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Resumo  
 

A nicotina é um alcalóide extraído da planta do tabaco e age como agonista em 

neurônios e outras células que expressam receptores nicotínicos. Essa substância 

é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica e mimetizar os efeitos da 

acetilcolina endógena ao interagir com os diferentes subtipos de receptores. O 

hipocampo e o cerebelo são regiões encefálicas ricas em receptores nicotínicos 

como o 7 e o 4β2 que estão também envolvidos na progressão de doenças 

neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, e neuropsiquiátricas, como a 

esquizofrenia, ambas apresentando um contexto inflamatório. O lipopolissacarídeo 

(LPS) é um indutor inflamatório que age via receptor toll-4 (TLR-4) ativando, dentre 

outros, o fator de transcrição NF-B. Vários estudos têm demonstrado tanto in vitro 

quanto in vivo que a exposição crônica à nicotina inibe a resposta imune. Uma vez 

que o fator de transcrição NF-B regula a expressão gênica de diversos fatores que 

medeiam a plasticidade e o desenvolvimento neuronal e inflamação, nosso objetivo 

foi avaliar os efeitos da nicotina crônica sobre a via de sinalização induzida pelo 

LPS. Sendo assim, avaliou-se a translocação nuclear do NF-B, a expressão de 

indutores inflamatórios (TNF, IL-1β e iNOS) e também do receptor TLR-4 tanto no 

hipocampo quanto no cerebelo. Além disso, foram determinados os níveis 

plasmáticos das citocinas TNF, IL-1β, MIP-1, CINC2/β. Nossos resultados 

mostram que, perifericamente, o LPS induziu a produção das citocinas plasmáticas, 

mas a nicotina não foi capaz de reverter seus efeitos. Já no cerebelo e no 

hipocampo, a nicotina crônica (0,1 e 1,0 mg/kg) interferiu significativamente na 

translocação do NF-B induzida pelo LPS, levando inclusive a um bloqueio 

importante da expressão do mRNA de TNF, IL-1β, iNOS no hipocampo, e de IL-1β 

no cerebelo. Ademais, no hipocampo, a nicotina também interferiu na expressão do 

receptor TLR-4. A mecamilamina, antagonista heteromérico não-seletivo não foi 

capaz de reverter os efeitos da nicotina sobre o NF-B no hipocampo, mas o fez no 

cerebelo. Já o antagonista seletivo de receptor 7, metililaconitina, bloqueou a ação 

da nicotina no hipocampo.  



 
 

Abstract 
 

Nicotine is an alkaloid extracted from Tobacco plants, and it acts as an agonist in 

neurons and other cells that express nicotinic receptors. This substance crosses the 

blood brain barrier and mimics endogenous acetylcholine in interacting with various 

receptor subtypes. The hippocampus and cerebellum are brain regions rich in 

nicotinic receptors including α7, α4β2 and other subtypes, involved in 

neurodegenerative and neuropsychiatric disorders, including Alzheimer disease and 

schizophrenia, respectively, in a neuroinflammatory context. The lipopolysaccharide 

(LPS) is a known inflammatory inducer that exerts its effects through the Toll-like 

receptor 4 (TLR-4) and activates the transcription factor NF-B. In the present work, 

we evaluate the effects of chronic nicotine on the nuclear translocation of NF-B, on 

the expression of NF-B regulated inflammatory inducers (TNF, IL-1β and iNOS) 

and on the LPS-induced TLR4 mRNA expression in response to chronic nicotine 

treatment in hippocampus and cerebellum. In addition, we accessed the production 

of peripheral cytokines (TNF, IL-1β, MIP-1α, CINC 2α/β). Our results demonstrate 

that LPS induced the production of peripheral cytokines but nicotine treatment did 

not interfere in their plasma levels. However, in cerebellum and hippocampus, 

chronic nicotine 1.0 and 0.1 mg/kg interfered in the LPS-induced NF-B leading to a 

deficient mRNA expression of its related genes TNF, IL-1β and iNOS in 

hippocampus and of IL-1β, in cerebellum. Chronic nicotine (0.1 mg/kg, s.c.) 

significantly interfered in the TLR4 mRNA expression in LPS-challenged animal 

group in hippocampus. The non-selective heteromeric antagonist mecamylamine 

(1.0 mg/kg s.c.) reverted the nicotine effects over NF-B nuclear translocation in 

cerebellum, but not in hippocampus. On the other hand, the α7 antagonist 

methyllycaconitine (MLA) (5.0 mg/kg i.p.) reverted the nicotine effects over NF-B in 

hippocampus but not in cerebellum. Nicotine prevents LPS effects, both in 

cerebellum and hippocampus, once it reduced significantly the nuclear translocation 

of NF-B and the expression of related pro-inflammatory cytokines. Besides, the 

nicotinic effects seem to be mainly mediated by heteromeric receptors in cerebellum 

and through α7 receptors in hippocampus.  



 

 

 

 
 

 

1. Introdução 
 

 

 

 

 

 

"All religions, arts and sciences are 
directed toward ennobling man's life, 
lifting it from the sphere of mere 
physical existence and leading the 
individual toward freedom.”  

Albert Einstein 
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1.1. A Nicotina 
 

A nicotina, alcalóide extraído da planta do tabaco, é sintetizada nas 

raízes e transportada pelo caule até as folhas. Nas regiões mais altas e nas 

áreas próximas ao talo, armazenam-se suas maiores concentrações. 

Todavia, o conteúdo de nicotina varia com os tipos da planta, Nicotiana 

rústica, Nicotiana glutinosa e Nicotiana penicilata. As mais conhecidas são a 

Nicotiana tabacum, por ser suave e de aroma leve, e a Nicotiana rústica, 

mais forte e de paladar menos agradável, e que produz quantidades maiores 

de nicotina sendo cultivada na Rússia e em outros países asiáticos 

(Djordjevic & Doran, 2009)  

Estruturalmente, a nicotina é uma amina terciária composta por anéis 

de piridina e pirolidina. No tabaco, os dois enantiômeros L-nicotina e D-

nicotina estão permanentemente presentes sendo o primeiro 100 vezes mais 

ativo do ponto de vista farmacológico, constituindo 90% do total (Benowitz, 

2009). No ato de fumar, a brasa do cigarro atinge em torno de 800°C e 

surgem formas racêmicas. Os enantiômeros da nicotina variam com as 

plantas do tabaco. Na Nicotiana tabacum encontram-se os mais importantes 

do ponto de vista farmacológico, como a anabasina, anabatina, nornicotina, 

miosina, N-metilanabasina nicotirina, nornicotirina. Nornicotina e anabasina 

possuem atividade semelhante à da nicotina, uma vez que são capazes de 

se ligar aos receptores nicotínicos e têm alta afinidade pelos que 

apresentam em sua composição os subtipos 7 e 6 (Mastropaolo et al., 

2004; Papke et al., 2007). O tipo do tabaco, o modo e a frequência das 

tragadas influenciam na quantificação desses alcalóides. Os principais 
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metabólitos da nicotina, quantitativa e qualitativamente, são a cotinina e o 

óxido-N-nicotina (Figura 1) (Rosemberg, 2005). Vale lembrar que alguns 

vegetais da família das solanáceas como a batata, couve-flor, pimentão 

verde, tomate, e em alguns chás como o chá preto e o chá verde produzem 

nicotina, mesmo que em baixas quantidades. Além disso, ainda existe a 

possibilidade de contaminação de produtos agrícolas por alguns inseticidas 

que apresentam em sua composição a nicotina (Siegmund et al., 1999). 

 

 

Figura 1. A. Enantiômeros (formas racêmicas D-L), nornicotina e anabasina, com atividade 
semelhante à da nicotina. B. Estrutura química da nicotina (formas racêmicas D-L) e dos 
principais metabólitos (formas racêmicas D-L) provenientes de sua biotransformação, a 
cotinina e a N-óxidonicotina. 

 

Muitos trabalhos têm demonstrado que a nicotina é capaz de transpor 

a barreira hematoencefálica (BHE) e alterar a formação de microvilosidades 

da sua camada endotelial, reduzindo algumas junções celulares e até 

A

B
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atenuando os níveis e/ou a função de determinados receptores nicotínicos 

localizados na BHE (Abbruscato et al., 2002). Perifericamente, a nicotina é 

oxidada no fígado via CYP2A6 (humanos) e CYP2B1 (ratos) formando a 

cotinina. Entretanto, ainda não está claro se a cotinina encontrada no 

encéfalo é proveniente do plasma periférico ou da metabolização central da 

nicotina. Dados obtidos in vivo sugerem que a presença da cotinina no SNC 

pode resultar da metabolização central da nicotina via CYP2B1, já que essa 

enzima também foi identificada no encéfalo de ratos, e que esse processo 

encontra-se aumentado após uma exposição crônica à nicotina (Jacob et al., 

1997; Lockman et al., 2005). 

 

1.2. Nicotina e os Receptores Nicotínicos Neuronais 
 

A nicotina possui efeito agonista nos neurônios e em outras células 

que expressam receptores de acetilcolina (nAChRs). Essa substância é 

capaz de atravessar a BHE e de mimetizar os efeitos da acetilcolina 

endógena interagindo com mais de um subtipo de receptor (Newman et al., 

2002). 

O receptor nicotínico de acetilcolina, encontrado em diversos tecidos 

e em leucócitos, é um canal iônico que medeia a neurotransmissão em 

junções neuromusculares, gânglios autonômicos e em algumas regiões do 

sistema nervoso central, incluindo o núcleo colinérgico basal, telencefálico, 

núcleos colinérgicos pontinos dorsais e a habênula, cuja ativação é 

responsável pela potenciação das funções cognitivas, estimulação 

psicomotora, recompensa e analgesia (Zanardi et al., 2002). Eles estão 
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localizados tanto pré quanto pós-sinapticamente e sua ativação pela 

acetilcolina gera abertura do canal permitindo a entrada de íons sódio e 

cálcio na célula e consequente saída de íons potássio (Romanelli & Gualtieri, 

2003; Vaupel et al., 2007). Esses receptores pertencem a uma família de 

canais iônicos que estão associados à modulação da liberação dos 

neurotransmissores dopamina, norepinefrina, GABA e glutamato 

(Wonnacott, 1997; Girod & Role, 2001; Newman et al., 2002; Schapira et al., 

2002) 

Como a maioria dos canais iônicos, os receptores nicotínicos são 

homo ou heteropentaméricos sendo que cada monômero pertence a um 

conjunto de 9 subunidades alfa (α2 a α10) e 3 subunidades beta (β2 a β4), 

expressos nos vertebrados, com cada uma dessas apresentando quatro 

domínios transmembrana (Albuquerque et al., 2000; Picciotto et al., 2000; 

Schapira et al., 2002) (Figura 2). Esses receptores são bem conservados 

entre as espécies, com exceção da subunidade α8, identificada até o 

momento apenas em aves (Albuquerque et al., 2009). Enquanto cada 

subunidade apresenta quatro domínios transmembrana, os sítios de ligação 

aos agonistas estão localizados na interface das subunidades. Tanto os 

ligantes naturais, como toxinas e o peptídeo β-amilóide (βA), quanto os 

sintéticos, peptídeos de apolipoproteínaE (Gay et al., 2008) e outras 

moléculas, (Bhatti et al., 2008) podem exibir diferentes afinidades pelos 

subtipos de receptor (Schapira et al., 2002). Com base em propriedades 

farmacológicas, pelo menos duas classes de receptores nAChRs são 

expressos no SNC. Uma consiste daqueles que se ligam a agonistas 

nicotínicos com afinidade µM e à -bungarotoxina compostos pelas 
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subunidades α7, α8, 78, 9 e/ou 10 e os que se ligam à agonistas 

nicotínicos com afinidade nM mas não à -bungarotoxina formados pelas 

combinações 2, 3, 4 ou 6 tanto com β2 quanto com β4 (ex., β2 e 

3β4) e também com a participação das subunidades 5 ou β3 (ex., 

42β3) (Zoli et al., 1998; Gotti et al., 2007).  

 

 

 
Figura 2. Estrutura dos receptores nicotínicos neuronais. Pode-se observar os quatro 
domínios transmembrana e as subunidades α/β que compõem o receptor. A ligação do 
agonista no sítio de ligação presente na interface das subunidades leva à abertura do canal 
iônico e passagem de íons (Bate & Gardiner, 1999). 

 

Diante disso, estudos revelaram a existência de quatro tipos comuns 

de receptores nicotínicos em diferentes combinações (Tabela 1): (I) 

subunidade 7 (homomérico ou heteromérico combinado com 8, 9, 10, 

5 ou β2; (II) 4β2 [(4)2(β2)3, (4)3(β2)2, (4)2(β2)2(5)] (III) 3β4β2; (IV) 

a Uma subunidade do nAChR

Sítio de ligação

Extracelular

Citoplasma
Passagem de 
íons pelo canal

Sítio de ligação para o 
neurotransmissor

Subunidade β
Subunidade α

comporta

Mudança na concentração 
iônica intracelular

Quatro domínios 
transmembrânicos
hidrofóbicos (M1‐M4)

Extracelular

Citoplasma

b Secção transversal de cinco 
subunidades (2x α e 3x β) do nAChR
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2β4/4β4 (Girod et al., 1999; Khiroug et al., 2002; Albuquerque et al., 

2009). 

