. Para cada experimento foi 

estabelecida uma condição controle independente, sem tratamento. Os resultados 

em neurônios corticais apresentaram uma diminuição de 7%, 13% e 10% nos 

tratamentos de 0,02mM, 0,2mM e 2mM, respectivamente. Em neurônios 

hipocampais houve um aumento de 20% e 21% nas doses de 0,02mM e 2mM, e 

diminuição de 23% na dose de 0,02mM. 
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Gráfico 21. Representação gráfica da média dos valores de absorbância do GM-

CSF, obtidos em cultura de neurônios corticais e hipocampais tratadas com lítio 

**p=<0.01; ***p=<0.05. 

 

Os gráficos representam as médias dos valores de absorbância por pg/mL 

de Interferon gama (INFgama) das amostras tratadas com lítio. Para cada 

experimento foi estabelecida uma condição controle independente, sem 

tratamento. Os resultados em neurônios corticais apresentaram um aumento de 

9%, 14% nos tratamentos de 0,02mM, 0,2mM, respectivamente. Em neurônios 

hipocampais houve aumento de 6% e 12% nos tratamentos 0,02 e 2mM. 
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Gráfico 22. Representação gráfica da média dos valores de absorbância do 

INFgama, obtidos em cultura de neurônios corticais e hipocampais tratadas com 

lítio **p=<0.01;  

 

Os gráficos representam as médias dos valores de absorbância por pg/mL 

de interleucina 10 (IL-10) das amostras tratadas com lítio. Para cada experimento 

foi estabelecida uma condição controle independente, sem tratamento. Os 

resultados apresentaram um aumento de 8%, no tratamento de 0,02mM. Em 

neurônios hipocampais houve um aumento de 38%, 22% e 47%  nos tratamentos 

de 0,02mM, 0,2mM e 2mM, respectivamente. 
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Gráfico 23. Representação gráfica da média dos valores de absorbância da IL-

10, obtidos em cultura de neurônios corticais e hipocampais tratadas com lítio 

**p=<0.01; ***p=<0.05. 

 

Os gráficos representam as médias dos valores de absorbância por pg/mL 

de interleucina 12 (IL-12) das amostras tratadas com lítio. Para cada experimento 

foi estabelecida uma condição controle independente, sem tratamento. Os 

resultados de neurônios corticais apresentaram um aumento de 2,5% e 7% nos 

tratamentos de 0,02mM e 0,2mM, respectivamente. E neurônios hipocampais 

houve diminuição de 2% nos tratamentos de 0,2 e 2mM. 
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Gráfico 24. Representação gráfica da média dos valores de absorbância da IL-

12, obtidos em cultura de neurônios corticais e hipocampais tratadas com lítio 

**p=<0.01; ***p=<0.05. 

 

Os gráficos representam as médias dos valores de absorbância por pg/mL 

de interleucina 1beta (IL-1beta) das amostras tratadas com lítio. Para cada 

experimento foi estabelecida uma condição controle independente, sem 

tratamento. Os resultados apresentaram um aumento 4% nos tratamentos de 

0,2mM e 2mM, respectivamente. Em neurônios hipocampais houve um aumento 

de 6%, 1,5% e 2,5% nos tratamentos de 0,02mM, 0,2mM e 2mM, 

respectivamente. 
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Gráfico 25. Representação gráfica da média dos valores de absorbância da IL-

1beta, obtidos em cultura de neurônios corticais e hipocampais tratadas com lítio 

**p=<0.01; ***p=<0.05. 

 

Os gráficos representam as médias dos valores de absorbância por pg/mL 

de interleucina 4 (IL-4) das amostras tratadas com lítio. Para cada experimento foi 

estabelecida uma condição controle independente, sem tratamento. Os resultados 

apresentaram um aumento 7% no tratamento de 0,02mM. Em neurônios 

hipocampais houve um aumento de 3% e 4% nos tratamentos de 0,2 e 2mM, 

respectivamente. 
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Gráfico 26. Representação gráfica da média dos valores de absorbância da IL-4, 

obtidos em cultura de neurônios corticais e hipocampais tratadas com lítio 

**p=<0.01; ***p=<0.05. 

 

