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ABREVIAÇÕES

ABREVIAÇÕES
Os nomes farmacológicos dos componentes, moléculas, receptores e áreas
do sistema nervoso mencionados no texto estão descritos nessa lista, assim como
todas as outras abreviações são exibidas na primeira vez que elas aparecerem no
texto.
AMPc

Monofosfato de Adenosina cíclico

BDNF

Fator neurotrófico derivado do cérebro

BFA

Brefeldina A

cAMP/GEF

proteína de troca do nucleotídio guanina regulada por AMPc

CGS21680* Ácido benzeno propanoico hidroclorídrico 4‐[2‐[[amino‐9‐(N‐etil‐β‐
D‐ribofuranuronamidosil)‐9H‐punina‐2‐yl]amino]etil]
EPAC

Proteína de troca ativada diretamente pelo AMPc

GLU

Glutamato

H89

5‐isoquinolinasulfonamida

NOR

Noradrenalina

NT

Neurotransmissor

NTS

Núcleo do trato solitário

NSF

Fator sensível ao N‐etilmaleimida

PKA

Proteína cinase dependente de AMPc

rA2a

Receptores A2a de adenosina

RIM

Molécula de interação com a Rab3a

SNAP

Proteína de ligação ao NSF

SNAP25

Proteína associada ao sinaptossomo de 25kDa

SNARE
Receptores para a proteína solúvel de ligação ao fator N‐
etilmaleimida
SN

Sistema nervoso

SNC

Sistema nervoso central
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SpH

Supereclipse sinapto‐pHluorina

Sit

sinaptotagmina

VAMP

Proteína de membrana ligada à vesícula sináptica ou sinaptobrevina

VS

Vesícula sináptica

ZM241385† Fenol 4‐(2‐[7‐Amino‐ 2‐(furil) [1,2,4]triazolo [2,3‐ a] [1,3,5]triazina‐
5 ilamino]etil)
6Bnz

N6 benzoiladenosina‐3’,5’‐ monofosfato cíclico

8pCPT

Clorofeniltio‐2’‐O‐metiladenosina‐3’5’‐monofosfato cíclico
4‐(2‐[7‐Amino‐2‐(2‐furil)[1,2,4]triazolo[2,3‐a][1,3,5]triazina‐5‐
ilamino]etil)fenol

* nesta tese foi adotada a abreviação CGS ao invés da abreviação completa
(CGS21680).
† nesta tese foi adotada a abreviação ZM ao invés da abraviação completa
(ZM241385).
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RESUMO
A transmissão sináptica é essencial para o funcionamento do sistema
nervoso. A neuromodulação permite regular esse processo de forma precisa. Um
desses

mecanismos

modulatórios

é

a

regulação

da

liberação

de

neurotransmissores. A adenosina é um importante modulador da transmissão
sináptica. Além disso, a ativação do subtipo A2a dos receptores para adenosina está
envolvida com a facilitação da liberação de neurotransmissores no sistema
nervoso central.

O presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos

modulatórios da ativação do receptor A2a de adenosina sobre a liberação de
neurotransmissores e sua via de sinalização intracelular em modelo in vitro.
Nossos resultados demonstraram que o tratamento com o agonista do receptor A2a
de adenosina aumentou a fluorescência do sensor ótico biosintético de liberação
de vesícula sináptica (supereclipse sinapto‐pHluorina), assim como os níveis de
glutamato e noradrenalina. Além disso, foi demonstrado que o inibidor da proteína
cinase dependente de AMPc aboliu o aumento nos níveis do glutamato e
noradrenalina, tal como a fosforilação da proteína sináptica sinapsina I evocado
pelo agonista do receptor A2a de adenosina. Desta forma, nossos dados sugerem
que a ativação do receptor A2a de adenosina em cultura de células do bulbo de
ratos Wistar modula a liberação de neurotransmissores e a fosforilação da
sinapsina I, assim como a proteína cinase dependente do AMPc pode ser o modus
operandi desse fenômeno modulatório.
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ABSTRACT
Synaptic transmission is a sine qua non process for nervous system
physiology. Such precise process is accomplished in part due to modulation of
neurotransmitter release. Adenosine is a putative synaptic transmission
modulator. Moreover, adenosine A2a receptor facilitates neurotransmitter release
in the Central Nervous System. The present study focuses on the modulation of
neurotransmission by adenosine A2a receptor and its intracellular signaling
pathway in in vitro model. Here, we provided evidence that adenosine A2a receptor
agonist increases an optical biosynthetic sensor of synaptic vesicle release
(supereclipct synapto‐pHluorin), as well as glutamate and noradrenaline.
Furthermore, it was demonstrated that cAMP‐dependent protein kinase inhibitor
abolished glutamate and norepinephrin increase, as well as synapsin I
phosphorylation evoked by adenosine A2a receptor agonist. Therefore, our data
suggest that adenosine A2a receptor activation modulates neurotransmitter release
and synapsin I phosphorylation in cultured cells from medulla oblongata of Wistar
rats, as well as cAMP‐dependent protein kinase might be the modus operandi of
this modulatory phenomenon.
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INTRODUÇÃO
Neurotransmissão: posicionamento e conceitos históricos
“Os fatos permanecem e as teorias se vão”
Santiago Ramón y Cajal, 1894.
A inflexibilidade na terminologia enrijece o vocabulário com termos
obsoletos que podem contrariar os achados científicos atuais. A terminologia deve
evoluir em função das novas descobertas científicas com o propósito de fornecer
significados fidedignos às estruturas e fenômenos. Definir um conceito científico
exige prudência, uma vez que o conhecimento é um processo dinâmico que muda
em função das novas descobertas. Portanto, o conceito deve ser estabelecido
baseando‐se na interpretação (posicionamento) dos resultados e principalmente
através do consenso da comunidade científica.
Até o presente momento, talvez não haja na ciência um fenômeno fisiológico
cuja construção do conceito tenha uma história tão rica em detalhes, eventos e
personagens quanto a neurotransmissão. Por isso, não há como contemplar tudo e
a todos, entretanto, sei que embora poucos nomes ficaram marcados na história do
conceito, muitos outros cientistas e trabalhos (mesmos os de menor expressão)
também contribuíram na elaboração desse conceito e antecipadamente, peço
desculpas se alguns eventos ou personagens ficaram de fora desse capítulo.
Até recentemente, o fenômeno fisiológico denominado neurotransmissão
química era classicamente definido como o efeito de certa substância química
liberada das vesículas sinápticas dos neurônios pré‐sinápticos depois da
5

despolarização da membrana mediante estímulos, que agiam em receptores
específicos localizados nos neurônios pós‐sinápticos e assim, produzindo uma
resposta nesse neurônio. Neste capítulo, apresentarei eventos científicos e
históricos que contribuíram para a construção de tal conceito, assim como na sua
“nova” interpretação.
A história da compreensão do funcionamento do sistema nervoso é
certamente tão longa quanto a própria história da humanidade. Embora, acredita‐
se que o primeiro registro documental que descreve o cérebro foi encontrado no
papiro egípcio de Edwin Smith (1700 a.C.) (Feldman e Goodrich., 1999).
Interessantemente, nesse papiro, que parece ser uma cópia de outro mais antigo,
algumas injúrias no cérebro (dor de cabeça) se encontram descritas, assim como
diversos tratamentos utilizando‐se ervas encontram‐se registrados.
Por muitos séculos, baseado em algumas observações anatômicas e
principalmente filosóficas, que teorias sobre como o cérebro funcionava regiam os
rumos da “neurociência antiga”, especialmente na Grécia antiga (berço dos
principais filósofos) e posteriormente nas regiões dominadas pelo Império
Romano. De fato, filósofos pré‐socráticos, e. g., Alcmeão (540‐500 a.C.) e Demócrito
(460‐370 a.C.) já discutiam a presença de poros e canais no cérebro, além dos
órgãos sensoriais (Sherrington., 1946). Enquanto, os pós‐socráticos, tais como
Hipócrates (460‐370 a.C.) e Platão (427‐347 a.C.) descreviam o cérebro como o
centro das emoções, assim como Aristóteles (384‐322 a.C.) em “de anima”
(literalmente: sobre a alma), associava o centro psíquico da vida com a percepção
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sensorial1 (Crivellato e Ribatti., 2007). De forma que essas grandes mentes da
humanidade estabeleceram importantes correlações entre essas duas áreas da
ciência, as quais contribuíram na elaboração das próximas teorias sobre o conceito.
Entretanto, devemos a dois dos mais ilustres anatomistas da Universidade
de Alexandria, Erasístrato (310‐250 a.C.) e Herófilo (325‐280 a.C.), o conceito do
cérebro como o órgão da inteligência e uma parte anatômica integral do sistema
nervoso, assim como o legado do pneumatismo, i.e., o ar (pneuma), uma vez
inalado, é transformado em pneuma zootikon no coração antes de chegar ao
cérebro, onde se transforma em pneuma psychicon ou spirit animalis no latim (Rey.,
1993).
Séculos mais tarde um romano de origem grega, Cláudio Galeno (131‐200),
modificou a teoria pneumática e estabeleceu a “doutrina ventricular” que se
estendeu por vários séculos (Barbara e Clarac., 2011). De acordo com essa teoria, o
cérebro funcionava como um sistema de natureza hidráulica chamado de
pneumático‐ventricular que bombeava através dos ventrículos laterais e o quarto
ventrículo o “spirit animalis” para os nervos sensoriais e motores, uma vez que eles
acreditavam que os nervos eram estruturas ocas, os quais forneciam as
substâncias necessárias para a geração dos movimentos musculares (Swanson.,
2007). Nesse contexto, a teoria do “spirit animalis” pode ser interpretada como a
primeira abordagem histórica do conceito de neurotransmissores.
Durante muitos séculos, essa teoria foi tida como a verdade e muitos
cientistas fundamentaram suas obras primas com base nesses conceitos.
1

Embora Aristóteles acreditasse na teoria cardiocêntrica, isto é, o coração era a fonte da mente ou
pensamentos.
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Entretanto, apesar de se basearem nesses conceitos, trabalhos realizados no
período da Renascença (entre os séculos XXIX e XXXI), e.g., “De humani corporis
fabrica” de Andreas Vasalius (1514‐1564) detalhando a anatomia macroscópica do
corpo humano e do cérebro, “Traité de l’Homme” de René Descartes (1596‐1650)
onde ele explica a mecânica do funcionamento do sistema nervoso e adota o termo
corpúsculos cartesianos em vez de pneuma, assim como estabelece a doutrina
“Cartesiana” (Bennett., 1999b) e “Cerebri anatome” de Thomas Willis (1621‐
1675), onde ele sugere que a “psychicon pneuma” era gerada na substância
cinzenta cerebral e circulava através da substância branca dos nervos motores e
sensoriais do tronco encefálico e da coluna espinal (Eadie., 2003; Swanson., 2007).
Essas obras importantes ajudaram a construir os conceitos de transmissão e
condução da informação entre os nervos e músculos naquela época.
Ainda sobre forte influência da doutrina do pneumatismo, John Thomas
Hensing (1683‐1726; Cerebri examen chemicum), Felice Fontana (1730‐1805; De
irritabilitatis legibers nunc primus sancitis et de spiritum animmalium in movendis
musculis inefficacia) e Luigi Galvani (1737‐1798; De viribus electricitaris in motu
musculari) realizaram trabalhos que foram importantes no esclarecimento de
alguns aspectos do conceito da neurotransmissão. Hensing realizou o primeiro
estudo da química do cérebro onde ele detectou o fósforo como um de seus
componentes (Piccolino., 1997; Bennett., 1999b), enquanto Fontana descreveu que
os nervos eram compostos de finos cilindros contendo um fluido transparente e
gelatinoso (Finger., 1994) e Galvani em seu clássico experimento com músculo de
sapo identificou a eletricidade como o meio conduzido pelos nervos, chamando o
meio de eletricidade animal (Galvani., 1791; apud Bresadola., 1998).
8

Interessantemente, no século seguinte, o legado de Galvani influenciou
grandes descobertas no campo da eletrofisiologia. Carlos Matteucci proveu
evidências instrumentais da existência da “eletricidade animal” sugerida por
Galvani, quando conseguiu detectar correntes elétricas através do galvanômetro
em superfícies musculares intactas e seccionadas de sapo ligadas em série (no
experimento conhecido como “frogs pile” ou “voltaic frog”) (Moruzzi., 1996). Anos
mais tarde, Emile du Bois‐Reymond detectou eventos elétricos associados com a
excitação do nervo e músculo provendo o primeiro registro instrumental do que
ele chamou de “corrente de ação” ou “potencial de ação”. Nesses experimentos du
Bois‐Reymond demonstrou uma variação negativa na corrente do nervo e do
músculo durante a estimulação (Schuetze., 1983)2.
Contemporaneamente, outro segmento da ciência estava emergindo, a
neuromorfologia, com o estabelecimento da “Teoria celular” que primeiramente foi
descrita no Handbuch der Gewebelehre des Menschen de Rudolph Albert Von
Kölliker (Kölliker., 1852, apud López‐Munoz et al., 2006). Embora o idealizador
desse conceito tenha sido Rudolf Ludwing Carl Virchow (1821‐1902) através de
seus experimentos e de sua ilustre frase: “omnis cellula e cellula”, i. e., cada célula
viva é derivada de outra célula. Outros trabalhos de pesquisadores como Johann
Evangelista Purkinje (1787‐1869), Friedrich Gustav Jackob Henle (1809‐1885),
Matthias Jacob Schleiden (1804‐1881) e Theodor Schwann (1817‐1905) também
contribuíram no estabelecimento da “Teoria Celular” (de Carlos e Borrel., 2007).
De fato, as técnicas citohistológicas relatadas nesses trabalhos permitiu a

2 Embora somente com os experimentos de Hodgkin, Hurxley e Katz

que os mecanismos da sinalização elétrica

nos nervos foram elucidados. Ver adiante.
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visualização das estruturas internas das células e em particular nas células do
sistema nervoso.
Então, separadamente, importantes peças desse “quebra‐cabeça”, perdoem‐
me o trocadilho, foram sendo descobertas. Gabriel Gustav Valentin (1810‐1863)
demonstrou a primeira imagem microscópica da célula nervosa e dois anos depois,
Robert Remak (1815‐1865) descreveu os cilindros axiais (axônio) não
mielinizados e suas conexões com o corpo celular (Fodstad., 2001). Em 1862,
Wilhelm Friedrich Kühne (1837‐1900) demonstrou como a terminação nervosa
motora acoplava nas células musculares de sapos, chamando‐a de “placa terminal”
(Bennett., 1999b). Contudo, essas foram apenas algumas das peças do enorme
quebra‐cabeça, que ainda permanece incompleto, mesmos nos dias atuais.
Ainda nesse século, Josef Von Gerlach (1820‐1896) propôs a “Teoria
Reticular”. Essa teoria foi defendida por Camillo Golgi (1844‐1926), porém com
algumas modificações. Em particular, ele descreveu os prolongamentos nervosos
como estruturas com funções tróficas e nutritivas. Na teoria reticular, acreditava‐
se que cada célula nervosa estava conectada a suas vizinhas por meio de
prolongamentos protoplasmáticos, formando uma rede continua de neurônios, i.e.,
retículo. Alguns anos mais tarde, essa teoria começou a ser contestada pelos
trabalhos de Wilhelm His (1831‐1904), Fridjof Nansen (1861‐1930) e Auguste
Henri Forel (1848‐1931), nos quais eles constataram (cada um em seu respectivo
trabalho) que a ligação direta protoplasmática não existia (Fodstad., 2001).
No entanto, foi Santiago Ramón y Cajal (1852‐1934), considerado o “pai da
neurociência moderna”, utilizando‐se das técnicas estabelecida por Golgi chamada
10

de “la reazione nera” (i.e., a reação negra) (Golgi., 1873; apud Kruger e Otis., 2007),
que por meio dos seus experimentos sacramentou o colapso da teoria reticular
(Sotelo., 2010).
Em seu ano de glória (1888), Cajal publicou dois artigos que mudaram a
história da neurociência. No primeiro, ele observou que na linha molecular da
substância cinzenta do cerebelo de aves, as terminações colaterais das células com
forma de estrela cercavam os corpos das células de Purkinje como se fossem um
“ninho” (pericelulares) e não formavam a rede difusa anastomosada proposta na
teoria reticular (Cajal., 1888a; apud López‐Muñoz et al., 2006).
No outro trabalho, foi demonstrado que as fibras paralelas (dendritos) dos
axônios do córtex cerebelar terminavam livremente, assim como as fibras nervosas
ascendentes

proeminentes

das

protuberâncias

das

células

ganglionares

alcançavam os corpos das células de Purkinje, estabelecendo a relação de
“contingência” e não de “continuidade” (Cajal., 1888b; apud de Carlos e Borrel,
2007). Portanto, por meio desses trabalhos foi possível demonstrar que o sistema
nervoso é composto de células individuais que se comunicam através de pequenas
regiões de contato, estabelecendo assim, a base da “doutrina do neurônio”.
Cajal em seu trabalho “Conexión general de lós elementos nerviosos” de 1889
postulou que a superfície de contato entre os neurônios possuía o aparato
necessário para estabelecer a conexão entre essas células (Cajal., 1889; apud
Sotelo., 2011). Interessantemente, anos mais tarde, Michael Foster (1836‐1907)
estava preparando a nova versão do livro texto de fisiologia (A Text Book of
Physiology by Foster) (Foster., 1897; apud Tansey., 1997) e pediu a colaboração de
11

Charles Scott Sherrington (1857‐1952) na elaboração do capítulo III sobre o
sistema nervoso. Eles sentiram a necessidade de fornecer uma designação mais
precisa para a região de contato entre as células do sistema nervoso. Sherrington
sentiu dificuldade em achar um nome apropriado e, inicialmente, sugeriu
“sindesmo”, de origem grega com o significado de “ligação” ou “tecido de ligação”.
Sabendo dessa dificuldade, Foster resolveu consultar seu amigo professor Arthur
Woollgar Verral (1851‐1912), um especialista na língua grega, que sugeriu o termo
“sinapse”3, i.e., sin (junto) e hapteno (unir, fechar) (Todman., 2008). Fato este
citado pelo próprio Sherrington em sua carta para John Fulton (1899‐1960), em
dezembro de 1937 (Fulton., 1938; apud Shepherd e Erulkar., 1997).
Embora Verral tenha sugerido o termo “sinapse”, foi Sherrington quem
estabeleceu todo embasamento teórico para a criação do termo, assim como foi o
primeiro a usá‐lo no capítulo III do livro texto de fisiologia de Foster, i. e., a
primeira publicação científica que usou o termo sinapse e, portanto, é considerado
o “pai” do conceito da “sinapse”. Além disso, Sherrington também contribuiu com a
neurofisiologia moderna por meio do seu livro clássico “The Integrative Action of
the Nervous System” de 1906, onde ele proveu dados do papel integrativo da
transmissão nervosa em regiões do sistema nervoso como o tronco encefálico e
cerebelo, assim como da existência de sinapses excitatórias e inibitórias (Shepherd
e Erulkar., 1997).
A descoberta de mensageiros químicos responsáveis pela comunicação
interneuronal foi um dos grandes feitos científicos do século XX. No entanto, alguns

3 O termo sinapse também se aplica a especializações celulares, as quais provem os meios para a transmissão

da informação entre neurônios, e.g., sinapse química e sinapse inibitória.
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autores, no século anterior, já sugeriam, ao menos de maneira indireta, a existência
da neurotransmissão química, e.g., Claude Bernard (1813‐1878) (Bernard., 1857;
apud Conti., 2002) e seu pupilo Vulpian (1826‐1887), em seus respectivos estudos
com o curare, mostraram que esse veneno agia em “alguma” zona intermediária
entre o nervo e o músculo, paralisando‐o, embora o músculo ainda continuasse
responsivo ao estímulo elétrico (Vulpian., 1866; apud Bennett., 1999a). Oswald
Schmiedeberg (1838‐1921) e Koppe também demonstraram que a estimulação
elétrica do nervo vago e a administração exógena da muscarina tinham o mesmo
efeito sobre o coração, e que esse efeito era antagonizado pela atropina
(Schmiedeberg e Koppe., 1869, apud Muscholl., 1995).
Entretanto, o conceito da neurotransmissão química foi atribuída ao
brilhante John Langley (1852‐1925) através de seus clássicos experimentos com
injeções de nicotina e curare no músculo esquelético, o qual lhe permitiu concluir
que a nicotina e o curare agiam sobre uma “substância receptiva”4 no músculo e
não

nos

terminais

nervosos,

estabelecendo,

assim,

o

conceito

de

“neurotransmissão química” e do “receptor farmacológico” (Langley., 1905, 1906,
1907 e 1908; apud Bennett., 1999a).
É importante destacar que experimentos anteriores do próprio Langley
realizados com extrato da medula adrenal, que possuía ações similares a aquelas
induzidas pela estimulação do nervo simpático (Langley., 1901; apud Rubin.,
2007), assim como os experimentos do seu aluno Thomas Elliott (1877‐1961) com