O subtipo mais comumente encontrado no SNC é o heteromérico 

α4β2* e o α7, enquanto que no sistema nervoso autônomo o subtipo α3β4* 

parece predominar (os asteriscos representam outras subunidades que 

podem compor o pentâmero) (Figura 3). Estudos desenvolvidos por Turner e 

colaboradores (2005) demonstraram que o cerebelo do rato expressa, além 

de receptores 7, os receptores heteroméricos simples com duas 

subunidades distintas (α3β4, α4β2) e quatro compostos por três subtipos 

diferentes (α3α4β2, α3α4β4, α3β2β4, α4β2β4), com cada um representando 

de 10 a 12% da população total de nAChRs. No cerebelo, esses receptores 

controlam a liberação de glutamato, GABA e norepinefrina (Didier et al., 

1995; Reno et al., 2004). Já o hipocampo de ratos é uma região rica em 

receptores homoméricos e heteroméricos α7 (7β2), o que foi demonstrado 

por estudos utilizando os ligantes α-bungarotoxina e metililaconitina (MLA) 

(Orr-Urtreger et al., 1997; Khiroug et al., 2002). Além disso, encontram-se 

também as subunidades α3, α4, α5, β2, β3, β4 (Jones et al., 1999). 
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Figura 3. Modelo de homologia de quatro subunidades de receptores nicotínicos humanos 

nativos e sua interface (α4β2, α4β4, α3β2, α77). A acetilcolina apresenta-se retida no sítio 
de ligação ao agonista na interface dos monômeros α4(subunidade 1) e β2 (subunidade 2). 
Em cobre: subunidades α; azul: subunidades β; amarelo: sítio de ligação (Schapira et al., 
2002) 

 

Do ponto de vista funcional, é importante compreender a composição 

dos receptores. Como exemplo, pode-se citar os receptores que contêm a 

subunidade α7, que apresentam alta permeabilidade ao Ca2+, rápida 

dessensibilização e baixa afinidade à acetilcolina e nicotina. Já os que 

contêm as subunidades α4β2 possuem maior afinidade à nicotina e à 

acetilcolina e dessensibilização mais lenta (Cordero-Erausquin et al., 2000; 

Metherate, 2004; Suzuki et al., 2006). Shytle e colaboradores (2004) 

descreveram a presença dos receptores α7 na microglia residente no 

encéfalo de ratos e seu envolvimento com a supressão da neuroinflamação. 
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Tabela 1. Classificação proposta para os receptores nAChRs no cérebro de rato. 

Classe do receptor  Composição 
Localização predominante 

no SNC 

Ligantes de alta 
afinidade no 
equilíbrio 

Farmacologia 

Tipo 1  α7  Córtex e área límbica αBTx Sensível à αBTx e ao 
MLA, 
dessensibilização 
rápida 

 
Tipo 2  β2‐α4‐(α5) 

 
β2‐(α2?) 
β2‐(α3?) 
β2‐(α6‐β3?) 

Todo SNC, α5 exceto 
cerebelo, pineal 
IPn 
Hipocampo 
Núcleo Catecolaminérgico 

EPI>NIC=CYT=MCC=
ACH 

 
Insensível ao MLA, 
NIC>>CYT, 
DHβE=MECA 

 
Tipo 3  β4‐α3‐β2(α5?) 

 
MHb, IPn, medula dorsal  EPI 

 
Insensível ao MLA, 
CYT=NIC,DHβE<MEC
A baixo decaimento 
a 100µM NIC. 

 
Tipo 4  (β4‐α4) 

(β4‐α2) 
MHb lateral 
IPn dorsal 

EPI>CYT>MCC=ACH 
 
Insensível ao MLA, 
CYT=NIc, 
DHβE<MECA 
decaimento rápido a 
100µM NIC. 

ACH: acetilcolina; αBTx: α-bungarotoxina; MCC: metilcarbamilcolina; CYT: citisina; DHβE: diidro-β-
eritroidina; EPI: epibatidina; IPn: núcleo interpeduncular; MECA: mecamilamina; MHb: habênula média; 
MLA: metilicaconitina; NIC, nicotina (Zoli et al., 1998; Gotti & Clementi, 2004) 

 

A exposição crônica à nicotina, como já se demonstrou em alguns 

trabalhos (Marks et al., 1983; Schwartz & Kellar, 1983; Sanderson et al., 

1993) pode levar a um aumento dos receptores nicotínicos disponíveis. Este 

aumento já foi demonstrado em modelos animais e em indivíduos fumantes 

(Benwell et al., 1988; Breese et al., 1997; Perry et al., 1999). Acreditava-se 

que a regulação positiva desses receptores poderia estar relacionada à 

dessensibilização dos nAChRs. Sendo assim, a nicotina administrada 

cronicamente converteria o receptor de uma forma ativa para a 

dessensibilizada caracterizando um mecanismo de adaptação para 

compensar a perda de função. Entretanto, estudos realizados in vitro, com 
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linhagens celulares sem estimulação colinérgica e consequentemente sem 

função a perder, refutam essa teoria (Whiteaker et al., 1998). 

Aparentemente, essa regulação positiva dos receptores não é proveniente 

de uma alteração transcricional, mas sim de uma modificação da proteína ou 

dimerização das subunidades (Marks et al., 1992), bem como de um 

recrutamento de estoque de receptores pré-existentes (Bencherif et al., 

1995). 

Os subtipos de receptores respondem de maneira diferente ao 

tratamento crônico com nicotina. Os receptores α4β2 e os α3β2  

apresentam-se mais sensíveis à regulação positiva e demoram mais para 

retornar aos níveis iniciais. Sugere-se que esses receptores sofrem 

maturação mais ineficiente e por isso são mais sensíveis à estimulação pela 

nicotina. Uma vez que esse alcalóide é capaz de atravessar a membrana 

celular, ele agiria sobre os receptores localizados no retículo endoplasmático 

acelerando a sua maturação (Darsow et al., 2005; Sallette et al., 2005). Já 

os receptores α3/α4β4 são mais dificilmente regulados positivamente (Wang 

et al., 1998; Meyer et al., 2001), podendo até reduzir a sua quantidade 

(Nguyen et al., 2003). Além disso, os receptores α7 também são regulados 

positivamente mas na presença de concentrações maiores de nicotina do 

que as necessárias para se obter o mesmo efeito com os receptores α4β2 

(Peng et al., 1997). 

1.3 Receptores nicotínicos e doenças neuropsiquiátricas 
 

Estudos mostram que os receptores nicotínicos estão intimamente 

ligados às doenças de Alzheimer, de Parkinson e à esquizofrenia (Guan et 
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al., 2002; Pimlott et al., 2004). A doença de Alzheimer (DA) caracteriza-se 

por uma neurodegeneração progressiva e atinge mais da metade dos 

indivíduos idosos que apresentam demência (Turner et al., 2008). Há alguns 

anos, o neurotransmissor acetilcolina tornou-se foco na pesquisa para essa 

doença quando demonstrou-se que seus níveis encontravam-se baixos 

nesses pacientes e que isso estava associado à um déficit cognitivo 

importante. O hipocampo, o córtex frontal e a amígdala são regiões que 

recebem projeções colinérgicas fronto-basais e as células desse grupo são 

particularmente destruídas na DA (Pimlott et al., 2004) 

Os receptores α7 constituem um alvo terapêutico pelo seu potencial 

no processamento sensorial e na proteção celular (de Jonge & Ulloa, 2007) 

sendo que os níveis desses receptores em indivíduos com DA permanece 

estável ou apresenta uma perda modesta. Estudos realizados em cortes de 

hipocampo mostram que a subunidade α7 possui uma grande tolerância ao 

peptídeo βA, podendo inclusive interagir com ela e por isso apresenta uma 

perda de apenas 14% enquanto que os demais subtipos não-7 atingem 

uma redução de 54% (Pettit et al., 2001). Além disso, o bloqueio pré e pós-

sináptico do receptor 7 possui implicações importantes na perda cognitiva 

da DA (Liu et al., 2001). Ademais, estudos avaliando o número de sítios 

ligantes de alta afinidade para agonistas presentes em indivíduos com DA, 

demonstraram que o subtipo 4β2 era bastante atingido no decorrer da 

doença (Warpman & Nordberg, 1995; Martin-Ruiz et al., 1999; Wevers et al., 

2000). As placas amilóides estão circundadas por microglia e essas células 

são ativadas pelo peptídeo βA e iniciam um ciclo de síntese e liberação de 

citocinas (IL-1, IL-6 e TNF) induzindo a migração de monócitos pela BHE. 
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Tanto o fator de necrose tumoral (TNF) quanto a interleucina-1 (IL-1) podem 

aumentar a expressão da proteína precursora do amilóide e do peptídeo βA. 

Níveis elevados dessas citocinas foram identificados em pacientes com DA 

(Rainero et al., 2004). Diante disso, estudos realizados com exposição à 

nicotina e também ao peptídeo βA reduziu o número de células mortas e 

também a formação de placas amilóides (Ono et al., 2002; Utsuki et al., 

2002). Além disso, o bloqueio 7 com -bungarotoxina, e de 4β2, com 

dihidro-beta-eritroidina, inibiu os efeitos neuroprotetores (Kihara et al., 1998). 

A administração aguda de nicotina melhorou o déficit visual dos pacientes 

com DA (Jones et al., 1992) e a crônica induziu uma melhora na atenção 

(White & Levin, 2004). 

No caso da esquizofrenia, alucinações e disfunções cognitivas são 

algumas das características presentes nessa doença (Andreasen, 1995). 

Uma mudança na quantidade de neurotransmissores como dopamina, 

serotonina, glutamato e ACh tem sido associadas à essa doença. Dados 

indicam uma queda nos níveis de receptores α4β2 e α7 no hipocampo, no 

neocórtex e no estriado (Breese et al., 2000; Leonard et al., 2000; Levin et 

al., 2002). Além disso, estudos mostram que 95% dos pacientes 

esquizofrênicos fumam, o que estaria minimizando os efeitos da queda nos 

níveis de nAChRs no cérebro (Freedman et al., 2000). Mais ainda, fatores 

ambientais, como trauma, anoxia, e genéticos influenciam na resposta 

inflamatória e contribuem para essa doença uma vez que níveis plasmáticos 

de várias citocinas como a IL-1β e a IL-6 estão aumentados (Hanson & 

Gottesman, 2005). 
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As disfunções colinérgicas também têm sido relacionadas aos 

pacientes com Parkinson (DP). Os distúrbios de movimento associados a 

essa doença vêm acompanhados de quedas nos níveis de dopamina, dos 

sítios para recaptação desse neurotransmissor no núcleo caudado, putâmen 

e queda na quantidade de sítios de alta afinidade para ligação de agonistas 

colinérgicos no estriado, refletindo em um déficit de receptores nessas 

regiões (Oishi et al., 2007). Existem evidências de uma queda nos níveis da 

subunidade 3 no núcleo caudado, no córtex temporal e no hipocampo; da 

β2 no córtex temporal e no hipocampo; aumento da 7 no córtex temporal 

mas nenhuma alteração nas subunidades 4 (Guan et al., 2002; Quik et al., 

2007). Além disso, pacientes que apresentam essa doença possuem uma 

microglia ativada nas proximidades de neurônios da substancia nigra e a sua 

inibição, com agentes como a naloxona ou tetraciclina minociclina, mostrou-

se neuroprotetora em modelos animais de DP (Gao et al., 2003; McGeer & 

McGeer, 2004). No caso da doença de Parkinson, a ativação dos receptores 

nicotínicos, pelo uso de patches e gomas de mascar contendo nicotina, 

induzem uma melhora no déficit motor dos indivíduos, como tremores e 

bradicinesia (Kelton et al., 2000; Villafane et al., 2007). 

1.4. O fator de transcrição NFB 
Descrito em 1986 por Sen & Baltimore, o NF-B é um dímero, 

geralmente constituído pelas subunidades p65 (RELA) e p50 (NF-B1) 

(Baeuerle & Baltimore, 1996; Siebenlist, 1997). Além destas subunidades, 

outras constituem essa família, tais como a c-Rel (REL), RELB e p52 (NF-

B2). Todas compartilham uma região de homologia amino-terminal REL 
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(RHD) e que são reguladas por oito membros da família do IB (Figura 4). 

Os dímeros de NF-B se ligam aos sítios B nos promotores ou indutores 

(enhancers) dos genes alvo. A transcrição de REL, RELB e p65 é regulada 

positivamente por domínios de transativação (TAD). Já a p50 e p52 não 

possuem esses TADs (Ghosh et al., 1998; Carmody & Chen, 2007; Ghosh & 

Hayden, 2008). 

 

Figura 4. Família do NF-B e do IB. São 7 as proteínas do NF-B p65, c-Rel, RelB, p105, 
p50, p100 e p52, todas possuem o domínio de homologia Rel (RHD). Essa região é 

responsável pela ligação ao DNA, dimerização e ligação das proteínas do IB às 

subunidades do NF-B. TAD são domínios de transativação localizados na região C-
terminal. As regiões ricas em glicina (GRR) estão presentes nas proteínas p105 e p100 que 
indicam o processamento proteassômico para gerar a p50 e p52, respectivamente. As 
proteínas IB regulam a atividade transcricional do NF-B. Elas possuem repetições de 

ankirina (ANK) que medeiam a interação das proteínas do IB com a RHD do NF-B. LZ: 
leucine zipper; DD: death domain;PEST: proline, glutamic acid, serine and threonine rich; 
CC: coiled-coil; HLH: helix-loop-helix; NBD: NF-B-essential-modulator-binding domain; ZF: 
zinc-finger; BCL-3: B-cell lymphoma 3 (Carmody & Chen, 2007; Ghosh & Hayden, 2008). 
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O fator de transcrição NF-B é ativado em resposta a diferentes 

estímulos como glutamato, neurotrofinas, peptídeo -amilóide, citocinas (ex. 

IL-1 e o TNF), glicocorticóides, produtos provenientes de vírus e bactérias, 

irradiação ultravioleta, sintase de óxido nítrico induzível (iNOS), 

ciclooxigenase tipo 2 (COX-2) dentre outros (O'Neill & Kaltschmidt, 1997). 