Os gráficos representam as médias dos valores de absorbância por pg/mL 

de interleucina 5 (IL-5) das amostras tratadas com lítio. Para cada experimento foi 

estabelecida uma condição controle independente, sem tratamento. Os resultados 

apresentaram uma diminuição de 7%, 8% e 9% nos tratamentos de 0,02mM, 

0,2mM e 2mM, respectivamente. Em neurônios hipocampais, um aumento de 5% 

nas doses de 0,2 e 2mM. 
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Gráfico 27. Representação gráfica da média dos valores de absorbância da IL-5, 

obtidos em cultura de neurônios corticais e hipocampais tratadas com lítio 

**p=<0.01; ***p=<0.05. 

Os gráficos representam as médias dos valores de absorbância por pg/mL 

de fator de necrose tumoral alfa (TNFalfa) das amostras tratadas com lítio. Para 

cada experimento foi estabelecida uma condição controle independente, sem 

tratamento. Os resultados apresentaram um aumento de 3% e 4% nos 

tratamentos de 0,02mM e 0,2mM, respectivamente. Em neurônios hipocampais, 

houve um aumento de 8%, 2% e 1% nos tratamentos de 0,02mM, 0,2mM e 2mM, 

respectivamente. 
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Gráfico 28. Representação gráfica da média dos valores de absorbância 

da TNFalfa, obtidos em cultura de neurônios corticais e hipocampais tratadas 

com lítio **p=<0.01; ***p=<0.05. 

 As amostras analisadas para Interleucina 2 (IL-2) e Interleucina -6 (IL-6), 

não obtiveram valores de leitura. 

 

4.8 Atividade de diferentes quinases (CaMK-II, AKt, e GSK3β), a partir da 

inibição da PLA2 pelo MAFP.  

O tratamento dos neurônios em cultura foi realizado com o methyl 

arachidonyl fluorophosphonate (MAFP), inibidor reversível da cPLA2 e da iPLa2, 

mas concentrações, 5M, 10M, 50M, 100M e 150M por 30 minutos (n=4).  

Para cada experimento foi estabelecida uma condição controle 

independente, sem tratamento. A Akt (Ser473) apresentou aumento 38%, 12% e 

1% nas doses de 5M, 10M, 50M, respectivamente e diminuição de 21% e 27% 

nas doses de 100M e 150M, respectivamente, sem significância estatística. Os 
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neurônios hipocampais apresentaram aumento de 21% na dose de 100M 

(***p<0,05) (Gráfico 29). 

 

Gráfico 29. Representação gráfica dos valores de absorbância da proteína Akt 

(Ser 373), obtidos em cultura de neurônios corticais e hipocampais tratadas com 

lítio. (***p<0,05). 

As amostras de neurônios corticais e hipocampais analisados por Western 

Blotting (n=4) para o anticorpo CaMKII, não apresentaram significância estatística 

(Gráfico 30). 

 

Gráfico 30. Representação gráfica dos valores de absorbância da proteína CaMKII, 

obtidos em cultura de neurônios corticais e hipocampais tratadas com lítio, sem 

significância estatística. 
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As amostras foram analisadas com o anticorpo GSK3β total e fosforilada, 

em cultura de neurônios corticais e hipocampais. A GSK3β total apresentou 

aumento na expressão proteica total em neurônios corticais de 33 % na doesse 

de 50M (***p=<0.05). Em neurônios hipocampais houve uma diminuição das 

GSK3β total de 29% na dose de 50M (***p=<0.05) (Gráfico 31). 

 

Gráfico 31. Representação gráfica dos valores de absorbância da proteína GSK3β 

total, obtidos em cultura de neurônios corticais e hipocampais tratadas com lítio. 

