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RESUMO 
 

Duque EA. Efeitos dos Glicocorticoides nas interações celulares de Astrócitos, Microglia e 
Neurônios durante Inflamação induzida por LPS em Modelo In Vitro [Tese (Doutorado em 
Farmacologia)] – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo; 
2018. 
 

O bom funcionamento da tríade neurônio-microglia-astrócito é fundamental para a 

manutenção das funções no sistema nervoso central (SNC), uma vez que processos 

neurodegenerativos e de envelhecimento podem estar relacionados a uma interação celular 

“defeituosa” entre os neurônios e as células da glia. A ativação e o recrutamento das células 

da glia são processos complexos e exigem uma intercomunicação bem organizada dos 

neurônios e as células da glia, bem como das células da glia. Apesar do bem estabelecido 

efeito anti-inflamatório dos glicocorticoides (GCs), tem sido demonstrado que, no SNC, 

níveis aumentados desse hormônio podem potencializar alguns aspectos da resposta 

inflamatória, por exemplo, a ativação do fator de transcrição NFKB induzida por 

lipopolissacarídeo (LPS) e são cada vez maiores as evidências que apontam para a 

especificidade celular dessas ações. Este estudo tem como objetivo caracterizar os efeitos 

dos GCs nas interações celulares físicas e humorais entre astrócitos, microglia e neurônios na 

presença de um estímulo inflamatório agudo, o LPS, em modelos in vitro de culturas 

primárias derivadas do córtex cerebral de ratos neonatos. Verificamos que os GCs não são 

anti-inflamatórios, pois não diminuem a ativação do NFKB, e ainda potencializam a morte 

celular induzida pelo LPS em culturas mistas. Em astrócitos, nossos resultados sugerem que 

os GCs são pró-inflamatórios e essa ação parece depender das interações celulares e da 

presença de heterodímeros de GR/MR. A microglia participa da resposta dos astrócitos ao 

LPS em relação à localização nuclear do RELA. 

 

Palavras-chave: Glicocorticoides. Córtex cerebral. NFKB. Astrócitos. Microglia 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 
 

Duque EA. Glucocorticoids effects on LPS-induced inflammation in rat primary frontal cortex 
cultures. Ph. D thesis [(Pharmacology Department)] – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo; 2018. 
 
The proper functioning of the neuron-microglia-astrocyte triad is fundamental for the 

maintenance of central nervous system (CNS), since neurodegenerative and aging processes 

may be related to a "defective" cellular interaction between neurons and glia. Activation and 

recruitment of glial cells are complex processes and require well-organized 

intercommunication between neurons and glial cells as well as between glial cells. Despite 

the well-established anti-inflammatory effect of glucocorticoids (GCs), it has been shown 

that, in the CNS, increased levels of this hormone may potentiate some aspects of the 

inflammatory response, for example the activation of the lipopolysaccharide-induced NFKB 

transcription factor and the evidence pointing to the cellular specificity of these actions is 

increasing. This study aims to characterize the effects of GCs on physical and humoral 

cellular interactions between astrocytes, microglia, and neurons in the presence of an acute 

inflammatory stimulus, LPS, in in vitro primary cell cultures derived from the brain cortex of 

neonatal rats. We verified that GCs are not anti-inflammatory since they do not decrease the 

activation of NFKB and yet potentiate the LPS-induced cell death in mixed cultures. 

Astrocytes in mixed, neuron- and astrocyte-enriched cultures have different responses to 

LPS, as well as previous treatment with GCs, regarding the nuclear localization of RELA, an 

indication of its activation. Our results in this cell type suggest that GCs are proinflammatory 

and this action seems to depend on cell interactions and the presence of GR / MR 

heterodimers. Microglia participates in the response of astrocytes to LPS in relation to the 

nuclear localization of RELA. 

 
Keywords: Glucocorticoids. neuroinflammation. Cerebral Cortex. NFKB. Astrocytes. Microglia 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Inflamação  

O sistema imune dos mamíferos tem funções essenciais como manter a homeostase dos 

tecidos, regular a regeneração e proteger o organismo contra agentes externos ou 

patógenos. Para isso, deve discriminar o próprio, como tecidos sadios e lesados, do não 

próprio, como bactérias, fungos, parasitas e substâncias tóxicas, desencadeando respostas 

eficientes para combater a entrada e disseminação destes agentes (1, 2).   

Figura 1.1. Fases da resposta inflamatória após lesão aguda do SNC 

 
Esquema representativo de uma resposta inflamatória local e sistêmica à uma lesão aguda do SNC. Linha preta: Lesão no 
parênquima do SNC; linha vermelha: resposta inflamatória local; e linha azul: leucócitos circulantes recrutados para SNC. 
Fonte: Schwartz et al., 2014(3) 

 

O sistema imune inato, evolutivamente conservado e a primeira linha de defesa do 

organismo, possui diversos componentes que podem ser solúveis, para identificação dos 

agentes, p. ex. proteínas do sistema complemento e anticorpos de ocorrência natural (para 

revisão ver (4)), e celulares, como células dendríticas apresentadoras de antígenos, NK 

(natural killer), células fagocíticas como neutrófilos e macrófagos na periferia (5) e a 

microglia (6) no sistema nervoso central. Essas células expressam receptores chamados 

receptores de reconhecimento de padrões, ou PRRs (pattern-recognition receptors)  (7, 8), 

capazes de reconhecer partes de moléculas microbianas conservadas evolutivamente, 
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chamadas de padrões moleculares associados a patógenos, ou PAMPs (pathogen-associated 

molecular patterns) (9) e moléculas sinalizadoras de perigo, chamadas DAMPs (danger-

associated molecular patterns) (10, 11). Uma vez ativadas, as células do sistema imune inato 

iniciam a resposta inflamatória que consiste na secreção de citocinas e quimiocinas, indução 

da expressão de moléculas de adesão e moléculas co-estimulatórias para o recrutamento de 

outras células do sistema imune ao sítio da infecção ou lesão e para ativação da resposta 

imune adaptativa (12). A inflamação pode ser definida como uma resposta adaptativa 

complexa de defesa do organismo desencadeada por um estímulo aversivo na tentativa de 

reestabelecer a homeostase do sistema (5). Classicamente, a inflamação é induzida por 

processos infecciosos ou lesivos, entretanto estresse ou mau funcionamento tecidual 

também pode desencadeá-la, mesmo na ausência dos estímulos clássicos citados acima (13). 

 É consenso que enquanto a resposta inflamatória aguda é necessária para eliminar o 

agente infeccioso e promover o reparo, reestabelecendo a homeostase tecidual, a 

inflamação excessiva ou crônica pode ser prejudicial, podendo levar à disfunção e 

conseguinte dano tecidual (14). Acredita-se que o estado inflamatório crônico esteja muito 

mais associado a uma desregulação tecidual do que a uma infecção ou dano, ou seja, a um 

desbalanço homeostático de um ou vários sistemas fisiológicos que podem não estar 

diretamente relacionados ao sistema de defesa do hospedeiro ou reparo tecidual (para 

revisão ver (5)). 

A inflamação crônica é uma característica proeminente de muitas doenças 

neurodegenerativas (15) e é caracterizada por infiltração de granulócitos e 

macrófagos/monócitos no parênquima cerebral, ativação da microglia e astrócitos, 

expressão de citocinas, moléculas de adesão e outros mediadores inflamatórios (16, 17) (18). 

Nesse sentido, a exacerbação de respostas mediadas por células da microglia e astrócitos 

(gliose e astrogliose, respectivamente) pode ser encontrada nos encéfalos de pacientes com 

doença de Alzheimer, Parkinson e Huntington e também em pacientes portadores de 

Esclerose Múltipla e Esclerose Lateral Amiotrófica (19, 20). Além de secretar citocinas, a 

microglia pode liberar moléculas como óxido nítrico (NO), prostaglandinas, espécies reativas 

de oxigênio, enzimas proteolíticas e substâncias com ação potencializadora sobre a 

toxicidade glutamatérgica, sendo que a secreção destes compostos pode contribuir para a 

cascata de eventos que ocorre nos processos neurodegenerativos (21, 22). 
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Figura 1.2. Inflamação no SNC: envolvimento de vários tipos celulares 

 
Fonte: Waisman et al., 2015(23) 

As células da resposta imune inata, assim como as células da glia e neurônios, expressam 

PRRs especializados capazes de reconhecer e transduzir sinais ativados por PAMPs e DAMPs 

(24). Os receptores do tipo Toll (TLRs) e os receptores do tipo Nod (NLRs) são exemplos de 

PRRs (25). Os TLRs, receptores de membrana em sua maioria, são homólogos conservados 

do gene Toll da Drosophila, que reconhecem uma variedade de PAMPs tais como DNA 

bacteriano, flagelinas e componentes da parede bacteriana como LPS (lipopolissacarídeo da 

parede de bactérias gram-negativas), peptidoglicanos e lipopeptídeos (26). Já os NLRs são 

sensores citoplasmáticos que se oligomerizam para a formação de um complexo proteico 

chamado inflamassoma. Este complexo é responsável, por exemplo, pela conversão da pró-

IL-1β e pró-IL-18, em IL-1β e IL-18 respectivamente, pela ação da caspase-1 associada ao 

complexo (27). O receptor NLRP3 é o mais bem estudado dos NLRs e seu mecanismo de 

ativação é ainda bastante discutido. De consenso, sabe-se que o NRLP3 pode ser ativado pela 

desestabilização de fagolisossomos e liberação do conteúdo com mediadores endógenos no 

citosol, os DAMPs (10, 11), tais como, substâncias associadas a dano celular ou elevadas em 

estados patológicos, que incluem ATP, ácido hialurônico, proteína β-amiloide, glicose, ácido 
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úrico e cristais de colesterol (11, 28). Além destes, uma gama de mediadores pode ativar o 

NLRP3 sem necessariamente se ligar diretamente ao receptor, como produtos virais e 

bacterianos, matéria particulada, ácidos graxos saturados, espécies reativas de oxigênio e 

mitocôndria danificada (29-31). Por este motivo, Liston e Masters (2017) propuseram que os 

inflamassomas contendo NLRP3 e pirina atuam como integradores de sinais capazes de 

detectar perturbações na homeostase citoplasmática, chamadas por eles de processos 

moleculares que alteram a homeostase ou HAMPS (“homeostasis-altering molecular 

process”) (31). A ativação dos inflamassomas é reconhecida como sendo crítica para a 

resposta do hospedeiro e suas funções se estendem também à carcinogênese, doenças 

autoimunes e síndromes metabólicas (11) (para revisão ver (32).  

Figura 1.3. Vias de sinalização do LPS-TLR4 e NLRP3 

 
Esquemas simplificados representativos das vias de sinalização do LPS-TLR4 (A) e NLRP3 (B). Fonte: (A) McCarthy et al., 
2017(33) (B) Awad et al., 2018(32) 

 

1.2 Interações Celulares e Inflamação 

O sistema nervoso é constituído por trilhões de células da glia e neurônios, presentes 

aproximadamente em mesma proporção no encéfalo, com grandes variações entre as 

regiões (34, 35). Até recentemente, os neurônios eram considerados a unidade funcional do 

sistema nervoso central (SNC), enquanto que as células da glia somente serviam de 

elementos de suporte (36). Este conceito está se modificando rapidamente, pois existem 
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cada vez mais evidências de que um bom funcionamento da tríade neurônio-microglia-

astrócito seja fundamental para a manutenção das ações do SNC, uma vez que processos 

neurodegenerativos e de envelhecimento podem estar relacionados a uma interação celular 

“defeituosa” entre esses tipos celulares (36-38).  

O recrutamento e a ativação das células da glia tem um padrão temporal complexo e 

exige uma comunicação bem organizada entre esse tipo celular e os neurônios, bem como 

entre elas próprias. Portanto, uma melhor compreensão da interação de neurônios, 

astrócitos e microglia é essencial para o entendimento de processos fisiológicos e de 

processos patológicos (38). Embora as células da glia sejam agora amplamente aceitas como 

fundamentais para o funcionamento adequado do SNC, o conhecimento sobre as interações 

e os mediadores das funções gliais é limitado e os estudos que abordam esse tema têm 

ganhado espaço somente nos últimos anos (39). A seguir descrevemos algumas dessas 

funções relacionadas à inflamação da microglia e astrócitos. 

1.2.1 Microglia 

A microglia é o principal efetor da resposta imune no SNC e uma de suas principais 

funções é a de ser “vigilante” contra patógenos. Ademais, estudos recentes atribuem à 

microglia outras funções fisiológicas que se estendem desde o desenvolvimento dos circuitos 

neuronais antes do nascimento, até funções importantes no encéfalo adulto como 

participação na formação da memória e neurogênese (para revisão ver(40) . 

A microglia, assim como as células imunes periféricas, tem a habilidade de migrar, 

proliferar e fagocitar. Ela pode passar de um estado chamado de “repouso” e vigilância do 

ambiente, para “ativada”, na vigência de um estímulo nocivo, como o LPS, que, via receptor 

Toll like 4 (TLR4), ativa o fator de transcrição NFKB (Nuclear Factor KB), com consequente 

produção de mediadores pró-inflamatórios (6, 41-45). A microglia pode estar relacionada à 

progressão de doenças neurodegenerativas, uma vez que ela pode produzir mediadores pró-

inflamatórios tais como TNFα, IL-1β e espécies reativas de oxigênio. Entretanto, sua ausência 

também é prejudicial, à medida que podem secretar fatores como IGF1, TGFβ e BDNF, e 

mediadores anti-inflamatórios como IL-4 e IL-10 (6, 44), com funções neurotróficas e 

neuroprotetoras. O que leva a microglia a produzir determinados fatores em detrimento de 

outros ainda é desconhecido, pois, além de exercer diversas funções, estas podem mudar de 
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acordo com a região do SNC e estado, se sadio ou após trauma, infecção, tumor, isquemia, 

neurodegeneração e inflamação sistêmica (46).  

O estudo do estado de ativação da microglia e sua interação com neurônios são 

importantes para a evolução ou controle do processo de morte celular em processos 

neurodegenerativos. Estudos in vitro, em culturas primárias de mesencéfalo, demonstraram 

que nem o LPS, nem α-sinucleína são diretamente tóxicos para os neurônios na ausência de 

microglia, sugerindo que a inflamação e estresse oxidativo desencadeados pela microglia 

podem contribuir para a lesão de neurônios dopaminérgicos do SNC em pacientes com 

Parkinson (42, 47). Ainda, imagens de tomografia computadorizada (PET) confirmaram a 

ativação generalizada de microglia no mesencéfalo (48), bem como no tronco cerebral, 

estriado, giro cingulado, e neocórtex de pacientes com Doença de Parkinson (49) e mais 

recentemente, foi mostrado que a microglia ativada no mesencéfalo se correlaciona com 

sintomas motores no início da doença de Parkinson (50). 

Já na doença de Alzheimer, a ativação da microglia é importante para o controle da 

progressão do quadro, uma vez que a microglia não apenas fagocita proteínas β-amiloide 

(Aβ), como também fagocita células em apoptose e restos de neurônios em degeneração e, 

neste caso, a fagocitose de proteínas Aβ depositadas parece ser importante para impedir a 

expansão de placas senis (51).  

Achados da literatura evidenciam que os neurônios podem participar ativamente da 

modulação da resposta inflamatória desencadeada pela microglia (52, 53). Biber et al., 

(1999, 2007) discutem que as células neuronais não seriam apenas alvos passivos da ação da 

microglia e, sim poderiam modular sua atividade através de sinais “on/off” (6, 52, 53). Estes 

sinais podem ser físicos e depender do contato célula-célula, como também podem ser 

fatores solúveis secretados por ambas as células, já que existem ligantes e receptores 

específicos nesses tipos celulares que se complementam (53). Por exemplo, neurônios 

saudáveis expressam constitutivamente altos níveis da quimiocina CX3CL1 (quimiocina 

ligante 1 da CX3C), também conhecida como fractalkina, enquanto seu receptor, o CX3CR1, é 

expresso na microglia (52).  

A ligação CX3CL1-CX3CR1 é protetora e vários estudos mostram sua importância no 

controle de processos neuroinflamatórios e/ou neurodegenerativos. Mizuno et al., 

observaram redução dose-dependente da morte neuronal por inflamação induzida por LPS e 

INF- em co-culturas corticais primárias de neurônios e microglia, derivadas de 
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camundongos, expostas a concentrações crescentes de CX3CL1 (54). Cardona et al 

mostraram que a ausência dos receptores de fractalkina, CX3CR1, na microglia, aumentou a 

susceptibilidade à neurotoxicidade em camundongos submetidos a modelos de Parkinson, 

Esclerose Lateral Amiotrófica e administração sistêmica de LPS (55) e estudos mais recentes 

mostraram que a fractalkina induz neuroproteção em modelo de Parkinson em ratos, e sua 

ausência, em camundongos que não expressam o receptor CX3CR1, agravam os sintomas 

patológicos em modelos de Alzheimer (56, 57). Entretanto, um estudo recente mostrou a 

expressão de CX3CR1 em neurônios de hipocampo de camundongos e uma relação direta 

entre presença deste receptor e morte neuronal por apoptose induzida por isquemia (58). 