4

Contemporaneamente, Paul Ehrlish desenvolveu sua própria teoria sobre receptor, que ele chamou de
“quimioreceptor”, assim como, também descobriu o arsênico Salvarsan, o primeiro agente quimioterâpitico
usado no tratamento da sífilis (Maehle., 2009).
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a adrenalina (naquela ocasião já descrito como o princípio ativo extraído da
glândula adrenal por Jokich Takamine e patenteado pelo mesmo na Parke, Davis &
Co) (Takamine., 1901; apud Aronson., 2000) (Elliott., 1904a, 1904b e 1905; apud
Rubin., 2007), ajudaram‐no a elaborar tais conceitos, os quais, posteriormente
influenciaram as grandes descobertas do século XX.
É interessante, também, ressaltar que muitos outros trabalhos surgiram sob
esse novo paradigma. Em 1906, Reid Hunt (1870‐1948) e Réne Taveau (1876‐?)
sintetizaram a acetilcolina, que na época surgiu como um potencial transmissor
químico, embora esse papel somente tenha sido confirmado décadas mais tarde
(Hunt e Taveau., 1906; apud Bennett., 1999a). Dixon (1871‐1931) descreveu que o
nervo vago inibia a atividade do coração e sugeriu que este nervo continha a
substância, que ele denominou de “pro‐inibitória” (Dixon., 1907; apud Valenstein.,
2002) . Nesse contexto, Henry Dale (1875‐1968) analisou o efeito da acetilcolina
em diversos órgãos inervados pelo nervo vago, demonstrando a importância
fisiológica dessa molécula (Dale., 1914a e 1914b; apud Valenstein., 2002).
Alguns anos mais tarde, o conceito de neurotransmissão química foi
finalmente consolidado através do simples, mas “genial”, experimento com coração
de anfíbios, conduzido por Otto Loewi (1873‐1961)5. Nesse experimento, ele isolou
dois corações de sapos e colocou‐os em um mesmo compartimento. Em seguida,
estimulou o nervo vago de um deles, o qual, então, liberou uma substância

5 Segundo o próprio Loewi, a inspiração para o experimento seu clássico experimento com os corações de sapo

surgiu em um sonho na noite anterior ao domingo de Páscoa de 1920, que ele descreveu como: “The night
before Easter Sunday of that year I awoke, turned on the light, and jotted down a few notes on a tiny slip of thin
paper”, Loewi., 1953.
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(“Vagustoff” ou substância do vago) capaz de produzir o mesmo efeito observado
no coração inervado, no outro coração (sem a inervação) (Loewy., 1921; apud
Rubin., 2007).
Cinco anos depois, Loewi junto com Ernst Navratil (1902‐1979)
identificaram essa substância como sendo a acetilcolina (Loewi e Navratil., 1926a e
1926b; apud Bennett., 1999b) e por fim, Dale estabeleceu em mamíferos o papel da
acetilcolina no sistema nervoso periférico (Dale e Duley., 1929; apud Tansey.,
2006). Embora os trabalhos dos outros pesquisadores citados nesse parágrafo
tenham contribuído para a elaboração do conceito de neurotransmissão química,
foram os experimentos de Loewi e Dale que forneceram a prova para tal
comprovação e, portanto, tiveram maior impacto nos rumos das pesquisas da
neurotransmissão até os dias atuais.
Ainda no século XX, outros trabalhos importantes surgiram com foco na
neurotransmissão química das fibras nervosas autonômicas e motoras (Feldberg e
Gaddum., 1934; apud Bennett., 1999a; Canon e Rosenblueth., 1933; Eccles., 1934;
Dale et al., 1936; apud Rubin., 2007). Entretanto, um fato interessante foi o embate
entre Dale e o também renomado John Eccles (1903‐1997), brilhantemente
chamado por Cook (1986) de “The war of the soups and the sparks” (i.e., em
português, “A guerra da sopa e da faísca”) (Valenstein., 2002)6. O foco da discussão
era se a transmissão sináptica era química, como os farmacologistas defendiam, ou

6

Embora houvesse entre ambos uma divergência conceitual sobre a neurotransmissão, eles eram bons amigos
e Eccles, sempre que descobria algo novo, enviava cartas descrevendo o ocorrido para Dale (Valenstein.,
2002).
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elétrica, como acreditavam os neurofisiologistas (em particular entre os nervos
espinais e os músculos esqueléticos)7.
Eccles8 postulava que a neurotransmissão na junção neuromuscular era tão
rápida que não podia ser mediada por transmissores químicos (Eccles., 1949; apud
Valestein., 2002). Entretanto, em 1951, através de seu experimento com
microeletrodos nos motoneurônios espinais de gatos, Eccles pode concluir que a
hiperpolarização observada em seus registros não poderia ser induzida
eletricamente (Brock et al., 1951; apud Valenstein., 2002) e, dois anos depois, seu
grupo iniciou a série de experimentos que proveram evidências do papel inibitório
da acetilcolina (Eccles et al., 1953, 1954a,b e 1956; apud Burke., 2006),
enfraquecendo assim, suas próprias convicções sobre a neurotransmissão elétrica
como a única forma de transmissão no sistema nervoso. Então, anos mais tarde, ele
passou a defender o conceito de que cada neurônio liberava somente um tipo de
transmissor químico, chamando‐o de “Princípio de Dale” (Eccles., 1964; apud
Valenstein., 2002).
Interessantemente, outro campo da ciência, a eletrofisiologia, contribuiu
para a compreensão dos conceitos envolvidos na propagação da informação nas
células de modo geral e especialmente no sistema nervoso.

Em 1939, Alan

Hodgkin (1914‐1998) e Andrew Huxley (1917‐2012) demonstraram registros do
potencial de ação nas fibras nervosas (Hodgkin e Huxley., 1939; apud Schwiening.,
7

É importante destacar que David Potter e Ed Furshpan em seus clássicos trabalhos (1959; Shepherd e
Erulkar., 1997), proveram importantes evidências sobre a transmissão elétrica no sistema nervoso de lagostin,
as quais serviram de base para a identificação das junções conectivas no sistema nervoso central e, portanto,
na consolidação dessa outra forma de neurotransmissão.

8

Seus trabalhos contribuíram com a elucidação dos mecanismos envolvidos na gênese dos potenciais pós‐
sinápticos e consequentimente na compreensão da transmissão sináptica no sistema nervoso central (Eccles.,
1964; apud Valenstein., 2002).
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2012). Entretanto, somente após iniciarem sua colaboração com Bernard Katz
(1911‐2003), que havia desenvolvido a técnica de “voltageclamp”, é que eles
conseguiram demonstrar a propagação de potencial de ação em seus clássicos
experimentos com o axônio gigante de lula (Hodgkin et al., 1952; Hodgkin e
Huxley., 1952a; Hodgkin e Huxley., 1952b; Hodgkin e Huxley., 1952c; Hodgkin e
Huxley.,

1952d;

Hodgkin

e

Huxley.,

1952e;

apud

Schwiening.,

2012),

estabelecendo, assim, evidências sobre a forma como a informação é transmitida
através do axônio e, portanto, influenciando a compreensão de como se dá a
neurotransmissão.
O avanço da microscopia eletrônica (1950s) permitiu a consolidação da
teoria do neurônio, assim como contribuiu com novas evidências que reforçaram a
teoria da neurotransmissão química. Pesquisadores como Sanford Luis Palay
(1918‐2002), George Emil Palade (1912‐2008), Eduardo de Roberts (1913‐1988) e
Henry Stanley Bennett (1910‐1983) demonstraram a presença de pequenas
vesículas (20 – 60 nm de diâmetro) na região próxima das membranas dos
neurônios que estavam nas margens da sinapse (Palade e Palay., 1954; de Robertis
e Bennett., 1955; apud Heuser e Reese., 1977).
Além disso, José del Castillo (1920‐2002) e Bernard Katz postularam que
tais vesículas possuíam substâncias transmissoras no seu interior, as quais eram
liberadas na sinapse através de exocitose e que esse conteúdo era o suficiente para
produzir a resposta na célula receptora (hipótese da liberação quantal)9 (de

9

É importante destacar que nem sempre todo o conteúdo da VS é liberado durante a exositose. Em alguns
casos, não há a completa fusão da VS e, portanto, somente uma pequena quantidade de neurotransmissores é
liberada. Esse mecanismo é denominado “kissandrun” (Chow et al., 1992; Fesce et al., 1994; Fernández‐
Peruchena et al., 2005).
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Caslillo e Katz., 1954; apud Barrett e Stevens., 1972). Interessantemente, Paul Fatt
e Katz descreveram em seus elegantes trabalhos como um sinal químico é
convertido em um sinal elétrico no músculo esquelético (Fatt e Katz., 1951 e 1952).
Anos mais tarde, Katz e Ricardo Miledi (1927‐) demonstraram que após a
chegada do potencial de ação no terminal pré‐sináptico, abriam‐se canais de cálcio
(Ca2+) dependentes de voltagem, os quais promoviam o aumento na condutância
desse íon e que esse fenômeno está diretamente envolvido na liberação dos
neurotransmissores (Katz e Miledi., 1965; apud Katz e Miledi., 1968). Por meio
dessas descobertas importantes, foi possível compreender a relação de alguns
mecanismos envolvidos na liberação e ação, dos neurotransmissores nas células
pós‐sinápticas.
Não restava mais dúvida quanto à existência da neurotransmissão química
no sistema nervoso periférico. Entretanto, não havia dados convincentes que
pudessem confirmar que ela também poderia ocorrer no sistema nervoso central
(SNC). Então, após Ulf Von Euler (1905‐1983) descrever a noradrenalina como
principal neurotransmissor do nervo pós‐ganglionar simpático, estabelecendo
assim o conceito de “transmissor humoral” (Von Euler., 1946, apud Quirke., 2006),
que outros pesquisadores como Arvid Carlsson (1923‐) (utilizando‐se da técnica
de marcação histoquímica Falck‐Hillarp) e Julius Axelrod (1912‐2004), por meio
de seus estudos sobre a biogênese, captação, armazenamento, liberação e
inativação das monoaminas no cérebro (Carlsson et al., 1958, 1962, 1964;
Carlsson., 1959; Axelrod., 1954, 1959; Axelrod et al., 1961; apud Rubin., 2007)
conseguiram convencer a comunidade científica sobre a neurotransmissão química
no SNC.
18

É importante ressaltar que antes das descobertas de Carlsson e Axelrod, já
havia trabalhos descrevendo a presença de neurotransmissores como o glutamato
e o ácido gama‐aminobutírico (GABA) no SNC (Awapara et al., 1950; Roberts e
Frankel., 1950; Curtis e Watkins., 1960; apud Krnjevic., 2010; Watkins e Jane.,
2006). Embora somente décadas depois do seu descobrimento que seus papéis na
neurotransmissão começaram a ser desvendados e, talvez, por isso, não foram
decisivos na confirmação da neurotransmissão química no SNC.
Nessas últimas décadas, com o avanço dos métodos, novas evidências
emergiram, as quais resultaram na quebra de diversos paradigmas da
neurotransmissão e, portanto, contribuíram com a nova concepção sobre esse tipo
de comunicação celular.
No início da década de 70, Geoffrey Burnstock (1972) iniciou a quebra de
um grande paradigma da neurotransmissão do século passado, o “princípio de
Dale”, quando demonstrou que o ATP era o transmissor químico utilizado pelo
nervo inibitório autonômico NANC (abreviação do inglês, Nonadrenergic and Non
cholonergic), assim como, subsequentemente, o ATP foi identificado como um co‐
transmissor dos nervos simpáticos e parasimpáticos (Burnstock., 1976a). Então,
baseado nessas evidências foi proposto a hipótese da “cotransmissão” (Burnstock.,
1976b). Além disso, a descoberta de outros neurônios que também coliberam
outros neurotransmissores em diferentes regiões do SNC, e.g., serotonina e
glutamato (Johnson., 1994); ATP e GABA (Jo e Role., 2002); GABA e acetilcolina
(Lee et al., 2010) destacaram alguns aspectos fisiológicos desse fenômeno,
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tornando‐o um importante foco de estudo na compreensão da neurotransmissão
per se, assim como, da neuromodulação10.
O conceito de transmissão sináptica (i.e., a liberação de transmissores
somente ocorre entre as junções sinápticas), como a única forma de transmissão
entre neurônios no SNC, começou a enfraquecer a partir de trabalhos de Kjell Fuxe
e Urban Ungerstedt, onde eles observaram a presença de fluorescência
extraneuronal (catecolaminas e serotonina fluorescentes), ou seja, fora da sinapse
dos neurônios estimulados (Ungestedt et al., 1969; Fuxe et al., 1970a,b), assim
como o fato de existir liberação não juncional de monoaminas através das
chamadas “varicosidades” (Descarries et al., 1975), sugerindo, desse modo, a
existência de transmissão extrassináptica, denominada “transmissão por volume”
por Agnati (1986). Portanto, a partir dessas descobertas, foi proposta a existência
de dois importantes modos de comunicação intercelular no SNC, a transmissão
sináptica (que Agnati chama de “wiring transmission”) e a transmissão por volume
(Agnati et al., 2010; Fuxe et al., 2010).
A clássica visão de que somente os neurônios eram capazes de liberar
transmissores e das células gliais como simples estruturas de suporte dos
neurônios começou a mudar a partir da última década do século passado. A
primeira evidência de que esses paradigmas estavam mudando foi a descoberta
das variações na concentração do Ca2+ intracelular de astrócitos (Cornell‐Bell et al.,
1990; Charles et al., 1991). Além disso, outras características como a capacidade
dos astrócitos em modular a transmissão sináptica glutamatérgica (Araque et al.,

10 O conceito de neuromodulação

será abordado no capítulo1.3.
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1988a,b) e a identificar nestes, a expressão de diversos tipos de receptores para
neurotransmissores destacaram diferentes funções daquelas anteriormente
descritas para eles (Venance et al., 1997; Burudi et al., 1999). No entanto, a
confirmação da capacidade dessas células em também liberar transmissores (e.g.,
glutamato, ATP, D‐serina) chamado de “sinapse tripartida” (Araque et al., 1999), foi
a descoberta mais importante que contribuiu com o fim desse paradigma,
transformando assim, esse até então, mero “coadjuvante”, em um importante
mecanismo no controle da transmissão sináptica no SNC e, portanto, da
neurotransmissão11.
Por muitos anos acreditou‐se que a comunicação entre células do SN era
polarizada, ou seja, uma transmissão unidirecional do sinal entre a célula pré‐
sináptica (transmissora) e a pós‐sináptica (receptora). Segundo esse conceito, cada
parte do neurônio era especializada em uma função como, por exemplo, os
dendritos em receber a informação. A descoberta da sinalização retrógrada, a
partir da qual mensageiros químicos são liberados por dendritos das células pós‐
sinápticas, como óxido nítrico, BDNF (do inglês, brainderived neurotriphic factor),
endocanabinóides e até mesmos neurotransmissores convencionais tais como
GABA e glutamato, junto a células pré‐sinápticas, levantou algumas questões sobre
mais esse paradigma da neurotransmissão (Geffen et al., 1976; Weisskopf et al.,
1993; Zilberter et al., 1999).
É importante ressaltar que embora a sinalização retrógrada possua um
papel neuromodulatório, esta é também uma forma de transmissão de informação
11 É importante destacar que antes dessas sólidas evidências sobre a gliotransmissão, Sylvester Vizi já
postulava a existência da ampla comunicação entre os neurônios e glias que podia ser observada como uma
forma de transmissão não sináptica (Vizi., 1984).
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que ocorre entre células do SN (base do conceito). Do mesmo modo, a similaridade
com algumas características encontradas na neurotransmissão convencional
devem ser considerada; como, por exemplo, o aparato para síntese dos
mensageiros estar localizado na célula transmissora, assim como a liberação dos
mediadores ser dependente de Ca2+ (Regehr et al., 2009).
A descoberta de neurotransmissores “não convencionais”, como óxido
nítrico, que não são armazenados em vesículas sinápticas e, portanto, não são
liberados da maneira clássica (Garthwaite et al., 1989; Bredt e Snyder., 1989 e
1990; apud Barañano et al., 2001; Garthwaite., 2008), assim como a
fosforilação/desfosforilação de certas proteínas localizadas no botão terminal pré‐
sináptico, as quais regulam a amplitude da liberação de neurotransmissores em
resposta ao impulso nervoso (Castellicci et al., 1980; Kaczmarek et al., 1980; de
Camilli et al., 1983a,b)12, também contribuíram na elaboração da nova
interpretação desse fenômeno fisiológico, uma vez que puderam estabeler novos
paradigmas na neurotransmissão.
Por fim, considero que apesar das novas descobertas discutidas no final
desse capítulo parecem heréticas no contexto da clássica compreensão desse
fenômeno, elas são simplesmente consequência do progresso científico, o qual
passou por brilhantes cientistas e diferentes fases que contribuíram na construção
desse conceito. Além disso, para a construção do conceito da neurotransmissão é
fundamental considerarmos duas importantes características desse tipo de
comunicação: a pluralidade e a plasticidade de mecanismos utilizados para a

12

É importante ressaltar que os trabalhos do próprio Greengard e Kuo uma década antes foram os primeiros
indícios de que tal fenômeno ocorria (Greengard e Kuo., 1970; Kuo e Greengard., 1970).
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transmissão da informação no sistema nervoso. Portanto, não há como definirmos
um fenômeno tão abrangente e dinâmico como apenas uma parte desse processo.
Por isso, considerando os pontos abordados até o presente momento, interpreto o
fenômeno fisiológico chamado de “neurotransmissão” da forma mais simples e
talvez, fidedigna, como a transferência de informação entre células do sistema
nervoso ou entre o nervo com sua célula efetora por meio de diversos mecanismos
que atendem as complexas demandas necessárias para a realização desse tipo de
comunicação celular.
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Liberação de neurotransmissores
A neurotransmissão química depende da regulação da síntese e liberação
dos neurotransmissores. No caso de moléculas gasosas e lipofílicas, e.g., NO e
endocanabinóides que conseguem penetrar as membranas plasmáticas, a liberação
é regulada pela síntese. Por outro lado, moléculas hidrofílicas são armazenadas em
vesículas e liberadas através de exocitose, e.g., glutamato, acetilcolina, dopamina e
vasopressina.