Quando não estimulado, o NF-B encontra-se no citoplasma ligado a uma 

proteína inibitória, o IB. A família dessa proteína IB possui três grupos 

funcionais IB, IBβ e IB, presentes no citoplasma de células não 

estimuladas e que podem ser degradadas e novamente sintetizadas em 

reposta a algum estímulo. Além disso, existem as proteínas precursoras 

p100 e p105, podendo ser processadas para formar as subunidades p50 e 

p52 ou serem degradadas. Por fim, as IBs mais atípicas, IB, BCL-3 (B-

cell lymphoma 3) e IBNS, geralmente não são expressas em células não 

estimuladas, mas podem ser induzidas e migrarem para o núcleo (Basak et 

al., 2008; Ghosh & Hayden, 2008). Após uma estimulação celular, o IB é 

ubiquitinado e sofre degradação proteassômica que permite a migração 

nuclear do NF-B. O complexo IKK, responsável pela fosforilação do IB, 

possui duas subunidades homólogas IKK e IKKβ e uma regulatória IKK 

(NEMO). Na via canônica, a qual envolve a ativação induzida por IL-1 e TNF, 

o IKKβ parece ser suficiente para fosforilação do IB, mais ainda, o IKK 

também participa de todas as vias canônicas, foco do presente trabalho. 

Este complexo impede a translocação do NF-B para o núcleo (Zandi et al., 

1997), portanto, a fosforilação e a degradação do IB são necessárias para 
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que ocorra a translocação desse fator de transcrição do citoplasma para o 

núcleo (Figura 5) (Palombella et al., 1994; Baeuerle & Baltimore, 1996; 

Baldwin, 1996; Pickart, 1997)  

 

Figura 5. Translocação nuclear do fator de transcrição NF-B. Na presença de um estímulo 

inflamatório, o complexo IKK fosforila a proteína inibitória IB ativando um sinal de 

ubiquitinação que levará a degradação proteassômica de IB e conseqüente liberação do 

NF-B. Esse fator de transcrição, no núcleo, irá se ligar ao seu sítio B em promotores ou 
enhancers dos genes alvo induzindo a transcrição. A ubiquitinação da subunidade p65 
levará a sua degradação e término da transcrição. 

 

O interesse crescente no estudo deste fator de transcrição decorre da 

enorme quantidade de genes e processos celulares que o NF-B regula, tais 

como: desenvolvimento, plasticidade, morte e defesa celular. Entre os genes 

regulados podemos citar: os envolvidos na síntese de enzimas, como da 

iNOS e da  COX-2i e da enzima de defesa antioxidante, a superóxido 

dismutase; TNF; IL-1β; E-selectina; complexos de histocompatibilidade de 

classe I e II. Adiciona-se a este amplo espectro de ação, o fato de que vários 

genes virais são regulados pelo NF-B, como por exemplo, os dos vírus da 

IB
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imunodeficiência humana, relevante para o estudo de disfunções associadas 

à síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) (Barnes & Karin, 1997; 

O'Neill & Kaltschmidt, 1997). 

Experimentos envolvendo plasticidade e potenciação de longa 

duração sugerem uma função do NF-B na atividade sináptica e na 

plasticidade neuronal (Meberg et al., 1996). Outros estudos relacionam a sua 

ativação a processos neurodegenerativos, como lesões obtidas por 

estimulações dopaminérgicas, doença de Parkinson e doença de Alzheimer 

(Kaltschmidt et al., 1997). Estudos em nosso meio mostraram em cultura 

primária de células cerebelares que o peptídeo A ativa este fator de 

transcrição através da via NMDA-p21ras-MAPK/PI3-K (Kawamoto et al., 

2005). Portanto, existe uma relação forte entre a sinalização glutamatérgica 

e a ativação do NF-B no SNC. 

1.5. LPS, Receptores Toll4 e NFB 
 

Um importante indutor inflamatório que ativa o NF-B, e amplamente 

utilizado em estudos in vitro e in vivo, é o LPS. Essa molécula é uma 

endotoxina presente na membrana externa de bactérias Gram-negativas e 

possui três regiões distintas: o lipídeo A, estrutura necessária para a 

inserção na camada externa da bicamada lipídica; um centro covalente 

(core) e uma cauda polissacarídica ligada ao core. Essa cauda constitui o 

antígeno-O das bactérias Gram-negativas e cada monossacarídeo confere 

uma especificidade sorológica a esse componente. As propriedades 

endotóxicas do LPS residem basicamente no lipídeo A (Zughaier et al., 
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2005), região conservada e que é alvo de reconhecimento pelos receptores, 

uma vez que essa toxina exibe uma grande variabilidade nas diferentes 

linhagens bacterianas (Jerala, 2007).  

Para que o LPS seja reconhecido pelo sistema imune, são 

necessárias algumas proteínas intermediárias. Inicialmente a toxina é 

detectada pela proteína LBP (LPS binding protein) e em seguida um de seus 

monômeros é transferido para o co-receptor CD14, que a leva até a proteína 

acessória MD-2, que pode estar sob a forma solúvel ou associada a um 

domínio extracelular de TLR-4. A formação do complexo LPS:MD-2:TLR-4 

encerra o reconhecimento extracelular da toxina. Isso inicia uma cascata de 

sinalização intracelular por meio de adaptadores como o MyD88-TIRAP, 

ativado a partir da membrana plasmática, e TRIF-TRAM induzido após a 

internalização do receptor em endossomos (Kagan et al., 2008) podendo 

culminar na ativação do NF-B, do AP-1 e de fatores reguladores de 

interferon (IRF) (Husebye et al., 2006) (Figura 6). 

Os receptores Toll pertencem a uma superfamília conhecida como IL-

1R/TLR em que todos os membros possuem um domínio citoplasmático 

conhecido como Toll/IL-1R resistence domain (TIR). Dentre os Toll, o TLR-4 

é o que reconhece o LPS (Nadeau & Rivest, 2000; Conze et al., 2008), e o 

único receptor, até o momento, capaz de ativar duas vias independentes: 

uma ativada por MyD88 que leva à produção de citocinas inflamatórias, e 

outra ativada por TRIF, responsável pela indução da produção de IFN-1 

(Barton & Medzhitov, 2003). Além disso, também é o único que recruta os 

quatro adaptadores que possuem o domínio TIR (O'Neill & Bowie, 2007).  
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Figura 6. Reconhecimento e sinalização induzida pelo indutor inflamatório LPS. Inicialmente 
a toxina é detectada pela proteína LBP (LPS binding protein) e transferida para o co-
receptor CD14, que a leva até a proteína acessória MD-2. Essa proteína induz uma 
mudança conformacional em TLR-4. Isso inicia uma cascata de sinalização intracelular por 
meio de adaptadores como o MyD88-TIRAP, ativado a partir da membrana plasmática que 

induz a ativação do  NF-B, e de TRIF-TRAM induzido após a internalização do receptor em 
endossomos induzindo fatores reguladores de interferon (IRF). 

 

Glezer e colaboradores (2003) mostraram que o LPS é capaz de 

induzir a translocação nuclear do NF-B em diversas estruturas do SNC 

(hipocampo, hipotálamo, cerebelo, córtex frontal, estriado), com pico de 

ativação máxima ocorrendo 2 horas após o estímulo. Estes estudos também 

mostraram que a ativação do NF-B pelo LPS ocorre via receptor 
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glutamatérgico NMDA e óxido nítrico (NO), uma vez que quando os animais 

foram tratados com MK-801 (antagonista de receptor NMDA) e/ou 7-Ni (7-

nitroindazol, inibidor da enzima nNOS), observou-se uma atenuação da 

resposta obtida.  

O NO é um mediador inflamatório, com potencial ação tóxica tecidual, 

sendo um radical livre, inorgânico, gasoso e com baixo peso molecular. 

Várias isoformas NOS já foram isoladas (Bredt & Snyder, 1992; Janssens et 

al., 1992; Lyons et al., 1992) possuindo variações quanto à localização 

intracelular, estrutura, regulação e função. Funcionalmente, as NOS são 

classificadas de acordo com sua expressão constitutiva, NOS neuronal 

(nNOS ou NOS-I) ou endotelial (eNOS ou NOS-III), e induzida (iNOS ou 

NOS-II) (Koyama et al., 2002). 

 A iNOS, a qual é ausente (ou pelo menos não detectada) em 

células não estimuladas, tem sua expressão aumentada por vários 

estímulos, tais como o LPS e citocinas, e independe da presença de 

Ca2+/calmodulina. A iNOS foi descrita em macrófagos (Marletta et al., 1988), 

células da glia (Garthwaite & Boulton, 1995), células da musculatura lisa 

vascular (Busse & Mulsch, 1990), células endoteliais (Kilbourn & Belloni, 

1990), células mesangiais do rim (Pfeilschifter et al., 1991) e hepatócitos 

(Billiar et al., 1990). Uma vez expressa, esta enzima gera quantidades 

apreciáveis de NO por um período grande de tempo. A quantidade de NO 

produzida por essa enzima é maior do que a sintetizada pela formas 

constitutivas. Acredita-se que a alta concentração (nanomoles) de NO 

produzido, tenha efeitos tóxicos importantes e contribua para o 
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desenvolvimento da lesão tecidual observada em várias infecções.  Existem 

evidências de que a expressão da iNOS seja regulada, também, a partir de 

sistemas intracelulares os quais envolvem a fosforilação e a ativação do 

fator de transcrição NF-B pelo estresse oxidativo (Ouaaz, 1995). 

Além disso, células do SNC incluindo astrócitos, microglia, 

oligodendrócitos e neurônios e os macrófagos, perifericamente, são capazes 

de participar da resposta imune local produzindo e respondendo a citocinas, 

como TNF e IL-1β, foco do presente trabalho, envolvidas na cascata de 

sinalização que envolve o NF-B (Carlson et al., 1999; Kumar et al., 2004). 

O TNF é uma citocina considerada “sentinela” já que inicia a resposta 

de defesa inicial. Em altas concentrações ela pode levar a um choque 

séptico e lesão de órgãos (Choi et al., 2005). O TNF amplifica e prolonga a 

resposta inflamatória induzindo a produção de outras citocinas IL-1, 

interferon- e IL-2 que, por sua vez, também induzem TNF. Além disso, ativa 

outras células que liberam HMGB1 (high mobility group B1) e outros 

mediadores como eicosanóides, óxido nítrico e espécies reativas de 

oxigênio. Dois são os receptores responsáveis pelo seu reconhecimento, 

TNFR1 e TNFR2 que são glicoproteínas que se ligam especificamente ao 

TNF e ao LT3, mas diferem nos perfis de expressão, afinidade pelo ligante, 

estrutura citoplasmática e mecanismos de sinalização. Os efeitos mediados 

pelo TNF podem levar à ativação alternativa do NF-B ou a apoptose, 

dependendo do estado metabólico da célula. Por fim, o TNF também induz 

reguladores como IL-10, prostaglandinas e corticosteróides que geram um 
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feedback negativo que inibe a transcrição do seu mRNA (Chan et al., 2000; 

Tracey et al., 2008). 

A interleucina-1 constitui uma família de proteínas, sendo que IL-1 e 

IL-1β aparentemente agem pelo mesmo receptor IL-1R1 que necessita de 

uma proteína acessória (AcP) para induzir a via de sinalização. O terceiro 

membro dessa família é o antagonista de receptor IL-1 (IL-1ra), que age 

como um antagonista seletivo, e acredita-se que bloqueie completamente as 

ações da IL-1 (Gibson et al., 2004). A clivagem e liberação da proteína ativa 

IL-1β é catalisada pela caspase-1, uma das enzimas pertencentes a uma 

família de mediadores centrais da apoptose (Nicholson & Thornberry, 1997). 

Todos os membros da família IL-1 são produzidos pelas células encefálicas, 

mas a primeira a expressá-las é a microglia, porém os astrócitos, as células 

vasculares e os neurônios também o fazem. IL-1 e IL-1β agem da mesma 

forma ligando-se ao receptor IL-1R1 (Sims et al., 1988). A ligação resulta na 

ativação de uma série de proteínas adaptadoras intracelulares, MAPK e NF-

B. A ativação da IL-1 induz febre e leva à ativação da microglia, indução de 

óxido nítrico e de ácido aracdônico, prostaglandinas e outros eicosanóides, 

proteínas de fase aguda (β-amilóide) expressão de moléculas de adesão, 

ativação do sistema complemento, dentre outros (Touzani et al., 1999). 

O LPS também induz a produção de CINC 2/β (cytokine induced 

neutrophil chemoattractant) (equivalente à IL-8 em humanos), e MIP-1 

(macrophage inflammatory protein). As CINCs se ligam a receptores 

CXCR2, que são comuns a todos esses subtipos de quimiocinas, e são 

responsáveis pelo grande influxo de neutrófilos em situações de inflamação 
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como glomerulonefrite, lesões nos pulmões e inflamações alérgicas. Além 

disso, demonstrou-se que das duas isoformas, a CINC 2 apresenta papel 

dominante no recrutamento dos neutrófilos em comparação com a CINC 2β 

(Amano et al., 2000). A ação sobre os neutrófilos dos três subtipos 

conhecidos de CINC (1, 2 e 3) são similares tanto in vitro quanto in vivo. 

Demonstrou-se em cultura de hepatócitos (Kaibori et al., 2006) e também in 

vivo (Liu et al., 1999; Tian et al., 2003) que essa quimiocina é regulada pelo 

NF-B. A MIP-1 é uma quimiocina capaz de induzir o acúmulo de 

leucócitos, gerar fissuras nos capilares e lesão tecidual aguda, podendo 

gerar mortalidade em casos de endotoxemia (Brueckmann et al., 2004). Ela 

é ativada por fatores que induzem os macrófagos como endotoxinas e IFN-, 

sendo regulada negativamente por agentes anti-inflamatórios como 

prostaglandina E2 (PGE2). Ela é quimiotática para neutrófilos, entretanto 

menos eficiente do que a CINC (Shanley et al., 1997; Takano & Nakagawa, 

2001), e para monócitos. Além disso, essa qumiocina faz parte de uma 

classe de genes de resposta rápida e é regulado pelo NF-B (Grove & 

Plumb, 1993; Brueckmann et al., 2004). 