Além da fractalkina, foi também demonstrado que os neurônios secretam a interleucina-

34 (IL-34), cujo receptor é o mesmo do fator estimulador de colônia 1 (CSF1), primariamente 

expresso na microglia. A IL-34 secretada pelos neurônios induz proliferação de microglia e 

aumento da expressão da enzima antioxidante heme-oxigenase-1, importantes para a 

depuração da fração amiloide solúvel e diminuição do estresse oxidativo, mediadores da 

disfunção sináptica e dano neuronal na Doença de Alzheimer (revisado em (59)).  

Os neurônios em degeneração liberam várias moléculas de sinalização, incluindo 

nucleotídeos, citocinas e quimiocinas, que além de recrutar a microglia, amplificam suas 

atividades (21, 52, 60). Por exemplo, o CD200 é outro fator importante. Ele é uma 

glicoproteína de membrana expressa em neurônios que suprime atividade imunológica 

através de seu receptor CD200R, principalmente localizado em macrófagos e microglia. A 

interação CD200-CD200R proporciona, por meio de um contato célula-célula, um sinal 

regulatório negativo para microglia (61). De fato, foi observado que camundongos knockouts 

para o CD200 foram mais susceptíveis à inflamação em modelo animal de esclerose múltipla, 

no qual o pico da doença foi adiantado em 3 dias, e em modelo de artrite reumatoide, no 

qual foi observado aumento na incidência da doença de 10% para 50% (62). Outras 

evidências sugerem que a citocina anti-inflamatória IL-4 pode modular a expressão de CD200 

em neurônios, e assim, modular também a ativação da microglia (63) (revisado em (59)).  

1.2.2 Astrócitos 

São crescentes os relatos que apontam para a participação ativa dos astrócitos na 

fisiologia do SNC, não somente como células de preenchimento e suporte para os neurônios, 

mas também como células necessárias para a homeostase e sobrevivência neuronal (36, 64, 



27 

 

 

65). Desde a descoberta de receptores para neurotransmissores, os astrócitos foram alvo de 

intensa investigação e, desde então, novas funções tem lhes sido dadas (64).   

Uma função clássica dos astrócitos é a recaptação do glutamato liberado na fenda 

sináptica, limitando o acesso de neurotransmissores e a duração da estimulação, além da 

reciclagem de glutamato em glutamina, pela glutamina sintetase (66). A regulação do 

metabolismo energético local, devido a um aumento de atividade neuronal, está acoplada à 

captação do glutamato liberado, levando os astrócitos a aumentarem a utilização de glicose, 

pertencente aos seus estoques de glicogênio, e liberação de lactato que pode ser 

prontamente utilizado pelos neurônios (revisado (65)).  

Os astrócitos estão organizados em redes e se comunicam através destes canais 

especializados chamados de junções do tipo GAP (GJC). As GJC são compostas pelo 

acoplamento de dois canais entre duas células adjacentes, cada um composto por seis 

subunidades de proteínas conexinas (Cx), principalmente Cx 43 e 30 nos astrócitos (67). As 

GJC são permeáveis a uma grande variedade de moléculas, dependendo de sua carga e 

formato, tais como ATP, glutamato, glicose, Ca2+, K+ e Na+, destacando sua importância na 

manutenção da estabilidade iônica do SNC (36, 68, 69). As conexinas, e outras proteínas 

como as panexinas (Pnx), formam hemicanais. Os hemicanais de conexinas são regulados por 

Ca2+, diferenças de pH e alteração do potencial de membrana, sendo os canais de panexina 

sensíveis ao K+ (70). As conexinas e os hemicanais não são exclusivos dos astrócitos, sendo 

também encontrados nos neurônios e oligodendrócitos (67), e nos neurônios e microglia, 

respectivamente (revisado em (71)).  

Outras funções dos astrócitos incluem modulação da atividade neuronal, controle da 

função e formação de sinapses, neurogênese e tônus vascular (64), além de regular o meio 

extracelular, como a concentração de K+, por tamponamento espacial, parcialmente 

dependente de suas GJC (72). 

Como a microglia, os astrócitos expressam receptores capazes de reconhecer não 

somente PAMPs, como também DAMPs, liberados após dano tecidual ou estresse (6, 73) e, 

portanto, são capazes de iniciar uma resposta inflamatória no SNC, como também são 

essenciais na resolução da inflamação (74, 75).  

Os astrócitos podem ser protetores a medida que formam as chamadas cicatrizes gliais 

que funcionam como barreiras que restringem a migração de leucócitos e outras células 

inflamatórias após um trauma físico ou lesão por isquemia, autoimunidade e 
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neurodegeneração. A cicatriz astroglial é dependente da expressão de GFAP (proteína glial 

fibrilar ácida) e vimentina e a ausência destas agrava a inflamação decorrente destes insultos 

(76).   

Além da proteção feita pela cicatriz glial em um evento isquêmico, os astrócitos também 

limitam a inflamação secretando o fator de transformação de crescimento (TGFβ), uma 

citocina anti-inflamatória (77).  

Os astrócitos podem secretar fatores que modulam as ações da microglia, já que o 

tratamento in vitro da microglia com meio condicionado de astrócitos, aumentam a 

expressão hemeoxigenase (HO-1) e controlam a síntese de espécies reativas de oxigênio (78). 

Essas células também podem ser pró-inflamatória. Brambilla et al., (2009) mostraram que a 

inativação do NFKB em astrócitos resultou na redução da gravidade da doença e melhorou a 

recuperação dos camundongos com encefalomielite autoimune experimental (EAE), modelo 

que mimetiza aspectos da esclerose múltipla (79). Camundongos com deleção condicional 

em astrócitos da quimiocina CCL2 (ou MCP-1) tiveram EAE menos grave, com menor 

infiltração de macrófagos e células T na medula espinhal e ativação menos difusa de 

astrócitos e microglia (80). Em outro estudo, também em modelo de EAE, foi mostrado que a 

expressão e liberação de fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) pelos astrócitos 

aumenta a permeabilidade da barreira hemato-encefálica (BHE) e sua deleção condicional 

reduziu a degradação da BHE, infiltração de linfócitos, lesões inflamatórias e 

desmielinizantes, e consequentemente a paralisia dos camundongos com EAE (81).  

A secreção de citocinas pela microglia também pode modular e alterar as funções 

astrocitárias. Astrócitos em cultura expostos a IL-1β ou TNF-α têm a utilização de glicose 

aumentada e diminuição nos níveis de glicogênio. A combinação das duas citocinas exercem 

um efeito sinérgico, aumentando ainda mais a utilização de glicose e mudando o fenótipo 

metabólico dos astrócitos. Além disso, o tratamento com ambas citocinas reduzem os 

estoques de glutationa dos astrócitos, pois estas são liberadas no meio extracelular em razão 

de um estresse oxidativo com intuito de proteção dos neurônios, já que os estoques 

neuronais são menores do que os dos astrócitos (82). Essas mudanças no fenótipo 

metabólico dos astrócitos podem contribuir para a vulnerabilidade dos neurônios frente a 

uma neuroinflamação crônica, frequentemente observada em condições patológicas e 

doenças neurodegenerativas (revisado em (36)). 
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Figura 1.4 - Interações entre Astrócitos, Neurônios e Microglia 

 
Esquema simplificado representativo das interações entre neurônios, astrócitos e microglia em uma condição normal (a) e 
uma condição patológica (b) do SNC. Fonte: Modificado de Tian et al., 2012 (60)  

 

1.3 Glicocorticoides, Inflamação e Interações Celulares 

Os glicocorticoides (GCs) são os fármacos anti-inflamatórios mais prescritos 

mundialmente, havendo uma grande variedade de derivados sintéticos disponíveis tais como 

a dexametasona e prednisolona (83). Os GCs endógenos, cortisol nos humanos e 

corticosterona nos roedores, são hormônios produzidos pelas glândulas adrenais e são 

essenciais no desenvolvimento embrionário, no controle da resposta ao estresse (83), além 

de participarem de inúmeras funções fisiológicas, regulando o metabolismo de carboidratos, 

lipídeos e proteínas (84), e também na resolução da inflamação (14).  

A maioria das ações celulares e fisiológicas dos GCs é mediada por dois tipos de 

receptores citoplasmáticos: os receptores do tipo I ou receptores de mineralocorticoides 

(MR) e os receptores do tipo II ou receptores de glicocorticoides (GR)(14). Os MR 

apresentam alta afinidade por GC e são de expressão mais restrita comparada aos GR (85). 

No SNC, estão localizados nos sítios hipotalâmicos envolvidos no controle de sódio, no 

sistema límbico e no córtex pré-frontal (86, 87). Já os GR apresentam baixa afinidade por GC 

e encontram-se espalhados pelo SNC, sendo expressos em muitos tipos de neurônios e 

células da glia (86, 88, 89). Devido à diferença nas afinidades, os MR estão geralmente 

ocupados por níveis basais de GCs, sendo responsáveis pelos efeitos fisiológicos dos 

mesmos, enquanto que os GR são ativados durante o pico de secreção desse hormônio, 

comumente observados em situações de estresse (90, 91). A hipersecreção de GCs e o 

estresse estão relacionados com grande número de doenças neurológicas como depressão, 

demência, abuso de drogas e esquizofrenia (73, 91).  
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Uma vez alcançado o tecido alvo, os GCs podem: 1) interagir com GR de membrana, já 

descritos em linfócitos do tipo B e monócitos humanos (92), células T humanas (93), músculo 

liso esquelético de camundongos (94) e em neurônios nociceptivos periféricos (95), sendo 

possivelmente uma variante do GR citoplasmático e responsáveis, pelo menos em parte, 

pelos efeitos rápidos não genômicos dos GCs  (92-95); ou, 2) podem se ligar, no citoplasma, 

aos receptores pertencentes à superfamília de receptores nucleares, os GRs clássicos (96). A 

ligação dos GCs aos GRs promove sua liberação de um complexo proteico de chaperonas, 

proteínas de choque térmico (do inglês heat shock protein), composto pelas proteínas 

HSP70, HSP90, HSP40, p23 e imunifilinas FKBP5 e Cyp40 (83). Este fato permite que o 

complexo GC-GR interaja com outras proteínas citosólicas como FKBP4 e dineína, os quais 

auxiliam na translocação para o núcleo (83, 97). No núcleo, esse complexo se liga a sítios 

específicos no DNA chamados elementos responsivos ao glicocorticoide (GRE) e funciona 

como fator de transcrição, alterando a expressão gênica de várias proteínas, entre elas a 

tirosina hidroxilase, enzima responsável pela síntese de dopamina (98); a heme-oxigenase-1 

(HO-1) e óxido nítrico sintase (NOS) (99), enzimas responsáveis pela produção de monóxido 

de carbono e óxido nítrico, respectivamente; bem como alterando outros fatores de 

transcrição como CREB (100), AP-1 (101) e NFKB (102), estes dois últimos muito importantes 

na sinalização inflamatória (para revisão ver (97, 103).  

O complexo GC-GR pode atuar como dímeros GC-GRα/GRα, como também atuar sem 

dimerização, como um complexo monomérico GC-GRα, e ligar ao DNA conjuntamente com 

outro fator de transcrição, aumentando ainda mais a gama de genes que podem ser 

modulados (97).  

 Duas isoformas humanas do GR já foram identificadas, o GRα e o GRβ, que são 

originadas por splicing alternativo do transcrito primário de GR. O GRα é a isoforma 

predominante do receptor e é aquela que se liga aos GCs e transduz seu sinal (104). O GRβ 

difere do GRα na sequência carboxi-terminal, onde os 50 últimos aminoácidos foram 

substituídos por uma sequência de 15 aminoácidos não homólogos, tornando o GR não 

responsivo aos GCs (104, 105). Desta maneira, não há ativação ou transcrição dos genes 

alvos clássicos ativados pelos GCs quando ligados ao GRβ. O GRβ foi descrito em várias 

células, especialmente em células inflamatórias tais como linfócitos e macrófagos, em 

doenças relacionadas com resistência aos GCs, como asma (106), leucemia linfocítica crônica 

(107) e artrite reumatoide (108). Recentemente foi descrito em fígado de camundongos 
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(109) e ratos (110), e tem função relacionada ao metabolismo controlado por insulina. O 

papel fisiológico do GRβ é objeto de vários estudos recentes e em vários sistemas, por 

exemplo, a superexpressão de GRβ em linhagem de fibroblastos de camundongos suprime a 

expressão d proteína PTEN, essencial para a regulação do crescimento, levando ao aumento 

do crescimento estimulado pela insulina (111).  

Um dos mecanismos pelo qual os GCs exercem seus efeitos anti-inflamatórios é a sua 

capacidade de interagir e modular a ativação do fator de transcrição NFKB (102, 112). É bem 

estabelecido que os GCs aumentam a transcrição da proteína inibitória IB (102, 113), 

mantendo o NFKB na sua forma inativa no citoplasma e impedindo sua translocação para o 

núcleo. O complexo GC-GR também pode interagir fisicamente com fatores de transcrição, 

inibindo e reprimindo a transcrição dos genes alvo destes fatores. Acredita-se que este é o 

mecanismo como o GC-GR interage com a subunidade RELA do fator de transcrição NFKB, 

impedindo a ligação deste fator à sequência consenso no DNA e diminuindo a transcrição de 

seus genes alvos (114). Um terceiro mecanismo seria uma competição entre o complexo GC-

GR e o NFKB por proteínas co-ativadoras como, por exemplo, a proteína ligante ao CREB 

(CBP) e SRC-1, impedindo a ação desses fatores em modular a transcrição dos genes alvos 

(115).  
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Figura 1.5. Inibição das vias pró-inflamatórias pelos GCs 

 
Esquema representativo do mecanismo de ação de inibição das vias pró-inflamatórias pelos glicocorticoides. 
Fonte: Modificado de Rivest et al., 2009 (116) 

 

Além disso, tanto no sistema periférico como no SNC, a ação anti-inflamatória dos GCs 

também é resultado de sua capacidade de induzir apoptose nos linfócitos T (117), modular a 

expressão de citocinas (118), inibir a migração de células inflamatórias (119, 120) e também 

inibir a transcrição de importantes genes pró-inflamatórios através da interação com o fator 

de transcrição AP-1, além do NFKB (121, 122). 

De fato, são cada vez mais comuns estudos que sugerem que os GCs não são 

uniformemente anti-inflamatórios e em alguns casos podem até mesmo aumentar alguns 

parâmetros da resposta inflamatória, principalmente no SNC [revisado em (123)]. Resultados 

de nosso laboratório mostram que 14 dias de estresse crônico imprevisível potencializa a 

ativação do NFKB induzida por LPS, bem como a expressão de genes pró-inflamatórios (iNos, 

il-1, Tnf-) no córtex frontal e hipocampo, via ativação dos receptores GR, uma vez que o 

pré-tratamento com RU486, a reverteu (124). Utilizando ratos adrenalectomizados com 

implantes subcutâneos de pellets com concentrações crescentes de corticosterona e 

tratamento posterior com LPS, foi mostrado que os GCs podem diminuir a expressão de 

genes anti-inflamatórios e aumentar a expressão dos pró-inflamatórios (57). Os resultados 

de nosso laboratório e também os da literatura científica sugerem que esses efeitos pró-
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inflamatórios/ deletérios dos GCs não são gerais, e que, em situações e estruturas diferentes, 

esses hormônios ainda apresentam sua tradicional ação anti-inflamatória (123).  

Estudos recentes de nosso laboratório e de outros grupos de pesquisa sugerem que a 

ação pró-inflamatória dos GCs seja tipo celular dependente (123). Resultados obtidos 

durante meu mestrado mostraram que os astrócitos em culturas primárias corticais mistas 

de neurônios/células da glia apresentaram uma grande ativação do NFKB induzida por LPS, 

que foi potencializada pela exposição prévia à corticosterona (CORT), evidenciando um efeito 

pró-inflamatório deste hormônio especificamente neste tipo celular, uma vez que este efeito 

não foi observado em microglias ou neurônios. Ainda, mostramos que os efeitos pró-

inflamatórios do GCs nos astrócitos é mediado pela ativação de GR, uma vez que o bloqueio 

desses receptores pela exposição ao antagonista RU486 impediu a potencialização induzida 

por CORT, da ativação do NFKB em resposta ao LPS (125). 

Já os astrócitos de culturas enriquecidas de neurônios foram insensíveis ao LPS, 

independentemente do tratamento prévio com CORT, à medida que não houve aumento 

significativo da translocação nuclear da subunidade RELA do NFKB. A diferença entre esses 

dois modelos de cultura está na composição das mesmas, sendo as culturas mistas ricas em 

astrócitos (aproximadamente 72% das células em cultura) e as culturas enriquecidas de 

neurônios compostas predominantemente por este tipo celular (aproximadamente 76%), 

evidenciando mais uma vez a importância do funcionamento perfeito entre a tríade 

neurônio-microglia-astrócito para que o sistema nervoso central responda adequadamente 

ao um estímulo aversivo, como por exemplo, o LPS. 