Além disso, a liberação das vesículas sinápticas contendo os

neurotransmissores na fenda sináptica é um processo que depende de uma precisa
sequência de eventos que inclui desde a liberação do citoesqueleto, tráfego até a
zona ativa, ancoramento e fusão da VS. Essas etapas são mediadas por diversas
moléculas, entre elas dezenas de proteínas que podem ser moduladas por outras
proteínas reguladoras, e.g., cinases, fosfatases, chaperonas (Jahn e Scheller, 2006).
Em resumo, o ciclo de liberação da vesícula sináptica ocorre em algumas
etapas: 1) NTs são transportados ativamente para o interior da VS; 2) VS se
posiciona na zona ativa; 3) ocorre o ancoramento da VS na zona ativa; 4) essa VS se
torna “pronta” para liberação, ou seja, receptiva ao íon Ca2+; 5) o Ca2+ desencadeia
a fusão e a abertura do poro; 6) depois da fusão, acontece a endocitose e
reciclagem da VS.
A vesícula sináptica (VS) é uma pequena organela (~ 40 ‐ 80 nm de
diâmetro) composta de proteínas e fosfolipídios (40% fosfotidilcolina, 32%
fosfatidiletanolamina, 12% fosfatidilserina, 5 % fosfatidilinositol, 10% colesterol)
que armazena os neurotransmissores (Benfenati et al., 1989). As vesículas
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pequenas liberam ~ 4700 moléculas transmissoras em um tempo constante de
260µs por evento, enquanto as grandes ~ 80.000 em 1,3 ms (Bruns e Jahn., 1995).
O transporte dos neurotransmissores para o interior da VS é mediado por
transportadores vesiculares que determinam a quantidade dessas moléculas na
vesícula. Evidências sugerem que o funcionamento desses transportadores é
regulado pelo gradiente eletroquímico do íon hidrogênio, que é gerado
principalmente através da H+ ATPase tipo‐vacuolar uma vez que esses
transportadores são do tipo antiporte, cujo um dos solutos é esse próton. Além
disso, em alguns casos, e.g., das vesículas que armazenam o glutamato, outros íons
(Cl‐) também influenciam no transporte do neurotransmissor (Edwards., 2007).
A localização da VS no botão pré‐sináptico pode definir se ela vai ser
liberada ou não. As VSs se agrupam em três diferentes regiões nos botões
terminais formando reservatórios que são nomeados conforme sua localização e
característica. O localizado na zona ativa13 é chamado de “reservatório pronto para
liberação” (~1% do total de VS), logo acima está o “reservatório reciclado” (~5‐
20%) e mais distante da zona ativa está o “reservatório de reserva” (~80‐90%)
(Denker e Rizzoli., 2010).
A quantidade de vesículas sinápticas em cada sinapse pode variar muito,
e.g., na junção neuromuscular pode alcançar 500.000, enquanto, no SNC são
encontradas entre 200 e 300 vesículas (Rizzoli e Betz., 2005). Além disso, a fusão
da VS pode ser total, liberando todo seu conteúdo, chamada de “kiss and stay” ou

13 A zona ativa possui a forma similar à um disco (0,2‐0,5µm de diâmetro) (Södhof., 2012).
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parcial e mais rápida com a liberação de pouco neurotransmissores, denominada
de “kiss and run” (He e Wu., 2007).
A sinapsina foi a primeira proteína sináptica identificada em uma série de
trabalhos publicados pelo grupo de Paul Greengard (Greengard e Kuo., 1970;
Jonhson et al., 1972; Ueda et al., 1973). Em mamíferos, são expressos três
isoformas de sinapsina (I, II e III). É sabido que a isoforma I da sinapsina é uma
fosfoproteína que liga a VS aos filamentos de actina do citoesqueleto em seu estado
desfosforilado.
Inicialmente, a sinapsina foi descrita como um substrato abundante para a
PKA (Greengard et al., 1987), no entanto, atualmente, são conhecidos nove sítios
para fosforilação, que são reguladas por outras cinases como a proteína cinase do
tipo II dependente do complexo Ca2+/calmodulina (Stefani et al., 1997; Jovanovic et
al., 1996) e cinase regulada por sinal extracelular (Erk1/2, do inglês extracellular
signalregulated kinases 1 and 2) (Nielander et al., 1997; Hosaka et al., 1999).
Interessantemente, nas sinapses do SNC são encontradas oito moléculas de
sinapsina por VS (Takamori et al., 2006) e a deleção do gene da sinapsina I em
camundongos resulta na diminuição da densidade das VS na zona ativa (Greengard
et al., 1993) sugerindo que esta molécula possui um importante papel na formação
dos reservatórios de VS no botão terminal dos neurônios e, portanto, na
disponibilidade das VS prontas para a liberação.
Dois fenômenos nos neurônios pré‐sinápticos estão diretamente envolvidos
na liberação das VSs. A chegada do potencial de ação no botão terminal e a
abertura dos canais de cálcio devidamente localizados na zona ativa. O papel do
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íon cálcio na liberação de neurotransmissores vem sendo extensivamente
estudado desde o trabalho pioneiro de Katz e Miledi (1968).
Uma densa quantidade de canais de Ca2+ é encontrado bem próximo da
região de ancoramento das VS (~ 100 nm) na zona ativa (Schneggenburger et al.,
2012). Estudos eletrofisiológicos demonstraram que após a chegada do potencial
de ação, ocorre a abertura desses canais e o influxo desse íon induz a fusão das VS
de forma rápida e precisa (~ 100 µs) (Sabattini e Regehr., 1996).
Além disso, são conhecidas três formas de exocitose de VS dependente de
Ca2+: a sincronizada imediatamente após o potencial de ação (< 2 ms), a liberação
espontânea miniatura, i.e., independente do potencial de ação (descrita por Fatt e
Katz em 1952), e a assíncrona (não sincronizada) que ocorre após um atraso ou
término de um estímulo.
É proposto que a liberação espontânea (< 100µs), representa a atividade de
“fundo” do terminal nervoso (estima‐se que esse tipo de liberação ocorra a cada 3
horas em sinapses excitatórias e a cada 3 minutos em inibitórias), enquanto a
assíncrona é quase indetectável em condições fisiológicas (Pang e Södhof., 2010).
No entanto, quando há a deleção do gene que expressa a proteína chamada de
sinaptotagmina, esse tipo de liberação se torna evidente (Geppert et al., 1994),
sugerindo um importante papel dessa proteína no controle da liberação
sincronizada de neurotransmissores dependente de Ca2+.
Trabalhos do grupo do Södhof identificaram a proteína sinaptotagmina (Sit)
no início da última década do século passado (Perin et al., 1990 e 1991; Geppert et
al., 1991). A Sit é uma família de proteínas de membranas com um duplo terminal
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carboxil com domínio para o Ca2+ (domínio C2) (Chapman., 2008). Em mamíferos,
são expressas 16 isoformas de Sit das quais 8 se ligam ao Ca 2+ com diferentes
níveis de afinidade (Sit1‐3, Sit5‐7, Sit9 e Sit10).
A sinaptotagmina está ancorada na membrana da vesícula e interage de
maneira dependente de Ca2+ com o complexo SNARE14 na liberação sincronizada
de neurotransmissores (Geppert et al., 1994; Fernández‐Chacón et al., 2001;
Rickman et al., 2006; Martens et al., 2007). Outras evidências postulam que a
ligação do Ca2+ na Sit reverteria a ação da complexina15 permitindo que a fusão da
VS se complete (Södhof e Rothman., 2009). Além disso, em estudo recente, Young,
Jr e Neher (2010) demonstraram que mutação na sinaptotagmina 2 (R399,400Q)
reduziu a liberação espontânea sem mudar a intrínseca sensibilidade dessa
proteína ao Ca2+. Desta forma, isso sugere que além da função de sensor de Ca2+ na
liberação de neurotransmissores a sinaptotagmina também está envolvida no
ajuste do posicionamento da VS antes da liberação.
A fusão entre as membranas da VS e do botão pré‐sináptico é um processo
fundamental na liberação de neurotransmissores. As primeiras evidências que
surgiram sobre a influência de algumas moléculas no processo fusogênico foi a
descoberta de formas mutantes de proteínas envolvidas em processos secretórios
sensíveis a temperatura em Saccharomyces cerevisiae que Novick e coautores
(1980) chamaram de “sec mutante”. A partir desse experimento foi possível
caracterizar mais tipos de sec, e.g., sec17 e 18 e descrever suas funções nesse

14

SNARE é a abreviação em inglês para soluble Nethylmaleimidesensitive factor attachment protein receptor.
Esse tema será abordado mais adiante nesse capítulo.
15 A função da proteína complexina será abordada ainda nesse capítulo.

28

processo secretório (Eakle et al., 1988), servindo de modelo para os estudos de
proteínas homólogas em outros organismos.
Interessantemente, Wilson e coautores (1989) identificaram uma proteína
equivalente a sec18 em mamíferos, que podia ser inibida pelo reagente N‐
etilmaleimida e por isso, foi chamada de fator sensível à N‐etilmaleimida (NSF, do
inglês Nethymaleimidesensitive factor). A NSF é um homohexâmero, membro da
família de proteínas AAA+, i.e., ATPase associada a diversas atividades celulares
que utiliza da hidrolise do ATP para alterar a conformação de um substrato
proteico (Fleming et al., 1998; Hanson e Whiteheart., 2005). A atividade ATPasíca
intrínseca da NSF é baixa (Tagaya et al., 1993), por outro lado, quando ela interage
com a proteína SNAP16 essa atividade é estimulada (Morgan et al., 1994), assim
como ela alcança sua máxima atividade ATPásica quando interage com ambas
SNAP e complexo SNARE ao mesmo tempo (Matveeva e Whiteheart., 1998). É
proposto que a NSF possui um importante papel na desmontagem do complexo
SNAP‐SNARE.
Além disso, é sabido que a SNAP e complexo SNARE interagem, formando o
complexo SNAP‐SNARE, nesse momento, esse complexo recruta o NSF que se torna
disponível à ligação do ATP. Uma vez ligado, o complexo estimula a atividade
ATPásica da NSF que promove mudanças conformacionais nessa proteína, a qual
age como catalisador da desmontagem do complexo SNAP‐SNARE (Zhao et al.,
2012).

16 SNAP é a abreviação da palavara em inglês, Soluble Nethymaleimide sensitive factor protein.
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Em seguida, outra proteína equivalente a uma sec de levedura, desta vez a
sec 17, foi descoberta e denominada de SNAP, uma vez que essa proteína é solúvel
e se liga à NSF. Em mamíferos, existem três tipos de SNAPs: α, β e γ, sendo a forma
α‐SNAP a mais abundante (Clary et al., 1990). Primeiramente, foi atribuído a ela o
papel de cofator no processo de desmontagem do complexo SNARE devido a NSF
não se ligar diretamente ao complexo (Sölliner et al., 1993a). No entanto,
Barszczewski e coautores (2008) demonstraram que a α‐SNAP pode se ligar a
proteína sintaxina1 no estado livre inibindo a formação do complexo SNARE,
sugerindo que a α‐SNAP possui outra função independente do seu papel como
cofator para a NSF.
Um passo crucial para o entendimento dos mecanismos da fusão de
membranas e, portanto, no processo fusogênico da VS, foi a caracterização das
proteínas de membranas envolvidas nesse fenômeno. Entre os anos de 1988 à
1993, trabalhos importantes possibilitaram a identificação dessas proteínas. A
primeira proteína identificada foi a de membrana associada a vesícula (VAMP, do
inglês vesicleassociated membrane protein) em peixe (Torpedo) (Trimble et al.,
1988), assim como, um ano depois, descobriram proteínas homólogas em
mamíferos e Drosophila, porém chamadas de sinaptobrevina (Södhof et al., 1989).
Interessantemente, trabalhos demonstraram que a toxina botulínica (BoNT/B) e
tetânica eram capazes de bloquear a neurotransmissão através da clivagem da
VAMP/sinaptobrevina (Schiavo et al., 1992; Link et al., 1992), sugerindo que essa
proteína participava do processo de exocitose de neurotransmissores.
Na mesma época, foi identificada uma proteína que se concentrava na
membrana plasmática na região sináptica e postulou‐se ter uma função no
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ancoramento das VS, essa proteína foi nomeada de sintaxina (Bennett et al., 1992).
Outra proteína descrita foi a associada ao sinaptossomo de 25kDa ou SNAP‐25, do
inglês 25kDa synaptosomeassociated protein (Oyler et al., 1989). A SNAP‐25
mostrou ser o alvo específico para a toxina botulínica A (BoNT/A) (Blasi et al.,
1993), sugerindo assim, ser também um componente do processo de liberação de
neurotransmissores.
No entanto, o principal avanço na compreensão dos mecanismos envolvidos
na fusão da VS ocorreu em 1993 quando James Rothman, Richard Scheller e seus
associados publicaram dois artigos que propuseram a “hipótese SNARE”, i.e., cada
vesícula, tem sua própria proteína de fusão (v‐SNARE) a qual interage com outra
proteína específica na membrana alvo (t‐SNARE), essa interação ancora a vesícula
na membrana e forma o complexo SNARE, que por sua vez precisa das proteínas
NSF e SNAP para desmontar.
Nesses trabalhos foram demonstrados que o NSF e a SNAP são
componentes universais do aparato fusogênico, assim como foi possível relacionar
e descrever os alvos específicos para essas moléculas que foram chamados de
receptores para SNAP ou SNARE, sendo esses receptores a VAMP, sintaxina e
SNAP‐25 (Söllner et al., 1993a,b). Interessantemente, uma característica em
comum desses receptores é a presença de um sítio “motivo” composto por uma
sequência de 70 resíduos de aminoácidos que está envolvida diretamente com a
formação do complexo SNARE, uma vez que esses sítios motivos juntos, de forma
espontânea, se associam para formar um complexo helicoidal de grande
estabilidade (Fasshauer., 2003).
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A VAMP/sinaptobrevina é uma pequena SNARE (13 kDa) composta de um
N‐terminal curto (27 resíduos de aminoácidos) rico em prolina, da sequência
motivo e um C‐terminal na região transmembrânica da VS (de Haro et al., 2004).
No SNC de mamíferos são expressos duas isoformas a VAMP 1 e 2, sendo a segunda
isoforma a mais abundante de todas as proteínas da VS, estima‐se que há 70 cópias
por VS, ou seja, aproximadamente 9% de todas as proteínas encontradas na VS17
(Takamori et al., 2006). Em camundongos, a deleção da VAMP2 leva a morte pós‐
natal e causa quase que a completa perda da liberação de neurotransmissores
espontânea e evocada (Schoch et al., 2001). Além disso, em cultura de células do
hipocampo de camundongos knockout para VAMP2, a ausência dessa proteína
modifica a forma e o tamanho das VS (Deák et al., 2004). De modo que é sugerido
que a VAMP possui um importante papel nos processos de endocitose e exocitose
rápida da VS.
A SNAP‐25 é uma proteína integral da membrana plasmática expressa em
neurônios e células secretoras, com duas isoformas SNAP‐25a e SNAP‐25b (Bark e
Wilson., 1994). A SNAP‐25 contém um domínio rico em resíduos de cisteína
palmitolizado que é importante para sua ligação com a membrana (Gonzalo e
Linder., 1998). Na formação do complexo SNARE, a SNAP‐25 contribui com duas
das quatros α‐hélices necessárias (Södhof., 2004), assim como ela também interage
com a sinaptotagmina I (Schiavo et al., 1997) e canais de Ca2+ dependentes de

17

Nesse mesmo trabalho Takamori e colaboradores encontraram também duas cópias da isoforma 4 (VAMP
4). Em recente estudo, Raingo e coautores (2012) postulam que a VAMP 4 direciona a VS para uma região que
seletivamente mantém a liberação de neurotransmissores assíncrona nas sinapses inibitórias dos
interneurônios.
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voltagem demonstrando ser essencial no processo fusogênico dependente de Ca2+
(Jarvis e Zamponi., 2005).
Além disso, o C‐terninal da SNAP‐25 é alvo das subunidades β e γ da
proteína G, a qual induz uma inibição pré‐sináptica (Gerachshenko et al., 2005).
Portanto, o papel da SNAP‐25 na formação do complexo helicoidal fusogênico e
suas múltiplas interações, sugerem uma importante função dessa proteína no
processo de fusão da VS.
São encontrados em células de mamíferos, quatro das quinze isoformas de
sintaxina (Stx), sendo estas as isoformas de 1 a 4. No botão terminal pré‐sináptico
a isoforma 1 medeia a exocitose da VS, assim como ela é composta de um domínio
N‐terminal em forma de α‐hélice (domínio Habc), a região motivo SNARE localizada
no C‐terminal e a região transmembrânica

(Bennett

et al., 1992).

Interessantemente, a sintaxina 1 possui duas conformações: fora do complexo
SNARE, na posição “fechada” (Dulubova et al., 1999), o qual o domínio Habc se
dobra em direção da região motivo SNARE e a posição “aberta” quando ela está
ligada ao complexo SNARE (Sutton et al., 1998). Essa característica peculiar
demonstra que a Stx realiza uma função regulatória importante na formação do
complexo SNARE.
A proteína unc‐18 (do inglês, uncoordinated18) da Caenorhabditis elegans
(similar a sec1), também encontradas em mamíferos e chamada de Munc18 (do
inglês, mammilian uncoordinated18) são conhecida como as proteínas
Sec1/Munc18 (SM) (Hata et al., 1993). As SMs são polipeptídios de 70 kDa (~ 600
aminoácidos)

altamente conservados entre as espécies que agem como
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reguladores do processo fusogênico através de sua interação na formação do
complexo SNARE.
Alguns trabalhos sugerem que a Munc18 age como chaperona da sintaxina‐
1 favorecendo a formação do complexo SNARE (Martinez‐Arca et al., 2003; Medine
et al., 2007). Por outro lado, outros trabalhos demonstraram que ela pode se ligar a
sintaxina‐1 no estado “fechado”, a qual impede a formação do complexo SNARE
(Dulubova et al., 2007; Burkhardt et al., 2008). Interessantemente, camundongos
knockout para o gene que expressa a Munc‐18 abolem totalmente a liberação de
neurotransmissores (Verhage et al., 2000).
Atualmente, são propostos três tipos de interações da Munc18 com a
sintaxina: na conformação “fechada” (modo I) e no N‐terminal (modo II e III), as
quais dependem se ela se encontra sozinha ou no complexo SNARE
respectivamente (Burgoyne e Morgan., 2007). Essas evidências sugerem funções
regulatórias importantes da Munc18 no processo de ancoramento da VS, assim
como na fusão das membranas.
O mecanismo fusogênico da VS requer a formação do complexo SNARE
(Södhof e Rothman., 2009). A interação entre as regiões motivo das v‐ e t‐SNAREs,
forma um heterotrímero extremamente estável composto de quatro α‐hélices
alinhadas paralelamente, nos quais a VAMP e sintaxina contribuem com uma hélice
cada e a SNAP‐25 com duas, denominado de trans‐SNARE ou SNAREpin (Sutton et
al., 1998).
A trans‐SNARE forma o feixe helicoidal que tem início no N‐terminal e segue
rumo ao C‐terminal ancorado na membrana proximal da VS, a qual exerce a força
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necessária para a aproximação das membranas e a fusão, conhecido como modelo
“zíper”

(Pobbati

et

al.,

2006).