(***p=<0.05). 

 

As amostras foram analisadas com o anticorpo GSK3β fosforilada (Ser 9), 

em cultura de neurônios corticais e hipocampais. A GSK3β, não apresentou 

significância estatística (gráfico 32). 
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Gráfico 32. Representação gráfica dos valores de absorbância da proteína 

GSK3β Ser9, obtidos em cultura de neurônios corticais e hipocampais tratadas 

com lítio, sem significância estatística. 

 

 

 

  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Controle 5uM 10uM 50uM 100uM 250uM

va
lo

re
s 

d
en

si
to

m
ét

ri
co

s

GSK3β Ser 9

Cortéx

Hipocampo



- 70 - 

 

 

5. DISCUSSÃO 

Lítio e PLA2 

 O presente estudo foi desenvolvido com o interesse de investigar os 

efeitos do tratamento crônico com lítio em doses subterapêuticas e terapêutica em 

culturas de neurônios corticais e hipocampais. Os resultados de MTT mostraram 

que houve um aumento dose dependente da viabilidade celular. Esse efeito pode 

ser devido ao aumento de prolongamentos neuronais, visto que o tratamento 

crônico com lítio estimula a neurogênese e neuritogênese (Sham et al., 2013; Nciri 

ert al., 2015), e esses novos prolongamentos apresentam mitocôndrias 

(Tatebayashi Et al., 2004). 

Em se tratando de atividade da PLA2, apenas um trabalho na literatura 

(Chang et al., 1998) mostrou a diminuição da atividade enzimática da PLA2 em 

cérebro total de ratos tratados cronicamente com lítio. O nosso objetivo foi avaliar 

esse efeito em diferentes estruturas cerebrais. Visto que a inibição da PLA2 é bem 

descrita na DA, gostaríamos de entender o efeito protetor do lítio na diminuição 

da atividade enzimática. Nossos resultados, ao contrário da literatura, mostraram 

que o lítio aumenta a atividade da iPLA2 e da cPLA2 em neurônios corticais e 

hipocampais. Como resultados anteriores do nosso grupo, a leitura da atividade 

enzimática é maior em neurônios hipocampais, comparado com neurônios 

corticais. No entanto a atividade da iPLA2 foi mais proeminente no hipocampo, 

estrutura cerebral onde apresenta a maior concentração da enzima, visto que 

participa da consolidação da memória. Em se tratando de iPLA2, houve um 

aumento dose dependente em neurônios corticais e entre 2-13%, já em neurônios 

hipocampais houve aumento mais relevante nas doses menores, cerca de 97-
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141%. A diminuição da atividade da PLA2 compromete o desenvolvimento de 

culturas jovens e reduz a viabilidade das culturas maduras de neurônios corticais 

e hipocampais, mostraram-se associados, à redução da neuritogênese e à perda 

de ramificações neuríticas, sobretudo em neurônios hipocampais e mediante a 

inibição da iPLA2 (Forlenza et al., 2008), o que não corrobora com os efeitos 

neuroprotetores do lítio, que são exatamente ao contrário da inibição. Trabalhos 

do nosso grupo mostraram que a inibição da PLA2 no hipocampo prejudica a 

formação da memória (Shaeffer et al., 2005). A cPLA2 também participa da LTP 

no hipocampo (Gaudreault, 2004). Essas evidências justificam a maior atividade 

e expressão proteica da PLA2 no hipocampo. Nossos resultados mostram que o 

tratamento crônico com lítio aumenta a atividade de cPla2 e iPLA2 em cultura 

primária de neurônios corticais e hipocampais em doses terapêuticas e 

subterapêuticas. O efeito é mais acentuado em doses micromolares com 

diferenças na magnitude do efeito e diferença entre as estruturas cerebrais. O 

tratamento com 0,02mM de lítio mostrou-se um potente ativador de iPLA2 em 

culturas primárias de neurônios, com aumento de 114% da atividade enzimática. 