Ademais, sobre a ação célula-dependente dos GCs, Sorrells et al. (2013), através da 

deleção ou superexpressão do GR em tipos celulares específicos  mostraram que em células 

mieloides, a sinalização de GR aumentou a imunoreatividade de Iba-1 e CD68, como também 

os níveis de RELA nos tecidos após danos por excitotoxicidade ou isquemia. Os GCs também 

reduziram os níveis de ocludinas, claudina 5 e caveolina 1 nas células endoteliais 

componentes da barreira hemato-encefálica após isquemia e comprometeram a 

sobrevivência neuronal decorrentes dos efeitos mediados por GR nas células mieloides e 

endoteliais (126).   

Além disso, os GCs podem estar envolvidos na modulação da resposta da microglia, 

limitando sua ativação, como relatado por Sugama et al., (2012). Estes autores mostraram 

que os camundongos sham e adrenalectomizados submetidos ao estresse agudo (2h de 
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imobilização em água), apresentaram microglias ativadas, sendo que nos animais 

adrenalectomizados, a ativação foi muito maior no hipocampo e hipotálamo. Eles ainda 

mostraram que a reposição com doses fisiológicas de corticosterona (0,3 µg/ml) diminuiu a 

ativação microglial pós-estresse agudo, sugerindo que a magnitude da ativação da microglia 

por estresse é negativamente regulada por CORT (127). Por outro lado, os GCs também 

podem sensibilizar a microglia do córtex pré-frontal de ratos submetidos a 9 dias de estresse 

crônico imprevisível, seguido de desafio inflamatório com LPS intracerebroventricular, como 

relatado por De Pablos et al., (2006). Ao contrário do observado por Sugama et al., estes 

autores observaram uma microglia ativada, em proliferação e com alta produção de TNFα, 

com consequente morte neuronal e astrocitária na região de aplicação, os quais foram 

reduzidos pelo tratamento com antagonista de GR (RU486) (128). 

Frank et al., (2012) observaram o mesmo visto por de De Pablos (129), ou seja, um efeito 

sensibilizador da corticosterona na ativação da microglia desafiada com LPS ex vivo. Neste 

estudo, os autores mostraram que a microglia do hipocampo de ratos adrenalectomizados 

ou tratados com RU486 e submetidos ao estresse agudo, o choque inescapável da cauda, 

estava menos ativada que a microglia do hipocampo de ratos sham ou controles submetidos 

ao mesmo estresse e desafiada com LPS ex vivo.  Nestas células observou-se um aumento na 

produção de IL-1β, TNFα e IL-6, enquanto que nos animais adrenalectomizados e tratados 

com RU486, o mesmo não ocorreu (129). 

Outros estudos também relataram que os astrócitos são possíveis alvos das ações dos 

GCs. Yu et al., (2012) mostraram que a exposição de cultura de astrócitos do hipocampo de 

ratos à dexametasona por 48 horas leva à inibição do crescimento e aumenta sua resistência 

à apoptose induzida por este composto, a qual foi observada em neurônios (73). Resultados 

similares foram relatados por Unemura et al., (2012), em experimentos in vivo e in vitro nos 

quais mostraram que os GCs diminuem o número de astrócitos e que esta redução é devido 

à diminuição da expressão de GR, observada após realizarem o silenciamento deste receptor 

(130).  Sun et al., (2012) relataram que o estresse crônico imprevisível por 28 dias reduz a 

expressão da proteína Cx43, levando a um aumento da distância entre GJC e, portanto, 

diminuindo a difusão intercelular entre astrócitos. Esses efeitos foram revertidos com o 

tratamento com antidepressivos, fluoxetina e duloxetina, como também com o antagonista 

de GR, o RU486 (131). 
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A ação pró-inflamatória dos GCs não é restrita à presença de PAMPs. Um estudo recente 

mostrou que os GCs aumentam tanto a expressão quanto a função do inflamassoma 

composto pelo receptor NRLP3, em cultura primária e linhagem de macrófagos estimulados 

com ATP (um DAMP clássico), além de aumentar a liberação de mediadores pró-

inflamatórios, como IL-1β, TNF-α e IL-6, efeitos estes dependentes da presença dos GRs (28).  

O mesmo foi visto por Frank et al., (2014), que  observaram que exposição crônica a CORT 

aumentou a expressão gênica de Nlrp3, Iba-1, MhcII e NfkBIα em microglia de hipocampo de 

ratos. Esses autores também observaram que a exposição crônica à CORT (75 mg / ml) 

potencializou a resposta pró-inflamatória da microglia, medida pela expressão gênica de 

Tnfα, Il-1β, Il-6 e Nlrp3, induzida por LPS ex vivo (132). Em outro estudo do mesmo grupo 

(55), foi mostrado que a exposição a choques inescapáveis na cauda aumentou a proteína 

alarmina HMGB-1 (High mobility group box-1), um DAMP, e também de NLRP3 no 

hipocampo de ratos, provavelmente provenientes da microglia, pois ao isolá-la, verificaram 

liberação de HMGB-1 ex vivo após o estresse. A HMGB-1 interage com TLR2, TLR4 e RAGE, 

nos quais atua como um mediador quimiotático e pró-inflamatório (133). A hipótese do 

grupo é que o estresse/ CORT leva a um aumento de HMGB1, que por sua vez aumenta 

NLRP3, que sensibiliza a microglia a responder prontamente a um possível estímulo 

inflamatório subsequente (55, 133). 

Em suma, as ações dos glicocorticoides nos processos inflamatórios no SNC são 

conflitantes e cada vez mais, evidências apontam para a especificidade celular e regional 

dessas ações. Os estudos nesta área estão apenas começando e muito pouco se sabe sobre 

como a exposição a esses hormônios poderia alterar as interações físicas das células do 

sistema nervoso central bem como os fatores solúveis secretados por elas, notadamente 

importantes no controle dos processos inflamatórios no SNC.   
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Figura 1.6. GCs podem mediar mecanismos pró-inflamatórios 

 
Esquema representativos dos possíveis mecanismos pró-inflamatórios mediados pelos GCs.  (A) O LPS, via TLR4, ativa a via 
das MAPK, ativando o NFKB e aumentando a expressão gênica de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, TNFα e IL-6). A 
exposição elevada e prolongada ao GC aumenta e potencializa a resposta pró-inflamatória relacionada à via da MAPK-NFKB. 
(B) A ativação de GR regula a expressão gênica e proteica de TLR2, que reconhece PAMPS. Em um segundo momento, este 
evento recruta proteínas intracelulares, levando à ativação da sinalização NFKB, aumentando a expressão de citocinas 
inflamatórias, incluindo IL-6, TNFα e IL-1β. (C) A ativação do GR regula a expressão gênica e proteica do NLRP3, que 
reconhece DAMPS e regula a resposta do sistema imune em um mecanismo similar ao proposto em (B).  
 Fonte: Duque & Munhoz (2016)(134) 

 
Desta maneira e levando em consideração os vários estudos descritos acima e nossos 

resultados que evidenciam a especificidade do tipo celular na resposta aos GCs dependentes 

das proporções celulares e de seu consequente microambiente, este estudo analisou os 

efeitos da exposição prolongada aos glicocorticoides sobre as interações celulares de 

microglia, astrócitos e neurônios na presença ou ausência de um insulto inflamatório em 

modelos in vitro.  

2 OBJETIVOS 

 

Neste estudo, visamos caracterizar os efeitos dos glicocorticoides nas interações 

celulares físicas e humorais de astrócitos, microglia e neurônios na presença ou ausência de 

um estímulo inflamatório agudo (LPS).    

Para tanto submetemos os diferentes modelos de cultura primária a exposição 

prolongada a CORT seguida do estímulo inflamatório agudo com LPS, exceto para os ensaios 

de caracterização, e avaliamos: 
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 a presença dos receptores de glicocorticoides GRα, MR, TLR4 e NLRP3 e da 

conexina (Cx 43), utilizando o ensaio de imunofluorescência de dupla marcação 

em culturas mistas de neurônios/ células da glia; 

 a viabilidade celular e o tipo morte celular induzida pelos tratamentos; 

 o padrão de ativação do fator de transcrição NFKB através dos ensaios de EMSA, 

western blot e imunofluorescência, e a dependência deste em relação 

microambiente e tipo celular;  

 o envolvimento dos receptores de glicocorticoides (GR) através dos ensaios de 

da utilização de seu antagonista, RU486 ou mifepristona,  em algumas das 

situações acima descritas, como também sua função através do ensaio de PCR 

em tempo real (GR, GILZ e FKBP5) e ensaios de  imunoprecipitação do GR; 

 o envolvimento da microglia através da utilização de um inibidor de sua 

atividade, a Minociclina  

 a expressão gênica e/ou proteica dos fatores pro-inflamatórios IL-1β, TNFα, 

Casp1, NLRP3 e IL-6, e os fatores anti-inflamatórios IL-10, IL-1ra e TGFβ, através 

do ensaio PCR em tempo real ou western blot do meio extracelular 

(sobrenadante);  

 a expressão de alguns fatores “on” / “off” : CD200-CD200R; CX3CL1-CX3CR1 e 

SIRPα e junções do tipo GAP (Cx43) através da quantificação de proteínas por 

Western Blot; 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

Foram utilizados ratos neonatos da linhagem Wistar, entre 1 e 4 dias de idade (P1-P4) 

para as culturas primárias. Os animais foram fornecidos pelo Biotério de Produção de Ratos 

(ICB, Rede USP de Biotérios). Todos os animais foram utilizados de acordo com certificado 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA – ICB, número 86, na folha 8 do 

livro 03) e normas estabelecidas pelo CONCEA.  

 

3.2  Culturas Primárias  
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3.2.1 Cultura Mista de Neurônios/Células da Glia e Enriquecida de 

Neurônios 

As culturas primárias de tecido cortical foram preparadas a partir do protocolo descrito 

por Ahlemeyer & Baumgart-Vogt (135), com algumas modificações. Todas as culturas 

primárias foram realizadas no período da tarde, entre 14:00 e 18:00 horas. Os animais foram 

decapitados com o auxílio de uma tesoura, seus encéfalos retirados da caixa craniana e os 

córtices frontais dissecados em meio de dissecção estéril e gelado (tampão Hanks: 160 mM 

de NaCl; 5,3 mM de KCl; 0,44 mM de KH2PO4; 0,33 mM de Na2HPO4; 5,5 mM de glicose; 4,0 

mM de NaHCO3) (Labsynth, Diadema ,SP ,Brasil) acrescido de antibióticos (penicilina/ 

estreptomicina, P/E, 1%, Vitrocell, Campinas, SP, Brasil e anfotericina B (0,01%, Amresco, 

VWR International, Radnor, PA, EUA), em pH 7,4. O córtex frontal isolado foi mantido por 

cerca de 10 minutos a 37 °C em solução de tripsina (Vitrocell) a 0,05% em tampão PBS estéril 

(solução salina balanceada: 135 mM de NaCl, 1,3 mM KCl, 0,5 mM KH2PO4 e 3,2 mM de 

Na2HPO4) (Labsynth), para digestão enzimática e depois transferido para o meio de cultura 

Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) (Vitrocell) acrescido de 10% de soro fetal 

bovino (SFB, Vitrocell), 2 mM de glutamina (Amresco) e antibióticos P/E 0,5% (Vitrocell) 

onde foi gentilmente triturado mecanicamente com o auxílio de pipeta Pasteur. As células 

contidas nessa suspensão foram filtradas em membrana de 70 μm (Becton-Dickinson, 

Franklin Lakes, NJ, EUA) e plaqueadas a uma densidade aproximada de 1,12 x 105 

células/cm2 em placas multi-poços (SARSTEDT,  Nümbrecht, Alemanha)  cobertas por poli-L-

lisina 0,01% (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, EUA) e mantidas a 37 °C com 5% CO2 em 

atmosfera umidificada (umidade relativa do ar de 80%) na incubadora. A fim de assegurar 

maior uniformidade na densidade de células por poço, foram realizadas contagens do 

número de células antes do plaqueamento, utilizando-se o método de exclusão por Azul de 

Tripan (Amresco) (136). 

Culturas mistas de neurônios/células da glia foram plaqueadas e mantidas em DMEM 

suplementado com antibióticos P/E 0,5%, 10% SFB e 2 mM de glutamina. Para manutenção 

deste tipo de cultura o meio foi trocado por meio fresco no 2º dia in vitro (DIV) e no 5º DIV, 

o meio foi trocado para DMEM, antibióticos P/E 0,5%, 2 mM de glutamina e 10% de SFB 

tratado com carvão ativado (charcoal stripped serum, Sigma) para descartar os efeitos 

exercidos pelos hormônios esteroides contidos no soro (137).  
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As culturas enriquecidas de neurônios foram plaqueadas e mantidas até o 2º DIV em 

meio DMEM, antibióticos 0,5% P/E, 10% SFB, 10% SC (soro de cavalo) (Invitrogen, Grand 

Island, NY, EUA) e 2mM de Glutamina. Após 24 horas do plaqueamento, o meio de cultura 

foi trocado por meio DMEM, antibióticos P/E 0,5%, 2 mM de glutamina e 2% de suplemento 

B27 (Invitrogen), suplementação específica que favorece crescimento neuronal (138). Para 

manutenção deste fenótipo, no quinto dia in vitro (DIV), o meio foi substituído por meio 

fresco (DMEM + antibióticos P/E 0,5% + 2% B27).  

No 8º DIV, as culturas primárias foram submetidas aos nossos protocolos de tratamento 

descritos adiante.  

Figura 3.1. Esquema experimental da realização da cultura primária mista de neurônios/ células da glia. 

 

 

3.2.2 Cultura Enriquecida de Astrócitos 

As culturas enriquecidas de astrócitos foram obtidas de acordo com o protocolo 

previamente descrito por Ni et al (139). As células do córtex frontal, obtidas pelo método 

acima descrito, foram plaqueadas em uma densidade aproximada de 1,12 x 105 células/cm2 

em garrafas de 75 cm2 com meio DMEM, antibióticos P/E 0,5%, 10 % SFB e 2 mM de 

glutamina. Para a manutenção destas culturas, o meio foi substituído a cada 3 ou 4 dias por 

meio fresco (DMEM, antibióticos P/E 0,5%, 10 % SFB e 2 mM de glutamina). No 14º DIV, as 

células foram submetidas à agitação por 3 horas, 180 RPM a 37 °C e o sobrenadante foi 

descartado. Os astrócitos, aderidos, foram lavados duas vezes com PBS estéril aquecido e 

em seguida foram removidos enzimaticamente com tripsina/EDTA 0,05% por 10 a 20 

minutos a 37 °C. Após centrifugação por 5 minutos a 2000 RPM em temperatura ambiente, 

os astrócitos foram ressuspendidos em meio DMEM, antibióticos P/E 0,5%, 10 % SFB e 2 mM 

de glutamina e plaqueados em placas de cultura multipoços  a uma densidade aproximada 

de 1,12 x 105 células/cm2. No dia seguinte, o meio foi trocado por meio fresco para a 
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retirada das células não aderidas e no 18º DIV, o meio foi trocado para DMEM, antibióticos 

P/E 0,5%, 2 mM de glutamina e 10% de SFB tratado com carvão ativado. No 21º DIV, no 8º 

dia após separação, as culturas enriquecidas de astrócitos foram submetidas aos nossos 

protocolos de tratamento descritos a seguir.  

Figura 3.2. Esquema experimental da realização da cultura enriquecida de astrócitos. 

 

 

3.3 Tratamento das células em cultura  

3.3.1 Tratamento com Corticosterona seguido por LPS  

Para verificar os efeitos do tratamento prévio com CORT na inflamação aguda induzida 

por LPS, as culturas celulares primárias foram tratadas com veículo (etanol 0,002%) (Sigma) 

ou CORT 1 µM (Sigma) por 24 horas em meio DMEM + antibióticos P/E 0,5% + 2% SFB 

tratado com carvão ativado. Em seguida, o meio foi removido e as células foram tratadas 

com meio DMEM + antibióticos P/E 0,5% + 2% SFB tratado com carvão ativado, contendo ou 

não LPS 10 µg/mL (diluição em água ultrapura estéril) (Escherichia coli 0111: B4; Sigma) por 1 

hora. Em seguida as células foram submetidas aos ensaios de viabilidade e bioquímicos 

descritos nos itens a seguir. As culturas enriquecidas de neurônios foram tratadas em meio 

DMEM + antibióticos P/E 0,5% + 2% B27. 

A dose de LPS utilizada LPS (10 µg/ml) e o tempo de exposição a ele (1 hora) foi 

escolhido baseado em resultados prévios (Ver Duque, Érica de Almeida. Efeitos dos 

glicocorticóides na inflamação induzida por LPS em culturas primárias fronto-corticais de 

ratos neonatos / Érica de Almeida Duque. -- São Paulo, 2013). 
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 Figura 3.3. Esquema experimental de tratamento das culturas primárias com corticosterona seguido de LPS 

 

3.3.2 Tratamento com RU486 (mifepristona)  

Para verificar os efeitos do bloqueio dos GR nos efeitos da CORT na inflamação aguda 

induzida por LPS, utilizamos o antagonista RU486 (mifepristona). Para tanto, as células foram 

pré-tratadas com veículo (etanol) ou CORT 1 µM por 24 horas, na presença ou ausência de 

RU486 (10 µM, Sigma) em meio DMEM + 2% SFB tratado com carvão ativado. Em seguida, o 

meio foi removido e as células foram tratadas com meio DMEM + antibióticos P/E 0,5% + 2% 

SFB tratado com carvão ativado, na presença ou ausência de LPS 10 µg/mL por 1 hora. A 

concentração utilizada de RU486 foi baseada nos estudos realizados por Behl et al. (140). 