Nesse

processo,

cada

SNAREpin

gera

aproximadamente 35 kBT de energia (equivalente à 20 kcal/mol)18 (Li et al.,
2007). Após a fusão, essa força é dissipada e a interação entre as α‐hélices do
complexo torna‐se de baixa energia e essa fase é conhecida como cis‐SNARE.
Embora as interações entre as proteínas SNARE nesse estado estão fracas, somente
com a ligação da α‐SNAP e NSF que o complexo cis‐SNARE é desmontado (Sölliner
et al., 1993a).
Devido as características energéticas da SNAREpin e estudos em modelos
fusogênico reduzidos (lipossomos) é postulado que constitutivamente a fusão
ocorra espontaneamente na ausência de proteínas adicionais que impeçam esse
processo (Bogaart et al., 2010). No entanto, é importante destacar que o
acoramentos da VS e a secreção dependente de Ca2+ são regulados negativamente e
positivamente, assim como espacialmente e temporalmente por múltiplas
proteínas como, por exemplo, a sec1/mun18 e sinaptotagmina (Södhof e Rothman.,
2009).
Em adição, outra proteína que emerge como potencial molécula reguladora
da fusão da VS é a complexina, a qual é composta de quatro domínios, duas α‐
hélices e as sequências N‐ e C‐terminais (Maximov et al., 2009). A “hélice central”
(próximo ao C‐terminal) é o principal sítio de ligação da complexina com o

18

kBT é uma constante física de energia livre per molécula, no qual kB é a constante de Boltzmann e T é a
temperatura. A energia necessária para que ocorra a fusão é de 50 à 100 kBT (Cohen e Melikyan., 2004).
Portanto, estima‐se que três ou mais SNAREpin fornecem a energia suficiente para a fusão (Hua e Scheller.,
2001).
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complexo SNARE, já os N‐ e C‐terminais são responsáveis por promover a fusão da
VS, enquanto a “hélice acessória” inibe a fusão (Weninger., 2011).
A interação do N‐terminal da complexina com o C‐terminal do SNAREpin
promove estabilização do complexo e a fusão da VS (Xue et al., 2007). Por outro
lado, ela também compete com a sinaptotagmina pela ligação com o complexo
SNARE na liberação dependente de Ca2+ impedindo a fusão (Tang et al., 2006).
Esses múltiplos domínios regulatórios e suas interações indicam que a complexina
pode facilitar e inibir a liberação de neurotransmissores, provavelmente agindo
em diferentes momentos da exocitose, tais como o ancoramento e fusão da VS.
Embora ainda haja muita controvérsia a respeito dos aparatos e
mecanismos envolvidos na liberação de neurotransmissores, os dados obtidos
nessas últimas décadas proveram avanços significativos na compreensão desse
fenômeno, assim como seus resultados contraditórios geraram mais questões a
serem respondidas.
De fato, a cada ano, novas funções e mais moléculas são atribuídas à esse
processo fisiológico, e.g., α‐sinucleína, ELKS (também conhecida com proteína de
interação com a Rab6), molécula de interação com a Rab3a (RIM, do inglês Rab3a
interacting molecule) e a proteína com um duplo domínio C2 para o Ca2+ (Doc2, do
inglês double C2 domain protein) (Burré et al., 2010; Kaeser et al., 2009;
Mittelstaedt et al., 2010; Yao et al., 2011). Em adição, a diversidade das formas de
sinapses e suas propriedades, assim como as dezenas de isoformas das proteínas
envolvidas na liberação de neurotransmissores e suas múltiplas funções, dificulta a
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formação do consenso, de modo que ainda estamos muito longe de desvendarmos
essa importante fronteira da neurobiologia.
Sobretudo, por uma questão de espaço, o autor limitou‐se a destacar alguns
dos pontos fundamentais do conceito e seus eventos históricos, os quais se espera
permitir, ao menos de forma resumida, a compreensão dos mecanismos envolvidos
na liberação de neurotransmissores de modo geral.
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Neuromodulação
Diferenciar o conceito de neuromodulação da neurotransmissão é uma
tarefa difícil, uma vez que ambos podem ser definidos de diversas formas e muitas
vezes um mesmo fenômeno pode ser interpretado de ambos os modos, as quais
divergem por uma questão espacial e temporal. Contudo, nesse capítulo iremos
abordar algumas interpretações desse conceito e seu modus operandi com o
propósito de entendermos melhor esse importante fenômeno fisiológico.
Em 1967, Ernest Florey (1967; apud Clarac e Pearlstein., 2007) baseando‐se
em seus estudos com uma substância que ele denominou similar à serotonina,
introduziu o termo “substância moduladora”, a qual se refere a qualquer composto
de origem celular ou não sináptico que fosse capaz de alterar a excitabilidade da
célula nervosa regulando os mecanismos de controle do desempenho do sistema
nervoso (Clarac e Pearlstein., 2007).
Posteriormente, o conceito da ação modulatória de alguns transmissores
começou a emergir por meio de algumas evidências contundentes, e.g., a ação de
determinadas substâncias químicas, as quais não alterava a condutância ou o
potencial de membrana, mas, ao invés, modificava algumas propriedades
intrínsecas da célula (Hidaka et al., 1967; Zieglgänsberger e Bayerl., 1976; apud
Kupfermann., 1979).
Entretanto, somente no ano de 1979, que Kupfermann, após intenso debate
com

outros

neurocientistas

renomados

(e.g.,

Eric

Kandel),

definiu

a
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neuromodulação19 como um fenômeno que ocorre quando uma substância
liberada de um neurônio promove uma resposta diferente da observada com os
NTs (excitação ou inibição do potencial de membrana), que preferencialmente
podem ser mudanças nas propriedades celulares ou sinápticas do outro neurônio.
Além disso, Paul Katz (1999) baseado no estudo do circuito neural CPG (do
inglês, Central Pattern Generators) propôs a existência de duas formas de
neuromodulação: a extrínseca e a intrínseca. Nesse modelo, a neuromodulação
extrínseca corresponde à ação modulatória de uma determinada substância sobre
os neurônios do CPG, liberada por outro neurônio localizado fora desse circuito,
enquanto, a intrínseca é a modulação direta entre os próprios neurônios desse
circuito.
Atualmente, não podemos mais usar esses modelos como regra do conceito,
uma vez que novos paradigmas relacionados a esse fenômeno surgiram, assim
como a nossa compreensão das estruturas e funções envolvidas na transmissão
sináptica avançaram. Sobretudo, o conceito de neuromodulação se tornou mais
abrangente, o que nos remete ao seu principal papel na transmissão sináptica, que
é fornecer os meios necessários para o ajuste da transmissão da informação entre
os diversos tipos celulares do sistema nervoso, tornando esse tipo de comunição
celular mais eficaz.
De fato, os astrócitos também liberam diversas substâncias que agem como
moduladores e transmissores, tais como o fator neurotrófico derivado das células
gliais (GDNF, do inglês glia cellderived neurotrophic factor), ATP, D‐serina,
19

Embora, incialmente, o termo neuromodulação tenha sido utilizado para descrever intervenções
terapêuticas para a atenuação da dor através de estímulos elétricos (ver em Gildenberg., 2005).
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glutamato, as quais influenciam diretamente a transmissão sináptica neuronal
(Gomes et al., 2009; Perea et al., 2009). Além disso, já se sabe que os neurônios
liberam

diversas

moléculas

moduladoras,

entre

elas

os

próprios

neurotransmissores, que são capazes de regular o funcionamento dos astrócitos
(Theodosis et al., 2008).
Interessantemente,

na

transmissão

sináptica,

os

próprios

neurotransmissores liberados pelos neurônios pré‐sinápticos, que inicialmente
agem nos neurônios pós‐sinápticos como transmissores, em seguida podem
também agir como moduladores da sua própria liberação nos neurônios pré‐
sinápticos, ou seja, o tipo de receptor a qual essa molécula se liga e a sua
localização na sinapse influência seu papel nesse tipo de comunicação sináptica.
Deste modo, regular a exata quantidade do neurotransmissor liberado é um
mecanismo modulatório importante da transmissão da informação entre os
neurônios pré‐ e pós‐sinápticos.
Um bom exemplo são os autorreceptores pré‐sinápticos colinérgicos
nicotínicos e muscarínicos, que aumentam e diminuem a liberação da acetilcolina
nos terminais colinérgicos em resposta a demanda, respectivamente (Marchi e
Grilli., 2010). No entanto, em algumas sinapses, também são encontrados outros
tipos de receptores pré‐sinápticos, denominado heterorreceptores20, os quais
modulam a exocitose das VS mediados por moléculas diferentes do
neurotransmissor liberado. Estas moléculas são denominadas neuromoduladores,

20

Nesse caso, o termo heterorreceptor significa: receptor encontrado em uma determinada sinapse a qual
recebe a informação de uma molécula diferente do neutrotransmissor utilizado na sinapse propriamente dita.
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e.g., a adenosina, endocanabinóide e BDNF (Barraco et al., 1995; Chevaleyre et al.,
2006; Magby et al., 2006).
Embora os receptores ionotrópicos sejam capazes de aumentar a liberação
de neurotransmissores, em especial, via o influxo de cálcio (Sperlágh et al., 2007;
Marchi e Grilli., 2010), são os receptores metabotrópicos que possuem o papel de
protagonista na modulação da exocitose da VS. Esses receptores são acoplados a
proteína G que é composta de três subunidades (α, β e γ), as quais regulam
diversos efetores intracelulares incluindo fosfolipase C, adenilil ciclase,
calmodulina e componentes da cascata da proteína cinase ativadora mitogênica
(Betke et al., 2012).
A ativação da proteína Gα pré‐sináptica do tipo
(Stephens., 2009), enquanto a do tipo

s

e

q

i/o

inibe a liberação de NT

facilitam a exocitose da VS via

modulação de segundo mensageiros intracelulares e proteínas envolvidas na
liberação de neurotransmissores (Brown e Sihra., 2008). Além disso, a subunidade
βγ da proteína G também pode regular a transmissão sináptica inibindo os canais
de cálcio dependente de voltagem (Miller., 1998).
Ao nível pós‐sináptico, a resposta celular ao sinal pode ser regulada por
meio de diversos mecanismos modulatórios. A dessensibilização e a internalização
dos receptores pós‐sináptico diminuem a resposta dessa célula ao sinal (Mierlak e
Farb., 1988; Hannan et al., 2011). Por outro lado, a inserção e estabilização dos
receptores na membrana plasmática do neurônio pós‐sináptico potencializa a
resposta ao estímulo, e.g., a proteína de densidade pós‐sináptica 95 (PSD‐95, do
inglês postsynaptic density95) estabiliza os receptores glutamatérgicos do tipo
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NMDA na superfície da membrana e recruta o do tipo AMPA para região sináptica
(Bats et al., 2007; Prybylowski et al., 2005). Sendo assim, tais efeitos regulatórios
destacam a importância da neuromodulação pós‐sináptica na transdução do sinal
da transmissão sináptica.
Além disso, é sabido que algumas sinapses também regulam sua própria
atividade por meio de sinalização retrógrada (Zilberter et al., 2005). Nesse caso, os
dendritos dos neurônios pós‐sinápticos sintetizam e liberam mensageiros
químicos que agem nos botões pré‐sinápticos, os quais modulam o “tamanho da
sinapse”, e.g., nos neurônios do hipocampo, o modulador endocanabinóide é
sintetizado a partir dos lipídios da membrana do dendrito em resposta à ativação
dos receptores glutamatérgicos metabotrópicos que diminui a liberação de
neurotransmissores dos neurônios pré‐sinápticos via ativação dos receptores do
tipo CB1 pré‐sinápticos (Chevaleyre et al., 2006).
Os mecanismos modulatórios pré‐ e pós‐sinápticos participam diretamente
do fenômeno fisiológico, denominado de plasticidade sináptica, i.e., as modificações
na transmissão sináptica de curta ou longa duração em resposta a demanda. A
plasticidade sináptica é um importante mecanismo modulatório da transmissão
sináptica, que por sua vez está envolvido no controle de processos
neurofisiológicos, tais como o aprendizado e a formação da memória através da
potencialização e depressão de longa duração das sinapses (também conhecidos
como

LTP

e

LTD,

do

inglês

longtern

potentialization

/

depression,

respectivamente) (Mayford et al., 2012).
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A cotransmissão, a heteromerização dos receptores, a transmissão
extrassináptica e a gliotransmissão adicionaram mais variáveis a esse fenômeno,
tornando‐o mais complexo e dinâmico do que somente os exemplos abordados
nesse capítulo (Hnasko e Edwards., 2012; Ferré et al., 2007; Fuxe et al., 2010;
Perea et al., 2009). Além disso, a dificuldade em integrar essa grande quantidade
de mecanismos neuromodulatórios e suas múltiplas funções no contexto
fisiológico, torna a compreensão desse conceito outro importante desafio da
neurociência desse século.
Sobretudo, um novo conceito modulatório vem emergindo nos últimos
anos, a metamodulação, isto é, em outras palavras, o “ajuste fino” da
neuromodulação (Ribeiro e Sebastião., 2010). Nesse contexto, nos últimos 15 anos,
uma molécula neuromoduladora vem despertando a atenção da comunidade
científica, devido sua característica neuromodulatória ubíqua per se, assim como
sua capacidade em regular a neuromodulação de forma precisa, molécula esta, foco
do próximo capítulo.
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Adenosina: modulação e metamodulação da transmissão
sináptica
Em 1929, Drury e Szent‐Györgyi descreveram a influência da adenosina na
modulação do sistema cardiovascular. Desde então, o papel modulatório dessa
molécula e seus receptores vêm sendo extensivamente estudados com o propósito
de se entender os mecanismos envolvidos nesse tipo de sinalização, bem como
para o desenvolvimento de novas terapias farmacológicas (Burnstock., 2007).
A adenosina é um nucleosídeo proveniente do catabolismo do trifosfato de
adenosina (ATP), que age como modulador endógeno, isto é, altera o
funcionamento celular, possibilitando a regulação da atividade fisiológica em
diversos órgãos, tecidos e células.
A ação da adenosina é mediada pelos receptores purinérgicos do tipo P1, os
quais são divididos em quatro diferentes subtipos A1, A2a, A2b e A3, nomenclatura
adotada pela NC‐IUPHAR (International Union of Basic and Clinical Pharmacology
Committee on Receptor Nomeclature and Drugs Classification). Os quatros subtipos
de receptores de adenosina são receptores metabotrópicos, isto é, possuem sete
domínios transmembrânicos e são acoplados à proteína G. Sendo os receptores A1
e A3 acoplados à proteína G do tipo Gi/o, enquanto os receptores A2a e A2b são
acoplados à proteína G do tipo Gs. Além disso, eles podem existir na forma de
monômeros, homodímeros, heterodímeros e oligômeros, e.g., A1‐A1, A2a‐CB1 e A2a‐
D2‐mGlu5 (Fredholm., 2011).
Os receptores A1 são expressos no coração, estômago, glândula adrenal,
tecido adiposo branco e no sistema nervoso central. Diversos efeitos modulatórios
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estão associados com sua ativação como, por exemplo, redução da frequência
cardíaca, inibição da lipólise e estimulação da absorção da glicose pelos adipócitos
brancos, assim como a modulação da transmissão sináptica (Palmer e Stiles., 1995)
Os receptores A2a (rA2a) são amplamente distribuídos nas mais variadas
espécies e encontrado na maioria dos tecidos em mamíferos. A ativação do rA2a
está relacionada com diversas respostas fisiológicas dependendo da localização e
do tecido. A adenosina agindo sobre o rA2a nas artérias coronárias induz
vasodilatação (Shryock et al., 1998), em tecidos periféricos promove proteção
celular (Linden., 2005) e na pele reduz a formação de úlceras e inflamação (Peirce
et al., 2001).
No sistema nervoso central; o agonista do rA2a promove neuroproteção em
algumas condições experimentais, como na hemorragia cerebral (Mayne et al.,
2001) e isquêmica na medula espinal (Cassada et al., 2002). Já os receptores A2b
são encontrados em grande quantidade no intestino delgado e em baixos níveis no
cérebro, assim como evidências sugerem seu envolvimento com processos
alérgicos e inflamatórios (Fredholm et al., 2001).
Os receptores A3 são expressos em grande número somente no pulmão e
fígado. Estudos indicam que esse receptor está envolvido no controle do ciclo
celular e inibição do crescimento tumoral em modelos in vitro e in vivo (Yaar et al.,
2005). De fato, células tumorais expressam mais receptores A3 que células
saudáveis (Gessi et al., 2004), sugerindo um potencial alvo terapêutico para essa
doença.
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Adicionalmente, o desenvolvimento de agonistas e antagonistas seletivos de
alta potência para esses receptores foi um importante passo na criação de novas
abordagens terapêuticas no tratamento de diversas doenças (Muller., 2001). Os
descritos para os receptores A1 estão em testes clínicos para arritmias cardíacas e
para a dor neuropática. Os agonistas dos receptores A2B estão sob investigação pré‐
clinica para o tratamento de isquemia cardíaca e os dos receptores A3 para o
tratamento da artrite reumatoide e do câncer de colón e reto (Gao e Jacobson.,
2007).
Atualmente, os antagonistas dos receptores A2a são a terapia Parkinsoniana
não dopaminégica mais promissora, que já está na fase III dos experimentos
clínicos (Lewitt et al., 2008). Essa abordagem terapêutica ocorre devido a
identificação da coexpressão e interação dos receptores A 2a e D2, formando
heterodímeros (rA2a‐D2) nos neurônios dopaminérgicos do núcleo nigroestriatal.
Essa característica ajuda a entender os mecanismo envolvidos no efeito ativador
motor e neuroprotetor da cafeína, um antagonista do rA2a, que vem sendo bastante
explorado na literatura com um enfoque terapêutico preventivo na doença de
Parkinson (Chen et al., 2001; Goetz et al., 2005). A manipulação dos rA2a também
tem mostrado efeitos benéficos em modelos animais da doença de Huntington
(Popoli et al., 2007), destacando assim, seu potencial terapêutico nas doença
neurodegenerativas.
A onipresença da adenosina no sistema nervoso e suas múltiplas ações
regulatórias sugerem que essa molécula possui um importante papel
neuromodulatório, em especial na neurotransmissão. Inicialmente, a descoberta
que a adenosina possuía uma ação inibitória da transmissão sináptica da junção
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neuromuscular foi a primeira evidência da neuromodulação da transmissão
sináptica mediada por esse nucleosídeo (Ginsborg e Hirst., 1971 e 1972)21. Duas
décadas depois, Correia‐de‐Sá e coautores (1991) demonstraram que diferentes
tipos de receptores adenosinérgicos podiam ser expressos no mesmo terminal
sináptico (receptores A1 e A2a), os quais possuíam efeitos inibitórios e excitatórios
sobre a liberação dos neurotransmissores.
No ano seguinte, surgiu a primeira evidência do efeito modulatório
excitatórios da adenosina sobre transmissão sináptica no sistema nervoso central
(Sebastião e Ribeiro., 1992). Nesse trabalho, os autores demonstraram que o
agonista do receptor A2a induzia um aumento da excitação pós‐sináptica em
populações de neurônios do hipocampo. Deste modo, o receptor A2a se tornou um
importante foco do estudo da modulação da liberação de neurotransmissores no
sistema nervoso central.
De fato, a ativação do rA2a pré‐sináptico em diferentes regiões do sistema
nervoso central facilita a liberação de diversos neurotransmissores, e.g.,
acetilcolina (Cunha et al., 1995; Rebola et al., 2000) e GABA (Cunha e Ribeiro.,
2000b) no hipocampo, glutamato no núcleo estriado (Popoli et al., 1995), GABA no
globo pálido (Ochi et al., 2000), tal qual glutamato, noradrenalina e vasopressina
no núcleo do trato solitário (Castillo‐Melendez et al., 1994; Barraco et al., 1995;
Scislo e O’Leary., 2006).

21 Embora não tenha sido afirmado diretamente pelos autores, esses dados já sugeriam a relação da adenosina
com a via de sinalização intracelular mediada pelo AMP cíclico e a modulação da liberação de
neurotransmissores.
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O mais bem conhecido mecanismo de transdução de sinal do rA 2a é via da
regulação da enzima adenilil ciclase (AC) por meio da ligação da subunidade α da
proteína Gs. A adenilil ciclase é um mecanismo importante na geração de adenosina
monofosfato cíclico (AMPc), que por sua vez aumenta a liberação de
neurotransmissores pela modulação do aparato de exocitose das VSs (Zhong e Wu.,
1991; Chavez‐Noriega e Stevens., 1994; Chen e Regehr., 1997). Uma via ativada
pelo AMPc é a da proteína cinase ativada pelo AMPc (PKA, do inglês protein kinase
A), que já demonstrou ser um mecanismo importante na facilitação da liberação de
neurotransmissores em neurônios hipocampais (Capogna et al., 1995; Trudeau et
al., 1996; Trudeau et al., 1998).
Interessantemente, diversos estudos demonstraram que o AMPc pode
facilitar a liberação de neurotransmissores mediada por outras vias, chamadas de
não dependente de PKA, e.g., via proteína de troca ativada diretamente pelo AMPc
(EPAC, do inglês exchange protein activated by cAMP), também conhecida como
proteína de troca do nucleotídio guanina regulada por AMPc (cAMPGEF, do inglês
cAMP –regulated guanine nucleotide exchange factors) (Kashima et al., 2001; Kang
et al., 2003; Kaneko e Takahashi., 2004). Desta forma, a proteína EPAC se tornou
um importante mecanismo modulatório da liberação de neurotransmissores
mediado pela via de sinalização do AMPc.
É importante, também, destacar que os receptores A2a também podem
modular a liberação de neurotransmissores pela ativação de diferentes vias de
sinalização intracelular, denominado mecanismos de “cross talk”. Na artéria caudal
de ratos a ativação do rA2a facilita a liberação de noradrenalina em terminais
nervosos mediada pela via de sinalização da adenilil ciclase e fosfolipase C (Fresco
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et al., 2004). Em neurônios do hipocampo, o rA2a via ativação da proteína cinase C
facilita a transmissão sináptica (Cunha e Ribeiro., 2000a).
A forma como a adenosina ajusta diretamente a liberação de
neurotransmissores é considerada seu efeito neuromodulatório sobre a
transmissão sináptica. Entretanto, suas ações modulatória sobre outros
mecanismos neuromodulatórios destacam sua importância no “ajuste fino” nesse
tipo de comunicação celular.
De fato, a adenosina exerce um fino ajuste do efeito facilitatório da
transmissão sináptica mediada pelo peptídeo relacionado com o gene da
calcitonina na área CA1 do hipocampo (Sebastião et al., 2000). Além disso, a
ativação dos receptores A2a é capaz de transativar os receptores de alta afinidade
de tirosina cinase (TrkB, do inglês tropomyosinrelated kinase receptor B) na
ausência de BDNF (Diógenes et al., 2004), assim como a inibição dos rA2a em
cultura de células da medula espinal de ratos reduz os níveis do TrkB fosforilado
(Mojsilovic‐Petrovic et al., 2006). Na microglia, o agonista do rA2a aumenta a
expressão e liberação do fator de crescimento do nervo (NGF, do inglês nerve
growth factor) (Heese et al., 1997). Desta forma, essas evidências sugerem que a
adenosina é um regulador desses mecanismos neuromodulatórios, ou seja, um
metamodulador.
Em adição, o receptor A2a influencia diretamente o nível extracelular da
própria adenosina através da modulação dos ENTs (do inglês, equilibrative
nucleoside transporter), assim como o transporte do GABA por meio do GAT1
(Pinto‐Duarte et al., 2005; Cristovão‐Ferreira., 2009). O aumento de velocidade do
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transporte do GABA para o interior nas terminações neuronais pode contribuir
com a reciclagem do neurotransmissor e, portanto, também influência a
transmissão sináptica.
Por fim, algumas importantes características da adenosina devem ser
consideradas como, por exemplo, seu papel na comunição entre as células neurais
(neurônios

e

glias),

a

modulação

na

liberação

e

ação

de

diversos

neurotransmissores e neuromoduladores e, especialmente, sua onipresença no
sistema nervos central. Logo, baseado nas evidências abordadas nesse capítulo é
postulado, ao menos para a modulação da transmissão sináptica, que a adenosina
possui um papel de “maestro”, a qual coordena e controla a atividade neural e,
portanto, compreender o seu modus operandi tornou‐se um requisito fundamental
para entendermos a neurotransmissão per se e suas disfunções.