Em neurônios corticais, o tratamento com lítio apresentou resultados 

predominantemente na cPLA2 (aumento de 82%). Nossos resultados não 

corroboram com um estudo de 1990 (Chang et al., 1998), onde foi sugerido que o 

lítio induzia inibição da PLA2 em cérebro total de ratos submetidos ao tratamento 

crônico com lítio. O estudo mostrou diminuição do turnover de ácido araquidônico. 

Algumas considerações precisam ser levadas em conta quando comparado os 

dois estudos. No presente trabalho utilizamos, separadamente, neurônios 

corticais e hipocampais, sem contaminação por células gliais. As glias apresentam 
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maior atividade enzimática de PLA2 quando comparados com neurônios (Won et 

al., 2005). Além disso, utilizamos diferentes doses de tratamento, subterapêuticas 

e terapêuticas e um método específico para atividade de c e iPLA2.  Nossos 

resultados indicam que o lítio possivelmente regula a atividade dessas duas 

formas de PLA2 citosólicas. Estes efeitos são relevantes para o entendimento do 

efeito trófico do lítio, considerando que a cPLA2 e a iPLA2 estão envolvidas nas 

vias de neurodesenvolvimento e neuroproteção (Forlenza et al., 2002). No cérebro 

humano em desenvolvimento, a iPLA2 está expressa na zona proliferativa (Polster 

et al., 2010), mostrando que é facilmente ativada pelo lítio (Rapaport, 2001) 

incluindo a habilidade em induzir neurogênese (Rao et al., 2011). A maior 

reatividade da iPLA2 no hipocampo está relacionada com as funções biológicas 

dessa enzima, para controle funções celulares como neurogenesis (Polster et al., 

2010) e turnover do AA (Bazan et al., 1999). Evidencias sugerem que a iPLA2 no 

hipocampo participa de vias de transmissão sináptica excitatória para formação 

da LTP (Lucas et al., 2005; Wolf et al., 1995) e mecanismos de formação de 

memória (Polster et al., 2010). O efeito estimulante na secreção da cPLA2 e na 

iPLA2 é particularmente importante para o entendimento do envolvimento da 

PLA2 na fisiopatologia da DA. Anormalidades na PLA2 são frequentemente 

descritas em pacientes com DA, mostrando redução da atividade dessa enzima 

em estruturas como córtex pré-frontal e parietal (Gattaz et al., 1995; Gattaz et al., 

1996), estruturas  hipocampais (Ross et al., 1998)  e como marcadores periféricos 

em plaquetas de pacientes com demência e comprometimento cognitivo leve 

(Gattaz et al., 2004).  

Influência do lítio na síntese e secreção do BDNF 
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Já é bem descrito na literatura que o lítio influencia na secreção de BDNF 

em doses terapêuticas. Nossos resultados mostraram que o lítio aumenta a 

síntese e a liberação de BDNF em neurônios corticais e hipocampais, sem a ação 

de agentes estressores, em doses subterapêuticas e terapêuticas. Em neurônios 

corticais, onde acontece a maior liberação de BDNF, os resultados de BDNF intra 

e extracelular seguem na mesma direção, onde as doses subterapêuticas 

resultam em aumento e a dose terapêutica, em diminuição das concentrações da 

neurotrofina mediante tratamento crônico com lítio. O lítio, em concentrações 

terapêuticas, aumenta a secreção de BDNF no hipocampo, sugerindo que a 

neurogênese induzida pelo lítio seja mediada pelo BDNF (Yasuda et al., 2007). 