Figura 3.4. Esquema experimental de tratamento das culturas primárias mista com adição de antagonistas de 
glicocorticoides. 

 

3.3.3 Tratamento com minociclina 

Com intuito de verificar a contribuição da microglia nos efeitos observados com 

tratamento prévio com corticosterona seguida de LPS, utilizamos a minociclina, um 

antibiótico semissintético derivado da tetraciclina com efeitos anti-inflamatórios não 

relacionados à ação microbicida, descrita e utilizada para inibir a resposta da microglia frente 

a um insulto (66, 141). As células foram pré-tratadas com veículo (0,002% etanol) ou CORT 1 

µM por 24 horas, na presença ou ausência de minociclina (10 µM, Sigma) em meio DMEM + 

antibióticos P/E 0,5% + 2% SFB tratado com carvão ativado. Em seguida, o meio foi removido 

e as células foram tratadas com meio DMEM + antibióticos P/E 0,5% + 2% SFB tratado com 

carvão ativado, na presença ou ausência de LPS 10 µg/mL por 1 hora. A concentração 

utilizada de minociclina foi baseada no estudo descrito por Schmitz et al. (142). 
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Figura 3.5. Esquema experimental de tratamento das culturas primárias mista de neurônios/células da glia com 
adição de minociclina. 

 

3.4 Imunofluorescência de dupla marcação 

Para os ensaios de imunofluorencência, as células (1,12 x 105 células/cm2) foram 

plaqueadas em lamínulas de boro-silicato (Knittel Glass, Braunschweig, Alemanha) 

recobertas com poli-L-lisina (somente para as culturas mistas e enriquecidas de neurônios) e 

mantidas em meio apropriado para cada modelo celular. O método utilizado foi baseado 

naquele descrito por Piccioli et al., (143)  com modificações.  

Após os tratamentos anteriormente descritos (figuras 3.4, 3.5 e 3.6), as células corticais 

foram lavadas com PBS e então fixadas com metanol 100% (Labsynth) por 20 minutos à 

temperatura ambiente. Após sucessivas lavagens com PBS, as mesmas foram incubadas com 

40 mM de glicina-PBS (Amresco) por 5 minutos, e novamente lavadas com PBS. Em seguida, 

as células foram incubadas com soro de bloqueio (5% de soro de jumento + 0,05% Triton X-

100 em PBS) (Sigma) durante 2 horas em temperatura ambiente e sob leve agitação. 

Posteriormente, as células foram incubadas com anticorpos primários (descritos a seguir) 

diluídos em soro de bloqueio e deixadas por 12 a 16 horas a 4 °C ao abrigo da luz. A seguir, 

as células foram lavadas com PBS (3 vezes por 10 minutos) e incubadas durante 2 horas à 

temperatura ambiente, ao abrigo da luz, com anticorpo secundário (AlexaFluor 594; 

AlexaFluor 488; 1:2000, Invitrogen) diluído em PBS + 0,05% Triton X-100, exceto para as 

células incubadas com lectina-FITC. Finalmente, as lamínulas foram incubadas por 20 

minutos a temperatura ambiente com DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole, Sigma) 

(1:100000, diluído em PBS + 0,05% Triton X-100), e após várias lavagens com PBS, foram 

montadas em lâminas de vidro (Knittel) utilizando Fluoromount-G como meio de montagem 

(Invitrogen). As lamínulas foram seladas utilizando esmalte incolor. 

Os neurônios corticais frontais foram marcados com o anticorpo contra proteína 

associada à microtúbulos 2 (anti-MAP2, 1:1000, Sigma). Os astrócitos foram marcados 

contra GFAP, uma proteína do filamento intermediário, restrita aos astrócitos, com o 

anticorpo anti-GFAP (1:2000, Sigma). A microglia foi marcada com lectina de tomate (Lectina 

de Lycopersicon esculentum (tomate)-FITC conjugada, 1:3000, Sigma) ou com o anticorpo 
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anti-IBA1 (1:1000, Sigma).  Ainda, foi utilizado anticorpo específico para a subunidade 

proteica RELA (p65) do fator de transcrição NFKB (1:1000, Santa Cruz Biotechnology, Dallas, 

TX, EUA).  

Para a caracterização do nosso modelo experimental, além da composição fenotípica, 

células não tratadas, mas submetidas aos mesmos meios de cultura e às mesmas 

quantidades de trocas que as células tratadas, foram submetidas ao ensaio de 

imunofluorescência para caracterização da presença dos receptores Toll-like 4 (TLR4, 1:500, 

Cell Signaling Technology, Danvers, MA, EUA), glicocorticoides (GR, 1:1000, Santa Cruz), 

mineralocorticoides (MR, 1:100, Santa Cruz), NLRP3 (componente do inflamassoma) (NLRP3, 

1:1000, Cell Signaling); como também da presença dos canais de Conexina 43 (CX43, 1:1000, 

Cell Signaling).  

As células provenientes desses ensaios foram observadas com auxílio de microscópio de 

fluorescência Nikon Eclipse 80i (Nikon Instruments Inc., NY, EUA). As imagens foram 

capturadas pela Nikon Digital Camera DXM 1200C e analisadas pelo software de Imagem 

NIS-Elements Advanced Research 2.30 (Nikon Instruments). Para cada tratamento, foram 

fotografados dez campos visuais por lamínula (no total de trinta fotos) escolhidos 

randomicamente, no aumento de 40X. Os ensaios foram realizados em pelo menos três 

culturas independentes.  

As células foram contadas com o auxílio do programa ImageJ (Image Processing and 

Analysis in Java, NIH, MD, EUA). Para caracterização dos receptores e hemicanais, as células 

foram fotografadas com aumento de 100x, utilizando óleo de imersão. 

Para os experimentos onde houve tratamento das células (RU486, minociclina, CORT 

e/ou LPS), foi considerada a porcentagem de células positivas para o fenótipo celular alvo e 

foi calculada a razão entre a média do número total de núcleos celulares apresentando a 

proteína RELA (“positivos”) e a média do número de células apresentando seus respectivos 

anticorpos, como exemplificado na figura 3.6.  
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Figura 3.6. Esquema representativo do padrão de contagem dos núcleos celulares 

 
Esquema representativo do padrão de contagem dos núcleos celulares. Imagens representativas ilustrando padrão de 
contagem dos núcleos com localização nuclear de RELA (positivos) e sem localização nuclear de RELA (negativos). As setas 
exemplificam os núcleos celulares. Recorte amplificado das fotomicrografias realizadas neste projeto. 
 

3.5 Ensaio do Retardamento da Mobilidade Eletroforética em Gel de 

Poliacrilamida (EMSA) 

Para os ensaios de EMSA, as células (1,12 x 105 células/cm2), após os tratamentos, foram 

coletadas em PBS (solução salina balanceada) gelado acrescido de inibidores de proteases e 

fosfatases (Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail Single-Use, EDTA-free (100X) 

(ThermoFisher Scientific, Walthan, MA, EUA) e 0,5 mM PMSF (Amresco) e centrifugadas a 

10.000 rpm por 5 minutos a 4 °C. O sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspendido 

em tampão de lise (10 mM HEPES; 1,5 mM MgCl2; 10 mM KCl; 10 µl/mL Cocktail  inibidor de 

proteases e fosfatases 0,5 mM PMSF 0,1 mM EDTA) (Amresco) e incubado em gelo durante 

15 minutos. Foi adicionado em seguida 10 µL de NP-40 (Sigma) a 5% com agitação vigorosa, 

centrifugando-se a 13.000 x g por 30 segundos a 4 °C. O sobrenadante, considerado a fração 

citosólica, foi coletado em outro tubo e armazenado em -80 °C. Em seguida o pellet foi 

ressuspendido em tampão de extração nuclear (20 mM HEPES; 1,5 mM MgCl2; 10 µl/mL 

Cocktail  inibidor de proteases; 0,5 mM PMSF, 0,25 mM EDTA, 25% glicerol e água) 

(Labsynth;Amresco) e incubado com agitação por 20 minutos em gelo, centrifugando-se a 

13.000 x g por 20 minutos a 4 °C. O sobrenadante, contendo a fração nuclear, foi coletado 

em outro tubo e armazenado em -80 °C para dosagem de proteína. Esta por sua vez foi 

realizada através do método de Bradford (144), utilizando reagentes Quick Start TM Bradford 

1x Dye Reagent e Quick Start TM Bovine Serum Albumin (BSA) Standard (Bio-Rad Laboratories 

Hercules, CA, EUA) e subsequente medição da absorbância no comprimento de onda de 595 

nm no equipamento Synergy HT Multi-Mode Microplate Reader (BioTek, Winooski, Vt, EUA). 

A comparação com uma curva padrão de albumina (Bio-Rad) forneceu a concentração de 

proteínas presente nas amostras. 
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3.5.1 Marcação da Sonda, Reação de Ligação e Corrida do gel  

Todos os reagentes utilizados foram provenientes da empresa Promega (Madison, WI, 

EUA), exceto quando especificado o fabricante.O oligonucleotídeo de DNA contendo a 

sequência consenso para o fatores de transcrição NFKB (5’- AGT TGA GGG GAC TTT CCC AGG 

C – 3’) foi marcado com a adição de -32P-ATP numa solução contendo Tampão T4 quinase, 

T4 quinase e água, nas concentrações de: 3,5 pmol de oligonucletídeo, 1 U/µL de T4 quinase, 

1 µL de -32P-ATP (3 Ci/mmol), 1 µL de tampão T4 Kinase Buffer (10 X) em 10 µL de volume 

de reação. Após incubação à 37 °C por 10 minutos, o excesso de -32P-ATP foi retirado com 

resina Sephadex G-25. As colunas (Microspin G-25) foram colocadas em um tubo de micro 

centrífuga e submetidos à centrifugação a 3000 RPM por 1 minuto. A coluna foi então 

transferida para um novo tubo e todo o volume da sonda marcada foi aplicado no centro da 

resina. Após centrifugação, o eluato contendo a sonda foi recolhido, e no dia do ensaio, a 

atividade da sonda foi determinada. No ensaio, foi utilizado sonda com atividade de 25000 

cpm/µL. 

A um tubo de microcentrífuga foram adicionados: 4 µL de tampão de ligação 5X (MgCl2 

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

µg/µL; glicerol 20%) (Sigma); extrato nuclear em quantidade suficiente para 2 µg de proteína 

para as culturas mistas e água milliQ. A reação ocorreu por 20 minutos à temperatura 

ambiente. Após esse tempo, os tubos contendo o meio de reação foram colocados em gelo e 

1 µL da sonda marcada (25.000 cpm) foi adicionado. A reação ocorreu por 30 minutos em 

temperatura ambiente. A corrida foi visualizada pela adição de 1 µL de Azul de Bromofenol 

ao controle negativo, sem o extrato nuclear. Após esse tempo, o conteúdo total do meio de 

reação foi aplicado no gel de poliacrilamida 5,5% [acrilamida/bisacrilamida (37,5:1)] e 

submetido à eletroforese por 2 horas a 150- V em tampão de corrida 0,5 x TBE (1 X TBE = Tris 

90 mM, Ácido Bórico 90 mM, EDTA 1 mM) (Labsynth; Sigma). Ao final da corrida, o gel foi 

secado à vácuo em 80 °C por aproximadamente 2h e exposto ao filme radiográfico (Medix). 

A exposição ocorreu por 2 a 7 dias, a -80 °C. 

3.5.2 Revelação e Análise 

Os filmes foram revelados em sala escura em máquina de revelação automática Hyper 

Processor (Amersham Biosciences, Piscataway, NJ, EUA). As imagens foram fotocopiadas 

digitalmente em resolução 600 dpi e a densidade óptica das bandas foi analisada com auxílio 
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do programa Image J. Os dados de densidade óptica foram normalizados como percentagem 

dos grupos controles e os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média. 

3.6 Western Blotting  

 A preparação das amostras de células foi baseada no protocolo descrito por Feinstein et 

al. (145). As células foram coletadas em PBS gelado acrescido de inibidores de proteases e 

fosfatases (Thermo Scientific) e centrifugadas a 2.000 g por 5 minutos a 4ºC e congelados a -

80 °C. A extração do conteúdo citosólico e nuclear foi realizada do mesmo modo como 

descrito para o EMSA.  

 Para lise total celular, utilizamos o tampão RIPA (Tris-HCl 50mM, NaCl 150mM, EDTA 

1mM, Deoxicolato de sódio 0,25%, NP-40 1%) acrescido de 10 µl/ml do cocktail de inibidores 

de proteases e fosfatases e 0,5 mM PMSF. As células foram lisadas com ajuda de um rodinho 

e centrifugadas por 5 min a 12000 x g a 4ºC. O sobrenadante foi transferido e foi dosado 

proteína pelo mesmo método de Bradford (144).    

 O ensaio de Western blot utilizado foi baseado no descrito por Laemmli (1970). As 

proteínas foram ajustadas para concentrações de 0,5 ou 1 µg/µl em tampão de amostra 2x 

Laemmli Sample Buffer (BioRad) e fervidas por 5 minutos a 95oC. O conteúdo total do meio 

de reação foi aplicado no gel de SDS-poliacrilamida 10% (acrilamida/bisacrilamida (37,5:1), 

10 % SDS) (Amresco) para que ocorresse a separação das proteínas contidas na amostra. No 

mesmo gel foi adicionado um padrão de peso molecular (Precision Plus ProteinTM Dual Color 

Standards BioRad). Para a eletroforese, foi utilizado um tampão de corrida consistindo em 

25 mM de Tris-base (Amresco), 0,192 M de glicina e 0,1 % de SDS. O gel foi submetido à 

eletroforese por aproximadamente 2 horas a 90 V. Ao final da corrida, as proteínas 

separadas e contidas no gel foram transferidas eletroforeticamente para uma membrana de 

nitrocelulose (BioRad) ou PVDF (Millipore, Burlington, MA, EUA) por 2 horas a 400 mA. Para 

a transferência foi utilizado um tampão contendo 25 mM de tris-base, 192 mM de glicina, 20 

% de metanol e água bidestilada. Após a transferência, as membranas foram coradas com 

solução de vermelho de Ponceau (0,5% Ponceau-S; 5% ácido tricloro acético e água 

bidestilada) (Amresco) para confirmar se a mesma quantidade de proteína foi carregada 

(REF), em seguida, as membranas foram lavadas com água até tirar todo o excesso da 

solução corante. As membranas foram deixadas por 2h à temperatura ambiente em uma 

solução contendo TBS (100 mM tris-base; 0,9 % NaCl), 5 % de leite desnatado ou BSA (soro 
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albumina bovina, Amresco) e 0,1 % de tween 20 (LabSynth) para bloquear ligações 

inespecíficas com o anticorpo. Após essa etapa, as membranas foram incubadas com os 

seguintes anticorpos primários diluído em solução de bloqueio “overnight” a 4°C: Cx43 

(1:1000, Santa Cruz), CX3CL1 (1:2000, Abcam), CX3CR1 (1:500, Santa Cruz), CD200 (1:2000, 

Abcam), CD200R (1:500, Santa Cruz), HMGB1 (1:2000, Abcam), Gapdh (1:10000,controle 

interno, Santa Cruz) e β-actina (1:40000, controle interno, AbCam). As membranas foram 

lavadas 3 vezes com TBS-T (TBS; 0,1 % Tween 20) e incubadas com o anticorpo secundário 

(1:2000 a 1:40000) por 2 horas sob agitação à temperatura ambiente. Após sucessivas 

lavagens com TBS-T, as proteínas reconhecidas pelos anticorpos foram reveladas pelo 

reagente Luminata™ (Millipore) e analisadas quantitativamente através da análise de 

densidade óptica utilizando sistema de detecção ChemiDoc MP Imaging System (Bio-Rad) e o 

software Image Lab (Bio-Rad).  

3.6.1 Proteínas do sobrenadante (meio de cultura)  

 Para análise das proteínas secretadas no meio extracelular pelas células em cultura, 

realizamos a precipitação mesmas de acordo com o protocolo de precipitação por 

metanol/clorofórmio descrito por (146).  

 Após os tratamentos descritos anteriormente, os sobrenadantes das culturas celulares 

foram coletados e precipitados pela adição de igual volume de metanol e 0,25 vezes o 

volume de clorofórmio (LabSynth). A mistura sobrenadante/ metanol/ clorofórmio foi 

“vortexada” e centrifugada durante 10 minutos a 20000 x g. A fase superior que 

corresponde ao meio de cultura de coloração rosa foi descartada e foi adicionado à interfase 

500 µl de metanol. A mistura foi novamente centrifugada 10 minutos a 20000 x g e o pellet 

de proteína foi completamente seco a 55-60ºC para eliminação dos solventes. O pellet foi 

então ressuspendido diretamente em tampão de amostra Laemmli 1x e fervido durante 5 

minutos à 99ºC.  