50

Núcleo do trato solitário
No século dezenove, Dittmar observou que lesões em algumas regiões no
bulbo provocavam mudanças significativas na pressão arterial. No entanto,
somente na década de 70 do século seguinte, que teve o início a caracterização
dessas regiões e a descrição de suas funções modulatórias sobre o sistema
cardiorespiratório (Guertzenstein., 1972; Miura e Reis., 1972; Sved et al., 2002).
Uma dessas regiões identificadas foi o núcleo do trato solitário (NTS)
localizado na região dorsomedial do bulbo. O NTS é um importante centro
integrador das informações viscerosensoriais e responsável por coordenar
diversos reflexos autonômicos, e.g., cardiovascular, respiratório e gastrointestinal
(Dampney., 1994).
Os sistemas cardiovascular, respiratório e gastrointestinal não são estáticos,
mas se adaptam a cada momento sob diversas circunstâncias. Portanto, o mesmo
pode ser dito para os circuitos neurais no NTS que regulam esses sistemas. As
sinapses nesses circuitos possuem um grau elevado de especificidade e
plasticidade, em parte, para integrar uma variedade de estímulos viscerosensoriais
que necessitam de uma regulação precisa (Zhou et al., 1997; Bonham et al., 2006).
No NTS são encontrados mais de 30 diferentes tipos de neurotransmissores e
neuromoduladores, entre eles glutamato, noradrenalina e adenosina (van
Giersbergen et al., 1992; Palkovits., 1985).
As primeiras evidências que o glutamato (GLU) está envolvido com o
processamento das informações viscerosensoriais no NTS foram observadas por
Talman e coautores (1980). Eles fizeram microinjeções de GLU na região
intermediária do NTS a qual induziu hipotensão, bradicardia e apneia. A
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compreensão do papel do glutamato no NTS rapidamente se expandiu durante as
décadas de 80 e 90, destacando‐o como o principal neurotransmissor excitatório
nesse núcleo (Talman et al., 1984; Sved e Gordon., 1994).
No NTS, o glutamato age nos receptores ionotrópicos pós‐sinápticos nos
neurônios de segunda ordem (i.e., o grupo de células neurais que recebem a
informação das fibras aferentes viscerosensoriais) (Gordon e Sved., 2002), assim
como também se liga nos receptores metabotrópicos pré‐sinápticos, diminuindo
sua própria liberação via inibição dos canais de cálcio do tipo N (Chen et al., 2002)
e pós‐sinápticos, cuja ação é aumentar a amplitude dos potenciais pós‐sinápticos
excitatórios (Sekizawa e Bonham., 2006). Além disso, uma grande quantidade de
transportadores vesiculares para o glutamato é encontrada no NTS, sendo os do
tipo VGLUT2 presente por todo o núcleo, enquanto VGLUT1 estão mais
distribuídos na parte lateral (Lin et al., 2004).
No

NTS,

a

noradrenalina

(NOR)

é

sintetizada

nos

neurônios

catecolaminérgicos A2, os quais são ativados por estímulos fisiológicos e
estressores (Pacak et al., 1995; Dayas et al., 2001). O silenciamento desses
neurônios induz um aumento na pressão arterial média (Duale et al., 2007).
Interessantemente, a densidade dos receptores α2‐adrenérgicos no NTS está
diminuída em linhagem de ratos hipertensos em comparação com normotensos
durante o desenvolvimento (Carrettiero et al., 2012). Sendo assim, esses dados
sugerem que o sistema noradrenérgico no NTS exerce uma influência inibitória
tônica da pressão arterial.
A adenosina é um potente modulador do sistema cardiovascular (Barraco et
al., 1988). No NTS, existem duas fontes de adenosina, ambas, via degradação
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intra/extracelular do ATP. Sob condição fisiológica, o ATP é liberado
sinapticamente e catabolizado através da enzima ectonucleotidase, enquanto o
ATP intracelular é convertido em adenosina e posteriormente transportado
através dos transportadores ENT durante condições patológicas, tais como hipóxia
e hemorragia (Phillis et al., 1987; St. Lambert et al., 1997).
Uma grande quantidade dos receptores do tipo A1 e A2a são expresssos
nesse núcleo, assim como uma alta densidade de sítios de recaptação de adenosina
(St Lambert et al., 1996; Thomas et al., 2000; Bisserbe et al., 1985). Os receptores
A1 e A2a modulam o sistema cardiovascular de maneiras opostas, e.g., a ativação do
rA1 atenua os efeitos hipotensivos observados no baraoreflexo, enquanto os rA2a
potencializa esse efeito (Barraco e Phillis 1991).
Em adição, ao nível pré‐sináptico, a ativação do rA1 e rA2a inibe e aumenta a
liberação de neurotransmissores respectivamente. De fato, a ativação dos
receptores A2a no NTS induz um aumento na liberação de diversos
neurotransmissores no NTS, entre eles o glutamato e noradrenalina (Castillo‐
Melendez et al., 1994; Barraco et al., 1995), sugerindo um importante papel
modulador na transmissão sináptica nesse núcleo.
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Considerações
O estudo da neuroquímica e da comunicação celular é a base para a
compreensão do funcionamento do sistema nervoso. A descoberta da diversidade
de neurotransmissores, da liberação de dois ou mais mediadores químicos por um
mesmo neurônio e a grande variedade de subtipos de receptores, trouxe enorme
contribuição para a elucidação do processamento neural e as possibilidades de
manipulação deste em caso de doenças. Recentemente, descobriu‐se que a
neuromodulação, ou seja, a capacidade que um sistema de neurotransmissão tem
de modular outro sistema ou de ser modulado é muito importante para a
complexidade do funcionamento do sistema nervoso além de ser considerado alvo
para o desenvolvimento de medicamentos.
Nosso laboratório estuda, há algum tempo, o sistema adenosinérgico
desvendando processos importantes envolvendo este sistema na regulação
cardiovascular. Estes estudos mostram que os receptores de adenosina, além de
estarem distribuídos de forma heterogênea dentro do NTS estão aumentados em
ratos hipertensos quando comparados a ratos normotensos e que esta diferença
parece preceder o desenvolvimento da hipertensão em ratos espontaneamente
hipertensos (Carrettiero e Fior‐Chadi., 2004; Carrettiero e Fior‐Chadi., 2009). Foi
demonstrado, também, que os receptores de adenosina são capazes de modular os
receptores α2‐adrenérgicos em células do NTS. Esta ação modulatória é
diferenciada em ratos normotensos quando comparados a ratos hipertensos
(Carrettiero et al., 2008). Além disso, no NTS, a adenosina a modula transmissão
sináptica de diversas maneiras, entre elas, facilitando a liberação de
neurotransmissores (Castillo‐Melendez et al., 1994; Barraco et al., 1995; Scislo e
54

O’Leary., 2006). No entanto, perguntas como qual via de sinalização intracelular é
ativada nesse processo modulatório e como ela regula a liberação de
neurotransmissores ainda permanecem sem resposta. Estes resultados sugerem
que a adenosina pode ter um papel modulatório importante na transmissão
sináptica, influenciando sobremaneira as ações mediadas pelas diferentes áreas do
sistema nervoso.
Nessas últimas décadas, muitos paradigmas da neurotransmissão estão
sendo quebrados com o avanço de novas técnicas que permitiram analisar de
maneira mais profunda os fenômenos envolvidos nesse tipo de sinalização. A
“optogenética”, termo que será inserido na próxima revisão do dicionário Oxford
em 2019 e foi considerada o método do ano de 2010 pela revista Nature
(Diesseroth., 2011), é um segmento da biotecnologia que combina engenharia
genética com ótica para observar e controlar a função celular por meio de
modificação genética de proteínas constitutivas com outras que são capazes de ser
excitadas por luz, como por exemplo, a proteína fluorescente verde (GFP, do inglês
green fluorescent protein) (Miesenböck., 2009). Destaca‐se que o desenvolvimento
de novos sensores celulares optogenéticos é proporcional ao número de trabalhos
publicados que acrescentaram informações importantes à literatura sobre o
estudo dos mecanismos envolvidos na liberação de neurotransmissores (Siegel et
al., 1997; Boyden et al., 2005; Szobota et al., 2007; Miyawaki et al., 1997; Moulder
et al., 2007;Tabares et al., 2007; Balaji et al., 2008).
Nesse contexto, um sensor ótico biosintético de liberação de vesícula
sináptica denominado supereclipse sinapto‐pHluorina (SpH) vem sendo bastante
utilizado nos estudos da neurotransmissão. O SpH é a fusão da proteína GFP
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mutante sensível ao pH com e a proteína VAMP2 inseridos no DNA de plasmídeo
que pode ser transfectado em cultura de células (Miesenböck et al., 1998).
Utilizando‐se da técnica de transfecção e excitação da SpH através de LASER no
aparato de microscopia confocal, permite a visualização da liberação de vesículas
sinápticas em resposta a um determinado estímulo, seja ele de origem elétrica ou
farmacológica.
Além disso, apesar de se ter conhecimento sobre as diversas ações da
adenosina em várias áreas do sistema nervoso e, em particular, no bulbo, os
mecanismos envolvidos nestas ações e como eles interferem na dinâmica da
neurotransmissão, ainda é pouco conhecido. A possibilidade de se poder estudar,
na célula viva, como a adenosina modula a liberação de neurotransmissores nos
neurônios é extremamente importante não só para elucidar as ações e mecanismos
dessa purina, mas de processos da neurotransmissão de um modo geral.
Desta forma, sabendo‐se que.
•

A neurotransmissão é um mecanismo de sinalização celular

especializado e modulável em todas as etapas de seu funcionamento. A modulação
na liberação de neurotransmissores é um processo complexo que vem sendo
extensivamente estudado.
•

A adenosina é um neuromodulador conhecido como tendo

importante ação modulatória em diversos sistemas de neurotransmissão inclusive
com vistas à utilização terapêutica e farmacológica.
•

Os receptores pré‐sinápticos A2a de adenosina modulam a liberação

de neurotransmissores em diversas regiões do SNC.
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•
um

A via de transdução de sinal utilizada pelo rA2a é por meio do AMPc,

segundo

mensageiro

intracelular,

que

ativas

diversos

mecanismos

regulatórios, entre eles, a PKA e o EPAC.
•

A PKA e o EPAC são capazes de interagir de maneira distinta com o

aparato envolvido na liberação das vesículas sinápticas.
•

As moléculas envolvidas na liberação de neurotransmissores são

passíveis de regulação por meio de fosforilação por proteínas cinases.
•

A técnica de transfecção de células neuronais com o plasmídeo que

expressa supereclipse sinapto‐pHluorina, permite a visualização em tempo real da
liberação das vesículas sináptica.
Então, foi proposto analisar o efeito modulatório da adenosina agindo sobre
o receptor A2a de adenosina na liberação de neurotransmissores. Este estudo teve
como objetivo, além da análise do efeito modulatório previamente dito, avaliar as
possíveis vias de sinalização intracelular envolvidas nessa modulação e seus
mecanismos de ação.
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OBJETIVO GERAL
Analisar a modulação na liberação de neurotransmissores evocada pela
ativação do receptor A2a de adenosina e sua via de sinalização intracelular em
células provenientes do bulbo de ratos Wistar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1 – Analisar o efeito modulatório do agonista seletivo do receptor A2a de
adenosina na liberação de vesículas sinápticas em cultura de neurônios
transfectados com supereclipse sinapto‐pHluorina utilizando‐se de microscopia
confocal.
2 – Analisar as vias de sinalização intracelular responsável pela modulação
na liberação de vesículas sinápticas promovida pela ativação do receptor A2a de
adenosina utilizando‐se de bloqueadores e ativadores específicos das vias
intracelulares envolvida nesse fenômeno.
3 – Analisar a quantidade dos neurotransmissores liberados em resposta ao
tratamento com o agonista seletivo do receptor A2a de adenosina e os inibidores
das vias intracelulares utilizando‐se da técnica de cromatografia líquida de alta
eficiência.
4 – Analisar a ativação de proteínas envolvidas na liberação das vesículas
sinápticas em resposta ao tratamento com o agonista seletivo do receptor A2a de
adenosina e os inibidores das vias intracelulares por meio de marcação com
anticorpos específicos para a proteína fosforilada utilizando‐se da técnica de In‐
Cell Western.
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MÉTODO
3.1Animais
Todos os procedimentos foram devidamente aprovados (Protocolo
114/2010; ver em apêndice) pelo Comitê de Ética Animal do Instituto de
Biociências da Universidade de São Paulo (CEUA‐IB‐USP).
Foram utilizados ratos (Rattus norvegicus albinus) neonatos da linhagem
Wistar, provenientes do biotério do Departamento de Fisiologia do Instituto de
Biociências da Universidade de São Paulo.

3.2Cultura de Células
Para a cultura de células, a metodologia empregada foi uma modificação da
descrita por Kivell e coautores (2001). Os encéfalos foram removidos e a porção do
bulbo dorsomedial contendo o núcleo do trato solitário de ratos neonatos foi
separada e colocada em placa de petri estéril com solução tampão gelada
constituída de NaCl (120mmol/l), KCl (5mmol/l), KH2PO4 (1,2mmol/l),
MgSO4.7H2O(1,2mmol/l), NaHCO3 (25mmol/l) e glicose (13mmol/l). O pH do
tampão foi ajustado para 7,2 e em seguida filtrado em membrana de 0,2µm de poro
(Millipore, E.U.A.) dentro de fluxo laminar (Veco, Brasi) para esterilização.
Ao término da retirada dos encéfalos de todos os ratos, as células do bulbo
foram dissociadas através de incubação à 37oC com tripsina e homogeneizadas
suavemente em tubo de polipropileno (Falcon, E.U.A.) por 15 vezes. Após
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aproximadamente 5 minutos de espera para que os pedaços de tecido não
dissociados decantem, o sobrenadante contendo as células dissociadas em
suspensão foi separado para um novo tubo. Este procedimento foi repetido por
aproximadamente 3 vezes para a extração da grande maioria das células do tecido.
Os tubos contendo as células em suspensão foram centrifugados a 300 x g durante
5 minutos para que as células precipitem.
A solução aquosa foi descartada vertendo‐se o tubo e as células
ressuspensas em meio de cultura Neurobasal A (Gibco, E.U.A.) suplementado com
l‐glutamina (250µmol/l; Sigma, E.U.A.), glutamax (250µmol/l; Gibco, E.U.A.),
complexo B27 (2%; Gibco, E.U.A.) e gentamicina (40mg/l; Gibco, E.U.A.). As células
viáveis foram identificadas através de exclusão das coradas com trypan blue
(0,4%; Gibco, E.U.A.) na proporção de 19:1 (190µl de solução das células e 10µl do
corante) e contadas em Câmara de Neubauer a fim de se plaquear 1800 células por
milímetro quadrado.
Para a melhor adesão celular, as placas de cultura foram tratadas com poli‐
D‐lisina

(10mg/L, Sigma, E.U.A.) durante 40 minutos no dia anterior à cultura,

sendo lavada 3 vezes com água destilada estéril seguida de incubação por 2 horas
com soro fetal bovino (10%; Gibco, E.U.A.) momentos antes do plaqueamento das
células.
Após o plaqueamento, o meio de cultura foi trocado a cada 72 horas e
mantido na incubadora à 37oC com uma PCO2 em 5%, para melhor
desenvolvimento da célula.
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3.3Fármacos e soluções
Glutamato, noradrenalina, brefeldina A, CGS21680, H89, GDH, NAD+ (Sigma,
E.U.A.); 6Bnz e 8‐pCPT (BioLog, Alemanha) e ZM241385 (TOCRIS, E.U.A.).
Solução de trabalho (ST) é composta (mM) de 140 NaCl, 5 KCl, 5 ClCa2+, 1
MgCl2, 10 HEPES/NaOH e 20 Glicose e o pH ajustado para 7,3.

3.4.1Amplificação e recuperação Supereclipse sinapto
pHluorina
O plasmídeo contendo o marcador de vesícula sináptica supereclipse
sinapto‐pHluorina foi gentilmente cedido pelo Professor Gero Miesenböck do
Departamento de Fisiologia, Genética e Anatomia da Universidade de Oxford.
Os processos de amplificação e recuperação do plasmídeo contendo o SpH
(pSpH) já foram realizados com êxito seguindo os protocolos descritos abaixo.
A membrana contendo o pSpH foi incubada a temperatura de 52,5oC por 3
horas em 500μl de tampão TE constituído de trisma‐HCl 1M e ácido etilenodiamino
tetra‐acético (EDTA) 100mM. Após o período de incubação, a quantidade de DNA
(0,9ng/μl) contida no tampão TE foi aferida no equipamento NanoDrop (Therma
Scientific, E.U.A.).
A transfecção do pSpH foi realizada por meio de choque térmico.
Resumidamente, 10μl do tampão TE contendo o pSpH foi adicionado em um tubo
contendo 190μl do tampão para estocagem de bactéria em ‐80oC composta por
61

C2H3KO2 10mM, glicerol re‐destilado 10% (m/v), KCl 100mM, MnCl24H2O 45mM,
CaCl22H2O 10mM, HACoCl3 3mM, pH 6,2 e a bactéria DH5α. O choque térmico foi
composto de três etapas: à 0oC por 20 min, em seguida à 42oC por 1,5 min e
novamente à 0oC por 2 min. Como controle da transfecção foi utilizado o plasmídeo
pUC18 (Dower, 1988).
Após a transfecção foi adicionado 800μl de meio SOB composto por
triptoma 2%, extrato de levedura 0,5% NaCl 10mM e KCl 2,5mM, MgCl2 20mM,
MgSO4 20mM e incubado à 37oC por 1 hora. O volume foi plaqueado em placa para
cultura de bactéria contendo ampicilina, isopropil‐β‐D tiogalactosida (IPTG) e 5‐
bromo‐4cloro‐3‐indolil‐β‐D‐galactopiranosida (Xgal); e incubado a 37oC por 18
horas.
Cinco colônias de bactérias transfectadas com o pSpH foram retiradas da
placa e inseridas separadamente em tubos de vidro contendo 3 ml de meio SOB
cada e incubados novamente à 37oC por 18 horas.
Após esse período, 1,5ml do meio SOB de cada tubo contendo as bactérias
transfectadas foram submetidos a purificação do DNA de plasmídeo seguindo o
protocolo QIAprep Spin Midiprep Kit (QUIAGEN, E.U.A.).
Para confirmação dos procedimentos descritos acima. O DNA de plasmídeo
purificado foi submetido à digestão enzimática utilizando enzimas de restrição
(PSTI e SalI) para seus respectivos sítios na região do vetor pCI (Promega, E.U.A.)
onde o SpH foi inserido.
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3.4.2Transfecção das culturas com o SpH
Sete dias após plaquear, as células foram transfectadas com SpH utilizando‐
se lipofectamina LTX (Invitrogen, E.U.A.) seguindo o protocolo do fabricante. Um
dia após a transfecção, o meio de cultura foi trocado pela solução de trabalho (ST)
contendo 2u/ml da enzima adenosina deaminase (ROCHE, E.U.A.) e submetidas ao
tratamento com o agonista e o antagonista seletivos para o rA2a, assim como
ativadores e inibidores da PKA e EPAC. As células foram mantidas à 37oC no
microscópio confocal Zeiss LSM510 (Zeiss, Alemanha) e estimuladas usando o
laser com emissão no comprimento de onda de 488 nm (Coherent, E.U.A.) e
dispositivo de emissão de luz ultravioleta no comprimento de onda de 364 nm
(Enterprise, Coherent, E.U.A.). O espelho dicroico utilizado foi o UV488 e a
fluorescência coletada com o filtro passa baixa em 485 e 385 nm respectivamente.
Utilizou‐se uma objetiva plan‐neofluor 40x com abertura numérica 1.3 para
visualização das células. As imagens foram obtidas por meio do escaneamento no
modo “time series”, a qual permitiu a adição dos fármacos e a observação dos seus
efeitos em tempo real.
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3.5Dosagem do aminoácido glutamato e noradrenalina na
solução de trabalho

3.5.1

Aparato

de

cromatrográfia

líquida

de

alta

performance (HPLC)
As análises do conteúdo de glutamato e noradrenalina foram realizadas no
laboratório coordenado pela Profa. Regina P. Markus do Departamento de
Fisiologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Utilizou‐se o
sistema de cromatografia líquida de alta performance (HPLC) (LC10A, Shimadzu,
Japão) e uma coluna de fase reversa C18 de 5μm medindo 25cm X 4,6mm (Supelco,
E.U.A.). A detecção do animoácido glutamato foi obtida por meio de fluorescência,
enquanto da noradrenalina foi através de detecção eletroquímica seguindo os
protocolos utilizados em Fernandes (1994) (glutamato) e Ferreira e coautores
(2004) (noradrenalina) com pequenas modificações.