Lítio e proteínas  

O lítio é um potente inibidor da GSK3β por via direta e indireta. Nossos 

resultados mostraram dissociação de resultados quando comparados neurônios 

corticais e neurônios hipocampais. O aumento da GSK fosforilada confere 

neuroproteção, no presente trabalha somente em neurônios hipocampais houve 

esse aumento. Podemos considerar a ideia de que a GSK3β encontra-se mais 

abundante em estruturas hipocampais (Leroy et al., 1999), e isso faria com que o 

tratamento crônico com lítio em neurônios, sem nenhum agente agressor, não 

fosse toxico a neurônios hipocampais. Isso justifica o aumento da GSK3β em 

neurônios hipocampais e a diminuição da GSK3β em neurônios corticais. 

O lítio aumentou a CaMKII em neurônios corticais e diminuiu Akt, 

mostrando que a defosforilação da Akt foi independente de CaMKII. Trabalhos na 

literatura mostram que CaMKII ativa cPLA2, que é uma PLA2 dependente de CA+, 
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aumenta a liberação de AA e ativa Akt. A ativação da Akt é dependente de CaMKII 

(Fang Li et al., 2005). 

Lítio e liberação de citocinas 

O lítio, em doses terapêuticas aumenta a secreção de GM-CSF em 

linhagens celulares (Leroy et al., 1994); nossos resultados mostraram que 

somente em neurônios hipocampais isso foi possível na dose terapêutica. O lítio 

também aumenta a liberação de citocinas pró-inflamatórias, como TNFα, 

INFgama. O aumento foi mais proeminente em neurônios corticais, sem nenhum 

agente agressor.  

Entre os vários mecanismos que controlam a plasticidade neuronal, temos 

aqueles relacionados aos fatores de crescimento neuronal, também conhecidos 

como fatores neurotróficos. Fatores neurotróficos são, portanto, substâncias que 

regulam o desenvolvimento e a viabilidade neuronal, a formação ou regressão da 

arborização dendrítica ou axonal e o padrão de atividade sináptica tanto no 

sistema nervoso central como periférico. Inicialmente, os fatores neurotróficos 

foram considerados responsáveis por regular o crescimento e a diferenciação 

neuronal durante o desenvolvimento embrionário, mas hoje se sabe que esses 

fatores têm também uma função vital na plasticidade de neurônios adultos 

(Reichardt, 2006). 

A produção de citocinas em neurônios e células da glia são responsáveis 

pela sinalização celular, essa resposta secretória a estímulos depende da 

sensibilidade e do tipo de produto secretado (Deverman e Patterson, 2009; Morale 

et al., 2001, Sorce et al., 2011). Quando diferentes tipos celulares coexistem no 

mesmo tecido (ou modelo experimental), a interação entre as células resulta em 
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diferente mecanismo de secreção.  A comunicação de neurônios e glias são 

essenciais para a regulação de efeitos de sinalização intracelular, incluindo 

formação e estabilização da sinapse (Sorce et al., 2011). Em co-culturas de 

neurônios, corticais ou hipocampais, e células da glia, a produção de fatores 

solúveis é diferente quando comparada em cultura de neurônios e células da glia 

cultivadas separadamente (Shi et al., 2013). No presente estudo observamos a 

secreção de citocinas pró e anti-inflamatórias, como consequência do tratamento 

crônico com lítio em co-culturas de neurônios com células da glia. Esse efeito foi 

dose dependente (terapêutica vs subterapêuticas), com certas peculiaridades 

quanto a secreção (córtex vs hipocampo). Microdoses de lítio diminuiu a secreção 

de GM-CSF em culturas neuronais e aumentou em neurônios hipocampais. 

Nesses dois tipos celulares, o tratamento crônico com lítio está associado com o 

aumento da secreção de citocinas pró-inflamatórias INF-gama e IL-1beta em 

doses subterapêuticas e terapêuticas, respectivamente. A secreção de citocinas 

anti-inflamatórias apresentou, em neurônios corticais e hipocampais, aumento da 

IL-10 semelhante aos resultados encontrados por Rapaport e Manji (2001). Este 

trabalho mostrou que em cultura de leucócitos ex vivo, tratado com 5mM de lítio,  

aumento a secreção de IL-10. Em baixas doses de lítio, nossos resultados 

mostraram aumento na secreção de TNF-alfa, em neurônios corticais e 

hipocampais, no entanto a secreção de IL-5 apresentou resultados opostos, 

diminuindo em neurônios corticais e aumentando em neurônios hipocampais. 