1.6. Vias colinérgicas, nicotina e sistema imune  
 

As vias colinérgicas centrais regulam principalmente funções globais 

no córtex como atenção, despertar, motivação, memória e consciência. A 

região fronto-basal do encéfalo apresenta dois grupos de neurônios 

colinérgicos: 1. complexo septo-medial (núcleo septo-medial [ms] e banda 

vertical-diagonal [vdb]) que projetam axônios colinérgicos para o hipocampo 



 
 

24 
 

e giro parahipocampal e 2. complexo do núcleo basal (núcleo basal [bas], 

substancia inominada [si] e banda horizontal diagonal [hdb]) que projetam 

seus axônios para todas as partes do neocórtex, córtex límbico e amígdala. 

Os neurônios pontomesencefálicos (tegmento latero-dorsal [Idt] e núcleo 

pedunculopontino [ppt] projetam para a porção posterior do cérebro, tálamo, 

hipotálamo e região fronto-basal (Figura 7) (Metherate et al., 1992; Woolf, 

1996). 

 

Figura 7. Vias colinérgicas no encéfalo de rato. Os núcleos colinérgicos originam-se no 
núcleo septo-medial [ms], banda vertical-diagonal [vdb], núcleo basal [bas], substância 
inominada [si] e banda horizontal diagonal [hdb], tegmento latero-dorsal [Idt] e núcleo 
pedunculopontino [ppt] projetando seus axônios por todo o córtex. Adaptado de (Woolf, 
1991) 

 

A via anti-inflamatória colinérgica é o mecanismo fisiológico pelo qual 

o sistema nervoso interage com o imune inato de forma a regular a resposta 

inflamatória (Gallowitsch-Puerta & Pavlov, 2007). O nervo vago, que 

pertence ao sistema nervoso autonômico parassimpático, regula algumas 

funções vitais como batimento cardíaco, função gastrointestinal e 
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broncoconstrição por meio do seu principal neurotransmissor, a acetilcolina, 

além de outras substâncias (Pavlov & Tracey, 2004). Estudos mostram que 

o nervo vago eferente inibe a produção de citocinas pró-inflamatórias como 

TNF, IL-1β e IL-6 (Ghia et al., 2006). Agonistas colinérgicos como a própria 

acetilcolina, carbacol e nicotina inibem a produção desses mediadores 

inflamatórios em macrófagos tanto humanos quanto de murinos (Ulloa & 

Wang, 2007) 

Diante disso, diversos trabalhos passaram a utilizar agonistas 

colinérgicos como a nicotina, que se mostrou mais eficiente do que a própria 

acetilcolina (Wang et al., 2003). Estudos realizados em cultura de células 

demonstraram que o pré-tratamento com nicotina protege contra a 

neurotoxicidade induzida por glutamato em neurônios estriatais, corticais, 

cerebelares e mesencefálicos (Maggio et al., 1998; Minana et al., 1998). 

Além desses estudos avaliando os danos oxidativos, o uso crônico da 

nicotina tem sido objeto de outras abordagens. Uma delas diz respeito ao 

sistema imune. Existem várias evidências mostrando seu envolvimento na 

inibição das atividades imunológicas tanto celular quanto humoral, atuando, 

portanto, como agente imunossupressor. A administração subcutânea 

crônica de nicotina a ratos (3-4 semanas) produziu uma queda nos níveis de 

resposta inflamatória, além de diminuir a resposta à anticorpos e à 

sinalização mediada por receptores de células T (Piubelli et al., 2005).  

Madretsma e colaboradores (1996) demonstraram que a nicotina inibe em 

torno de 50% a produção de IL-2 e do TNF em células mononucleares não-

aderentes. Sasagawa e colaboradores (1985) avaliaram a ação da nicotina 

nas células polimorfonucleares e sugerem que a nicotina causa uma 
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supressão de suas funções. Esses resultados são corroborados por Pabst e 

colaboradores (1995) que mostraram inibição da atividade antimicrobiana de 

neutrófilos expostos à nicotina.  

Singh e colaboradores (2000) demonstraram que ratos expostos 

cronicamente à fumaça do cigarro ou à nicotina exibiam uma anergia e 

queda na proliferação das células T. Tanto a administração crônica quanto a 

aguda de nicotina regulam a proliferação celular das células T por meio de 

nAChRs. A administração aguda de nicotina leva a uma queda na 

proliferação mitótica das células periféricas sanguíneas induzida pelas 

células T, sendo que a administração crônica induz tolerância podendo 

reverter esses efeitos. Esses efeitos estão relacionados a uma queda na 

resposta ao Ca2+ na ligação aos receptores de células T (TCR) e ativação 

constitutiva da proteína tirosina quinase (PTK) e da atividade da fosfolipase 

C (PLC). Em contraste com o observado na resposta crônica, a 

administração aguda de nicotina não suprime a resposta ao cálcio mediada 

por TCR e nem causa ativação constitutiva de PTK e PLC nos linfócitos 

sanguíneos. Esse tratamento também gerou um aumento na quantidade de 

corticosterona plasmática sendo esse aumento também inibido pelo 

tratamento com mecamilamina (MECA – inibidor não seletivo heteromérico 

de nAChRs). 

O estudo das alterações do proteoma induzidas pela nicotina permite 

um melhor entendimento de suas propriedades neuroimunomodulatórias e 

de seu impacto na patogênese de doenças inflamatórias. Assim, Piubelli e 

colaboradores (2005), investigaram o soro e os leucócitos de ratos 
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submetidos à administração crônica de nicotina. Foi observada a expressão 

de 15 proteínas diferentes, envolvidas em uma variedade de vias 

metabólicas e celulares, incluindo resposta de fase aguda, sugerindo um 

efeito nas cascatas inflamatórias e de forma mais geral, no sistema imune, 

no estresse oxidativo e na estrutura e regulação do citoesqueleto. As 

alterações observadas implicam em uma redução geral na resposta 

inflamatória com um concomitante desequilíbrio no estresse oxidativo no 

sistema periférico e apontam para uma série de marcadores potenciais para 

o SNC.  

Outros estudos relacionados à inflamação pelo vírus influenza 

mostraram que a nicotina suprime a migração dos leucócitos para o sítio de 

infecção, aumentando os níveis desse vírus no pulmão o que indica uma 

contribuição negativa dessa substância na cicatrização e estímulo ao 

aumento na incidência de doenças respiratórias entre fumantes (Razani-

Boroujerdi et al., 2004).  

Sugano e colaboradores (1998) avaliaram a ação da nicotina na 

produção de IL-1, IL-8 e de prostaglandina E2 (PGE2), induzidos por LPS 

em células U937. A nicotina apresentou um efeito inibitório na produção de 

IL-1, IL-8 e de PGE2, a qual mostrou ser modulada pelo fator de transcrição 

NF-B. Os autores concluem que estes resultados estão de acordo com o 

aumento da susceptibilidade às infecções que ocorre em fumantes, e pela 

diminuição da susceptibilidade a algumas doenças imunes, tais como a 

colite ulcerativa.  
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Seguindo a mesma abordagem de avaliação dos efeitos da nicotina 

na presença do estímulo inflamatório com LPS, Patton e colaboradores 

(2006), com o intuito de avaliar os danos no endotélio vascular, estudaram 

os efeitos da nicotina e do LPS, tanto isoladamente quanto em conjunto, na 

expressão de IL-6, IL-8, do fator quimiotático de indução de neutrófilos 

(GRO-) e da proteína quimioatrativa de monócito 1 (MCP-I) em linhagens 

da célula endotelial de artéria coronária humana e de monócitos pulmonares. 

Observou-se, em ambas as linhagens celulares, que o LPS, sozinho, 

aumentou a atividade desses mediadores, enquanto que o tratamento com a 

nicotina isoladamente praticamente não gerou efeitos. Em tratamento 

conjunto, houve uma inibição significativa na produção de citocinas e de 

quimiocinas. Acredita-se, dessa forma, que a nicotina pode limitar o dano 

imposto pela endotoxina, mas ao mesmo tempo suprimir a atividade 

antimicrobiana do sistema imune. 
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O objetivo desse trabalho foi avaliar a influência da administração 

crônica de nicotina sobre a atividade do fator de transcrição NF-B. Também 

foi avaliada a expressão gênica dos mediadores inflamatórios TNF, IL-1β, 

iNOS e do receptor TLR-4 induzidos pela endotoxina bacteriana LPS 

(lipopolissacarídeo) no hipocampo e cerebelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Materiais e Métodos 
 

 

 

 

 

 

 

 

“He who loves practice without 
theory is like the sailor who boards 
ship without a rudder and compass 
and never knows where he may 
cast.”  

Leonardo da Vinci 
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3.1. Animais 
  

Ratos machos Wistar adultos (200-350 g), provenientes do Biotério 

Central do Instituto de Ciências Biomédicas I da Universidade de São Paulo, 

foram mantidos em ciclo de 12 horas claro/escuro com acesso livre a ração 

e água. Os experimentos foram realizados de acordo com os princípios 

éticos para pesquisa com animais adotados pelo Instituto de Ciências 

Biomédicas e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Animais da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Protocolo de 

Pesquisa número 896/06) (Apêndice 1). 

3.2. Tratamentos crônicos 
 

Os animais foram tratados subcutaneamente (s.c.) durante 14 dias 

com nicotina (1,0; 0,3; 0,1mg/kg) [(−)-nicotine hydrogen tartrate salt #N5260 

Sigma] ou salina 0,9% sendo, no 15 dia, desafiados com  LPS (Escherichia 

coli O111:B4 Sigma #L-2630) a 1,0 mg/kg (i.v.) ou salina 0,9%. Os 

tratamentos com o antagonista heteropentamérico não-seletivo de 

receptores nicotínicos, mecamilamina (MECA), foram realizados na dose de 

1,0 mg/kg (s.c.) (Papke et al., 2008) 40 minutos antes da dose diária de 

nicotina durante os 14 dias. O antagonista nicotínico α7, metililaconitina 

(MLA), foi administrado na dose de 5,0 mg/kg (i.p.) (Turek et al., 1995) 30 

minutos antes da dose diária de nicotina, durante 14 dias. Os tratamentos 

foram realizados entre 9:00 e 10:00 horas da manhã.  No 15º dia, os animais 

receberam LPS (i.v.) e decorridas 2 horas da infusão de LPS/salina (Glezer 

et al., 2003), os animais foram decapitados e o encéfalo rapidamente 
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retirado e mergulhado em solução gelada de tampão salina-fosfato. As 

estruturas encefálicas, cerebelo e hipocampo, foram dissecadas e 

congeladas em gelo seco e posteriormente armazenadas em freezer -80°C, 

até a preparação dos respectivos extratos nucleares. 

3.3. Ensaio de gel de retardo (EMSAGel shift) 
 

Este ensaio consiste na reação de ligação de proteínas do extrato 

nuclear com uma sequência de nucleotídeos específica para o fator de 

transcrição em questão marcada com 32P pela enzima T4 polinucleotídeo 

quinase (Invitrogen®). Quando o meio reacional é submetido a uma 

eletroforese em gel de poliacrilamida, a sonda livre (oligonucletídeo) migra 

mais que a sonda ligada ao fator nuclear (banda de retardo).  

 Extração de proteínas nucleares 

O método usado foi descrito em Glezer et al., (2003). As estruturas 

(aproximadamente 100 mg) foram descongeladas e homogeneizadas, com 

auxílio de homogeneizadores a pilha, em tampão fosfato-salina contendo 

tampão de lise (HEPES 10mM; MgCl2 1,5mM; KCl 10mM; PMSF 0,5mM; 

ortovanadato 3mM e DTT 0,5 mM) sendo, posteriormente, incubadas em 

gelo durante 10 minutos. Em seguida, adicionou-se NP-40 10% agitando-se 

vigorosamente o tubo por aproximadamente 10 segundos. O tubo foi então 

centrifugado à 12.000g por 1 minuto a 4°C. Ressuspendeu-se o pellet em 

tampão de extração (HEPES 20mM; glicerol 25%; MgCl2 1,5mM; NaCl 

300mM; EDTA 0,25mM; ortovanadato 3mM; PMSF 0,5mM; DTT 0,5 mM) e 

incubado por 20 minutos em gelo. O extrato foi centrifugado à 12.000g por 
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20 minutos a 4ºC recolhendo-se o sobrenadante  que corresponde ao 

extrato nuclear. A concentração de proteínas foi determinada por ensaio de 

Bradford (BioRad®) e o extrato  armazenado a -20ºC para uso posterior. 

 Marcação e Purificação da Sonda 

O oligonucleotídeo de DNA contendo a seqüência para o fator de 

transcrição NF-B, foi marcado radioativamente adicionando-se -32P ATP a 

uma solução contendo Tampão T4 quinase, enzima T4 quinase e água, nas 

concentrações de: 3,5 pmol de oligonucletídeo, 1U/µL de enzima T4 

quinase, 1 L de -32P ATP (3Ci/mmol), 1 L de tampão T4 Kinase Buffer (10 

X) em 10 L de volume de reação. Após incubação à 37° C x 10 minutos, o 

excesso de -32P ATP foi retirado com resina Sephadex G-25 da seguinte 

forma: aumentou-se o volume da sonda para cerca de 30 L com água 

autoclavada e ressuspendeu-se a resina gentilmente. Em seguida, abriu-se 

um pouco a tampa da coluna e quebrou-se a sua porção final. As colunas 

[Microspin G-25 (GE Healthcare®)] foram colocadas com a tampa levemente 

frouxa em um tubo de microcentrifuga e centrifugadas por 1 minuto a 3.000 

rpm. A seguir transferiu-se a coluna para um novo tubo e aplicou-se a sonda 

marcada no centro da resina. Centrifugou-se nas mesmas condições e 

recolheu-se o eluato. No dia do ensaio a atividade da sonda foi determinada, 

e usou-se aproximadamente 25.000 – 50.000 cpm/µL. 