 As amostras foram separadas em gel SDS-PAGE de 12,5% acrilamida/bis-acrilamida e 

foram transferidos (30 minutos a 400mA) para membranas de nitrocelulose.  Para o 

immunobloting utilizamos o mesmo procedimento descrito acima no item 3.6, com os 

seguintes anticorpos primários: Caspase 1 (1:1000, Cell Signalling), TGFβ1 (1:500, Santa Cruz) 

e  IL1β (1:1000, Cell Signalling). 
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 Para controle do método, além de plaquearmos sempre a mesma quantidade de células 

por poço, utilizamos para tratamento das células sempre o mesmo volume de meio de 

cultura: 1,5 ml / poço em placa de 6 poços no tratamento de 24 horas e 1ml/ poço em placa 

de 6 poços no tratamento de hora. Também ressuspendemos o pellet do precipitado 

proteico em um volume de 150 ul/ poço de tampão de amostra 1x.   

3.7 Imunoprecipitação do Receptor Glicocorticoide  

 Para análise da formação de complexos proteicos com o GR, utilizamos o 

protocolo de imunoprecipitação para este receptor baseado em (147), com 

modificações. 

 Após os tratamentos descritos anteriormente, as células em cultura foram lisadas em 

tampão não denaturante (Tris-HCl 20mM, NaCl 137mM, Glicerol 10%, NP-40 1%, EDTA 

2mM) (Amresco;LabSynth)  acrescido de 10 µl/ml do cocktail de inibidor de proteases e 

fosfatases (Halt™ Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail, Thermo) e 0,5 mM PMSF.  O 

conteúdo do lisado celular foi centrifugado por 5 minutos, 2000 x g a 4ºC e o sobrenadante 

transferido novo tubo. A quantidade de proteína no sobrenadante foi dosada de igual modo 

ao descrito no item 3.5 pelo método de Bradford (144). À uma quantidade correspondente a 

200 µg de proteína foi adicionado 1 µl do anticorpo anti-GR (sc-1004x, Santa Cruz) e 

incubado sob leve agitação em geladeira por 12 a 16 horas. Em seguida, foram adicionados 

20 µl de proteína A/G agarose (Pierce® Protein A/G Agarose, ThermoScientific) e incubados 

por 3 horas sob leve agitação em geladeira. O complexo anticorpo/receptor GR ligado à 

proteína A/G agarose foi lavado 6 vezes em PBS 1x gelado através de leve e rápida 

centrifugação. O complexo foi eluído através da adição de 60 µl de tampão de amostra 

Laemmli 2x e posterior agitação por 10 min a 70ºC. Para controle negativo do experimento, 

a 200 µg de proteína de amostra controle, foram adicionados 20 µl de proteína A/G agarose, 

sem adição anterior do anticorpo primário, de igual modo e seguindo o mesmo 

procedimento realizado para as outras amostras. Por fim, o complexo foi separado em gel 

SDS-PAGE de 7,5% acrilamida/bis-acrilamida e transferido para membranas de PVDF. 

Utilizamos o mesmo procedimento de Western blot descrito acima no item 3.6, com os 

seguintes anticorpos primários: MR (1:2000, Sigma), p65-NFKB (RELA, 1:500, Santa Cruz) e 

GR (1:500, Santa Cruz). A análise semi-quantitativa de duas bandas que se destacaram entre 

as quatro bandas reveladas na maioria dos géis analisados (identificadas com 1* e 2* nas 
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figuras 4.26-28) estão apresentadas ao lado das figuras representativas dos géis. Os 

resultados foram normalizados em relação ao grupo ETOH (100%).  

3.8 Ensaios de Viabilidade Celular  

3.8.1 LDH – Lactato Desidrogenase 

 A viabilidade celular foi analisada utilizando o ensaio CytoTox 96® Non-Radioactive 

Cytotoxicity Assay (Promega), seguindo-se as recomendações do fabricante. Este ensaio 

colorimétrico permite a quantificação de morte/lise celular, baseado na mensuração da 

atividade da lactato desidrogenase (LDH) liberada do citosol de células com a membrana 

danificada para o sobrenadante, através da conversão do lactato em piruvato na presença 

de NAD+. Um poço controle é totalmente lisado com uma solução de lise, fornecida pelo kit, 

adicionada 45 minutos antes de cada tempo de exposição ao tratamento descrito 

anteriormente (ver item 3.3). Após os tempos de exposição, uma alíquota de 50 µL foi 

retirada de cada poço e transferida para uma placa de 96 poços, onde foi adicionado o 

substrato do kit e a leitura foi realizada após 30 minutos. Para a análise de absorbância foi 

utilizado o equipamento Synergy HT Multi-Mode Microplate Reader (BioTek). A viabilidade 

celular foi calculada como percentagem dos poços totalmente lisados (100% de morte) e os 

resultados foram expressos como média ± erro padrão da média. 

3.8.2 Laranja de Acridina e Iodeto de Propídeo 

 A viabilidade celular também foi analisada utilizando o ensaio de laranja de acridina (AO, 

do inglês acridine orange) e iodeto de propídeo (PI) baseado nos protocolos descrito por 

(148-150). A AO pode cruzar a membrana plasmática de células viáveis e não viáveis, 

enquanto que o PI, somente ganha acesso aos compartimentos intracelulares quando as 

células perderam a integridade da membrana plasmática. O PI se intercala com os ácidos 

nucleicos, tornando o núcleo altamente fluorescente no espectro vermelho (151).  

 A AO é um corante metacromático que diferencia entre ácidos nucleicos de cadeia dupla 

(ds) e de cadeia simples (ss). Quando a AO se intercala em dsDNA emite fluorescência no 

espectro verde, e quando se intercala ssDNA ou RNA, emite fluorescência no espectro 

vermelho. Na microscopia de fluorescência, as células viáveis aparecem com núcleo e 

citoplasma verdes, com estrutura intacta, enquanto células apoptóticas, exibem um núcleo 

verde brilhante mostrando a condensação da cromatina como áreas verdes densas ou 

laranjas. Em resumo, o ensaio de coloração com AO/PI nos permite classificar as células em 
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diferentes estágios de morte celular: 1) células vivas, com núcleo e citoplasma verdes claros; 

2) células apoptóticas precoces, que possuem núcleos verdes brilhantes com cromatina 

condensada ou fragmentada; 3) células apoptóticas tardias, que exibem cromatina laranja 

condensada e fragmentada e; 4) células necróticas, que exibem núcleo vermelho intenso 

devido principalmente a entrada de PI nas células.   

 Para a verificação da viabilidade celular, ambos os fenótipos de cultura foram 

plaqueados em placas de 96 poços, e 10 minutos antes do final dos tratamentos descritos 

anteriormente (ver item 3.3), foi adicionado AO em uma concentração final de 10 µM e PI 

em uma concentração final de 10 µg/ml. Imediatamente após, as células foram fotografadas 

no microscópio In Cell Analyzer 2200 (GE Life Sciences, Chicago, IL, EUA), randomicamente 

em 5 campos por poço, em aumento de 40X. Todos os tratamentos foram realizados em 

duplicata. Para análise dos resultados, calculamos a porcentagem de células mortas por 

necrose, apoptose (precoce e tardia) e total (necrose + apoptose) em relação ao numero 

total de células por campo analisado (numero total de células por campo =100%). 

3.9 PCR em tempo real 

3.9.1 Isolamento e purificação do RNA 

 O RNA mensageiro foi extraído através da adição do reagente Trizol® 

(Invitrogen) diretamente na placa de cultura e transferido para tubo de 1,5ml, 

cerca de 400µl de Trizol® por cada poço contendo 1 x 106 células. A purificação do 

RNA foi realizada de acordo com o protocolo descrito pelo fabricante. Resumidamente, cada 

amostra foi incubada por 3 minutos com 80 µl de clorofórmio (Sigma) após vigorosa agitação 

e posterior centrifugação por 15 minutos, 12000 x g a 4ºC. A fase aquosa foi transferida para 

outro tubo, e foi adicionado 10 µg de glicogênio (BioRad) para melhorar a quantidade de 

RNA precipitado devido à pequena quantidade de amostra. À fase aquosa, foi adicionado 

200 µl de isopropanol (Sigma) e incubado por 10 minutos a temperatura ambiente. Em 

seguida, as amostras foram centrifugadas por 10 minutos, 12000 x g a 4ºC. O sobrenadante 

foi descartado e o pellet de RNA foi ressuspendido em 400 µl de 75% etanol (Sigma). Após 

vortexar e centrifugar por 5 minutos, 7500 x g a 4ºC, o sobrenadante foi descartado e o 

mesmo procedimento foi realizado mais uma vez. O pellet foi seco ao ar livre por 10 minutos 

e ressuspendido em 20 µl de água DEPC (Amresco). Somente as amostras com RNA com 

razão A260/280 maior que 1.6 foram posteriormente utilizadas para síntese de DNA. 
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Síntese de cDNA 

 Todos os reagentes utilizados nesta etapa são provenientes da empresa Promega, 

exceto quando especificado o fabricante.  

 Em um microtubo apropriado de 200µl (Axygen, Corning, NY, EUA), foram adicionados 

mix RT contendo 1 µl de inibidor de RNAse, 1 µl  de DNAse I , 5 µl de RT buffer M-MLV, 1 µl 

de OligoDT (20) 100pmol/µl (Exxtend, Campinas, SP, Brasil) 1 µl de dNTPs 10mM, 2 µg do 

RNA purificado  e quantidade suficiente de água DEPC (Amresco) para completar 19 µl.  As 

amostras foram levadas ao termociclador (Life Eco TC-96, Bioer, Hangzhou , China) para 

inativar a DNAse com o seguinte programa: 10 minutos a 37ºC, seguido de 5 minutos a 75ºC 

e 2 minutos a 37ºC. No próprio termociclador, foi adicionado 1 µl de enzima transcriptase 

reversa M-MLV Reverse Transcriptase (200u/µl) . A síntese ocorreu com o seguinte programa 

do termociclador: 1 hora a 37ºC, seguidos de 15 minutos a 75ºC, 2 minutos a 37ºC e 15 

minutos a 4ºC. O DNA complementar foi armazenado em freezer -20ºC até o ensaio de PCR 

em tempo real. 

3.9.2 Corrida PCR em tempo real 

 Em microtubo apropriado de 200µl, sempre em gelo, foram adicionados concentrações 

apropriadas dos primers foward e reverse de cada gene a ser analisado (ver tabela 3.2), 1 µl 

do cDNA em concentração apropriada, 7,5 a 10µl de master mix SYBR® Green 

(SsoAdvancedTM Universal SYBR® Green Supermix, BioRad) e quantidade suficiente para 15 

ou 20 µl de reação de água DEPC. A corrida foi realizada no equipamento Rotor-Gene Qiagen 

2 Plex (QIAGEN, Hilden, Alemanha) com as configurações apresentadas na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1. Configurações da corrida de PCR em tempo real. 

  Tempo Temperatura 

 
Ativação da polimerase 

e denaturação do DNA 
30 segundos 95ºC 

Amplificação 

(40-45 ciclos) 

Denaturação 15 segundos 95ºC 

Anelamento/ 

extensão 
30 segundos 60ºC 

Analise da curva de 

melting 
65-95ºC, com incrementos de 0,5ºC a casa 5 segundos 
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 Uma curva padrão do cDNA, utilizando ao mínimo 3 concentrações diferentes (1:2, 1:5 e 

1:10) foi realizada para cada gene e com base nesta curva foi calculada o threshold de cada, 

através do programa Rotor-Gene Q Series Software versão 2.3.1 (Qiagen). As amostras 

foram corridas em duplicata.  O Ct resultante de cada amostra com base no threshold de 

cada gene foi plotado no software Excel® (Microsoft®) para obtenção dos resultados 

utilizando o método 2-2Δ ΔCT e transformados para o número de vezes de aumento ou 

diminuição de expressão (Fold change) do gene em relação ao grupo controle (veículo 

etanol). 

 

Tabela 3.2. Sequência de primers utilizada 

Gene Sequência do Primer: 5’→3’ 

Il6 
F.:TGTTCTCAGGCAGATCTTGGA 

R.:ACAGTGCATCATCGCTGTTC 

Tgfb1 
F.:TGCTTCAGCTCCACAGAGAA 

R.:ACTTCCAACCCAGGTCCTTC 

Tnf 
F.:AAATGGGCTCCCTCTCATCAGTTC 

R.:TCTGCTTGGTGGTTTGCTACGAC 

Nr3c1 
F.:GAAAAGCCATCGTCAAAAGGG 

R.:TGGAAGCAGTAGGTAAGGAGA 

Casp1 
F.:ATGCCGTGGAGAGAAACAAG 

R.:CCAGGACACATTATCTGGTG 

Il1b 
F.:CACCTCTCAAGCAGAGCACAG 

R.:GGGTTCCATGGTGAAGTCAAC 

Fkbp5 
F.:ATGTACTTGCCTCCCTTGAAG 

R.:GAACCCAATGCTGAGCTTATG 

Gilz 
F.:CAGGCCATGGATCTAGTGAA 

R.:AGCGTCTTCAGGAGCGTATT 

Il1ra 
F.:CAAGCTGTGCCTGTCTTGTGTCAA 

R.:ACCATCCTGGACAGGCAAGTGATT 

Il10 
F.:AAGGACCAGCTGGACAACAT 

R.:CTGGGGCATCACTTCTACCA 
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Gapdh 
F.:GTATTGGGCCGCCTGGTCACC 

R.:CGCTCCTGGAAGATGGTGATGG 

Hsd11b1 
F.: GGAGCCCATGTGGTATTGACTG 

R.: CTGCAAAAGCCATGTCTTCCAT 

 

3.10 Análise dos resultados 

 Todos os grupos experimentais e controles foram submetidos a análise estatística aplicando 

o módulo Modelo linear generalizado traduzido do inglês Generalized Linear Model (GzLM). 

O GZLM é uma extensão do modelo linear generalizado que combina aspectos de ANOVA e 

modelos de regressão (152). Distribuição linear ou gama para dados contínuos foram 

escolhidas com base no critério de informação de Akaike (AIC) (153). Múltiplas comparações 

entre grupos foram realizadas e os erros ajustados por meio do pós-teste de Bonferroni, 

quando apropriado. Os resultados foram considerados como estatisticamente significativos 

para valores p<0,05. Para estes parâmetros estatísticos utilizamos o programa SPSS Statistics 

V.21 (SPSS, IBM Inc., Chicago, EUA).  

 

4 RESULTADOS 

4.1 Caracterização do Fenótipo de Culturas Primárias Mistas derivadas de 

Córtex Frontal de Ratos Neonatos Wistar  

 

 Pelo ensaio de imunofluorescência de dupla marcação, caracterizamos o fenótipo do 

nosso modelo de cultura primária mista de neurônios/células da glia derivadas do córtex 

frontal de ratos Wistar neonatos.  

 Observamos que as culturas obtidas eram compostas por 74.5±1.6% de astrócitos, 

10.3±0.7% de microglia e 10.4±1% de neurônios (figuras 4.1 e 4.2).  
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Figura 4.1 Composição celular de culturas primárias mistas derivadas do córtex frontal de ratos Wistar 
neonatos. 

 
Resultados expressos em porcentagem de células imunorreativas para cada tipo celular (GFAP-astrócitos, Lect-FITC – 
microglia, MAP2 – neurônios) sobre o total de células marcadas com DAPI por campo ± erro padrão da média. Mínimos de 
10 campos visuais por lamínula de quatro experimentos independentes  foram analisados.  
 

A cultura enriquecida de neurônios, caracterizada durante meu mestrado, foi 

composta por 75,47 ± 2,79% de neurônios; 8,04 ± 0,51% de microglia e 15,77 ± 0,43% de 

astrócitos (Ver Duque, Érica de Almeida. Efeitos dos glicocorticóides na inflamação induzida 

por LPS em culturas primárias fronto-corticais de ratos neonatos / Érica de Almeida Duque. -- 

São Paulo, 2013).  
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Figura 4.2. Fotomicrografias ilustrando a composição celular da cultura primária mista derivada do córtex 
frontal de ratos Wistar neonatos 

 
Imunofluorescência realizada com anticorpos anti-GFAP (astrócitos), anti-MAP2 (neurônios), lectina de tomate-FITC 
(microglia) e DAPI (marcador nuclear). As cores das marcações utilizadas estão indicadas na figura. Escala = 100 µm.  
 

4.2 Caracterização de Culturas enriquecidas de Astrócitos derivadas de 

Córtex Frontal de Ratos Neonatos Wistar  

 

Nas culturas enriquecidas de astrócitos, obtidas conforme descrito no item Materiais e 

Métodos 3.4, em todas as lâminas analisadas não observamos células MAP2 positivas, 

indicando a ausência de células neuronais em cultura, neste modelo e nestas condições 

experimentais.  Na figura 4.3, observamos que este processo de separação por agitação no 

14º DIV, seguida de tripsinização, resultou em uma composição celular de 94.9±1% de 

astrócitos e 5±1% de microglia. 
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Figura 4.3. Composição celular de cultura primária enriquecida de astrócitos derivada do córtex frontal de ratos 
Wistar neonatos. 

 
Caracterização da composição celular resultante da separação por agitação das culturas primárias mistas derivadas de 
córtex frontal de ratos Wistar neonatos no 14º DIV. (A) Imunofluorescência realizada com anticorpos anti-GFAP (astrócitos), 
lectina de tomate-FITC (microglia) e DAPI (marcador nuclear). As cores das marcações utilizadas estão indicadas na figura. 
Escala = 100 µm. (B) Resultados expressos em número de células imunorreativas (% do total marcado com DAPI) ± erro 
padrão da média de 4 experimentos independentes. A seta indica a microglia.  