A magnitude do efeito biológico das concentrações de citocinas ainda é 

pouco entendida. Células gliais são responsáveis por mediar essas respostas e 

secreções de citocinas pró e anti-inflamatórias. Receptores de citocinas são 
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expressos em neurônios, micróglias, astrócitos, oligodendrócitos e células 

endoteliais no CNS. A densidade dos receptores específicos varia de acordo com 

as regiões cerebrais (Sorce et al., 2011; Veenstra and Ransohoff, 2012; Lins and 

Borojevic, 2000). Esses mediadores atuam de forma bidirecional, conferindo 

proteção imune e suporte trófico no cérebro, induzindo respostas inflamatórias, 

podendo levar a morte neuronal por vias de apoptose (McAfoose et al., 2009, Kaur 

et al., 2014). 

Li e colaboradores (2011) mostraram que o tratamento com lítio inibe a 

secreção de citocinas pró-inflamatórias IL-1beta no cérebro de ratos submetidos 

a isquemia (Li et al., 2011). Nossos resultados sugerem um efeito contrário, 

indicando que o lítio estimula a secreção dessa citocina em neurônios na ausência 

de fatores estressores. IL-1-beta e TNF-alfa estão presentes nos estágios iniciais 

do neurodesenvolvimento, diminuindo no nascimento e aumentando novamente 

em eventos de sinaptogênese (Perez-Asensio et al., 2013). Nossos resultados 

sugerem que essa citocinas participa de processos homeostáticos como 

plasticidade sináptica, que está relacionado com aprendizagem e memória 

(McAfoose et al., 2001, Yirmiya et al., 2011). No entanto, a superexpressão de IL-

1beta em cérebro de ratos está associada a comprometimento de memória 

(Machado et al., 2015) e a secreção homeostática da IL-1beta no hipocampo 

ocorre durante a indução e manutenção da LTP (Goshen et al., 2007, Monje et al., 

2003). IL-4 tem sua função relacionada com o aprendizado e memória, sua baixa 

regulação causa deficiências na LTP hipocampal (Kiyota et al., 2010). Nossos 

resultados corroboram com Rapaport e Manji (2001), mostrando que o tratamento 

crônico com lítio estimula a secreção de IL-4. A secreção de TNF-alfa foi 
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estimulada pelas concentrações subterapêuticas de lítios em co-culturas de 

células da glia com neurônios corticais e hipocampais e a IL-10 estimulada 

somente pela dose terapêutica. TNF-alfa participa da regulação sináptica no 

hipocampo (Stellwagen et al., 2006) e a IL-10 pode afetar funções cognitivas e 

formação da memória (Yirmiya et al., 2011). Nossos resultados mostraram que o 

tratamento crônico com lítio modifica a secreção de citocinas pró e anti-

inflamatórias sem alteração na viabilidade celular das co-culturas de neurônios 

corticais e hipocampais com células da glia.  

Doses terapêuticas e subterapêuticas de lítio 

Quando dissociamos as doses de tratamento em subterapêuticas e 

terapêuticas, podemos perceber que as doses de 0.02mM e 0.2mM, tanto em 

neurônios corticais quanto em neurônios hipocampais, apresentam maior 

quantidade de vias com significância estatística. Importante ressaltar que o 

estímulo do lítio nessas vias se dá em ambiente fisiológico, sem um agente 

estressor. A dose de 0.02mM apresentou ainda mais alterações quando 

comparado córtex com hipocampo. As Figuras 12 e 13 resumem, 

esquematicamente, os principais efeitos observados em neurônios corticais e 

hipocampais em resposta ao tratamento com lítio em doses terapêuticas e 

subterapêuticas. 