 Preparação do Gel 

Utiliza-se gel de poliacrilamida 5,5% (acrilamida/bisacrilamida 

(37,5:1). O gel é preparado contendo TBE 0,5X (Tris 45mM  ácido bórico 
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45mM EDTA 0,5mM) glicerol 2,5%. Para a eletroforese é usado um tampão 

de corrida consistindo em 0,5X TBE. O gel deve ser pré-corrido por 30 

minutos à 150V. 

 Reação de ligação e Corrida do Gel 

Para o ensaio de ligação adicionou-se em um tubo de 

microcentrífuga: 4L de tampão de ligação 5X (MgCl2 5mM; EDTA 2,5mM; 

DTT 2,5mM; NaCl 300mM; Tris-HCl 50mM pH 7,5; Poly dIdC 0,25µg/µL; 

glicerol 20%); extrato nuclear (10 g ou mais de proteína) e H2O q.s.p. para 

20L de volume final (contando com a  adição da sonda marcada). A reação 

foi incubada por 20 minutos a temperatura ambiente, adicionou-se em 

seguida a sonda marcada (1 L), e procedeu-se a uma nova incubação por 

30 minutos a temperatura ambiente. A visualização da migração protéica no 

gel foi acompanhada pela adição de 2 µL de tampão de corrida com azul de 

bromofenol 10X) à sonda não incubada com extrato nuclear (controle 

negativo). O conteúdo total da reação foi aplicado no gel de poliacrilamida. 

Para a eletroforese utilizou-se um tampão de corrida consistindo em 0,5X 

TBE (10X TBE = Tris 90mM, ácido bórico 90mM, EDTA 10mM). O tempo de 

eletroforese foi de aproximadamente de 2 horas a 150-160 V. Ao final da 

corrida, o gel foi submetido à secagem no aparelho Model 583 Gel Dryer- 

BioRAd®. Em seguida, o gel foi exposto ao filme Kodak® BioMax™ em 

armazenado em cassete a –80° C por 5 dias (variável). A revelação do filme 

foi feita em sala escura, mergulhando-se sucessivamente em solução 

reveladora Kodak® durante 5 minutos, depois em água para retirar o excesso 
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dessa solução e por fim em solução fixadora Kodak® durante 10 minutos, de 

acordo com as instruções do fabricante. 

 

3.4.  PCR em tempo Real  
 

 Extração do RNA 

Todo o material utilizado deve estar RNAse free. A homogeneização 

dos tecidos foi feita em TRIzol® (Invitrogen) seguindo-se as determinações 

do  fabricante. Em resumo, adicionou-se 1mL do reagente para a 

homogeinização e aguardou-se 5 minutos em temperatura ambiente. Para 

separação das fases, adicionou-se clorofórmio (24 partes de clorofórmio: 1 

parte de álcool isoamílico), seguido de agitação e incubação por 10 minutos, 

em temperatura ambiente. Os tubos foram centrifugados a 12.000g por 15 

minutos a 4ºC. Foram coletados 300 µL da fase superior e adicionou-se 200 

µL de isopropanol deixando-se 30 minutos a -20°C. Em seguida, centrifugou-

se a 12.000g por 10 minutos a 4ºC. Para lavagem do pellet foram 

adicionados 500 µL de etanol a 95% com posterior centrifugação a 7.500g, 

por 5 minutos, a 4ºC. Essa etapa foi repetida com etanol a 75% e em 

seguida os tubos foram deixados aproximadamente 10 minutos a 

temperatura ambiente para secagem do etanol restante no pellet. O pellet foi 

então ressuspendido em água Milli-Q autoclavada, cuidadosamente, com 

auxílio de uma pipeta e armazenado a -80ºC. A quantificação do RNA foi 

feita em NanoDrop 1000 (Thermo Scientific). Em seguida, procedeu-se ao 

gel de integridade em agarose 1%, para visualização das condições do 

produto extraído. 
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 Preparação do cDNA 

Utilizou-se 3µg de RNA com 40u de inibidor de ribonuclease Ribolock 

(Fermentas®), DNAse I 1uL, 5x tampão de reação 1 mL, Oligo (dT)18 0.5 µg, 

dNTPs Mix 10mM 1 µL (Fermentas®). Essa reação foi incubada a 37C por 

10 min, 75C por 5 min (para inativar a DNAse) e 37C por 2 min. Após este 

período, adicionou-se 20 u de transcriptase reversa M-Mulv (Fermentas®) à 

reação incubando-a a 37C por 1h, 75C por 15 min, 37C por 2 min e 4C 

por 15 min. O cDNA foi armazenado a -20C. 

 

 PCR em tempo Real  

O cDNA preparado com 3 µg de RNA foi diluído na proporção 1:10 

(essa diluição pode variar de 1:10 a 1:30). Dessa diluição retirou-se 3 µL 

para montagem da placa, que foram somados a 3µL de primer a 0,3 µg e 6 

µL de Sybr®green mix (2x) (Applied Biosystems). Em seguida procedeu-se 

ao ensaio com denaturação a 94C por 10 minutos e anelamento a 60C por 

1 min, 40 ciclos. Os genes avaliados nesses ensaios estão listados na tabela 

2 (Bioneer Oligo Synthesis Report). 
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Tabela 2. Sequência dos genes analisados por PCR em tempo real e respectivos números de acesso 
ao GenBank. 

Genes Primer Número de acesso ao 
GenBank 

TNF 
Tumor necrosis factor 

F-GTAGCCCACGTCGTAGCAAAC 

R-CTGGCACCACTAGTTGGTTGTCT 
NM012675 

IL1B 
Interleukin 1, beta 

F-AAGATGAAGGGCTGCTTCCA 

R-ATGAGTGATACTGCCTGCCTGAA 
NM 031512 

NOS2 
Nitric oxide synthase 2, 

inducible 

F-CTTGGTGAAAGCGGTGTTCT 

R-GAAGGCGTAGCTGAACAAGG 
NM 012611 

TLR4 
Toll-like receptor 4 

F-TCACAACTTCAGTGGCTGGA 

R-TCCTGGGGAAAAACTCTTGA 
NM 019178 

HPRT 
Hypoxanthine-guanine 

phosphoribosyltransferase 

F-GCTGAAGATTTGGAAAAGGTGT 

R-ACAGAGGGCCACAATGTGAT 
NM 012583 

 

3.5. Dosagem de citocinas 
 

Para realizar a quantificação das citocinas (IL-1β), quimiocinas (CINC 

2 /β ou IL-8; MIP-1α) do TNF e VEGF, o sangue do tronco foi recolhido 

após a decapitação dos animais em tubos de vidro contendo EDTA 8% 

(LabNew). Centrifugou-se o sangue a 3.000g durante 15 minutos para 

separação do plasma. Após isso, procedeu-se a ensaios de ELISA com o Kit 

DuoSet da R&D Systems seguindo instruções do fabricante.  

 

3.6.    Avaliação  das  variações  de  pressão  arterial  de  cauda  e 
batimentos cardíacos 

 
As medidas de pressão de cauda e os batimentos cardíacos dos 

grupos experimentais tratados com nicotina crônica a 1,0 mg/kg foram 



 
 

39 
 

obtidas, de 3 em 3 dias, 2 horas após a infusão realizada no dia e durante os 

15 dias de tratamento. Para isso, utilizou-se a técnica de pletismografia de 

cauda (LE 5001, Panlab s.I.Barcelona, Espanha). Os valores de ambas as 

medidas representam a média aritmética de 15-20 medidas coletadas de 

cada animal. 

 

3.7. Análise Estatística 
 

Os dados referentes aos tratamentos crônicos com nicotina e desafio 

com LPS (EMSA, ELISA) foram analisados pelo método Two-way ANOVA 

seguido do teste Newman-Keuls. Os dados relativos aos tratamentos 

crônicos de dose resposta de nicotina (EMSA e ELISA) e de pletismografia 

de cauda foram analisados por One-Way ANOVA seguido do teste Newman-

Keuls. As diferenças foram consideradas estatisticamente significativas para 

p<0,05. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

4. Resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Our doubts are traitors and make 
us lose the good we oft might win 
by fearing to attempt.”  

William Shakespeare 
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4.1. Citocinas plasmáticas (TNF, IL1β, MIP1, CINC2/β) 
 

Visando-se avaliar se o LPS foi capaz de induzir a produção sistêmica 

de determinadas citocinas inflamatórias e se a administração crônica de 

nicotina interferiria nessa atividade, os níveis plasmáticos de TNF, IL-1β, 

CINC2α/β e MIP-1α foram dosados, pelo método de ELISA. 

Inicialmente, buscou-se investigar se a nicotina per se seria capaz de 

induzir a produção dessas citocinas. Como mostra a Figura 8 (A-C), TNF, IL-

1β e CINC2α/β não apresentaram diferença estatística entre os grupos 

tratados e não tratados (controle salina) com as diferentes doses de nicotina. 

Uma vez que a nicotina per se não alterou a produção das citocinas, 

optou-se pela dose de 1,0 mg/kg (s.c.), para os primeiros tratamentos 

envolvendo a nicotina crônica. Um grupo de animais foi destinado à 

avaliação de parâmetros cardiovasculares (batimentos cardíacos – BPM e 

pressão sistólica - mmHg) enquanto o outro grupo para o desafio com LPS 

no 15º dia.  
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Figura 8. Dosagem de citocinas plasmáticas após tratamento crônico (14 dias) com nicotina 
nas doses de 0,1; 0,3 e 1,0 mg/kg. As diferentes doses não alteraram significativamente os 
níveis de (A)TNF, (B) IL-1β  e (C) CINC2/β. (n=3) One Way ANOVA, post-test: Newman-
Keuls.  

 

Como pode ser observado na Figura 9A, os animais que receberam 

nicotina crônica a 1,0 mg/kg apresentaram uma pressão sistólica mais 

elevada comparativamente ao seu controle (p<0,05), mas os batimentos 

cardíacos não apresentaram diferença significativa entre os grupos (Figura 

9B).  

Os animais que receberam o desafio (LPS ou salina i.v.) no 15º dia, 

apresentaram níveis elevados de TNF em resposta ao estímulo com LPS 

(Salina/LPS) (p<0,05) comparativamente aos controles (Sal/Sal e Nic/Sal) e 

a presença da nicotina exacerbou esse resultado (Nicotina/LPS) (p<0,001) 

relativamente ao grupo Salina/LPS (Figura 10A). As demais citocinas IL-1β 

(p<0,001) (Figura 10B) e CINC 2/β (p<0,001) (Figura 10C) foram induzidas 
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na presença do LPS, porém a nicotina não interferiu nesse padrão de 

resposta.  

 

 

 

 

Figura 9. A. Avaliação da pressão sistólica (mmHg) e B. batimentos cardíacos por minuto 
(BPM) do grupo tratado cronicamente com nicotina 1,0 mg/kg.  Os indivíduos que 
receberam a nicotina apresentaram uma pressão sistólica mais elevada que o seu controle 
(p<0,05). One-way ANOVA post-test: Newman-Keuls (n=3). (Nic: nicotina) 
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Figura 10. Dosagem de citocinas plasmáticas após tratamento crônico (14 dias) com 
nicotina (1,0 mg/kg s.c.) e salina (0,9%) e desafio (15º dia) com LPS (1,0 mg/kg i.v.) ou 
salina (0,9%). O LPS induziu significativamente a produção de (A) TNF (p<0,05), (B) IL-1β 
(p<0,001) e (C) CINC2/β (p<0,001) relativamente ao controle (Sal/Sal e Nic/Sal). A 
presença da nicotina juntamente com o LPS (Nic/LPS) não interferiu nesse resultado para 
IL-1β e CINC2/β, mas exacerbou a resposta do TNF (p<0,001) em relação ao grupo 
Sal/LPS. Two-Way ANOVA, post-test: Newman-Keuls (n=3) (a:Sal/Sal; b:Sal/LPS; c: 
Nic/Sal; d:Nic/LPS). 

 

Diante disso, optou-se por prosseguir nos experimentos utilizando-se 

a dose 10x menor, 0,1 mg/kg (s.c.). Nesse grupo experimental, o LPS 

induziu a produção de IL-1β (p<0,01), CINC2α/β (p<0,001), TNF (p<0,001) e 
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MIP-1α (p<0,001) em comparação ao controle Sal/Sal (Figura 11 A-D). A 

presença da nicotina nessa dose não alterou a produção de nenhuma 

dessas citocinas induzidas pelo LPS. 

 

 

Figura 11. Dosagem de citocinas plasmáticas após tratamento crônico (14 dias) com 
nicotina (0,1 mg/kg s.c.) e salina (0,9%) e desafio (15º dia) com LPS (1,0 mg/kg i.v.) ou 
salina (0,9%). O LPS induziu significativamente a produção de (A) IL-1β (p<0,01), (B) 
CINC2α/β (p<0,001), (C) MIP-1α (p<0,001), (D) TNF (p<0,001) relativamente aos controles 
Sal/Sal e Nic/Sal. A presença da nicotina juntamente com o LPS (Nic/LPS) não interferiu 
nesse resultado para nenhuma dessas citocinas. Two-Way ANOVA, post-test: Newman-
Keuls (n=6) (a:Sal/Sal; b:Sal/LPS; c: Nic/Sal; d:Nic/LPS). 
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4.2. Avaliação da especificidade do ensaio de NFB no hipocampo e 
no cerebelo 
 

Uma vez que o LPS induziu a resposta inflamatória, buscou-se avaliar 

os efeitos centrais desse estímulo periférico e a ação da nicotina sobre essa 

resposta. Para isso, procedeu-se a ensaios de gel de retardo para verificar a 

translocação nuclear do fator de transcrição NF-B. 