 

4.3 Presença dos Receptores GR, MR, NLRP3, TLR4 e Proteínas das Junções 

tipo GAP (Conexina 43) em Astrócitos de Culturas Primária s Mistas 

derivadas de Córtex Frontal de Ratos Neonatos Wistar  

 

Além da caracterização dos fenótipos das culturas, verificamos a presença dos 

receptores relacionados aos tratamentos utilizados, como os receptores de glicocorticoides 

(GR), os receptores de mineralocorticoides (MR), relacionados à resposta a corticosterona 

(figura 4.4) e os receptores responsáveis pela resposta ao LPS, os TLR4 (toll like receptor 4 – 

figura 4.5). Nossas células alvo para caracterização destes receptores foram os astrócitos 

devido aos resultados anteriores obtidos em meu mestrado, sugerindo que os astrócitos 

eram as células alvo da ação dos GCs.   

Como mostram as figuras abaixo, observamos que o GR de astrócitos em condições 

basais de cultivo, sem exposição a nenhum tipo de tratamento, está localizado na região 

nuclear dessas células. Entretanto é necessária a avaliação por microscopia confocal para 

estabelecermos a localização precisa, se no interior do núcleo ou no envoltório nuclear 

(figura 4.4A) deste receptor. Já o MR está presente difusamente por toda célula (figura 4.4B).   
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Figura 4.4. Presença dos receptores GR e MR em astrócitos de cultura primária mista derivada do córtex frontal 
de ratos Wistar neonatos 

 
Fotomicrografias ilustrando presença de GR e MR em astrócitos de cultura primária mista derivada do córtex frontal de ratos 
Wistar neonatos. Imunofluorescência realizada com anticorpos anti-GFAP (astrócitos), anti-GR (Receptores de 
Glicocorticoides) (A), anti-MR (mineralocorticoides) (B) e DAPI (marcador nuclear). As cores das marcações utilizadas estão 
indicadas na figura. As setas indicam a localização do GR que coincide com a marcação nuclear. Escala = 50 µm.  
 

 

Observamos que os TLR4 também estão difusamente presentes nos astrócitos em 

nosso modelo de cultura mista de neurônios/células da glia (figura 4.5).  

Também verificamos a presença do receptor intracelular NLRP3, componente do 

inflamassoma. Como podemos observar na figura 4.6, o NLRP3 está presente em astrócitos, 

em sua maior concentração na região do núcleo. Nesta figura, ainda podemos observar uma 

grande marcação para o NLRP3 em células não marcadas pelo anticorpo anti-GFAP (figura 

4.6, setas), sugestivas de serem microglia. 
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Figura 4.5. Presença do receptor TLR4 em astrócitos de cultura primária mista derivada do córtex frontal de 
ratos Wistar neonatos 

 
Fotomicrografias ilustrando presença do receptor TLR4 em astrócitos de cultura primária mista derivada do córtex frontal de 
ratos Wistar neonatos. Imunofluorescência realizada com anticorpos anti-GFAP (astrócitos), anti-TLR4 e DAPI (marcador 
nuclear). As cores das marcações utilizadas estão indicadas na figura. Escala = 50 µm. 
 

Os astrócitos se comunicam através de canais especializados chamados de junções do 

tipo GAP (GJC). As GJC são compostas pelo acoplamento de dois canais entre duas células 

adjacentes, cada um composto por seis subunidades de proteínas conexinas (Cx), 

principalmente Cx 43 e 30. Os glicocorticoides e a inflamação podem modular a função das 

GJC em astrócitos (131, 154).  

Desta maneira, resolvemos avaliar se os astrócitos em cultura expressavam tais 

proteínas. Podemos observar na figura 4.7, a expressão difusa da proteína Conexina 43 neste 

tipo celular, com pontos mais densos na periferia e entre dois astrócitos.  
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Figura 4.6. Presença do receptor NLRP3 em astrócitos de cultura primária mista derivada do córtex frontal de 
ratos Wistar neonatos 

 
Fotomicrografias ilustrando presença do receptor NLRP3 em astrócitos de cultura primária mista derivada do córtex frontal 
de ratos Wistar neonatos. Imunofluorescência realizada com anticorpos anti-GFAP (astrócitos), anti-NLRP3 e DAPI (marcador 
nuclear). As cores das marcações utilizadas estão indicadas na figura. As setas indicam presença de NLRP3 em células não 
marcadas com GFAP. Escala = 50 µm.  

Figura 4.7. Presença da proteína Conexina 43 em astrócitos de cultura primária mista derivada do córtex 
frontal de ratos Wistar neonatos 

 
Fotomicrografias ilustrando presença da proteína Conexina 43 em astrócitos de cultura primária mista derivada do córtex 
frontal de ratos Wistar neonatos. Imunofluorescência realizada com anticorpos anti-GFAP (astrócitos), anti-CX43 e DAPI 
(marcador nuclear). As cores das marcações utilizadas estão indicadas na figura. As setas indicam área de contato entre 
astrócitos com marcação mais densa de CX43. Escala = 50 µm. 
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4.4  Exposição Prolongada à Corticosterona, na Pres ença ou Ausência de 

RU486, Não Induz Morte Celular das Culturas Primárias Corticais  

 

Primeiramente, analisamos se a exposição à CORT por 24 horas, por si só, seria capaz 

de modificar a viabilidade das células nos três diferentes fenótipos de cultura e se sim, se 

poderíamos já inferir sobre a participação de cada tipo celular neste fenômeno. Para tanto, a 

viabilidade celular foi analisada pelo ensaio colorimétrico baseado na liberação de LDH no 

sobrenadante pelas células mortas.  

Na figura 4.8, podemos observar que em nenhum dos três fenótipos de cultura, mista 

de neurônios/células da glia (4.8.A), enriquecida de neurônios (4.8.B) e enriquecida de 

astrócitos (4.8C), a exposição à CORT por 24 horas modificou a viabilidade das células em 

cultura quando comparada ao grupo exposto ao veículo (EtOH).  

Figura 4.8. Efeitos da exposição prolongada à corticosterona na viabilidade celular em culturas primárias do 
córtex frontal 

 
Efeitos da exposição prolongada à CORT (1 µM – 24 h) na viabilidade celular mensurada pela liberação de LDH no 
sobrenadante pelas células mortas de culturas mistas de neurônios/células da glia (A), enriquecida de neurônios (B) e 
enriquecida de astrócitos (C) derivadas de córtex frontal de ratos neonatos Wistar. Resultados expressos em porcentagem 
do grupo controle lise total (100% de morte) ± erro padrão da média de 3 (C) a 6 (A, B) experimentos independentes, em 
quadruplicata. 
 

 Em seguida, adicionamos ao tratamento com CORT, o antagonista do 

receptor GR, a mifepristona ou RU486, para assegurar  que o antagonismo deste 

receptor, na presença ou ausência de CORT, por 24 horas, não induz morte 

celular nas mesmas condições experimentais, utilizando ensaio que mensura 

LDH. 

 Como podemos observar na figura 4.9, também não houve diferenças entre 

os grupos tratados com CORT (A-14.1±0.7%, B-7.3±0.6%, C-27.4±3.7%) 

comparados aos respectivos grupos RU (A -16.0±0.9%, B-7,4±0.7%, C-18.0±3.6%), 

como também estes comparados aos seus respectivos grupos controle ETOH (A -

16.2±1.0%, B-7,8±0.6%, C-23.4±2.9%). Ademais,  também não houve diferenças 
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entre os grupos CORT e seus respectivos grupos RU CORT (A -15.2±1.0%, B-

8.7±0.9%, C-29.0±4.0%). Logo, a adição do antagonista não modificou a morte 

celular comparado aos seus respectivos controles, nestas condições 

experimentais. A comparação entre os fenótipos não pode ser realizada 

diretamente, pois a suplementação dos meios de cultura é diferente no 

desenvolvimento e manutenção das mesmas.  

Figura 4.9. Efeitos da exposição prolongada ao RU486, na Ausência ou Presença de Corticosterona, na 
viabilidade celular em culturas primárias do córtex frontal 

Efeitos da exposição prolongada ao  RU486 (10 µM-24h), na presença ou ausência de CORT (1 µM – 24 h) na viabilidade 
celular mensurada pela liberação de LDH no sobrenadante pelas células mortas de culturas mistas de neurônios/células da 
glia (A), enriquecida de neurônios (B) e enriquecida de astrócitos (C) derivadas de córtex frontal de ratos neonatos Wistar. 
Resultados expressos em porcentagem do grupo controle lise total (100% de morte) ± erro padrão da média de 3 (C) a 6 (A, 
B) experimentos independentes, em quadruplicata. 

4.5 A Exposição prolongada à Corticosterona altera a secreção de Pró -Il-

1β, Caspase 1 (p10) e Tgfβ1 pelas Células em Culturas Primárias 

Corticais Mistas de Neurônios/Células da Glia  

 

 Para verificar se o tratamento prolongado com CORT modificava a secreção 

de proteínas para o meio extracelular, avaliamos o conteúdo proteico do 

sobrenadante (meio de cultura) após 24 horas de tratamento com CORT (1 µM) 

ou seu veículo.  

Pelo ensaio de western blot , observamos que a exposição à CORT por 24 

horas aumentou a secreção celular das proteínas pró-IL-1β (134.4±18.5%, 

p<0.05, figura 4.10A) e caspase-1 (p10) (147.5±19.9%, p<0.001, figura 4.10B) 

quando comparado ao grupo controle, tratado com ETOH (100%).  Ainda, 

observamos uma diminuição da proteína anti -inflamatória Tgfβ1 (67.6±10%, 

p<0.001) no meio de cultura das células expostas à CORT quando comparado às 

células controle (100%, figura 4.10C).  
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Esses resultados sugerem que o tratamento prolongado com CORT pode 

promover um estado celular pró-inflamatório. Vale lembrar que, mesmo com o 

aumento do estado inflamatório, o tratamento com CORT não alterou a 

viabilidade das células em cultura mista de neurônios/ células da glia, como 

observamos na figura 4.8.  

Figura 4.10. Efeitos da exposição prolongada à CORT na secreção de Pro-Il-1β, Casp1 e Tgfβ1 em cultura 
primária Mista de Neurônios/Células da Glia  

 
Efeitos da exposição prolongada à CORT (1 µM – 24 h) na secreção de pro-il1β (A), Caspase 1 clivada p10 (B) e TGFβ1 (C) 
mensurados pelo ensaio de western blot das culturas mistas de neurônios/células da glia derivadas de córtex frontal de 
ratos Wistar neonatos. (Acima) Imagens representativas do ensaio de western blot.(Abaixo) Análise densitométrica das 
bandas indicadas acima. Resultados expressos em porcentagem do grupo controle ETOH (100%) ± erro padrão da média de 
3 (A, B) a 6 (C) experimentos independentes. *p < 0.05 e ***p<0.001 vs grupo ETOH  (GzLM, seguido de pós-teste 
Bonferroni). 
 

4.6 Exposição Prévia à Corticosterona Potencializa a Morte Celular 

Induzida por LPS em Culturas Pr imárias Mistas de Neurônios/Células da 

Glia e Enriquecidas de Neurônios, mas não em Enriquecidas de 

Astrócitos 

 

Utilizando o ensaio colorimétrico baseado na liberação de LDH no sobrenadante pelas 

células mortas, analisamos a viabilidade celular nos modelos de culturas mistas de 

neurônios/ células da glia, enriquecida de neurônios e enriquecida de astrócitos após 

tratamento prévio com CORT (1 µM-24 h) seguido do tratamento com LPS (10µg/ml- 1h).  

Como podemos observar na figura 4.11 A, o tratamento com LPS aumentou a morte 

celular, comparado ao grupo controle, somente nas culturas mistas (LPS-14.9±1.1% vs ETOH-

7.4±0.8%, p<0.01). Já a exposição prévia à CORT seguida do tratamento com LPS, além de 

aumentar a morte celular comparada ao grupo controle (CORT LPS-19.4±1.9% vs ETOH-

7.4±0.8%, p<0.001), potencializou a morte celular induzida por LPS (CORT LPS- 19.4±1.9% vs 

LPS- 14.9±1.1%, p<0.05) (figura 4.11A).  
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Diferente do observado nas culturas mistas, nas culturas enriquecidas de neurônios 

(figura 4.11B), somente a exposição prévia à CORT seguida do tratamento com LPS aumentou 

a morte celular comparado ao grupo controle (LPS-10.4±1.3% vs ETOH-4.9±0.6%, p<0.001)). 

Também podemos observar uma tendência de aumento na morte celular induzida 

por LPS nas culturas enriquecidas de astrócitos comparado ao grupo controle (LPS-14.4±1.9% 

e ETOH-8.7±0.9%, p=0.053) (figura 4.11B), que diminui quando há o tratamento prévio com 

CORT, sugerindo um efeito anti-inflamatório neste fenótipo de cultura. 

Figura 4.11. Efeitos da exposição prévia à corticosterona seguido do tratamento com LPS na viabilidade celular 
das culturas primárias do córtex frontal  

 
Efeitos do exposição prévia à CORT (1 µM – 24 h) seguido do tratamento com LPS (10 µg/ml) por 1 hora sobre a viabilidade 
celular mensurada pela liberação de LDH no sobrenadante pelas células mortas de culturas mistas de neurônios/células da 
glia (A), enriquecida de neurônios (B) e enriquecida de astrócitos (C) derivadas do córtex frontal de ratos Wistar neonatos. 
Resultados expressos em porcentagem do grupo controle lise total (100% de morte) ± erro padrão da média de 3 (C) a 6 (A, 
B) experimentos independentes em duplicata. **p < 0.01 e ***p<0.001 vs grupo ETOH; 

#
p<0.05 vs grupo LPS (GzLM, 

seguido de pós-teste Bonferroni). 
 

4.7 Principal Tipo de Morte Celular induzida pela Exposição Prévia à 

Corticosterona muda de Apoptose para Necrose após Tratamento com 

LPS nas Culturas Primárias Mistas de Neurônios/Células da Glia, mas 

não em Enriquecidas de Astrócitos.  

 

Com o intuito de analisar o tipo de morte celular induzida pela exposição 

prévia à CORT (1 µM-24 h) seguido do tratamento com LPS (10µg/ml- 1h) observadas no 

item anterior (fig.4.12), realizamos o ensaio com laranja de acridina (AO) e iodeto 

de propídeo (PI).  

Ao analisarmos as figuras 4.12 e 4.13, observamos que a alteração do 

microambiente celular, seja pela presença de CORT, pela exposição ao LPS ou 

pela combinação dos dois estímulos, diminuiu a viabilidade das células quando 

comparado ao grupo controle (ETOH-16.0±1.5%) nas culturas mistas de 

neurônios/ células da glia (CORT-22.9±1.7%; LPS- 23.8±2.5% e CORT LPS-
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29.2±2.0%, p<0.5, p<0.01 e p<0.001, respectivamente, figuras 4.1 2A-D e 4.13.A). 

Entretanto, ao analisarmos os tipos de morte celular, apoptose ou necrose, 

observamos que a exposição à CORT em um ambiente basal, sem tratamento, 

induz a morte celular por apoptose (ETOH-9.4±1.2% vs CORT-15.7±1.5%, p<0.05, 

figura 4.13B), enquanto em um ambiente inflamatório, induzido pelo tratamento 

com LPS, a morte celular observada é por necrose (ETOH -6.7±1.2% vs CORT LPS-

14.9±1.5%, p<0.05, figura 4.13.C) .  

Quando analisamos as culturas enriquecidas de astrócitos, observamos 

que essas células, nessas condições experimentais, são insensíveis aos efeitos da 

modificação do microambiente, independente dos t ipos de tratamento, uma vez 

que não observamos quaisquer alterações na viabilidade celular em nenhuma 

das condições testadas (figuras 4.12E-H e 4.13D-F).   
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Figura 4.12. Tipos de morte celular decorrentes da exposição prévia à CORT seguido do tratamento 
com LPS nas culturas primárias derivadas do córtex frontal 

 
Fotomicrografias ilustrando o tipo de morte celular decorrentes da exposição prévia à CORT (1 µM, 24 h) seguida do 
tratamento com LPS (10 µg/ml, 1 h) pelo ensaio de AO/PI em culturas primárias mista de neurônios/células da glia (A-D) e 
enriquecida de astrócitos (E-H) derivadas do córtex frontal de ratos Wistar neonatos. (A e E) Culturas tratadas com etanol, (B 
e F) Culturas tratadas com CORT (C e G) Culturas tratadas com etanol e LPS e (D e H) Culturas tratadas com CORT e LPS.  As 
setas exemplificam células em necrose e as pontas de seta exemplificam células em apoptose. Escala = 100 µm 
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Figura 4.13. Tipos de morte celular decorrentes da exposição prévia à CORT seguida pelo tratamento com LPS 
nas culturas primárias derivadas do córtex frontal   

 
Tipo de morte celular decorrentes da exposição prévia à CORT (1 µM, 24 h) seguida do tratamento com LPS (10 µg/ml, 1 h) 
mensuradas pelo ensaio de AO/PI em culturas primárias mista de neurônios/células da glia (A-C) e enriquecida de astrócitos 
(D-F) derivadas do córtex frontal de ratos Wistar neonatos. Resultados expressos em porcentagem do total de células 
positivas para necrose e apoptose (A e D), somente para apoptose (B e E) e  somente para necrose (C e F) sobre o total de 
células por campo analisado (mínimo de 5 campos por grupo) ± erro padrão da média de 2 experimentos independentes em 
duplicata. Cada experimento foi realizado com 3 culturas celulares provenientes de diferentes animais. *p < 0.05,**p < 0.01 
e ***p<0.001 vs grupo ETOH (GzLM, seguido de pós-teste Bonferroni). 