Os efeitos do lítio sobre a expressão de proteínas e a liberação de citocinas 

foram menos pronunciados em dose terapêutica do que em doses 

subterapêuticas. 
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Figura 11: Proteínas e citocinas alteradas em neurônios corticais e hipocampais, 

mediante o tratamento crônico com 0.02mM de lítio, com significância estatística. 

 

Figura 12: Proteínas e citocinas alteradas em neurônios corticais e hipocampais, 

mediante o tratamento crônico com 0.2mM de lítio, com significância estatística. 

As culturas de neurônios corticais e hipocampais tratadas com lítio 2mM não 

apresentaram indícios de perda na viabilidade celular (Figura 14).  
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Figura 13: Proteínas e citocinas alteradas em neurônios corticais e hipocampais, 

mediante o tratamento crônico com 2mM de lítio, com significância estatística. 

 

Inibição da PLA2 e proteínas CaMK-II, AKt, e GSK3β  

As enzimas GSK3B e a PLa2 são essenciais para a homeostasi neuronal, e 

ambas estão envolvidas na fisiopatologia de desordens psiquiátricas (Ross et al., 

2006; Gattaz et al., 2011). A redução da atividade da PLA2 está relacionada com 

a redução da liberação do AA. Já é bem descrito que o AA modula a tividade de 

quinases como PKA, CaMKII, Akt and PKC ( Yoshida et al., 2007). Nossos 

resultados corroboram com a literatura e ainda indicam que a inibição da Akt pelo 

AA altera GSK total. A inibição da PLA2  alterou a expressão proteica da CaMKII, 

sem significância estatística. Contudo, nossos resultados mostram evidências da 

influência da inibição da PLA2 ( c e iPLA2) altera a GSK3β total, sem influencia de 

CaMKII, Akt  e na fosforilação da GSK3 em Ser9. 

6. CONCLUSÃO 
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1) O lítio aumentou a atividade enzimática da iPLA2 e da cPLA2, tanto em 

neurônios corticais como em neurônios hipocampais. 

2) A atividade da GSK3β foi inibida pelo tratamento crônico com lítio em 

neurônios hipocampais e apresentou efeito contrário em neurônios 

corticais. Sem alterações na proteína tau. 

3) Observamos comportamentos diferentes das diferentes proteínas 

analisadas em culturas de neurônios corticais e hipocampais. 

4) O tratamento nas doses subterapêuticas aumentou a secreção de citocinas 

pró e ainti-inflamatórias tanto em neurônios corticais quanto em neurônios 

hipocampais. 

5) A inibição da cPla2 e da iPLA2 não alterou de forma significativa proteínas 

como GSK Ser9, Akt e CaMKII. 

6) As doses subterapêuticas (0,02 e 0,2 mM) apresentaram a maior 

quantidade de modificações biológicas, quando comparada com a dose 

terapêutica (2mM).  
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7. ASPECTOS ÉTICOS 

A aprovação pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da FMUSP foi 

obtida antes do início dos estudos descritos neste plano, que se insere no Projeto 

Temático FAPESP 2009/52825-8, intitulado “NEUROBIOLOGIA DA DOENÇA DE 

ALZHEIMER: Marcadores de Risco, Prognóstico e Resposta Terapêutica, de 

autoria de Wagner F. Gattaz, Emmanuel Dias-Neto e Orestes V. Forlenza”. O 

trabalho será desenvolvido no Laboratório de Neurociências (LIM-27) do Instituto 

de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. O manuseio e o sacrifício 

de animais serão conduzidos segundo os princípios estabelecidos em “Guide for 

the care and use of laboratory animals” (ISBN 0-309-05377-3), National Institute 

Health (NIH publication No. 86-23, revised 1985). O presente trabalho já possui 

aprovação do comitê de ética CAPPesq. 
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