 Com o objetivo de avaliar a especificidade da ligação das proteínas 

nucleares ao oligonucleotídeo do NF-B utilizado nos ensaios de gel de 

retardo, realizou-se um ensaio de competição entre o oligo frio (não-marcado 

radioativamente) de NF-B (em excesso molar de 5 e 10 vezes em relação 

ao oligo marcado) e o oligo marcado (32P-ATP). Como pode ser observado 

na Figura 12, os complexos 1 e 2 foram deslocados pela sonda fria do NF-

B, porém o complexo 3 permaneceu inalterado, apesar das concentrações 

crescentes do oligo não marcado, sendo portanto classificado como não 

específico (NE). Além disso, utilizou-se um oligo frio de AP-1 (em excesso 

molar de 5 vezes) para reafirmar a especificidade da ligação proteína/DNA; 

ele não foi capaz de deslocar nenhuma das bandas referentes aos 

complexos específicos. Dados anteriores em nosso meio, em ensaios de 

supershift utilizando anticorpos específicos para as subunidades do NF-B, 

identificaram os dois primeiros complexos como correspondendo às 

subunidades p65/p50 (1) e p50/p50 (2) respectivamente (Glezer et al., 

2003), como indicado na Figura 12 e subseqüentes.  
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Figura 12. Ensaio de competição realizado por gel shift em extrato nuclear de (A) cerebelo 
(10 μg) e (B) hipocampo (15μg) dos grupos salina/LPS na presença do oligonucleotídeo não 
marcado do NF-B (excesso molar de 5 e 10 vezes) ou da seqüência consenso para AP-1 
não marcada (excesso molar de 5 vezes). Os dois primeiros complexos foram considerados 
específicos e o terceiro não específico (NE). 

 
 

4.3. Efeitos da nicotina crônica sobre a atividade do NFB induzido 
por LPS no hipocampo e no cerebelo 

 

A fim de se avaliar se a nicotina per se poderia induzir a translocação 
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tanto, realizou-se ensaios de gel de retardo em extratos nucleares de 

cerebelo. Como apresentado na Figura 13, não houve diferença estatística 

entre os grupos demonstrando que a nicotina não interfere na ativação 

constitutiva do NF-B em nenhuma das doses testadas.  

 

Figura 13. Ensaio de gel de retardo em extratos nucleares de cerebelo (10μg) utilizando 
diferentes doses de nicotina crônica (0,1; 0,3 e 1,0 mg/kg) ou salina 0,9%. Não houve 
diferença estatística entre os grupos. (n=3) One-way ANOVA post-test: Newman-Keuls. 

 

Sendo assim, os primeiros tratamentos com nicotina priorizaram a 

dose de 1,0 mg/kg. Como pode ser observado na Figura 14 (A-B) , o LPS 

induziu a translocação nuclear do NF-B tanto no cerebelo quanto no 

hipocampo (p<0,05) e a nicotina inibiu-a quando comparado aos animais 
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hipocampo (p<0,05) (Figura 14B).  
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Figura 14. Ensaio de gel de retardo no tratamento crônico com nicotina 1,0 mg/kg (s.c.) ou 
salina 0,9% e desafio com LPS (1,0 mg/kg i.v.) ou salina 0,9%. A. no cerebelo (10µg) a 
nicotina inibiu significativamente a ativação do NF-B (p<0,05), e o mesmo ocorreu no B. 
hipocampo (15µg) (p<0,05) (n=3) (Sal: salina; Nic: nicotina). (a:Sal/Sal; b: Sal/LPS, 
c:Nic/Sal; d:Nic/LPS). Two-way ANOVA, post-test Newman-Keuls. 

 

No ensaio utilizando nicotina a 0,1 mg/kg/dia, o LPS também induziu a 
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cerebelo (p<0,01) (Figura 15A) quanto no hipocampo (p<0,001) (Figura 

15B). Não houve diferença estatisticamente significativa na ativação do NF-

B entre os animais tratados cronicamente tanto com salina quanto com 

nicotina e desafiados com salina 0,9%. 
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B) 

  

 

Figura 15. Ensaio de gel de retardo realizado em extratos nucleares para o tratamento com 
nicotina 0,1 mg/kg/dia (s.c.) ou salina 0,9% e desafio com LPS (1,0 mg/kg i.v.) ou salina 
0,9%. A. Cerebelo (10µg). A nicotina inibiu significativamente a translocação nuclear do NF-
B induzido pelo LPS (p<0,01) B. Hipocampo (15µg). A nicotina também inibiu a ativação do 

NF-B (p<0,001). Cada gráfico apresenta sua autoradiografia correspondente. (n=6) (NE: 
não-específico; CN: controle negativo; CNT: controle externo, medida de variação dos filmes 
radiográficos) Two-way ANOVA, post-test Newman-Keuls (a:Sal/Sal; b: Sal/LPS, c:Nic/Sal; 
d:Nic/LPS) 

 

4.4. Receptores nicotínicos 
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seletivo, Mecamilamina (MECA) (1,0 mg/kg s.c.) previamente ao tratamento 

crônico com nicotina (0,1 mg/kg s.c.). Esse antagonista inibiu, 

significativamente, os efeitos da nicotina (0,1 mg/kg) sobre a translocação 

nuclear do NF-B induzida pelo LPS (p<0,05) no cerebelo (Figura 16A). O 

mesmo não ocorreu no hipocampo, como mostra a Figura 16B.  
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B) 

 

 

 

Figura 16. Ensaio de gel de retardo para o tratamento com Mecamilamina (1,0 mg/kg s.c.) 
(n=5) 40 minutos antes do tratamento com nicotina 0,1 mg/kg durante 14 dias e desafio com 
LPS (1,0 mg/kg i.v.) ou salina 0,9% no 15º dia. A. Cerebelo (10µg): o antagonista reverteu o 
efeito da nicotina sobre o NF-B induzido pelo LPS (p<0,05), o mesmo não aconteceu no B. 
hipocampo (15µg) Two-way ANOVA, post-test: Newman-Keuls. (M: mecamilamina; N: 
nicotina; S: salina;CN:controle negativo) (a:S+N+Sal; b: S+N+LPS, c:MECA+N+Sal; 
d:MECA+N+LPS). 
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subtipo é extremamente abundante nas diversas estruturas cerebrais. Para 

isso, os animais foram tratados cronicamente com o antagonista seletivo α7, 

MLA (5,0 mg/kg i.p.) e os ensaios de gel de retardo foram realizados em 

extratos nucleares de hipocampo (15μg). Como apresentado na Figura 17, o 

LPS induziu a translocação nuclear do NF-B (p<0,05) e na presença da 

nicotina crônica (0,1 mg/kg), essa ativação foi inibida significativamente 

(p<0,05). A presença do MLA reverteu, consideravelmente, os efeitos da 

nicotina sobre o NF-B induzido pelo LPS (p<0,05). 

 

 

Figura 17. Ensaio de gel de retardo realizado com extrato nuclear do hipocampo (15 ug); 
tratamento crônico com MLA (5,0 mg/kg i.p.) ou salina (0,9%) 30 minutos antes da nicotina 
(0,1 mg/kg s.c.) ou salina (0,9%) durante 14 dias; os animais foram desafiados com LPS 
(1,0 mg/kg i.v.) ou salina (0,9%) no 15º dia. O MLA reverteu significativamente os efeitos 
inibitórios da nicotina sobre o NF-B induzido por LPS (p<0,05); (n=4) Two-way ANOVA, 
post-test: Newman-Keuls. (S: salina; N: nicotina). (a:S+S+S; b: S+S+LPS; c:S+N+S; 
d:S+N+LPS; e:MLA+N+S; f:MLA+N+LPS). 
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4.5. PCR em tempo real no hipocampo e no cerebelo 
 

Uma vez que a nicotina crônica mostrou-se capaz de inibir 

significativamente a translocação nuclear do NF-B, buscou-se avaliar se 

essa inibição estaria interferindo transcricionalmente na expressão gênica do 

mRNA de indutores inflamatórios regulados diretamente por esse fator. Para 

isso, realizou-se ensaios de PCR em tempo real para TNF, IL-1β e iNOS. A 

Figura 18A mostra que o mRNA do TNF, induzido pelo LPS (p<0,05), foi 

totalmente inibido na presença da nicotina (0,1 mg/kg) (nicotina/LPS) 

(p<0,01). Da mesma forma, o LPS induziu a expressão do mRNA da IL-1β 

(p<0,01) (Figura 18B) e da iNOS (p<0,05) (Figura 18C), sendo inibidos 

significativamente (p<0,05, ambos) na presença da nicotina crônica (0,1 

mg/kg). Ao lado de cada gráfico apresenta-se a curva de dissociação 

correspondente com um pico único. 
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Figura18. PCR em tempo real da expressão do mRNA de TNF, IL-1β e iNOS no hipocampo 
após tratamento com nicotina 0,1 mg/kg ou salina 0,9% e desafio com LPS (1,0 mg/kg i.v.) 
ou salina 0,9%. A nicotina (0,1 mg/kg) inibiu significativamente a expressão de TNF 
(p<0,01), IL-1β (p<0,05), iNOS (p<0,05). Acima de cada gráfico apresenta-se a curva de 
dissociação correspondente, com um pico único. Todas as amostras foram analisadas em 
duplicata. (n=6) Two-way ANOVA; post-test Newman-Keuls (a:Sal/Sal; b: Sal/LPS, c:Nic/Sal; 
d:Nic/LPS) 
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Uma vez que o LPS age via receptores TLR-4 e, por isso, induz a 

cascata de sinalização que ativa o fator de transcrição NF-B, induzindo a 

expressão de indutores inflamatórios, buscou-se avaliar se a presença da 

nicotina também estaria interferindo na expressão deste receptor. Para isso, 

foram realizadas reações de PCR em tempo real para TLR4 em amostras de 

hipocampo. Como observado na Figura 19, o LPS foi capaz de induzir a 

expressão desse receptor (p<0,001) comparativamente aos controles 

negativos (Sal/Sal e Nic/Sal) e a presença da nicotina (0,1 mg/kg) inibiu 

significativamente a sua transcrição gênica (p<0,001), relativamente ao 

controle positivo (Sal/LPS). 

 

 

Figura 19. PCR em tempo real da expressão do mRNA de TLR4 no hipocampo após 
tratamento com nicotina 0,1 mg/kg ou salina 0,9% e desafio com LPS (1,0 mg/kg i.v.) ou 
salina 0,9%. O LPS induziu a expressão do receptor (p<0,001) mas a nicotina (0,1 mg/kg) 
reverteu esse efeito significativamente (p<0,001). A imagem corresponde à curva de 
dissociação apresentando um pico único. Todas as amostras foram analisadas em 
duplicata. (n=6) Two-way ANOVA, post-test: Newman-Keuls (a:Sal/Sal; b: Sal/LPS, 
c:Nic/Sal; d:Nic/LPS).  
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 No cerebelo, as reações de PCR em tempo-real foram realizadas para 

IL-1β. Como pode ser observado na Figura 20, o LPS induziu 

significativamente sua expressão (p<0,01) e a nicotina crônica (0,1 mg/kg) 

inibiu consideravelmente a transcrição gênica (p<0,01). Ao lado do gráfico 

apresenta-se a curva de dissociação correspondente, e com um pico único. 

 

 

Figura 20. PCR em tempo real da expressão do mRNA de IL-1β no cerebelo após 
tratamento com nicotina 0,1 mg/kg ou salina 0,9% e desafio com LPS (1,0 mg/kg i.v.) ou 
salina 0,9%. A nicotina (0,1 mg/kg) inibiu significativamente a expressão de IL-1β (p<0,01). 
Acima de cada gráfico apresenta-se a curva de dissociação correspondente, com um pico 
único. Todas as amostras foram analisadas em duplicata. (n=6) Two-way ANOVA; post-test 
Newman-Keuls (a:Sal/Sal; b: Sal/LPS, c:Nic/Sal; d:Nic/LPS). 
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5. Discussão 
 

 

 

 

 

 

 

“A meta de uma discussão ou 
debate não deveria ser a vitória, 
mas o progresso” 

Joseph Joubert  
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5.1. Citocinas plasmáticas 
 

O LPS é um importante indutor da resposta inflamatória capaz de 

induzir células que apresentam o receptor TLR-4 em sua membrana, como 

macrófagos e células dendríticas (Qin et al., 2005; van Lieshout et al., 2009) 

a produzir citocinas como TNF, IL-1β, IL-8 dentre outras. Nossos dados 

confirmam esse efeito do LPS perifericamente como demonstrado pelo 

aumento nos níveis de TNF, IL-1β, CINC 2/β e MIP-1 no plasma dos 

animais experimentais. 

Entretanto, apesar de muitos estudos realizados tanto in vitro quanto 

in vivo apontarem para uma redução na produção e na expressão gênica de 

citocinas periféricas na presença de nicotina (p.ex. TNF, IL-1β, IL-8, IL-10) 

(Sugano et al., 1998; Dowling et al., 2007; Wittebole et al., 2007), não 

detectamos diferenças significativas entre os grupos tratados e não tratados 

com nicotina crônica (1,0 e 0,1 mg/kg) e desafiados com LPS. Apenas no 

tratamento com a dose de 1,0 mg/kg, o TNF plasmático dos animais 

Nicotina/LPS mostrou-se bastante elevado em comparação com seu 

controle positivo (Salina/LPS).  