3.5.2Preparo da fase móvel utilizada na quantificação do
glutamato e da noradrenalina
As soluções foram filtradas em filtros com poros de 0,22μm num sistema de
filtração á vácuo (Millipore, E.U.A.).
Utilizou‐se um sistema isocrático para ambas moléculas com uma fase
móvel constituída por tampão citrato de sódio 0,05M, pH 5,95, metanol 85/15
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(v/v), ao fluxo de 1ml/s à temperatura ambiente para detecção do aminoácido
glutamato, enquanto para a detecção da monoamina noradrenalina utilizou‐se uma
fase móvel constituída de fostato dibasico de sódio 0,02M, ácido cítrico 0,02M,
EDTA 0,02M, ácido heptasulfonico 556 mg 1

‐1

, metanol 2%, pH 2,64, ao fluxo de

0,5ml/s, com o pontecial de detecção ajustado em ‐80mV.

3.5.3Preparo das curvas padrão
As soluções estoque do aminácido glutamato foram preparados em HCl
0,01M e armazenados à ‐20oC por até 1 mês, posteriormente diluídos em
concentrações entre 3,9 e 0,1μM em ácido perclórico 0,1M.
Enquanto que a noradrenalina foi preparada em HCl contendo 2%
metabissufito de sódio (Na2S2O5) e estocadas à ‐80oC por até 1 mês,
posteriormente diluídos 1,8 e 0,6μM em ácido perclórico 0,1M.

3.5.4Derivatização do aminoácido glutamato
A derivatização do glutamato é o procedimento a qual o aminoácido reage
com o composto O‐fitaldeído / β‐ mercaptoetanol (OPA/BME) em uma solução
tampão com o pH entre 8,0 e 9,5 produzindo fluorescência.
A solução estoque de derivatização foi obtida dissolvendo‐se 27mg de OPA
em 1ml de metanol, acrescentando‐se em seguida 5μl de BME e 9ml do tampão
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tetraborato de sódio 0,1M, pH 9,3 e armazenado em tubo de plástico âmbar à
temperatura ambiente por até 5 dias.
Pelo menos 1 hora antes da análise das amostras, uma solução foi
preparada diluindo‐se 1ml

da solução estoque com 2ml da solução tampão

tetraborato de sódio 0,1M, pH 9,3.

A derivatização pré‐coluna foi realizada

misturando‐se vigorosamente por 15 s 100μl dessa solução com 50μl da amostra
ou do padrão de glutamato seguida por 2 min de incubação. Após incubação, 20ul
da amostra derivatizada foi injetada no sistema para análise.

3.5.5Curva temporal
No sétimo dia, o meio de cultura foi substituído pela solução de trabalho e
mantido a 37oC, 5% pCO2 por 30 min para a adaptação ao novo meio. Após esse
período as células foram submetidas aos experimentos descritos a seguir.
Primeiramente, para determinar o tempo de tratamento a ser utilizado foi
realizado o experimento de curva temporal, cada cultura foi submetida a duas
situações: A – somente com a solução de trabalho (controle) e B – a solução de
trabalho com CGS21680 (10µM) por 1, 3, 5, 7 e 10 s. As diferenças estatísticas na
análise do glutamato e noradrenalina foram calculadas pela análise de variância
(ANOVA) de uma via.
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3.5.6 Curva concentraçãoresposta
Para determinar o EC50 do CGS a ser utilizada nos experimentos
subsequentes de inibição das vias de sinalização intracelulares foi realizado uma
curva concentração resposta, seguindo o mesmo padrão de situação do
experimento temporal anterior (A=controle e B=tratado).
As células foram submetidas ao tratamento com CGS nas concentrações de
0,1; 0,3; 1; 3; 10; 30 e 100μM por 5 s.
Os dados foram plotados em uma curva de regressão não linear e
normalizados com seus respectivos controles.

3.6Ensaio enzimático
Na presença de glutamato, a enzima L‐glutâmico dehidrogenase (GDH)
reduz β‐nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD+) em α‐queroglutarato e NADH,
este último produz fluorescência quando excitado com luz ultravioleta no
comprimento de onda de 364nm (Bezzi et al., 1998).
Imagens foram obtidas através do microscópio Zeiss LSM 510 Axiovert
(Zeiss, Alemanha). A molécula NADH foi excitada por luz ultravioleta (364 nm)
provida pela fonte de luz UV Enterprise (Coherent, E.U.A.). A fluorescência emitida
foi coletada através do filtro passa baixa de 515 nm. Utilizou‐se uma objetiva plan‐
neofluor 20x com abertura numérica 1.3 para visualização das células. As imagens
foram obtidas por meio do escaneamento no modo “time series”, a qual permitiu a
adição dos fármacos e a observação dos seus efeitos em tempo real.
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No sétimo dia, o meio de cultura foi substituído pela solução de trabalho e
mantido a 37oC, 5% pCO2 por 30 min para a adaptação ao novo meio. Em seguida
foi adicionado a solução de trabalho GDH (50 unidades / ml) e NAD+ (2mM) à
~23oC, após a estabilização da linha de base a cultura foi tratada com 5µM de CGS.
Os dados são expressos como dF/Fo, onde Fo representa os níveis de fluorescência
no campo ótico antes do tratamento (média dos dez primeiros pontos) e dF
representa as mudança nessa fluorescência após o tratamento. Para confirmar que
o sinal de fluorescência foi originado da atividade extracelular do GDH, foi
realizado outro experimento idêntico na ausência de um dos seus componentes.
Nenhuma mudança no sinal de fluorescência foi observada na ausência de GDH ou
NAD+.

3.7Análise da fosforilação da sinapsina I através da técnica
InCell Western (ICW)
Para analisar a fosforilação da sinapsina I, utilizou‐se o ensaio In‐Cell
Western adaptado do protocolo de Chen e coautores (2005). As células foram
plaqueadas em placas de 96 poços como descrito anteriormente. Após os
tratamentos, as culturas foram fixadas com 3,7% paraformaldeído por 20 min.
Após a fixação, as células foram permeabilizadas com 5 lavagens de 0,1% Triton‐X
(Sigma, E.U.A.) em PBS 0,1M. Bloqueio foi realizado com 2% soro normal de cabra
(NGS, do inglês normal goat serum; Vector, E.U.A.) 4% albulmina de soro bovino
(BSA, do inglês bovine serum albumin; Sigma, E.U.A.) 0,2% Triton‐X (Sigma, E.U.A.)
em PBS por 30 minutos. Os anticorpos primários anti‐sinapsina I (Synaptic
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Systems, Alemanha), anti‐sinapsina I fosforilada no resíduo serina

9

(sin I ser9)

(Abcam, Reino Unido) foram diluídos em 1:150 em solução de bloqueio e
incubados a 4°C por 16 horas. Os anticorpos secundários anti‐coelho IRDye 800CW
(LI‐COR Biosciences, Alemanha) diluídos em 1:500 em solução de bloqueio e anti‐
camundongo Alexa‐Fluor 680 (Invitrogen, E.U.A.) diluídos em 1:200 em solução de
bloqueio foram incubados por 1 hora a temperatura ambiente. As placas foram
escaneadas com o sistema de análise de imagens em infravermelho Odissey (LI‐
COR Biosciences, Alemanha) nos canais 700 e 800nm simultaneamente, localizado
no laboratório coordenado pelo Prof. José Cipolla Neto no Instituto de Ciências
Biomédicas ‐ USP. Os resultados foram normalizados calculando‐se a relação entre
as intensidades das fluorescências das sinapsina I serina 9 e sinapsina I.

3.8Análises dos dados
As imagens foram analisadas por meio do software para análise de Image J
(NIH, E.U.A.). Os dados obtidos foram analisados por meio de análise de variância
(ANOVA) de uma ou duas vias seguido do pós‐teste Bonferroni ou Dunnett. Foram
aceitas como variações significativas aquelas em que a diferença entre os grupos
resultar em um valor de p menor ou igual a 0,05. A análise estatística foi realizada
utilizando‐se o programa GraphPad Prism, versão 3.00 de 25 de março de 1999,
para Windows (GraphPad Software, San Diego, Califórnia, E.U.A.).
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RESULTADO
4.1Verificação do procedimento de recuperação do SpH
A região do vetor (pCI, Promega, E.U.A.) onde a sequência da SpH foi
inserida possui sítios para as enzimas de restrição PSTI e SalI. Após a recuperação
do pSpH, as amostras foram submetidas a digestão enzimática com as enzimas
PSTI e SalI para avaliarmos a integridade do plasmídeo. Foi observado quatro
fragmentos de DNA. Um fragmento do vetor pCI de aproximadamente 4Kb e outros
três menores da sequência do SpH, sugerindo assim, a presença de outros sítios
para as enzimas de restrição utilizadas na própria sequência do SpH (Figura 1).
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Figura 1. Digestão de DNA de plasmídeo resultado da amplificação e
recuperação do plasmídeo SpH. Números nas laterais indicam o tamanho em
1000 bases (Kb). C1 ‐ 5 são pSpH purificados provenientes de cinco colônias
distintas de bactérias transfectadas. Foram utilizadas as enzimas de restrição PSTI
e SalI para digestão do DNA de plasmídeo com a sequência SpH. Como esperado, a
primeira banda é o vetor pCI (4Kb) e as três bandas seguintes são os fragmentos
de SpH (primeiro, segundo e terceiro fragmentos SpH). Isso ocorreu, devido a
presença de mais sítios de restrição para as enzimas PSTI e SalI na sequência do
SpH.
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4.2CGS induziu um aumento na fluorescência do SpH
O sensor biosintético fluorescente de liberação de vesículas sinápticas, SpH,
vem

sendo

extensamente

utilizado

no

estudo

da

neurotransmissão

(Sankaranarayanan e Ryan., 2000; Atluri e Ryan., 2006; Moulder et al., 2007). A
ativação dos receptores A2a de adenosina facilita a liberação de diversos
neurotransmissores no sistema nervoso central incluindo no núcleo do trato
solitário (Popoli et al., 1995; Okaba et al., 2001; Ochi et al., 2000; Scislo e O’Leary.,
2006). Para avaliarmos se esse fenômeno fisiológico também acontece em culturas
de células do bulbo de ratos Wistar, nós transfectamos as células com SpH e
analisamos as mudanças de fluorescência do SpH em resposta ao tratamento com o
agonista e antagonista do rA2a (CGS e ZM). Diversas células na cultura foram
transfectadas com SpH, entretanto, somente uma célula por placa foi analisada.
Inicialmente, as cultura foram tratada com CGS, seguido dos tratamentos
com ZM, CGS novamente e KCl. CGS induziu um aumento na fluorescência do SpH
(Figura 2C e E). Para testarmos se essa resposta observada foi evocada pelo
tratamento com CGS, a cultura foi tratada com o antagonista do rA2a (ZM) e então,
estimulada novamente com CGS e nenhuma mudança na fluorescência do SpH foi
observada (Figura 2E). Para confirmarmos se o perfil de resposta observada no
tratamento com ZM seguido do CGS foi devido ao antagonista do rA2a ou se a célula
não conseguia responder ao estímulo com CGS, nós tratamos a cultura com KCl, a
qual despolarizou a membrana plasmática da célula e induziu um aumento na
fluorescência do SpH indicando que essa célula ainda permanecia responsiva à
estímulos (Figura 2D e E).
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Figura 2. CGS induziu aumento na fluorescência em células do bulbo de ratos
Wistar transfectadas com SpH. Após vinte quatro horas da transfecção com SpH,
a cultura foi tratada com CGS (5µM), ZM (50µM) e KCl (90mM), barra de escala
10µm. Imagens foram obtidas através do microscópio Axioinvert LSM 510 na
objetiva a óleo 40x sob excitação nos comprimentos de onda de 364nm e 488nm e
detectada por meio dos filtros de 385nm e 485nm. (A) fluorescência do SpH na
célula transfectada sob excitação 385nm.

(B) sob excitação 485nm antes do

tratamento. (C) depois do tratamento com CGS. (D) depois do tratamento com KCl.
Setas brancas indicam pontos onde houve aumento na fluorescência após o
tratamento. (E) CGS induziu aumento na fluorescência do SpH, o tratamento com
ZM não alterou a linha basal da fluorescência. Após o tratamento com ZM, CGS não
foi capaz de induzir o aumento na fluorescência do SpH. Por fim, KCl aumentou a
fluorescência do SpH confirmando que a célula continuava responsiva à estímulos.
A fluorescência foi normalizada pela razão entre a fluorescência do SpH sob
excitação em 385nm e 485nm. Dados foram expressos como média ± desvio
padrão, (n=4). U.A., unidades arbitrárias.
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4.3Curva Temporal: CGS induziu aumentos nos níveis do
glutamato e noradrenalina na solução de trabalho
Evidências sugerem que a ativação do rA2a facilita a liberação de glutamato
e noradrenalina no NTS (Castillo‐Merendez et al., 1994; Barraco et al., 1995). Para
avaliarmos se o tratamento com o agonista do rA2a facilita a liberação de GLU e
NOR, foram analisados os níveis desses dois neurotransmissores na solução de
trabalho antes e depois do tratamento com CGS.
As células tratadas com o agonista do rA2a CGS (10μM) apresentaram
aumento mais pronunciado nos níveis do aminoácido glutamato na solução de
trabalho nos tempos de 1, 3 e 5 segundos quando comparado com a situação
controle (Figura 3). Por outro lado, 10µM de CGS induziu aumento nos níveis de
noradrenalina na solução de trabalho de forma mais lenta quando comparado com
a resposta observada nos experimentos de dosagem do glutamato. O nível de
noradrenalina na solução de trabalho aumentou a partir de 3 s com o máximo de
resposta em 5 s, seguido de aumentos de menor amplitude no tempo de 7 e 10 s
em relação as respectivas situações controle (Figura 4).
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Figura 3. Efeitos do tratamento com o agonista seletivo do rA2a sobre os
níveis do glutamato na solução de trabalho em cultura de células do bulbo de
ratos

Wistar

detectado

através

de

cromatografia

líquida

de

alta

performance. As culturas foram submetidas à duas situações: A – somente com a
solução de trabalho (controle) e B – solução de trabalho com a adição de CGS
(10µM) por 1, 3, 5, 7 e 10 s. O tratamento com CGS por 1, 3 e 5 s induziu um
aumento nos níveis de glutamato na solução de trabalho quando comparado com a
situação controle. Os valores são expressos em média ± desvio padrão (n=3). O
tratamento aumentou a concentração do glutamato na solução de trabalho em
resposta ao tratamento (*p<0,05) quando comparado com sua respectiva situação
controle de acordo com o teste estatístico ANOVA de duas vias seguido do pós‐
teste Bonferroni.

75

Figura 4. Efeitos do tratamento com o agonista seletivo do rA2a sobre os
níveis de noradrenalina na solução de trabalho em cultura de células do
bulbo de ratos Wistar detectado através de cromatografia líquida de alta
performance. As culturas foram submetidas à duas situações: A – somente com a
solução de trabalho (controle) e B – solução de trabalho com a adição de CGS
(10µM) por 1, 3, 5, 7 e 10 s. O tratamento com CGS por 5 s induziu um aumento nos
níveis de noradrenalina na solução de trabalho quando comparado com a situação
controle. Os valores são expressos em média ± desvio padrão (n=3). O tratamento
aumentou a concentração de noradrenalina na solução de trabalho em resposta ao
tratamento (*p<0,05) quando comparado com sua respectiva situação controle de
acordo com o teste estatístico ANOVA de duas vias seguido do pós‐teste
Bonferroni.
.

76

4.4Curva concentração resposta: CGS aumentou os níveis do
glutamato e noradrenalina da solução de trabalho de maneira
dependente da concentração
As células foram tratadas com CGS nas concentrações de 0,1 à 100μM por 5
s a fim de estabelecer o EC50 do fármaco. Foi observado um aumento gradual na
resposta dependente da concentração ao CGS (Figura 5 e 6). Os dados foram
normalizados com seus respectivos controles. O EC50 para o glutamato foi 4,88μM
/ 0,044 e para noradrenalina 4,25μM / 0,048 (EC50 / desvio padrão). Baseado
nesses resultados e da curva temporal, foi adotado o tratamento com 5µM de CGS
por 5 segundos nos experimentos seguintes, exceto no ensaio enzimático.
Os níveis extracelulares de glutamato podem também ser detectados
através do ensaio enzimático com GDH e NAD+ em cultura de células do sistema
nervoso central. Na presença de GDH, o glutamato reduz NAD+ em α‐
queroglutarato e NADH, o qual fluoresce quando excitado com luz ultravioleta
(360nm) (Kawahara et al., 2005). Interessantemente, no ensaio enzimático com
GDH e NAD+, CGS (5μM) induziu uma elevação na fluorescência (dF/Fo) do NADH
(Figura 7), sugerindo um aumento dos níveis de glutamato na solução de trabalho.
As células foram também tratadas com CGS (5μM) na presença somente de GDH ou
NAD+ para controle do ensaio da reação enzimática e não foi observado mudanças
na fluorescência nessas células (Figura 8 A e B).
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Figura 5. Curva concentração resposta do agonista seletivo do rA2a sobre os
níveis do glutamato na solução de trabalho em cultura de células do bulbo de
ratos Wistar detectados através de cromatografia líquida de alta
performance. As células foram tratadas com CGS nas concentrações entre 0,1 à
100μM por 5 segundos seguindo o mesmo modelo de situação (A e B) realizado
nos experimentos de curva temporal. Os dados foram normalizados com seus
respectivos controles. CGS aumentou de maneira dependente da concentração os
níveis do glutamato na solução de trabalho (EC50 = 4,88μM / desvio
padrão=0,044). Os pontos são representados pela média ± desvio padrão (n=3).
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Figura 6. Curva concentração resposta do agonista seletivo do rA2a sobre os
níveis da noradrenalina na solução de trabalho em cultura de células do
bulbo de ratos Wistar detectados através de cromatografia líquida de alta
performance. As células foram tratadas com CGS nas concentrações entre 0,1 à
100μM por 5 segundos seguindo o mesmo modelo de situação (A e B) realizado
nos experimentos de curva temporal. Os dados foram normalizados com seus
respectivos controles. CGS aumentou de maneira dependente da concentração os
níveis da noradrenalina na solução de trabalho (EC50 = 4,25μM / desvio
padrão=0,048). Os pontos são representados pela média ± desvio padrão (n=3).
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Figura 7. CGS induziu um aumento na razão dF/Fo da fluorescência do NADH
na solução de trabalho em cultura de células do bulbo de ratos Wistar. A
enzima GDH na presença de GLU reduz NAD+ em NADH que fluoresce quando
excitado com luz UV. Imagens foram obtidas através do microscópio Axioinvert
LSM 510 na objetiva a óleo 40x com o filtro de 505nm e o intervalo entre cada
quadro foi de 0,5 s, barra de escala 50µm. (A) imagem das células somente com a
luz transmitida. (B) adição de GDH e NAD+ na solução de trabalho. (C e D) células
tratadas com CGS (5µM). (E) CGS induziu aumento na fluorescência do NADH. Os
pontos são representados pela média ± desvio padrão da razão dF/Fo, onde Fo
representa a fluorescência antes do tratamento e dF representa depois do
tratamento (n=4). Após estabilização da linha de base, a fluorescência basal foi
determinada pela média dos dez primeiros pontos.
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Figura 8. Culturas de células do bulbo de ratos Wistar tratadas com CGS e
GDH ou CGS e NAD+. Imagens foram obtidas através do microscópio Axioinvert
LSM 510 na objetiva à óleo 40x com o filtro de 505nm e o intervalo entre cada
quadro foi de 0,5 s. (A) células tratadas somente GDH e CGS. (B) células tratada
somente com NAD+ e CGS. Não foram observadas mudanças na razão dF/Fo nas
células tratadas com os fármacos. Os pontos são representados pela média ±
desvio padrão da razão dF/Fo, onde Fo representa a fluorescência antes do
tratamento e dF representa depois do tratamento (n=3). Após estabilização da
linha de base, a fluorescência basal foi determinada pela média dos dez primeiros
pontos.
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4.5ZM e H89 inibiram o aumento nos níveis de glutamato e
noradrenalina na solução de trabalho evocado pelo CGS
Nos experimentos anteriores foram observados aumentos nos níveis de
glutamato e noradrenalina em resposta ao tratamento com o agonista do rA2a. O
próximo passo foi avaliar o efeito do tratamento com o antagonista do rA2a ZM
(50μM). Inicialmente, as células foram tratadas somente com ZM, a qual não
alterou os níveis do glutamato na solução de trabalho quando comparado com a
situação basal. Por outro lado, quando administrado junto ao CGS (5μM) foi capaz
de inibir o aumento nos níveis do glutamato evocado pelo agonista rA2a (Figura 9).
Interessantemente, o mesmo padrão de resposta foi observado para os ensaios de
análise dos níveis de noradrenalina em resposta ao estímulo com CGS e ZM (Figura
10). Esses dados sugerem que o rA2a está envolvido com o aumento nos níveis
desses dois neurotransmissores na solução de trabalho.
A via clássica de sinalização intracelular ativação pelo rA2a é a do AMPc. A
PKA e a EPAC são proteínas efetoras do AMPc que estão envolvidas na modulação
na liberação de neurotransmissores em diversas áreas do sistema nervoso
(Capogna et al., 1995; Trudeau et al., 1996; Trudeau et al., 1998; Kashima et al.,
2001; Kang et al., 2003; Kaneko e Takahashi., 2004). Desta forma, também
tratamos as células com os inibidores e ativadores da PKA e EPAC associados com
o tratamento com CGS.
Nas células tratadas simultaneamente com CGS (5μM) e o inibidor da PKA
(H89, 5μM)