 

4.8 Exposição Prévia ao RU486, na Presença ou Ausência de CORT, Diminui 

a Viabilidade Celular das Células em Ambiente Controle Induzida pela 

Troca de Meio em Culturas Primárias Mistas de Neurônios/Células da 

Glia e Enriquecidas de Neurônios, mas não em Enriquecidas de 

Astrócitos 
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Para investigar se a morte celular observada era dependente de GR, 

verificamos se a exposição prévia ao RU486 (10µM -24h), na presença ou 

ausência de CORT (1µM), seguido do tratamento com LPS (10µg/ml -1h), induzia 

morte celular através ensaio de LDH (figura 4.14) e do ensaio com AO/PI (figuras 

4.15 e 4.16).  

Nas culturas mistas de neurônios/ células da glia (figura 4.1 4A), 

observamos que o tratamento com RU486, por si só, induz morte celular, 

independentemente da exposição à CORT (RU486-19.9±1.5% e RU486 CORT-

20.1±2.0%, p<0.001), apenas nos grupos em ambiente controle (sem LPS), 

comparado aos grupos sem adição de RU486 (ETOH -7,42± 0,85% e CORT-10.4±1%), 

sugerindo que em ambiente controle o GR participa de funções para garantir a 

homeostase e a retirada deste já é citotóxica. Já em ambiente inflamatório 

induzido por LPS, a adição de RU486 não modifica o aumento da morte celular 

induzida pelo LPS (RU486 LPS-21.2±2% vs LPS-14.9±1.1%) ou pelo exposição 

prévia à CORT seguido de LPS (RU486 CORT LPS -18.8±1.9% vs CORT LPS-

19.4±1.9%). Neste último caso, a falta de modulação por GR sugere que ele não 

participa da morte celular nestas condições experimentais, no qual há presença 

dos três tipos celulares analisados (figura 4.1 4A).   

O mesmo praticamente ocorre nas culturas enriquecida de neurônios 

(figura 4.14B), pois novamente em ambiente controle, somente a presença de 

RU486 aumenta a morte celular (RU486-13.7±1.8% e RU486 CORT-12.7±1.5%) 

comparada ao grupo controle (ETOH-4.6±0.7%). Esses resultados enfatizam a 

função essencial do GR nestas células, majoritariamente neurônios neste tipo de 

cultura, mas que também possui os três tipos celulares. Entretanto em ambiente 

inflamatório, a adição de RU486 reverteu o aumento de morte celular induzida 

por LPS no grupo previamente exposto à CORT (CORT LPS -10.4±1.3% vs RU486 

CORT LPS-8.3±1.3%), mas não teve efeito na morte celular induzida pela 

exposição ao LPS somente, que não foi diferente do controle. Esses resultados 

sugerem que, quando em ambiente inflamatório, a retirada de GR pode ser 

benéfica ou que talvez não participe da morte celular nestas condições 

experimentais.  
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Não observamos mudança na morte induzida p elos tratamentos, na 

presença ou ausência de RU486, nas culturas enriquecida de astrócitos (figura 

4.14C), nas quais majoritariamente temos astrócitos sem a presença de 

neurônios. 

Figura 4.14 . Efeitos da exposição prévia ao RU486, na presença ou ausência de corticosterona seguido do 
tratamento com LPS na viabilidade celular das culturas primárias do córtex frontal  

 
Efeitos da exposição prévia ao RU486 (10 µM – 24 h), na presença ou ausência de CORT(1 µM) seguido do tratamento com 
LPS (10 µg/ml) por 1 hora sobre a viabilidade celular mensurada pela liberação de LDH no sobrenadante pelas células 
mortas de culturas mistas de neurônios/células da glia (A), enriquecida de neurônios (B) e enriquecida de astrócitos (C) 
derivadas de córtex frontal de ratos Wistar neonatos. Resultados expressos em porcentagem do grupo controle lise total 
(100% de morte) ± erro padrão da média de 3(C) a 6(A,B) experimentos independentes em duplicata. *p<0.05, **p<0.01 e 
***p<0.001 vs. grupo ETOH; 

###
p<0.001 vs. respectivo grupo indicado (GzLM, seguido de pós-teste Bonferroni). 

 

Do mesmo modo, analisamos a participação dos GR nos diferentes tipos 

de morte nas culturas mista de neurônios/ células da glia e enriquecida de 

astrócitos modulados por CORT, LPS e a combinação dos dois tratame ntos pelo 

ensaio AO/PI (figuras 4.15 e 4.16).  

Confirmando os resultados obtidos com o ensaio de LDH, nas culturas 

mista de neurônios/ células da glia, o tratamento com RU486 induziu morte 

celular, tanto por apoptose (RU486-17.2±1.7% e RU486 CORT-17.2±1.8% vs. 

ETOH-9.3±1.2%, p<0.001, figura 4.16B) quanto por necrose (RU486-20.9±1.9% e 

RU486 CORT-14.2±1.7% vs. ETOH-6.7±1.2%, p<0.001, figura 4.16C), e não 

modificou a apoptose induzida por CORT (15.3±1.5%) num microambiente basal, 

sem LPS. Já em um microambiente inflamatório, induzido por LPS, a adição de 

RU486 ao meio não induziu morte por apoptose e também não alterou a necrose 

induzida por LPS mesmo na presença de CORT (RU486 CORT LPS - 17.5±2% vs. 

CORT LPS-14.9±1.6%, figura 4.16C). 

Já nas culturas enriquecidas de astrócitos, verificamos que a exposição ao 

RU486 diminuiu a viabilidade dos astrócitos em cultura independente do 
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microambiente a que essas células foram expostas, basal ou com LPS (figura 

4.16D-F), e que a morte celular induzida por RU486 é essencia lmente por 

necrose (RU486-9.7±1.3% vs. ETOH-1.9±0.5%, p<0.05; RU486 CORT-32.0±7.1% 

vs. CORT-2.4±0.6%, p<0.001; RU486 LPS-23.7±5.3% vs. LPS-2.0±0.5%, p<0.001; 

RU486 CORT LPS-11.0±2.3% vs. CORT LPS-2.9±0.9%, p<0.05, figura 4.16F). 

 Entretanto, a participação do GR na viabilidade dos astrócitos é distinta 

se analisarmos a magnitude da resposta em cada um dos microambientes. Em 

um microambiente basal, sem LPS, a ausência de GR parece potencializar a 

morte por necrose induzida por CORT (RU486 CORT vs. RU486, p< 0.01),  

enquanto que em um microambiente inflamatório, na presença de LPS, a 

ausência deste receptor parece atenuar a morte celular por necrose na presença 

de CORT (RU486 CORT LPS vs. RU486 LPS, p<0.05, figura 4.1 6F). Esses dados 

reforçam a diferença das funções de GR em um ambiente basal e um ambiente 

inflamatório nestas condições experimentais.  
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Figura 4.15. Tipos de morte celular decorrentes da exposição prévia ao RU486, na presença ou ausência de 
CORT, seguido do tratamento com LPS nas culturas primárias derivadas do córtex frontal 

 
Fotomicrografias ilustrando o tipo de morte celular decorrentes da exposição prévia ao RU486 (RU, 10 µM, 24 h), na 
presença ou ausência de CORT (1 µM),  seguida do tratamento com LPS (10 µg/ml, 1 h) pelo ensaio de AO/PI em culturas 
primárias mista de neurônios/células da glia (A-D) e enriquecida de astrócitos (E-H) derivadas do córtex frontal de ratos 
Wistar neonatos. (A e E) Culturas tratadas com RU486, (B e F) Culturas tratadas com RU486 e CORT (C e G) Culturas tratadas 
com RU486 e LPS e (D e H) Culturas tratadas com RU486, CORT e LPS.  As setas exemplificam células em necrose e as pontas 
de seta exemplificam células em apoptose. Escala= 100 µm. 
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Figura 4.16. Tipos de morte celular decorrentes da exposição prévia ao RU486, na presença ou ausência de 
CORT, seguido do tratamento com LPS nas culturas primárias derivadas do córtex frontal 

 
Tipo de morte celular decorrentes da exposição prévia ao RU486 (10 µM, 24 h), na presença ou ausência de CORT (1 µM),  
seguida do tratamento com LPS (10 µg/ml, 1 h) mensuradas pelo ensaio de AO/PI em culturas primárias mista de 
neurônios/células da glia (A-C) e enriquecida de astrócitos (D-F) derivadas do córtex frontal de ratos Wistar neonatos. 
Resultados expressos em porcentagem do total de células positivas para necrose e apoptose (A e D), somente para 
apoptose (B e E) e somente para necrose (C e F) sobre o total de células por campo analisado (mínimo de 5 campos por 
grupo) ± erro padrão da média de 2 experimentos independentes em duplicata. Cada experimento foi realizado com 3 
culturas celulares provenientes de diferentes animais. *p<0.05,**p<0.01 e ***p<0.001 vs grupo ETOH; 

#
p<0.05, 

##
p<0.01 e 

###
p<0.001 vs grupo CORT; 

&
p<0.05 e 

&&&
p<0.001 vs respectivo grupo sem RU;

 $
p<0.05, 

$$
p<0.01  e 

$$$
p<0.001 vs respectivo 

grupo indicado (GzLM, seguido de pós-teste Bonferroni). 
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4.9 Exposição Prévia à Corticosterona Não Modifica Ativação do Fator de 

Transcrição NFKB Induzida por LPS em Culturas Primárias Corticais 

Mistas de Neurônios/Células da Glia. 

 

Dados de nosso laboratório mostraram que a CORT nesta concentração (1 µM) foi 

capaz de potencializar a ativação do NFKB induzida por LPS (10 µg/mL, 2 horas) em células 

de cultura primária mista porém não em culturas enriquecidas de neurônios derivadas de 

embriões de ratos (125). Assim, decidimos avaliar se o mesmo ocorria em nosso modelo com 

neonatos após somente 1 hora de exposição ao LPS, tempo em que foi observado redução 

da viabilidade celular. 

Como pode ser observado na figura 4.17, o LPS foi capaz de ativar o fator de 

transcrição NFKB (LPS-617.2±200.4%)  e a exposição prévia à CORT não foi capaz de alterar 

essa ativação (CORT LPS-538.0±175.8%), ou seja, este hormônio não foi capaz de diminuir 

ou bloquear ativação do NFKB induzida por LPS, um dos mecanismos clássicos pelos quais os 

glicocorticoides exercem seus efeitos anti-inflamatórios. É importante destacar que somente 

a exposição à CORT (83.4±13.6%) não alterou a atividade do NFKB, quando comparados ao 

grupo controle ETOH (100%) (figura 4.10). 

Figura 4.17. Efeitos da exposição prévia à Corticosterona seguido pelo tratamento com LPS na ativação do fator 
de transcrição NFKB em culturas primárias mistas de neurônios/células da glia 

 

Efeitos da exposição prévia à CORT (1 µM - 24h) seguido pelo tratamento com LPS (10 µg/mL - 1 hora) na ativação do fator 
de transcrição NFKB em culturas primárias mistas de neurônios/células da glia derivadas do córtex frontal de ratos 
neonatos Wistar. (À esquerda) Imagem representativa dos experimentos de EMSA. (À direita) Análise densitométrica da 
banda indicada e representada à esquerda. O gráfico representa resultados expressos em porcentagem do controle ETOH 
(100%) ± erro padrão da média de 12 experimentos independentes. ***p <0.001 vs ETOH (GzLM, seguido de pós-teste 
Bonferroni ). 
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Complementando estes resultados, realizamos o ensaio de western blot para RELA 

(subunidade p65 do NFKB) e verificamos a translocação nuclear desta proteína (razão entre 

fração nuclear e fração citosólica) como indício de ativação do fator de transcrição NFKB, 

entretanto não observamos diferenças entre os grupos analisados (figura 4.18).  

Figura 4.18. Efeitos da exposição prévia à Corticosterona seguido pelo tratamento com LPS na translocação 
nuclear do NFKB em culturas primárias mistas de neurônios/células da glia 

 

Efeitos da exposição prévia à CORT (1 µM - 24h) seguido pelo tratamento com LPS (10 µg/mL - 1 hora) na translocação da 
subunidade RELA (p65) do fator de transcrição NFKB em culturas primárias mistas de neurônios/células da glia derivadas do 
córtex frontal de ratos Wistar neonatos. (À esquerda) Imagem representativa dos experimentos de Western Blot. (À direita) 
Análise densitométrica normalizada da banda indicada e representada à esquerda. Resultados expressos em unidades 
arbitrárias da razão entre RELA nuclear e citosólico ± erro padrão da média de 7 experimentos independentes (GzLM, 
seguido de pós-teste Bonferroni). 

 

4.10 Efeitos da Exposição Prévia ao RU486, na Presença ou Ausência de 

Corticosterona, na ativação do fator de transcrição NFKB i nduzida por 

LPS em Culturas Primárias Corticais 

 

Para verificar o envolvimento dos receptores de glicocorticoides nos efeitos da CORT 

na ativação do fator de transcrição NFKB induzida por LPS (figura 4.17), culturas primárias 

mistas de neurônios/ células da glia foram expostas previamente à RU486 (10 µM, 24h), na 

presença ou ausência de CORT (1 µM) seguido do tratamento com LPS (10 µg/ml, 1h) (figuras 

4.19).  

Observamos uma tendência na diminuição da ativação do fator de transcrição NFKB 

induzida por LPS (LPS-617.2±200.4% vs RU LPS-229.2±39.7%, p=0.08) quando 

adicionamos o antagonista de GR, que se torna menos evidente nas células previamente 

expostas à CORT (p=0.13) devido à grande variabilidade dos dados (figura 4.19).  
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Figura 4.19. Efeitos da exposição prévia ao RU486, na ausência ou presença de Corticosterona, seguido pelo 
tratamento com LPS na ativação do fator de transcrição NFKB em culturas primárias mistas de 
neurônios/células da glia 

 
Efeitos da exposição prévia à  ao RU486 (10 µM-24h), na presença ou ausência de CORT (1 µM) seguido pelo tratamento 
com LPS (10 µg/mL - 1 hora) na ativação do fator de transcrição NFKB em culturas primárias mistas de neurônios/células da 
glia derivadas do córtex frontal de ratos neonatos Wistar. (À esquerda) Imagem representativa dos experimentos de EMSA. 
(À direita) Análise densitométrica da banda indicada e representada à esquerda. O gráfico representa resultados expressos 
em porcentagem do controle ETOH (100%) ± erro padrão da média de 5 a 8 experimentos independentes. ***p<0,001 vs 
ETOH (GzLM, seguido de pós-teste Bonferroni). 

 

Também é importante destacar que a somente a exposição ao antagonista RU486, na 

presença ou não de CORT (RU486-81.0±13.52% ou RU486 CORT-69.1±16.3%) sem 

tratamento com LPS, não foi capaz de alterar a ativação do fator de transcrição NFKB neste 

modelo de cultura, comparado ao grupo controle ETOH (100%) (figura 4.19). 

 

4.11 Efeitos da Exposição Prévia à Corticosterona na Localização Nuclear 

do Fator de Transcrição NFKB Induzida por LPS é alterada em 

Astrócitos de Culturas Primárias Corticais  

 

Apesar de não observarmos um efeito da CORT (anti-inflamatório ou pró-

inflamatório) na ativação do NFKB pelo EMSA e como resultados obtidos em meu mestrado 

sugeriram que os astrócitos eram as células alvo dos efeitos da CORT, resolvemos avaliar a 

contribuição deste tipo celular no efeito final da CORT, na presença de LPS, na atividade 

deste fator de transcrição.  
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Pela técnica de imunofluorescência de dupla-marcação, utilizando anticorpos anti-

GFAP (astrócitos) e anti-RELA (p65, subunidade do NFKB), quantificamos a localização 

nuclear do NFKB como indicativo de sua ativação (ver figura 3.6). Os mesmos tratamentos e 

ensaios foram usados nos três diferentes os modelos de cultura: mista de neurônios/células 

da glia, enriquecidas de neurônios e enriquecidas de astrócitos.  

Nossos resultados sugerem que os efeitos observados nos astrócitos são dependentes 

da composição celular do microambiente em que essas células se encontram. Na figura 4.20, 

podemos observar nos astrócitos de culturas mistas de neurônios/ células da glia (75% das 

células em cultura), que o tratamento com CORT por 24h diminuiu a localização de RELA 

neste tipo celular na ausência de LPS (CORT-2.6±0.7% vs ETOH-5.9±1.1%, p<0.05). Já o 

tratamento com LPS, como esperado e corroborando os dados obtidos por EMSA, aumentou 

a localização nuclear do RELA nos astrócitos, independentemente da exposição prévia à 

CORT (LPS-66.3±3.7% e CORT LPS-74.5±3.1% vs ETOH, p<0.001), evidenciando que a CORT 

não modulou este fator em ambiente inflamatório, neste tipo celular, quando em culturas 

mistas e nestas condições experimentais (figura 4.20A). 