Vale destacar que os primeiros tratamentos com nicotina crônica 

realizados nesse trabalho, levaram em consideração dados anteriores da 

literatura que utilizaram doses em torno de 3,0 e 10 mg/kg (Ravikumar et al., 

2004). Para isso, nosso método de administração foi a injeção subcutânea, 

enquanto os demais trabalhos utilizavam bombas de infusão implantadas 

subcutaneamente ou patches (Razani-Boroujerdi et al., 2004) os quais 
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mantêm as concentrações de nicotina constantes durante todo o período de 

exposição, diferentemente da injeção subcutânea que gera picos desse 

fármaco logo após a sua administração. Assim, ao administrarmos essas 

doses, os animais convulsionaram poucos segundos após a injeção, o que 

nos levou a reduzi-la para 1,0 mg/kg/dia. Mesmo com a diminuição da dose 

alguns indivíduos apresentaram alterações comportamentais como tremores 

e andar cambaleante nos últimos dias de tratamento. Isso parece ter se 

refletido na produção de TNF, já que na presença de nicotina e do estímulo 

inflamatório com LPS, essa citocina atingiu níveis plasmáticos elevados 

comparativamente ao seu controle positivo (Salina/LPS), apesar de não ter 

sido detectado nos animais controle com nicotina (Nicotina/Salina).  

Outro fator importante a ser considerado, foi o aumento da pressão 

sanguínea observada nos animais tratados com nicotina 1,0 mg/kg quando 

comparado aos que receberam salina. Entretanto, não houve diferença 

estatística no batimento cardíaco entre os grupos experimentais. Para 

afastar quaisquer efeitos do estresse causado pelo manuseio e pela própria 

injeção, que poderiam ocasionar mudanças no BPM e na pressão sistólica 

pelo estresse e não pela nicotina (Wsol et al., 2008; Ni et al., 2009), as 

medidas cardiovasculares só foram obtidas decorrido um período de 

aproximadamente 2h após a infusão. Estudos mostram que ratos recém-

nascidos que foram expostos à nicotina durante a vida gestacional 

apresentam um aumento na pressão sistólica, aparentemente relacionado a 

uma incapacidade do tecido adiposo perivascular em modular a contração 

vascular (Gao et al., 2008; Xiao et al., 2008). Além disso, estudos 
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comparando duas linhagens de ratos, Wistar e SHR (espontaneamente 

hipertensos), indicam que doses consideradas moderadas (8,0 mg/kg/dia), 

fornecidas por patches de nicotina não alteram a pressão sanguínea dos 

ratos Wistar, mas o fazem nos SHR (Ferrari & Fior-Chadi, 2007).  

Nossos dados indicam que a dose de 1,0 mg/kg pode ter-se mostrado 

estressante para o animal tornando-o mais vulnerável a uma resposta ao 

LPS, exacerbando os efeitos deletérios da inflamação ao contrário de 

controlá-los. Estudos mostram que doses repetidas de nicotina podem levar 

a um aumento de norepinefrina, neurotransmissor responsivo ao estresse 

(Feitelson et al., 2003; Fu et al., 2003), e que ele, por sua vez, pode levar ao 

aumento da pressão arterial (Black et al., 2001). Assim, o aumento da 

pressão observada nesses animais pode ter sido decorrente de uma ação 

direta da nicotina, bem como da liberação da norepinefrina causada pelo 

estresse. Diante disso, o animal pode ter-se tornado mais vulnerável aos 

estresses do dia a dia, como ao manuseio e à infusão diária da nicotina, 

além da administração do LPS que é realizada na veia da cauda.  

Já na dose de 0,1 mg/kg de nicotina, não foi  possível obter os 

resultados referentes à pressão arterial, porém os níveis das citocinas 

estudadas responderam ao LPS, indicando que a nicotina não interferiu o 

efeito dessa endotoxina, diferente do que ocorreu com a dose de 1,0 mg/kg. 

Além disso, os animais não apresentaram alterações perceptíveis de 

comportamento, sugerindo que esta dose foi adequada para a realização de 

nosso estudo. 
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O fato de não termos encontrado diferenças significativas na maioria 

das citocinas plasmáticas após tratamento com nicotina, pode estar 

relacionado às diferenças tecido-específicas que este fármaco causa. Cada 

tecido possui uma expressão de receptores característica, o que pode 

colaborar com a variedade de efeitos. Dessa forma, o plasma pode não ser 

um bom material para avaliação dessas respostas. 

Assim como no SNC, o sistema periférico também apresenta uma 

grande diversidade de receptores nicotínicos. Estudos desenvolvidos em 

camundongos deficientes em receptores 5 mostram que esses indivíduos 

tornam-se mais suscetíveis às doenças inflamatórias do estômago quando 

comparados aos animais selvagens, o que tira um pouco o foco dos 

receptores 7 como únicos mediadores dessas respostas 

imunomoduladoras. Além disso, outros subtipos de receptores também já 

foram identificados nessa região como 3, 5, β2 e β4 (Orr-Urtreger et al., 

2005). Em epitélio bronquiolar, além dos receptores 7 também são 

encontrados 3, 5, β2 e β4, bem como os homoméricos 9 e 10. 

Trabalhos realizados em cultura de células dendríticas, que expressam 

receptores 7 bem como os macrófagos (Van Der Zanden et al., 2009), 

mostraram que baixas doses de nicotina reduziam a morte celular ao 

contrário das altas doses (Aicher et al., 2003), e que a nicotina per se não 

era capaz de induzir a produção de IL-8 (Vassallo et al., 2008). Ademais, a 

nicotina crônica pode levar a uma anergia das células T e queda na 

migração leucocitária; porém, na administração aguda, ocorre um aumento 

no Ca2+ intracelular e na migração celular (Sopori et al., 1998).  
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Sendo assim, é importante ressaltar que a duração e a concentração 

de nicotina desempenham um papel importante na dessensibilização dos 

receptores pela presença constante do agonista. Apesar dessa mudança de 

estado do receptor ser passageira, o acúmulo da nicotina no tecido pode 

induzir um estado contínuo que leve até a inativação dos receptores. 

Subtipos como o 7 respondem a baixas doses de nicotina, e 

dessensibilizam rapidamente, enquanto que outros que contém 3/β4 são 

mais dificilmente dessensibilizados e respondem a doses mais altas desse 

fármaco (Gotti et al., 2006). 

Dentro desse contexto, é importante ressaltar que o tempo e a via de 

administração, a dose de nicotina, bem como o tecido em estudo com seus 

receptores característicos, tornam-se variáveis importantes no uso e na 

interpretação da ação da nicotina, uma vez que estudos utilizando modelos 

animais de infusão mostraram que a razão tecido-sangue de nicotina nas 

diferentes partes do organismo varia significativamente (cérebro 3:0; coração 

3:7; músculo 2:0; tecido adiposo 0:5; rins 21:6; fígado 3:7; pulmões 2:0 e 

tecido gastrointestinal 3:5) (Gahring & Rogers, 2005). Somando-se a isso, 

tem-se que a maioria dos trabalhos referentes à atividade da nicotina sobre 

o sistema imune não foi realizada em ratos Wistar, mas em ratos Lewis e 

Sprague-Dawley, e existem evidências de que a sensibilidade à nicotina 

parece sofrer influência de componentes genéticos como reflexo de 

diferentes padrões de resposta associados a determinadas linhagens de 

animais (McAllister-Sistilli et al., 1998). 

 



 
 

65 
 

5.2. Nicotina: efeitos na via do NFB, TLR4 e receptores nicotínicos 
 

O fator de transcrição NF-B regula a expressão de genes envolvidos 

em uma série de atividades celulares, como por exemplo: sobrevivência e 

proliferação celular, resposta imune inata e adaptativa e reação ao estresse. 

A endotoxina presente na membrana externa de bactérias Gram-Negativas, 

o LPS, é um importante indutor desse fator nuclear e sua atividade se inicia 

com a ligação ao receptor TLR-4.  

Diante disso, alguns trabalhos buscam compreender os mecanismos 

moleculares envolvidos nessas respostas. Ravikumar e colaboradores 

(2004) demonstraram que animais que apresentavam danos na medula 

espinal, e por consequência aumento de genes proinflamatórios, e que 

foram tratados com dose única de nicotina intraperitoneal (0,35 a 7,0 mg/kg) 

apresentaram uma queda na ativação dos fatores de transcrição AP-1, 

CREB e NF-B, assim como na produção de TNF. Outros trabalhos 

desenvolvidos por Liu e colaboradores (2007) em modelos de camundongos 

para a doença de Alzheimer (camundongos APP transgênicos) indicam que 

a nicotina reduz a ativação do NF-B inibindo a MAPK e consequentemente, 

regulando negativamente a atividade da iNOS e a produção de NO. Esses 

resultados também implicam que a subunidade 7 medeia o controle da 

nicotina sobre a via do NF-B, bem como possivelmente as subunidades 

α3β4, apesar de ainda não existirem trabalhos que mostrem uma correlação 

clara entre os efeitos imunorregulatórios e esse subtipo de receptor. Nossos 

resultados demonstraram, pela primeira vez no hipocampo e no cerebelo, 
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que a nicotina crônica (1,0 e 0,1 mg/kg) inibe a translocação nuclear do NF-

B ativada por LPS.  

Em vista do que foi discutido acima, a caracterização dos tipos de 

receptores envolvidos na ação da nicotina na ativação do NF-B passa a ser 

importante para a compreensão destes mecanismos. Muitos trabalhos têm 

demonstrado que a maior parte dos nAChRs expressos no encéfalo são 

heteropentaméricos contendo as subunidades α4 e β2 e os 

homopentaméricos compostos pela subunidade α7. Além disso, as 

subunidades α4/β2 apresentam alta afinidade por agonistas, são bastante 

expressos no córtex cerebral de ratos tratados cronicamente com nicotina e 

são mais suscetíveis à regulação positiva do que os receptores que contém 

as subunidades α3β2 e β4 (Flores et al., 1992; Picciotto et al., 1995; Liu et 

al., 2007).  

Buscando-se compreender melhor quais receptores estariam 

envolvidos na resposta observada no presente trabalho, alguns antagonistas 

de receptores nicotínicos, MECA e MLA foram administrados, também 

cronicamente, minutos antes da infusão diária de nicotina 0,1 mg/kg. 

Estudos mostram que a MECA possui alguma seletividade por receptores 

ganglionares (com β4) e por heteroméricos (α4β2), e que o MLA é um 

antagonista α7 (Papke et al., 2001; Papke et al., 2008). Nossos resultados 

indicam que os receptores 7, no hipocampo, possuem um papel crucial na 

regulação da resposta da nicotina sobre o NF-B induzido por LPS, já que o 

MLA foi capaz de bloquear os efeitos reguladores da nicotina, e que 
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aparentemente, os receptores heteroméricos também participam ativamente 

dessa resposta principalmente no cerebelo.  

Diversos trabalhos têm demonstrado um papel benéfico com a 

administração da nicotina por patches principalmente para o tratamento de 

transtornos que envolvem o déficit cognitivo observados na doença de 

Alzheimer, e na esquizofrenia. Cada uma dessas doenças parece envolver 

diferentes subtipos de receptores como, por exemplo, o baixo número de 

subtipos 4 na doença de Alzheimer e de 4β2 e 7 na esquizofrenia 

(Levin, 2002). No caso do cerebelo, alguns distúrbios como o autismo, 

parecem envolver uma participação importante dos receptores nicotínicos. A 

subunidade 4 é encontrada em corpos celulares nas camadas moleculares, 

granulares e das células de Purkinje e nos terminais de axônios que formam 

sinapses com essas células. Além disso, a subunidade 7 está presente nas 

células de Purkinje e nos dendritos das células granulares. Alguns estudos 

de casos, envolvendo pacientes autistas mostram perda de receptores 4 

que pode estar relacionada a uma perda das células de Purkinje e 

consequente compensação com receptores 7. Entretanto, como as 

anormalidades presentes nesses receptores estão relacionadas ao 

desenvolvimento dessa doença ainda é desconhecido (Lee et al., 2002). 

Demonstramos também, nesse estudo, que o mRNA do TNF, IL-1β e 

iNOS, indutores inflamatórios diretamente regulados pelo NF-B, estavam 

reduzidos no grupo tratado com nicotina e desafiado com LPS, no 

hipocampo, confirmando que a modulação desse fator de transcrição pela 

nicotina interfere na expressão gênica de mediadores inflamatórios. Foi 



 
 

68 
 

descrito o envolvimento desses mediadores em diversas doenças do SNC 

como nos acidentes vasculares cerebrais, na esclerose múltipla, e nas 

doenças de Parkinson e de Alzheimer (Lucas et al., 2006) Na esclerose 

múltipla, além do TNF e da IL-1β também foi descrita a participação da 

iNOS, que aumenta a atividade inflamatória, piorando o quadro (Raivich & 

Banati, 2004), e é interessante destacar que na doença de Alzheimer, que 

afeta prioritariamente o hipocampo, Sheng e colaboradores (1998) 

descrevem uma maior produção de IL-1, IL-6 e TNF, as quais aumentam a 

expressão do peptídeo βA. Uma vez que essas doenças possuem uma 

grande participação da atividade inflamatória, a modulação destes 

mediadores inflamatórios pela nicotina, pode se tornar uma estratégia 

interessante no controle destas condições clínicas.  

É importante notar que esses mediadores também induzem a 

migração nuclear do NF-B por intermédio de seus próprios receptores 

(TNFR1, IL1R1) (O'Neill & Greene, 1998; Schutze et al., 2008). Assim, a 

modulação da via desse fator de transcrição pela nicotina diminuiria a 

produção dos mediadores inflamatórios que, por sua vez, diminuiriam a 

ativação do próprio NF-B, o que levaria a uma resposta menos proeminente 

dos efeitos decorrentes da translocação nuclear do NF-B, como a 

apoptose, a inflamação, a plasticidade e o desenvolvimento neuronal.  

A iNOS, responsável pela formação de grandes quantidades de NO, 

além de ser estimulada pelo LPS também responde aos estímulos de 

citocinas como o TNF e a IL-1β. No cérebro a NOS é encontrada em 

interneurônios no hipocampo, correspondendo a 1-2% da população 
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neuronal total; já no cerebelo é abundante principalmente na camada de 

células granulares e células em cesto (basket cells) (Bredt & Snyder, 1992). 