foi observado uma diminuição nos níveis de glutamato e

noradrenalina na solução de trabalho, quando comparados com as células tratadas
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somente com CGS. Por outro lado, não foi observada uma redução nos níveis do
glutamato e noradrenalina nas células tratadas com a combinação do CGS e o
inibidor da EPAC (BFA, 5μM), quando comparado com células tratadas somente
com CGS. Além disso, células tratadas simultaneamente com CGS e os inibidores da
PKA e EPAC (H89 e BFA) apresentaram respostas similares às observadas nas
células tratadas somente com CGS e H89 (Figura 9 e 10). Esse perfil de respostas
sugerem que a PKA é a proteína efetora do AMPc envolvida no aumento dos níveis
de glutamato e noradrenalina evocada pela ativação do rA2a na solução de
trabalho.
As células tratadas com CGS e o ativador da PKA (6Bnz, 5μM) apresentaram
um aumento nos níveis do glutamato e noradrenalina na solução de trabalho
quando comparado com as tratadas somente com CGS. Resposta essa, não
observada nas células tratadas com CGS e o ativador da EPAC (8pCPT, 5μM). As
células tratadas simultaneamente com CGS e o ativador da PKA e EPAC (6Bnz e
8pCPT) apresentaram respostas similares às obtidas com as tratadas somente com
CGS e 6Bnz (Figura 9 e 10).
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Figura 9. Inibição da PKA aboliu o aumento do glutamato na solução de
trabalho induzido pela ativação do receptor A2a de adenosina em cultura de
células do bulbo de ratos Wistar detectado através de cromatografia líquida
de alta performance. As culturas foram tratadas com os fármacos CGS (5μM), ZM
(50μM), H89 (5μM), BFA (5μM), 6Bnz (5μM) e 8pCPT (5μM) por 5 segundos. O
antagonista do rA2a (ZM) inibiu o aumento nos níveis de glutamato na solução de
trabalho ativada pelo CGS. Somente o inibidor da PKA (H89) inibiu o aumento nos
níveis do glutamato evocado pelo CGS. O ativador da PKA (6Bnz) potencializou o
aumento nos níveis do glutamato quando administrado junto ao CGS. Os valores
estão expressos em média ± erro padrão (n=4). *p<0,05 quando comparado com
controle; †p<0,05 quando comparado com tratadas somente com CGS de acordo
com o teste estatístico ANOVA de uma via seguido do pós‐teste Bonferroni.
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Figura 10. Inibição da PKA aboliu o aumento da noradrenalina na solução de
trabalho induzido pela ativação do receptor A2a de adenosina em cultura de
células do bulbo de ratos Wistar detectado através de cromatografia líquida
de alta performance. As culturas foram tratadas com os fármacos CGS (5μM), ZM
(50μM), H89 (5μM), BFA (5μM), 6Bnz (5μM) e 8pCPT (5μM) por 5 segundos. O
antagonista do rA2a (ZM) quando administrado junto ao CGS foi capaz de inibir o
aumento nos níveis de noradrenalina na solução de trabalho ativada pelo agonista
do rA2a. Somente o inibidor da PKA (H89) inibiu o aumento nos níveis da
noradrenalina evocado pelo CGS. O ativador da PKA (6Bnz) realçou o aumento nos
níveis da noradrenalina quando administrado junto ao CGS. Os dados estão
expressos em média ± desvio padrão (n=4). *p<0,05 quando comparado com
controle; †p<0,05 quando comparado com tratadas somente com CGS de acordo
com o teste estatístico ANOVA de uma via seguido do pós‐teste Bonferroni.
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4.6CGS aumentou os níveis de sinapsina I fosforilada
A isoforma da sinapsina I é a fosfoproteína sináptica mais abundante em
neurônios de mamíferos (Ferreira e Rapoport., 2002) e está envolvida no controle
da transição da vesícula sináptica do agrupamento de reserva para o pronto para
ser liberado na zona ativa por meio de regulação dependente de fosforilação da
ligação da VS com os filamentos de actina do citoesqueleto (Bonanomi et al., 2005).
Nove sítios para fosforilação foram identificados na sinapsina I, sendo o sítio I
localizado no resíduo serina na posição

9

(ser9) fosforilado pela PKA (Cesca et al.,

2010).
A técnica de In‐Cell Western tem sido utilizada no estudo da fosforilação de
proteínas devido sua alta sensibilidade e precisão (Aguilar et al., 2010). Desta
forma, nós utilizamos a técnica ICW para a análise dos níveis da fosforilação da
sinapsina I ser9 em resposta ao tratamento com CGS. As culturas de células foram
tratadas com 5µM de CGS por 5, 10, 20, 40, 80 e 160 segundos. Foi observado um
aumento nos níveis da sinapsina I ser9 fosforilada somente nas células expostas ao
fármaco por 5 s em relação à situação controle (Figura 11). É importante destacar
que em astrócitos não diferenciados são encontrados níveis baixo de expressão de
sinapsina I, os quais reduzem significantemente durante a diferenciação
(Maienschein et al., 1999). Isso sugere que a fluorescência da marcação da
sinapsina I é proveniente somente dos neurônios nas culturas analisadas.
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Figura 11. CGS aumenta os níveis de fosforilação da sinapsina I ser9 em
culturas de células do bulbo de ratos Wistar através ICW. As células foram
tratadas com 5µM de CGS por 5, 10, 20, 40, 80 e 160 segundos. O sinal da marcação
com o anticorpo anti‐sinapsina I ser9 aparece em fluorescência verde, enquanto o
sinal da anti‐sinapsina I em fluorescência vermelha. CGS aumentou a fosforilação
da sinapsina I no resíduo serina9 em relação ao controle somente no tempo de 5 s.
Os dados foram normalizados dividindo as intensidades das fluorescências da
sinapsina I ser9 pela sinapsina I e são representados pela média ± desvio padrão
(n=3), *p<0,05 quando comparado com controle de acordo com o teste estatístico
ANOVA de uma via seguido do pós‐teste Dunnett.
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4.7PKA medeia aumento na fosforilação da sinapsina I
Nos resultados anteriores, foram demonstrado que somente a inibição da
PKA aboliu o aumento dos níveis dos neurotransmissores glutamato e
noradernalina na solução de trabalho em resposta a ativação dos receptores A2a de
adenosina (Figura 9 e 10). Além disso, CGS aumentou a fosforilação da proteína
sinapsina I (Figura 11). Portanto, fomos avaliar o papel da PKA na fosforilação da
sinapsina I.
As células foram tratadas com CGS, ZM, H89 e 6Bnz nas mesmas
concentrações utilizadas nos experimentos de dosagem dos neurotransmissores
glutamato e noradrenalina por 5 s. Como esperado, CGS induziu um aumento na
fosforilação da sinapsina I ser9 quando comparado com a situação controle. O
tratamento somente com o antagonista do rA2a não alterou os níveis de
fosforilação da sinapsina I ser9 quando comparado com a situação controle. Por
outro lado, ZM aboliu o aumento da fosforilação da sinapsina I ser9 evocada pelo
CGS quando as células foram tratadas com ambos fármacos. A inibição da PKA
também anulou o aumento na fosforilação da sinapsina I ser 9 mediado pelo CGS.
No entanto, não foram observadas mudanças significativas nos níveis da
fosforilação da sinapsina I se9 quando as células foram tratadas com o ativador da
PKA (6Bnz) e CGS em comparação com as tratadas somente com CGS (Figura 12).
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Figura 12. PKA medeia aumento na fosforilação da sinapsina I ser9 evocado
pelo tratamento com CGS em culturas de células do bulbo de ratos Wistar
através ICW. As células foram tratadas com CGS, ZM, H89 e 6Bnz por 5 segundos.
CGS induziu um aumento na fosforilação da sinapsina I no resíduo serina9 em
relação ao controle somente no tempo de 5 s. O inibidor da PKA (H89) aboliu o
aumento na fosforilação da sinapsina I ser9 induzida pelo CGS. O sinal da marcação
com o anticorpo anti‐sinapsina I ser9 aparece em fluorescência verde, enquanto o
sinal da anti‐sinapsina I em fluorescência vermelha. Os dados foram normalizados
dividindo as intensidades das fluorescências da sinapsina I ser9 pela sinapsina I e
são representados pela média ± desvio padrão (n=4), *p<0,05 quando comparado
com controle; †p<0,05 quando comparado com tratadas somente com CGS de
acordo com o teste estatístico ANOVA de uma via seguido do pós‐teste Bonferroni.
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DISCUSSÃO
O sistema de sinalização adenosinérgico é amplamente encontrado nas
espécies do reino animalia e plantae (Burnstock e Verkratsky., 2009). A adenosina
tem sido descrita como um importante modulador e metamodulador do sistema
nervoso central (Sebastião e Ribeiro., 2009). Atualmente, são propostas duas
fontes da adenosina extracelular: 1) gerada no ambiente intracelular e “liberada”
através de transportadores; ou 2) por meio do metabolismo do ATP liberado no
meio extracelular, sendo a segunda responsável pela geração da maior quantidade
de adenosina extracelular (Fredholm et al., 2011).
A disponibilidade extracelular da adenosina é determinada pelo equíbrio
entre a velocidade de degradação do ATP pelas ecto‐nucletidases e a proporção da
liberação do ATP e adenosina (Sperlágh e Vizi., 2007). Há de se ressaltar que todas
as células metabolicamente ativas são capazes de produzir ATP e, este, é liberado
sob condições fisiológicas e fisiopatólogicas (Zhang et al., 2007; Elliott et al., 2009).
Além disso, as ecto‐nucleotidades rapidamente removem o grupamento
fosfato do ATP extracelular. A primeira das enzimas a agir é a da família das
NTDPases (do inglês, nucleoside triphosphate diphosphohydrolases) (e.g., CD39),
seguido da hidrólise pela ação da ecto‐ 5’ – nucleotidase (CD73) (Yegutkin., 2008).
Tal como, a inibição dessas ecto‐nucletidases diminui significativamente os níveis
de adenosina extracelular (Pascual et al., 2005).
No sistema nervoso central, a principal fonte de adenosina é ATP liberado
no espaço extracelular proveniente dos astrócitos (gliotransmissão) e não dos
neurônios como era postulado (Pascual et al., 2005). Uma vez liberado no espaço
extracelular, o ATP pode ser convertido em adenosina em questão de
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milesegundos (Wei et al., 2011). Os níveis de adenosina extracelular variam
dependendo do tecido, entretanto, estima‐se uma concentração de 10 à 200 nM em
condições basais (Ballarín et al., 1991; Dunwidie., 1997; Rivkees et al., 2001)22.
Sobre condições fisiopatógicas, e.g., hipóxia e isquemia a concentração de
adenosina extracelular pode alcançar valores de até 30µM (Latini et al., 1999).
A adenosina é um neuromodulador clássico, ou seja, ela não ativa
diretamente as respostas neurais, mas, ao invés, promove o ajuste da transmissão
sináptica. É importante, também, destacar a natureza ubíqua da adenosina, a
capacidade de seus receptores em interagir com outros receptores e
transportadores, assim como os múltiplos efeitos regulatórios no SNC.
De fato, a adenosina está envolvida em diversos processos fisiológicos no
SNC, assim como o desequilíbrio em sua via de sinalização pode contribuir com o
surgimento de disfunções neurológicas. É sabido que uma das substâncias
psicoativas mais consumidas no mundo, a cafeína, é um antagonista dos receptores
para adenosina e a maioria das suas ações biológicas são atribuídas à essa
interação.

Desta forma, os estudos dos efeitos da cafeína no SNC permitiu

estabelecer a relação dos receptores adenosinérgicos com o ciclo sono vigilia, o
aprendizado, assim como com algumas doenças neurodegenerativas (Ribeiro e
Sebastião., 2010).
A ação direta da adenosina sobre os receptores adenosinérgicos pré‐
sinápticos regulando a liberação de neurotransmisssores é considerada o “ajuste”
da transmissão sináptica. A modulação na liberação de NT vem sendo
extensamente estudada devido sua relevância fisiológica no SNC. O excesso de
22

De acordo com Zetterström e coautores (1982) os níveis de adenosina no cérebro podem alcançar valores entre 1
e 2 µM em condições basais.
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neurotransmissores na sinapse causa uma hiperestimulação dos neurônios pós‐
sináptico, que pode levar essa célula à morte, portanto, a diminuição na liberação
de NT gera uma resposta neuroprotetora (Cunha., 2005). Além disso, tanto o
aumento quanto a diminuição da liberação são mecanismos envolvidos na
formação de LTP e LTD, processos importantes na formação da memória (Castillo.,
2012).
É importante destacar que a primeira evidência do efeito modulatório da
adenosina sobre a liberação de neurotransmissores aconteceu de forma indireta.
Isso porque, em seus estudos, Ginsborg e Hirst (1971 e 1972) tiveram como
objetivo avaliar a influência do AMPc na liberação de NT, ou seja, a adenosina foi
utilizada somente como uma mera ferramenta de indução do aumento da
concentração do AMPc intracelular. Contudo, supreendente, eles observaram uma
diminuição na liberação de neurotransmissores.
É sabido que a adenosina diminui a liberação de neurotransmissores via
ativação dos rA1 e aumenta mediado pelo rA2a (Marchi et al., 2002; Quata et al.,
2004). Há de se ressaltar, também, que ambos receptores podem coexitir na
mesma terminação sináptica tanto na forma de monômeros quanto em
heterodímeros (Lopes et al., 2002; Ciruela et al., 2006), ou seja, a adenosina pode
aumentar e diminuir a liberação de neurotransmissores em uma mesma
terminação sináptica dependendo do receptor ativado no momento.
Em condições basais, baixas concentrações de adenosina preferencialmente
estimulam rA1 e consequentemente se observa o efeito inibitório da transmissão
sináptica (Fredholm et al., 2001). Por outro lado, ainda em condições basais, a
elevação da concentração de adenosina favorece a ativação dos rA2a em terminais
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sinápticos que possuem ambos receptores, na forma de monômeros (hipocampo)
(Cunha e Ribeiro., 2000a) e heterodímeros (núcleo estriado) (Ciruela et al., 2006).
Nessas duas regiões, o ativação do rA2a facilita a liberação de NT por meio de
diminuição da atividade do A1. Portanto, esses dados sugerem que a concentração
da adenosina está envolvida diretamente com sua ação depressora ou facilitadora
da transmissão sináptica.
No sistema nervoso central, a ativação do rA2a facilita o processo de
exocitose de neurotransmissores em diversas áreas do SNC, tais como hipocampo
(Cunha et al., 1995; Jin e Fredholm., 1997; Rebola et al., 2000; Cunha e Ribeiro.,
2000b), o estriado (Kirk e Richardson., 1994; Popoli et al., 1995), o globo pálido
(Mayfield et al., 1993; Ochi et al., 2000) e o núcleo do trato solitário (Castillo‐
Melendez et al., 1994; Barraco et al., 1995; Scislo e O’Leary., 2006), cujo papel
fisiológico pode esta relacionado com alguns aspectos no ajuste do sinal conforme
a demanda e nos mecanismos envolvido na plasticidade sináptica.
Sabendo disso, o estudo modulatório da liberação de neurotransmissores
mediado pelos rA2a é um excelente modelo experimental para o entendimento
desse fenômeno per se, assim como permite avaliar alguns mecanismos
relacionados com a neurotransmissão, uma vez que a via de sinalização
intracelular ativado por esse receptor interage com o aparato neurosecretório.
Do ponto de vista histórico, é possível correlacionar alguns métodos com a
elaboração de importantes conceitos na neurotransmissão e neuromodulação. As
observações anatômicas macroscópicas do sistema nervoso permitiram detalhar
suas estruturas (Vesalius., 1553 e 1555; Willis., 1664). Posteriormente, a
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eletrofisiologia forneceu os meios para a detecção das variações elétricas
utilidadas pelos nervos para a transmissão do sinal (Galvani., 1771).
A microscopia e técnicas citohistológicas contribuíram com a elaboração de
hipóteses sobre a forma de comunicação entre os neurônios como, por exemplo, a
teoria reticular e a doutrina do neurônio (Kölliker., 1852; Golgi., 1873; Cajal.,
1888a,b).