Apesar do NO, em condições fisiológicas, participar de diferentes processos 

como a regulação da atividade vascular cerebral, aprendizado, memória e 

sinaptogênese, altos níveis de NO têm sido relacionados à existência de 

uma associação possível entre a neurotoxicidade de NO e a doença de 

Alzheimer (Limon et al., 2009), de Parkinson dentre outras doenças 

neurodegenerativas. Estudos desenvolvidos em ratos que receberam 

infusões de peptídeo βA indicam que a produção excessiva de NO gera 

outros produtos altamente tóxicos como o ânion peroxinitrito (ONOO-) que 

aumenta o dano neuronal. Os astrócitos e a microglia ativados produzem NO 

pelas vias do NF-B (Parks et al., 2001; Moncada & Bolanos, 2006), o que 

pode colaborar com a neurodegeneração. No caso de modelos animais para 

o Parkinson, animais knockout para os genes da nNOS ou iNOS, ou mesmo 

a sua inibição por fármacos, demonstrou que a ausência desses produtos 

preveniu a destruição de neurônios dopaminérgicos (Liberatore et al., 1999; 

Dehmer et al., 2000). Sendo assim, Liberatore e colaboradores (1999) 

sugeriram que a iNOS pode se tornar um importante alvo terapêutico na 

modulação dos danos oxidativos envolvidos em processos inflamatórios. 

Como apresentado em nosso trabalho no hipocampo, a nicotina inibiu a 

expressão do seu mRNA indicando o seu possível papel neuroprotetor. 

No cerebelo, demonstrou-se no presente trabalho que a citocina pró-

inflamatória IL-1β, também foi inibida na presença da nicotina. Corroborando 

com esses dados, têm-se os trabalhos desenvolvidos por Park e 
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colaboradores (2007) em cultura de microglia e em homogenatos de 

subtancia nigra de ratos tratados cronicamente com nicotina, e por 

Yoshikawa e colaboradores (2006), em cultura de monócitos/macrófagos 

humanos. Os dados mostram que tanto a produção de TNF quanto a sua 

expressão estavam significativamente reduzidas nos grupos tratados com 

nicotina e desafiados com LPS, em comparação aos salina/LPS.  

Dentre as citocinas, a IL-1β tem-se apresentado como chave em 

vários processos relacionados ao desenvolvimento de doenças, já que altos 

níveis desse produto levam a infecções e recuperação deficiente de 

pacientes após um derrame ou dano cerebral (Patel et al., 2003; Rothwell, 

2003). Considerando-se que o cerebelo indica ser um alvo importante para 

doenças neurodegenerativas (Baldacara et al., 2008), nossos resultados 

apresentam, pela primeira vez, essa estrutura como uma região encefálica 

importante para a ação da IL-1β em resposta a um estímulo inflamatório 

sistêmico. Isso contribui para trabalhos anteriores que demonstraram in vivo 

que essa citocina age no hipotálamo, alterando a viabilidade celular no 

córtex por vias dependentes de IL-1, que se projetam do estriado para o 

córtex via hipotálamo induzindo a morte de células corticais (Allan et al., 

2000). Além disso, outros experimentos in vivo mostraram que em resposta 

à administração de cainato, a IL-1 exerce efeitos modulatórios nas células de 

Purkinje, o que pode estar relacionado à ataxia cerebelar (Andoh et al., 

2008; Motoki et al., 2009). 

Diversas vias têm sido analisadas também na busca do mecanismo 

de ação desse alcalóide. Demonstrou-se no córtex pré-frontal de 
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camundongos tratados agudamente com nicotina que essa substância age 

inibindo a atividade proteassômica nas células aumentando o número de 

proteínas ubiquitinadas no citoplasma, bloqueando assim, a degradação 

dessas proteínas (Rezvani et al., 2007). Também foi demonstrado que a 

nicotina age inibindo a fosforilação do IB, e por conseqüência, a sua 

ubiquitinação, sinal para sua degradação. Uma vez que os dados de 

Rezvani e colaboradores (2007) mostram que a nicotina impede a 

degradação proteassômica de proteínas ubiquitinadas, é possível que o IB 

não esteja sendo degradado, mantendo assim o NF-B no citoplasma. Outra 

via de ação da nicotina atinge diretamente o retículo endoplasmático (RE) 

induzindo uma maturação precoce dos receptores nicotínicos (Nguyen et al., 

2003; Sallette et al., 2004; Sallette et al., 2005; Corringer et al., 2006). 

Apesar dessas ações não serem dependentes da participação dos 

receptores nicotínicos, uma vez que a nicotina é capaz de atravessar a 

membrana plasmática, animais knockout para o receptor α7 (Wang et al., 

2003; Fujii et al., 2007) não apresentam uma regulação da reação 

inflamatória tão eficiente quanto os animais que expressam normalmente 

esse subtipo de receptor. Isso sugere que a participação dos receptores 

nicotínicos, principalmente o 7, é fundamental para que a nicotina possa 

exercer seus efeitos imunomoduladores. Dessa forma, a ação da nicotina 

por outras vias independentes dos receptores parece interferir pouco na 

resposta final. 

Outro aspecto importante a ser avaliado no nosso modelo de estudo é 

o receptor de LPS, o TLR-4. Demonstramos no hipocampo, que a nicotina 
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crônica inibe a expressão do mRNA deste receptor sugerindo que, no caso 

de uma inflamação local, o reconhecimento desse produto microbiano 

estaria prejudicado pela redução na quantidade de receptores disponíveis. A 

falha no reconhecimento do LPS impede a ativação das vias de sinalização 

TIRAP-MyD88 e TRAM-TRIF que, em geral, ativam os fatores de transcrição 

NF-B e IRF-3 respectivamente, além da via da MAPK (Qin et al., 2005). No 

encéfalo, o receptor TLR-4 é expresso principalmente na microglia, mas 

também em neurônios, astrócitos e oligodendrócitos (Buttini et al., 1996; 

Lehnardt et al., 2002; Jack et al., 2005; Zhou et al., 2006; Tang et al., 2008). 

Estudos realizados em células neurais progenitoras obtidas de 

camundongos adultos mostraram que essas células expressam receptores 

TLR-4 e que a sua ativação por indutores, como o LPS, inibe a diferenciação 

neuronal e a sua neutralização reverte essa resposta. Além disso, a 

supressão da expressão desse receptor por RNAi (RNA de interferência) 

aumentou a diferenciação neuronal (Rolls et al., 2007) e camundongos 

deficientes para o gene de TLR4  apresentavam uma maior proliferação e 

diferenciação celular. O mesmo ocorreu quando a proteína adaptadora 

MyD88 era inibida, o que indica que a via de TLR-4 dependente de MyD88 é 

importante na inibição dessa via.  Além disso, demonstrou-se que outro 

receptor, cuja ativação pode culminar na ativação do NF-B, o TLR-2, regula 

a atividade inibitória induzida por TLR-4 (Rolls et al., 2007). Sendo assim, a 

regulação dessa via, como demonstrado em nosso trabalho na presença da 

nicotina, pode indicar um papel importante no aumento da diferenciação e 

proliferação neuronal, revertendo os danos causados, por exemplo, por 

doenças neurodegenerativas. Entretanto, mais estudos são necessários 
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envolvendo a participação da nicotina na via de Toll-2 bem como em outras 

que interfiram na via de Toll-4.  

Diversos distúrbios neurodegenerativos como o acidente vascular 

cerebral, as doenças de Alzheimer e de Parkinson envolvem a morte 

neuronal. Participam desse processo algumas proteínas apoptóticas como a 

Bax, Bcl-2 e caspase-3 que estão diretamente relacionadas ao NF-B. A 

nicotina inibe a expressão de indutores apoptóticos como a Bax e a 

caspase-3, e regula positivamente a proteína antiapoptótica Bcl-2, no 

hipocampo e no córtex, pela inibição da via da MAPK/NF-B (Mai et al., 

2003; Liu et al., 2007). Além disso, a nicotina estimula a heterodimerização 

de Bcl-2/Bax inibindo a função proapoptótica de Bax (Oltvai et al., 1993; Mai 

et al., 2003). Outra proteína importante e relacionada à apoptose e ao ciclo 

celular é a c-Myc. O NF-B possui dois sítios de ligação no promotor de c-

Myc e esse fator, bem como a IL-1 e o TNF, medeiam a sua ativação 

(Bourgarel-Rey et al., 2001). A nicotina inibe, mesmo que parcialmente, a 

expressão de c-Myc, mediada pela MAPK e pelo NF-B (Liu et al., 2007), 

porém, outras vias podem também modular essa resposta. 

Outras cascatas de sinalização mediadas pela ativação do receptor 

7 também têm tido bastante destaque. Estudos realizados em cultura de 

células PC12 de rato mostraram que a nicotina induz a formação de um 

complexo entre o receptor 7 e a enzima fosforilada JAK2, que leva à 

ativação da via citoprotetora de PI-3-K (phosphatidylinositol-3-kinase) e de 

seu efetor, o Akt. Dados mostram que o peptídeo βA é capaz de interagir 

com o receptor 7, mas que ele não ativa significativamente a via JAK2 e 
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que na presença de nicotina o peptídeo é deslocado do receptor. Além 

disso, a ativação de JAK2 inibe a via da caspase-3 que é ativada na 

presença do peptídeo βA (Shaw et al., 2002). Em conjunto, a nicotina induz 

a produção de Bcl-2 por meio da ativação do receptor 7 que induz a 

fosforilação de JAK2 e ativação de PI-3-K/Akt e dos fatores de transcrição 

NF-B e STAT3 (signal transducer and activator of transcription 3) em 

células neuronais. A STAT3 é capaz de se ligar a sua região promotora no 

DNA ou de interagir com o NF-B modulando a sua atividade. Estudos 

realizados em células mesangiais de camundongos em cultura 

demonstraram que há uma interação entre esses dois fatores e que a 

ligação entre STAT3 e a subunidade p65 do NF-B leva a uma inibição da 

indução de iNOS por citocinas como, por exemplo, a IL-1β e pelo próprio 

LPS (Yu et al., 2002).  

Além disso, a ativação do NF-B requer o recrutamento de múltiplas 

proteínas coativadoras, como o CBP (CREB binding protein) e seu homólogo 

p300 que interagem com a subunidade p65 e ativam promotores de genes 

responsivos (Hua et al., 2006). Demonstrou-se em células granulares do 

cerebelo que a interação CBP/NF-B é responsável por reduzir as taxas de 

apoptose nessas células (Yalcin et al., 2003). Entretanto, o complexo 

CBP/p300 interage com diversos fatores de transcrição (CREB, p53, c-jun) 

levando, portanto, a diferentes respostas biológicas, porém sua participação 

em cada uma dessas vias ainda precisa ser melhor esclarecida.  

Sendo assim, é importante ressaltar que o NF-B apresenta um efeito 

dual na resposta celular, da sobrevivência à morte, sendo a sua modulação 
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um alvo a ser tratado com cautela. Uma vez que outros fatores de 

transcrição como, o E2F1(Zheng et al., 2009), a STAT3 (Choi et al., 2009) e 

o IRF-1(Bowie et al., 2008), além do próprio NF-B participam de respostas 

que envolvem a proliferação e a morte celular, é o crosstalk entre as vias 

que leva à homeostase do sistema. É interessante citar que experimentos 

envolvendo câncer em murinos, demonstraram que a metástase era 

estimulada pela administração de LPS e que isso estaria sendo controlado 

pela produção de TNF por células hematopoiéticas do hospedeiro e pela 

ativação do NF-B nas células tumorais. A supressão do NF-B tanto em 

células de carcinoma em cólon quanto em mamárias converteram a resposta 

de crescimento induzida por LPS em regressão do tumor induzida por LPS. 

Essa resposta de regressão seria independente de TNF, mas dependente de 

TRAIL (TNF-related apoptosis inducing ligand). O LPS induz o receptor de 

TRAIL em células deficientes em NF-B (Aggarwal et al., 2004). Esse fato 

contribui para o efeito dual desse fator de transcrição, já que na sua 

ausência pode-se ter um aumento da apoptose, ou seja, um desbalanço das 

vias paralelas, que pode ou não ser um efeito benéfico dependendo da 

situação. 

Estudos realizados em ratos e camundongos infectados pelo vírus 

influenza e tratados com nicotina, apresentaram uma imunossupressão 

marcante que culminou por aumentar de forma significativa a titulação dos 

vírus no pulmão, uma vez que na presença desse fármaco a migração 

leucocitária estava suprimida (Razani-Boroujerdi et al., 2004). Diante disso, a 

base do uso da nicotina deve ser uma imunomodulação ao invés de 
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imunossupressão. A resposta imune é importante para manter o organismo 

em homeostase com seus agentes infecciosos internos e externos, e 

bloqueá-lo pode levar a uma potenciação dos efeitos gerados por diferentes 

agentes potencialmente danosos ao nosso organismo. 

Dessa forma, nossos dados apontam para um importante efeito 

imunomodulador da nicotina que devem ser considerado em casos que 

envolvam, por exemplo, doenças neurológicas de cunho neuroinflamatório. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

6. Conclusões 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 
 

Nosso trabalho demonstrou que a nicotina crônica é capaz de 

modular negativamente a atividade do NF-B na presença de um estímulo 

inflamatório tanto no cerebelo quanto no hipocampo. Além disso, alguns dos 

principais mediadores inflamatórios regulados por esse fator de transcrição, 

TNF, IL-1β e iNOS tiveram sua expressão reduzida na presença desse 

alcalóide, uma resposta dependente da ativação dos receptores nicotínicos 

principalmente 7 no hipocampo e aparentemente heteroméricos no 

cerebelo. Além disso, demonstramos que a expressão de TLR4 está inibida 

na presença da nicotina sugerindo que esse fármaco estaria regulando o 

número desses receptores disponíveis para ativação na membrana celular, 

modulando a cascata de sinalização downstream ao receptor TLR-4.  
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