O aperfeiçoamento das técnicas farmacológicas e neurofisiológicas

permitiu identificar algumas moléculas, as quais possuam efeitos sobre o
funcionamento dos neurônios e, desta forma, foram fundamentais na elaboração
do conceito da neurotransmissão química (Schmiedeberg e Koppe., 1869; Elliott.,
1904; Langley., 1905; Loewy., 1921; Dale e Duley., 1929; Eccles., 1964). Além disso,
outras técnicas, e.g., voltage clamp, microscopia eletrônica, marcação histoquímica
foram importantes para a compreensão de diversos mecanismos envolvidos na
neurotransmissão (Hodgkin et al., 1952; Palade e Palay., 1954; De Robertis e
Bennett., 1955; Axelrod., 1954; Carlsson et al., 1958).
Nesse contexto, nas últimas duas décadas, uma técnica vem se destacando
no estudo da neurotransmissão e neuromodulação, a optgenética (Miesenböck.,
2009; Henderson., 2009; Berdyyeva e Reynolds., 2009; Diesseroth., 2011). A
optogenética permite a construção de sensores biosintéticos que transformam
sinais fisiológicos das células em sinais óticos e assim tornam o fucionamento
celular visível. Em outras palavras, o sinal originado desses sensores demonstram
as variações fisiológicas através de mudanças na intensidade da fluorescência.
Atualmente, existem sensores para a análise da concentração do Ca2+, segundos
mensageiros, potencial de membrana, pH e liberação de vesícula sináptica (Cohen
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e Salzberg., 1978; Zhang et al., 2002; Miesenböck e Kevrekidis., 2005; Miyawaki.,
2005).
Além disso, a optogenética também está sendo utilizada para fins
modulatórios da própria fisiologia dos neurônios, ou seja, através dessa técnica é
possível contruir proteínas transmembrânicas as quais respondem à um
determinado comprimento de onda da luz. A fotoestimulação pode alterar o
funcionamento dessa proteína, e.g., a cotransfecção do receptor rodopsina do tipo
2 que forma canal iônico (ChR2, do inglês channel rhodopsin 2) e o fotorreceptor
presente na bactéria arqueia natronomonas pharaonis NpHR (do inglês
halorhodopsin) em neurônios do hipocampo de mamíferos, produz despolarização
neuronal via ativação dos ChR2 estimulado pela luz azul e hiperpolarização
mediada pelo NpHR quando estimulado com a luz amarela (Zhang et al., 2007).
No estudo ótico das propriedades da neurotransmissão e neuromodulação,
diversos sensores biosintéticos foram projetados, os quais permitiram a
visualização de importantes mecanismos fisiológicos envolvidos nesse fenômeno
como, por exemplo, exocitose e endocitose das VSs, registro do potencial de ação,
localização e movimento das proteínas fusiogênicas (Sjulson e Miesenböck., 2007;
Taraska e Zagotta., 2010; Dreosti e Lagnado., 2011).
No Brasil, o presente trabalho foi pioneiro na utilização do supereclipse
sinapto‐pHluorina nos estudos da modulação na liberação de neurotransmissores
(Miesenbock et al., 1998). O SpH em pH ácido permanece no estado apagado,
somente acendendo em pH acima de 7. Como é sabido, as vesículas sinápticas
possuem o pH ácido devido a H+ ATPase contida em sua membrana (Atluri e Ryan,
2006). Então, uma vez transfectada, a célula passa a produzir o SpH, que no
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interior da vesícula fica no estado apagado e, assim que essa vesícula é liberada na
junção sináptica em resposta à um estímulo, o SpH se acende. Utilizando‐se de
microscopia confocal, essa técnica nos permitiu a visualização da liberação de
vesículas sinápticas em resposta aos tratamentos com o agonista do rA2a em
células da região do bulbo.
O tratamento com CGS aumentou a fluorescência do SpH sugerindo que a
estimulação dos rA2a na cultura de células do bulbo pode agir como modulador da
liberação de neurotransmissores. Colaborando com esse dado, foi demonstrado
que a ativação do rA2a no NTS, localizado no bulbo, facilita a liberação de
neurotransmissores em modelos in vivo (Castillo‐Melendez et al., 1994; Barraco et
al., 1995; Scislo e O’Larry., 2006). Contudo, é plausível considerar que o CGS
induziu o aumento na fluorescência do SpH de forma indireta, uma vez que o
fármaco pode agir em outras células da cultura (neurônios ou glias) e estas
estariam estimulando a célula transfectada.
No NTS, microinjenções de adenosina promovem diminuição na frequência
cardíaca e da pressão arterial média (Tseng et al., 1988). No entanto, há de se
ressaltar que a adenosina não é um neurotransmissor e, portanto, não consegue
transmitir diretamente o sinal necessário para modificar o funcionamento desse
núcleo, ou seja, o efeito modulatório da adenosina sobre a liberação de
neurotransmissores pode explicar seu efeito depressor da pressão arterial no NTS.
A ação da adenosina na facilitação da liberação de neurotransmissores vem
sendo estudada em diversos modelos experimentais (Cunha et al., 1995; Cunha e
Ribeiro., 2000a), incluindo os estudos clássicos da ação da adenosina como
modulador da liberação de glutamato (Castillo‐Melendez et al., 1994) e
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noradrenalina (Barraco et al., 1995) no NTS. Desta forma, nosso próximo passo foi
avaliar se a ativação do rA2a também modula a liberação desses dois
neurotransmissores.
O agonista seletivo do rA2a aumentou os níveis de glutamato e
noradrenalina na solução de trabalho em cultura do bulbo com uma maior
amplitude de resposta em 5 s. Há de se ressaltar, também, que quando
comparamos o perfil de resposta modulatória do glutamato ao CGS com a da
noradrenalina, observamos um aumento expressivo do glutamato já no tempo de 1
e 3 s, enquanto a noradrenalina somente aumentou seus níveis no tempo de 3 e 5 s.
É possível que parte do glutamato detectado na solução de trabalho é
proveniente da gliotransmissão. Sabe‐se que o próprio glutamato liberado pelo
terminal

pré‐sináptico

ativa

receptores

ionotrôpicos

e

metabotrópicos

glutamatérgicos nos astrócitos que margeam essa sinapse. Em resposta a esse
estímulo, o astrócito promove a liberação de glutamato na região sináptica e
extrasináptica (Theodosis et al., 2008).
A liberação do glutamato das fibras aferentes do baroreceptores (Gordon e
Sved., 2002) e de noradrenalina dos neurônios catecotalinérgico A2 da região
subpostrema do NTS diminuem a frequência cardíaca e a pressão arterial (Van
Giersbergen et al., 1992). Evidências funcionais e anatômicas sugerem a presença
do rA2a nos terminais sinápticos das fibras aferentes do baroreceptores (Castillo‐
Melendez et al., 1994), assim como o CGS se liga com alta afinidade aos rA2a
localizados na região subpostrema do NTS, os quais aumentam a liberação de [3H]
noradrenalina nessa área (Barraco et al., 1995). Desta forma, é possível
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correlacionar o efeito hipotensor da adenosina com esses dois sistemas de
neurotransmissão envolvidos na diminuição da pressão arterial no NTS.
Quando analisamos os dados sob o aspecto da transmissão sináptica per se é
possível que o aumento nos níveis de glutamato e noradrenalina, em resposta ao
tratamento com CGS, esteja relacionado à plasticidade sináptica, uma vez que, ao
nível pré‐sináptico, um mecanimo envolvido na modulação do tamanho da sinapse
a curto prazo é o aumento na liberação de neurotransmissores (Leenders e Sheng.,
2005). Além disso, diversos trabalhos demonstram que as sinapses nos circuitos
neurais do NTS possuem um grau elevado de plasticidade, em parte, devido às
características integrativa e modulatória desse núcleo (Zhou et al., 1997; Bonham
et al., 2006; Zhang e Mifflin., 2010). Portanto, pode ser que a facilitação da
liberação de neurotransmissores no NTS seja um mecanismo de plasticidade
sináptica.
Em situação basal, os níveis de glutamato se mantiveram estáveis até 5 s
decaindo nos segundos seguintes, enquanto que os níveis de noradrenalina
tiveram uma diminuição gradual ao longo do tempo analisado.
Essa diferença entre o padrão de diminuição das concentrações de
glutamato e noradrenalina em situação basal em função do tempo pode estar
acontecendo porque cada sistema de neurotransmissão possui cinética e
mecanismos distintos de síntese, armazenamento, liberação e recaptação.
Sabe‐se que glutamato é o principal neurotransmissor excitatório no
sistema nervoso central de mamíferos podendo ser encontrado em concentrações
de milimolar na substância cinzenta do sistema nervoso central (Arundine e
Tymianski., 2003).
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O glutamato pode agir em receptores ionotrópicos, estes mais abundantes
no SNC e metabotrópicos que possuem diversos subtipos, tais como, AMPA, NMDA
e Kainato (ionotrópicos); e mGluR1, mGluR3 e mGluR5 (metabotrópicos). A
ativação excessiva dos receptores glutamatérgicos, especialmente os ionotrópicos,
pode resultar em disfunção e morte celular, conhecida como excitotoxicidade
(Sims e Zaidan., 1995). No entanto, a célula possui diversos mecanismos
regulatórios rápidos e eficazes que evitam a excitotoxicidade, desde o tráfego e
funcionamento dos seus receptores pós‐sinápticos (Huydhe et al., 2011), assim
como por difusão e recaptação do glutamato (Mashino et al., 2010).
Por outro lado, a noradrenalina age somente em receptores metabotrópicos
(α e β‐adrenérgicos), sendo esses tipos de receptores menos lesivos em caso de
altas concentrações do neurotransmissor, já que receptores acoplados a proteína G
possuem diferentes recursos de regulação como, por exemplo, o mecanismo de
dessensibilização pela β‐arrestina (DeWire et al., 2007) que permitem manter o
sistema em equilíbrio mesmo por mais tempo em comparação com ionotrópicos.
Quando

comparamos

o

mecanismo

de

recaptação

dos

dois

neurotransmissores, um mecanismo que pode explicar essa diferença é o processo
de regulação entre o neurônio e células da glia a qual mantém baixas as
concentrações do glutamato extracelular por meio da recaptação desse
neurotransmissor pela glia (Tsai et al., 2012), enquanto no caso da noradrenalina
esse processo é realizado somente por transportadores nos terminais
noradrenérgicos (Sanders et al., 2005).
Com o tempo estabelecido, partimos para os experimentos de curva
concentração‐resposta. Os valores de EC50 do CGS para glutamato e noradrenalina
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foram próximos, sugerindo assim, mecanismos similares envolvidos na liberação
desses neurotransmissores em cultura de células.
A ativação do rA2a promove um aumento na produção de AMPc, que é uma
importante via de regulação do ciclo celular, tais como proliferação, diferenciação,
regulação da dinâmica dos microtúbulos, fluxo de íons, controle de exocitose e
modulação das respostas imunes (Tasken e Aandahl., 2004).
O primeiro efetor do AMPc conhecido foi a PKA, embora recentemente,
outros efetores foram descritos como, por exemplo, a EPAC (De Rooij et al., 1998;
Kawasaki et al., 1998) e os canais iônicos ativados por nucleotídeos cíclicos (CNG,
do inglês cyclic nucleotide‐gated cation channels) (Broillet e Firestin., 1999).
A mais bem descrita interação do AMPc é com a PKA. A PKA foi descoberta
no laboratório de Edwin G. Krebs em 1968 (Walsh et al., 1968 apud Murray.,
2008). Desde então, diversos processos celulares vem sendo descritos ao logo
dessas décadas, incluindo a regulação de outras proteínas cinase, regulação da
concentração do cálcio e da transcrição gênica.
A PKA é um heterotetrâmero composto de duas subunidades regulatórias
(R) e duas catalíticas (C). Foram identificadas duas isoformas nomeadas de tipo I e
II (Taylor et al., 2004). São necessárias quatro moléculas de AMPc nas subunidades
regulatórias da PKA para que ocorra mudanças conformacionais, que por sua vez,
dissocia a molécula em subunidades constituída por um dímero regulatório e
outros dois monômeros catalíticos tornando‐se cataliticamente ativo (Johannes.,
2006).
Comparado com a PKA a família GEF/EPAC foi descoberta recentemente (de
Rooij et al., 1998; Kawasaki et al., 1998). Entretanto, vem crescendo o número de
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trabalhos que descrevem um papel importante do GEF/EPAC na fisiologia celular
(Holz et al., 2006). EPAC é uma proteína de troca ativada diretamente pelo AMPc
que interage com Ras GTPases (de Jesus et al., 2006), proteínas associadas ao
microtúbulo (Yarwood., 2005) e Rim 2 e Piccolo (Ozaki et al., 2000; Fujimoto et al.,
2002; Shibasaki et al., 2004).
Existem duas isoformas de EPAC, a tipo 1, mais abrangente, encontrada em
maior quantidade no cérebro, coração, rins, pâncreas, tireoide e na medula espinal,
enquanto a tipo 2 e menos proeminente e encontrada em discretas regiões do
cérebro, nas adrenais, fígado e nas ilhotas de Langerhans no pâncreas (Ueno et al.,
2001). A EPAC1 contém um único domínio de ligação para o AMPc, enquanto
EPAC2 possui dois (um de baixa afinidade ao AMPc chamada de A e um de alta
afinidade ao AMPc chamada de B) (Johannes., 2006).
Desde que Greengard e coautores (1970) demonstraram que a atividade
neural aumentava os níveis de AMPc nos gânglios cervicais superiores, o AMPc se
tornou alvo de diversos estudos que associaram esse fenômeno com um aumento
na liberação de neurotransmissores em terminais pré‐sinápticos (Weisskopf et al.,
1994; Lebmann e Heumann., 1997).
Classicamente, o aumento na liberação de neurotransmissores mediado
pelo AMPc foi atribuído a ativação da PKA (Castellucci et al., 1980; Chavez‐Noriega
e Stevens., 1994). Pois, a PKA não só inibe o funcionamento dos canais de potássio
modificando o potencial de membrana da célula (Siegelbaum et al., 1982), como
também regula a dinâmica vesicular por meio da fosforilação de proteínas
envolvidas na liberação de neurotransmissores, tais como a sinapsina I (Menegon
et al., 2006) e a SNAP25 (Nagy et al., 2004).
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Entretanto, importantes estudos começaram a demonstrar que outro efetor
do AMPc, a EPAC estava envolvida na modulação de processos secretórios, tais
como, na secreção de insulina pelas células Beta (Holz., 2004), nos melanotrófos
(Sedej et al., 2005), na junção neuromuscular do lagostin (Zhong e Zucker., 2005),
na sinapse axosomática gigante chamada de cálice de Held (Sakaba e Neher., 2003)
e neurônios corticais (Huang e Hsu., 2006). Sabendo disso, fomos analisar o papel
da PKA e EPAC no aumento da concentração de glutamato e noradrenalina na
solução de trabalho evocada pela ativação do rA2a.
Nossos dados obtidos por meio da dosagem do glutamato e noradrenalina
na solução de trabalho após os tratamentos demonstraram que o antagonista do
rA2a (ZM) foi capaz de inibir o aumento do glutamato e noradrenalina mediado
pelo CGS, sugerindo assim, que essa resposta observada foi mediada pelo rA2a.
O tratamento com o inibidor da PKA aboliu o aumento nos níveis de
glutamato e noradrenalina na solução de trabalho mediado pela ativação do rA2a.
Por outro lado, não foi observado mudança na resposta quando as células foram
tratadas com CGS junto com o inibidor da EPAC. Adicionalmente, somente o
ativador da PKA foi capaz de aumentar a resposta observada em função do
tratamento com o CGS, sugerindo que o efetor do AMPc ativado em resposta ao
tratamento com CGS em cultura de células do bulbo é a PKA.
Uma possível explicação para a ativação da PKA é a localização dessa
proteína efetora do AMPc no compartimento celular. Sabe‐se que a estimulação do
receptor acoplado a proteína Gs regula positivamente a atividade a da enzima
adenilil ciclase que por sua vez aumenta concentração do AMPc, isto é, o aparato
para a formação do gradiente de AMPc está localizado próximo à proteína G. A
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proteína AKAP (do inglês, A kinase anchoring protein) está localizada na vizinhaça
da proteína G e da adenilil ciclase. Ela liga‐se a PKA com alta afinidade deslocando
a PKA para a região próxima ao gradiente de AMPc (Taskén e Aangdhal., 2004).
Desta forma, a interação AKAP‐PKA fornece uma rápida e específica rota de
sinalização intracelular para o AMPc.
É

interessante

ressaltar

que

a

modulação

da

liberação

de

neurotransmissores pela PKA tem sido descrito em diversos modelos
experimentais como, por exemplo, em sinapse de lula gigante (Trudeau et al.,
1996), em fatias e cultura de neurônios do hipocampo (Chen e Roper., 2003;
Hifilker et al., 2001) e em neurônios do cerebelo (Lonart et al., 2003). A
fosforilação de proteínas envolvidas no processo de exocitose de vesículas
sináptica pela PKA é um importante mecanismo regulatório da liberação de
neurotransmissores mediado pelo AMPc.
A proteína sinapsina I é um conhecido substrato para fosforilação pela PKA
(Greengard et al., 1987). A sinapsina I liga a vesícula sináptica aos filamentos de
actina do citoesqueleto no estado desfosforilado. A fosforilação da sinapsina I está
envolvida na regulação da disponibilidade da VS nos terminais pré‐sinápticos. Esse
mecanismo é importante para a formação e manutenção do reservatório de
reserva, tal como para o ajuste do equilíbrio entre os reservatórios de reserva e o
pronto para ser liberado (Bykhovskaia., 2011).
É sabido que o resíduo serina na posição 9 da sinapsina I denominado de
sítio 1, é fosforilado pela PKA e proteína cinase dependente do complexo Ca2+ /
calmodulina (Chi et al., 2001). Entretanto, é importante destacar que em neurônios

103

do hipocampo a fosforilação da sinapsina I no sítio 1 é preferencialmente mediado
pela PKA (Menegon et al., 2006).
Para avaliarmos a fosforilação da sinapsina I pela PKA, foram analisados os
níveis da sinapsina I ser9 e da sinapsina I. A razão entre essas proteínas foi
utilizada para determinar a fosforilação da sinapsina I no sítio 1.
Foi observado que o tratamento com CGS aumentou a fosforilação da
sinapsina I, tal qual o inibidor da PKA (H89) anulou essa resposta. Desta forma, é
possível que a elevação da fosforilação da sinapsina I pela PKA esteja envolvida no
aumento dos níveis de glutamato e noradrenalina na solução de trabalho
observado em resposta à ativação do rA2a.
Embora não exista comprovação de que a fosforilação da sinapsina I
aumente diretamente a liberação de neurotransmissores, algumas evidências
sugerem que esse mecanismo pode influenciar o processo de exocitose, e.g., a
fosforilação da sinapsina I promove sua dissociação da VS no reservatório de
reserva e aumenta a disponibilidade de vesículas para liberação (Valtorta et al.,
1992), assim eleva a exocitose de VS em cultura de neurônios de aplisia (Fiumara
et al., 2004). Culturas de células do hipocampo de camundongos knockout para
sinapsina I, apresentaram uma redução das vesículas sinápticas na região pronta
para liberação (Baldelli et al., 2007). Além disso, Menegon e coautores (2006)
demonstraram que a fosforilação da sinapsina I pela PKA potencializou a liberação
de VS em neurônios do hipocampo.
É importante, também, comentar que a influência direta da fosforilação da
sinapsina no tráfico da VS para a zona ativa ainda é um tema muito controverso.
No entanto, a interação molecular entre a sinapsina e a Rab3a, uma proteína
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citosólica, que está envolvida como o transporte da VS para a zona ativa deve ser
considerada (Stenmark., 2009). Segundo Giovedì e coautores (2004a,b) a interação
sinapsina/Rab3a promove a dissociação da VS do citoesqueleto e, também,
estabiliza a ligação da Rab3a com a vesícula. Deste modo, esses mecanismos
possívelmente preparam a VS para a interação com o aparato secretório da zona
ativa e, assim, favorece a liberação de NT.
Em adição, a sinapsina também é encontrada associada com filamentos de
actina em regiões em volta da zona ativa envolvida com o processo de endocitose
de VS (Bloom et al., 2003). Então, é proposto que nessa região a sinapsina é capaz
de interagir com as VSs recentemente endocitadas redirecionando‐as para o
reservatório de reserva ou o pronto para ser liberado. Portanto, alguns trabalhos
sugerem que a sinapsina está envolvida também nos estágios posteriores ao
ancoramento da VS, os quais podem regular o tamanho do reservatório pronto
para ser liberado facilitando a exocitose (Fassio et al., 2006; Hvalby et al., 2006;
Coleman e Bykhovskaia., 2009).
Por fim, coletivamente, os dados apresentados no presente trabalho
sugerem que a ativação dos receptores A2a de adenosina em cultura de células do
bulbo modula a liberação de vesículas sinápticas, os quais aumentam os níveis dos
neurotransmissores glutamato e noradrenalina. Tal como, a fosforilação da
proteína sinapsina I pela PKA pode ser o mecanismo envolvido nessa resposta.
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CONCLUSÃO
Em cultura de células do bulbo de ratos Wistar.

Os resultados obtidos neste estudo permitem as seguintes conclusões:

•

A ativação do receptor A2a de adenosina: 1) modula a liberação de
neurotransmissores;

2)

aumenta

os

níveis

de

glutamato

e

noradrenalina; 3) eleva a fosforilação da sinapsina I.
•

A inibição da PKA abole o aumento nos níveis de glutamato,
noradrenalina e sinapsina I fosforilada observados em resposta à
ativação do receptor A2a de adenosina.

•

A proteína EPAC não participa do aumento nos níveis de glutamato e
noradrenalina mediada pela ativação do receptor A2a de adenosina.
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