Os astrócitos em culturas enriquecidas de neurônios (figura 4.20B), cuja proporção 

neste modelo é de 15%, foram insensíveis ao tratamento com LPS somente (9.9±2.5%), 

porém o tratamento prévio com CORT seguido de LPS aumentou a localização nuclear do 

RELA (CORT LPS-13.8±2.7%) quando comparado ao grupo controle (ETOH-4.9±1.7%, 

p<0.01) (figura 4.20B). Estes resultados sugerem uma ação pró-inflamatória da CORT nos 

astrócitos quando em culturas enriquecidas de neurônios.  

 Interessantemente, os astrócitos em cultura enriquecida de astrócitos (figura 4.20C), os 

quais, desta vez, estão em maior proporção (95%) e sem a presença de neurônios (figura 

4.3), responderam de maneira diferente do observado em cultura mista de neurônios/ 

células da glia (figura 4.20A) como também, dos astrócitos em cultura enriquecida de 

neurônios (figura 4.20B). Neste modelo, verificamos que o tratamento com LPS aumentou a 

localização nuclear do RELA, mesmo com a exposição prévia à CORT, em relação ao grupo 

controle (LPS-19.4±2% e CORT LPS-11.5±1.6% vs ETOH-6.3±1.2%,p<0.001 e p<0.05), 

entretanto este aumento foi menor quando houve exposição prévia à CORT (LPS 

vs CORT LPS, p<0.01), sugerindo uma ação classicamente anti-inflamatória nos 

astrócitos nestas condições experimentais(figura 4.20C). 
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Figura 4.20. Efeitos da exposição prévia à Corticosterona na Localização Nuclear do Fator de Transcrição NFKB 
Induzida por LPS em Astrócitos de culturas primárias derivadas do córtex frontal  

 
Efeitos da exposição prévia à CORT (1 µM, 24 h) seguido do tratamento com LPS (10 µg/ml, 1h) na localização nuclear do 
RELA em Astrócitos de culturas mista de neurônios/células da glia (A), enriquecidas de neurônios (B) e enriquecidas de 
astrócitos (C) derivadas do córtex frontal de ratos Wistar neonatos. (À esquerda) Fotomicrografias ilustrando a presença de 
RELA no núcleo de astrócitos (indicados pelas setas) através do ensaio de imunofluorescência realizada com anticorpos anti-
GFAP (verde), anti-RELA (vermelho) e DAPI (marcador nuclear – azul). Os tratamentos estão indicados na figura. Escala = 100 
µm. (À direita) Resultados expressos em porcentagem de células com RELA nuclear e imunorreativas para GFAP (astrócitos) 
± erro padrão da média de 4 experimentos independentes. *p<0.05,**p<0.01 e ***p<0.001 vs ETOH;  

###
p<0.001 vs CORT;  

&&
p<0.01 vs LPS (GzLM, seguido de pós-teste Bonferroni). 
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4.12 Efeitos da Exposição ao RU486,na Presença ou Ausência de 

Corticosterona na Localização Nuclear do Fator de Transcrição NFKB 

Induzida por LPS em Astrócitos de Culturas Primárias Corticais  

 

Pelos ensaios de imunofluorescência de dupla marcação, analisamos o envolvimento 

do GR nos efeitos da CORT acima observados, com os anticorpos anti-GFAP (astrócitos) e 

anti-RELA (subunidade p65 do NFKB)  de igual modo ao experimento anterior.  

Como podemos observar na figura 4.21A, em astrócitos de culturas mista de 

neurônios/ células da glia, na ausência de LPS, o bloqueio de GR aumentou a localização 

nuclear de RELA apenas na presença de CORT (RU486 CORT-17.2±2.7% vs. CORT-2.6±0.7% ou 

ETOH-5.9±1.1%, p<0.001), sugerindo que a CORT estaria atuando em outros receptores, 

como o MR. Já na presença de LPS, a exposição prévia à CORT não inibiu o aumento e nem 

potencializou a localização nuclear de RELA induzida por LPS neste tipo celular, efeito que foi 

parcialmente mediado por GR, uma vez que a exposição ao RU486 reduziu essa ação da 

CORT (CORT LPS-74.5±3.1% vs. RU486 CORT LPS-53.6±2.7%, p<0.05) nos astrócitos deste tipo 

de cultura (figura 4.21A).  

Corroborando as diferenças encontradas até o momento, praticamente o oposto 

ocorreu em astrócitos provenientes de culturas enriquecidas de astrócitos (figura 4.21B). Na 

ausência de LPS, somente o bloqueio de GR foi capaz de aumentar a localização nuclear de 

RELA quando comparado ao grupo controle (RU486-19.7±1.8% vs. ETOH-

6.4±1.2%, p<0.05). De maneira interessante, esse efeito desapareceu na 

presença de CORT (RU486 CORT-5.1±0.9% vs CORT4.5±0.9% ou ETOH), sugerindo 

que o balanço de ativação dos receptores GR/MR deva ser importante na modulação da 

ativação do fator de transcrição NFKB em astrócitos quando os mesmos estão em 

microambiente basal (RU486 vs. RU486 CORT, p<0.001). 

Na presença de LPS, o bloqueio de GR potencializou a localização nuclear de RELA 

induzida por LPS nos astrócitos (RU486 LPS-41.2±3.2%vs LPS-19.2±2%, p<0.001), o que, 

assim como na ausência de LPS, não foi observado quando as células foram expostas 

concomitantemente à CORT (RU486 LPS vs RU486 CORT LPS-16.7±1.8%, p<0.001, figura 

4.21B). Esses resultados sugerem que a CORT, em ambiente inflamatório (presença de LPS), 

via receptores GR em astrócitos de culturas enriquecidas de astrócitos, é classicamente anti-

inflamatória.  
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Figura 4.21. Efeitos da exposição prévia ao RU486, na Presença ou Ausência de CORT na Localização Nuclear do 
Fator de Transcrição NFKB Induzida por LPS em Astrócitos de culturas primárias derivadas do 
córtex frontal  

 
Efeitos da exposição prévia ao RU486 (RU, 10 µM, 24 h), na presença ou ausência de CORT (1 µM), seguido do tratamento 
com LPS (10 µg/ml, 1h) na localização nuclear do RELA em astrócitos de culturas mista de neurônios/células da glia (A) e 
enriquecidas de astrócitos (B) derivadas do córtex frontal de ratos Wistar neonatos. (À esquerda) Fotomicrografias 
ilustrando a presença de RELA no núcleo de astrócitos (indicados pelas setas) através do ensaio de imunofluorescência 
realizada com anticorpos anti-GFAP (verde), anti-RELA (vermelho) e DAPI (marcador nuclear – azul). Os tratamentos estão 
indicados na figura. Escala = 100 µm. (À direita) Resultados expressos em porcentagem de células com RELA nuclear e 
imunorreativas para GFAP (astrócitos) ± erro padrão da média de 4 experimentos independentes.***p<0.001 vs. ETOH;

 

#
p<0.05, 

##
p<0.01 e 

###
p<0.001 vs. grupos indicados (GzLM, seguido de pós-teste Bonferroni). 

 

4.13 Inibição da Microglia durante a exposição à Corticosterona diminui a 

Localização Nuclear do Fator de Transcrição NFKB Induzida por LPS em 

Astrócitos de Culturas Primárias Mistas de Neurônios/ Células da Glia.  

 

Os resultados anteriores sugerem que a microglia presente nos diferentes 

microambientes [cultura mista de neurônios / células da glia (10%), enriquecida de astrócitos 

(5%) e/ou enriquecida de neurônios (8%)], mesmo que em menor proporção, pode ser 

responsável pela resposta ao LPS dos astrócitos. Por esse motivo, nosso próximo passo foi 

inibir a microglia nessas culturas pela adição da minociclina (MINO-10 µM), na presença ou 

ausência do tratamento com CORT (1 µM, 24h) seguida do tratamento com LPS (10 

µg/mL,1h).  
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Podemos observar na figura 4.22 que a exposição prolongada à minociclina, por si só, 

foi capaz de induzir a localização nuclear do RELA (MINO-15.2±2.3% vs. ETOH-5.9±1.1%, 

p<0.001), de igual modo ao observado em culturas de astrócitos com exposição 

somente ao RU486 (figura 4.21B). Ou seja, na ausência de um estímulo 

inflamatório, a inibição da microglia parece não ser benéfica para o 

microambiente. Ademais, a exposição concomitante à CORT, reverteu este 

aumento (MINO CORT-7±1.5% vs MINO, p<0.01) provocado pela minociclina, 

sugerindo uma ação anti -inflamatória dos GCs nestas condições experimentais.  

 Diferente do encontrado nos resultados anteriores em ambiente inflamatório, 

com adição de LPS, a exposição à minociclina  foi capaz de diminuir a localização 

nuclear do RELA em astrócitos, em relação ao grupo não tratado com MINO, em ambos os 

grupos tratados com LPS, independentemente do tratamento prévio com CORT (MINO LPS-

21.6±2.8%  vs. LPS-66.3±3.7%, MINO CORT LPS-27.0±2.4% vs. CORT LPS-74.5±3.1%, 

p<0.001). Esses dados sugerem que a microglia, de fato, é importante para a resposta dos 

astrócitos ao LPS, em relação à localização nuclear do RELA, nestas condições experimentais 

(figura 4.22).   

Figura 4.22. Efeitos da exposição prévia a Minociclina, na Presença ou Ausência de CORT na Localização 
Nuclear do Fator de Transcrição NFKB Induzida por LPS em Astrócitos de culturas primárias 
derivadas do córtex frontal 

 

Efeitos da exposição prévia à Minociclina (MINO, 10 µM, 24 h), na presença ou ausência de CORT (1 µM), seguido do 
tratamento com LPS (10 µg/ml, 1h) na localização nuclear do RELA em Astrócitos de culturas mista de neurônios/células da 
glia derivadas do córtex frontal de ratos Wistar neonatos. (À esquerda) Fotomicrografias ilustrando a presença de RELA no 
núcleo de astrócitos (indicados pelas setas) através do ensaio de imunofluorescência realizada com anticorpos anti-GFAP 
(verde), anti-RELA (vermelho) e DAPI (marcador nuclear – azul). Os tratamentos estão indicados na figura. Escala = 100 µm. 
(À direita) Resultados expressos em porcentagem de células com RELA nuclear e imunorreativas para GFAP (astrócitos) ± 
erro padrão da média de 3 experimentos independentes. ***p<0.001 vs. ETOH;

 #
p<0.05, 

##
p<0.01 e 

###
p<0.001 vs. grupos 

indicados (GzLM, seguido de pós-teste Bonferroni). 
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4.14 Exposição Prévia à Corticosterona potencializa a secreção de Il -1β 

induzida por LPS em Culturas Primárias Mista de Neurônios/Células da 

Glia derivadas do Córtex Frontal  

 

 O tratamento prolongado com CORT (1 µM, 24 h) seguido da exposição aguda ao 

LPS (10µg/ml, 1h) pode modificar a secreção de proteínas no meio extracelular. 

Diante disso, o conteúdo proteico do meio de cultura após os diferentes 

tratamentos foi extraído e analisado por western blot . Quantificamos a presença 

da citocina Il -1β, da enzima caspase 1 clivada (p10) e da proteína Tgfβ1.  

Como podemos observar na figura 4.23A-C, não verificamos diferenças no 

perfil secretório das células em ambiente controle (CORT vs. ETOH) em nenhuma 

das proteínas analisadas. Entretanto, a exposição ao LPS desencad eou a 

secreção da forma ativa da citocina Il -1β (figura 4.23A) somente no grupo 

previamente tratado com CORT (CORT LPS -166.6±21.2%) comparado a todos os 

outros grupos de tratamento (ETOH-100%, CORT-79.5±19.2% e LPS-123.6±3.5%, 

p<0.001, p<0.001 e p<0.05). Esses dados corroboram os dados até agora 

apresentados, em que o tratamento prévio com CORT potencializa os alguns 

aspectos da inflamação induzida por LPS em culturas mistas de neurônios/ 

células da glia, nestas condições experimentais.  

Já para a enzima Caspase 1 p10 (figura 4.23B), forma ativa da enzima, 

houve diminuição na liberação desta enzima ao meio extracelular induzida por 

LPS também somente no grupo tratado previamente com CORT (CORT LPS -

64.1±17.1%, p<0.05) comparado ao controle (ETOH-100%) das culturas mista de 

neurônios/ células da glia, nestas condições experimentais.  

 Não observamos modulação da proteína anti -inflamatória TGFβ1 nos 

grupos tratados das culturas mista de neurônios/células da glia (figura 4.2 3C). 

 

 

 

 

 



81 

 

 

Figura 4.23.  Efeitos da exposição à CORT na Secreção de Pro-Il-1β, Casp1 e Tgfβ1 induzidas pelo tratamento 
com LPS em Cultura Primária Mista de Neurônios/Células da Glia  

 
Efeitos da exposição prévia à CORT (1 µM – 24 h) na secreção  de pro-il1β (A), caspase 1 clivada p10 (B) e TGFβ1 (C) 
induzidos pelo tratamento com LPS (10 µg/ml, 1h), mensurados pelo ensaio de western blot das culturas mistas de 
neurônios/células da glia derivadas de córtex frontal de ratos Wistar neonatos. (Acima) Imagens representativas do ensaio 
de western blot.(Abaixo) Análise densitométrica das bandas indicadas acima. Resultados expressos em porcentagem do 
grupo controle ETOH (100%) ± erro padrão da média de 2 (A) a 4 (B, C) experimentos independentes. *p < 0.05 e 
***p<0.001 vs grupo ETOH (GzLM, seguido de pós-teste Bonferroni). 

 

4.15 Exposição Prévia à Corticosterona Seguido por LPS Induz Expressão 

de Fatores Pro- e Anti-inflamatórios Diferenciadamente entre Culturas 

Primárias Mista de Neurônios/ Células da Glia e Enriquecida de 

Astrócitos 

 

Para analisar se o perfil inflamatório/anti-inflamatório das células em 

cultura após os diferentes tratamentos era modulado pelo microambiente em 

que essas células estavam expostas, analisamos, por PCR em tempo real, se a 

exposição à CORT (1 µM, 24 h) seguido de LPS (10 µg/ml) durante 1 hora 

modificava a expressão gênica das células em cultura mista de neurônios/ 

células da glia e em cultura enriquecida de astrócitos.  

         Na figura 4.24, os genes apresentados à esquerda da figura são genes de 

fatores pró-inflamatórios ( Il1b, Casp1, Nlrp3, Il6 e Tnf), enquanto que à direita 

da figura, estão genes de fatores anti -inflamatórios (Tgfb1, Il1ra  e Il10) e fatores 

relacionados à disponibilidade (Hsd11b1) e resposta à CORT (Nr3c1 ou Gr). 

Todos os grupos de tratamento foram normalizados e  estão expressos em 

relação ao grupo controle (ETOH), iguais a 1 -fold.  
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De uma maneira geral, a exposição à CORT em ambiente controle, sem 

adição de LPS, não alterou a expressão de nenhum dos genes analisados, pró - ou 

anti-inflamatórios (figura 4.24A-H) em ambos os fenótipos de cultura analisados.  

Já após estímulo com LPS, verificamos aumento da expressão de Il1b, 

independentemente do tratamento prévio com CORT (LPS -8.8±2.8 fold e CORT 

LPS-9.2±2.3 fold vs. ETOH, p<0.001) nas culturas mistas, enquanto que na s 

enriquecidas de astrócitos, não houve diferenças, comparados ao grupo controle 

ETOH (figura 4.24A). A expressão do Casp1, gene da enzima que cliva pró-il-1β 

em Il-1β, estava aumentada somente no grupo tratado com LPS (LPS -6±2.5 fold,  

p<0.05), comparado à ETOH, e o tratamento prévio com CORT pareceu reverter 

este aumento nas culturas mistas. Nas culturas enriquecidas de astrócitos não 

houve modulação da expressão de Casp1 por nenhum tratamento (figura 4.2 4B).  

A jusante (upstream) na via de sinalização de Casp1 e Il-1β, o gene Nlrp3,  

do receptor do inflamassoma, não foi modulado em culturas mistas no momento 

analisado, mas foi fortemente modulado no grupo com exposição prévia à CORT 

seguido de LPS (CORT LPS-13.5±6.8 fold vs. ETOH, p<0.001), nas culturas 

enriquecidas de astrócitos (figura 4.24C). 

A expressão de Il6, outra citocina pró-inflamatória comumente ativada 

pelo LPS, não foi modulada pela exposição ao LPS nas culturas mistas, mas 

aumentou nas culturas enriquecida de astrócitos, somente após exposição 

prévia à CORT seguida de LPS (CORT LPS -10.8±9 fold  vs. ETOH, p<0.05), no 

momento analisado (figura 4.24D).  

 Na sequência e fechando o grupo de fatores pró -inflamatórios, analisamos a 

expressão de Tnf, citocina pró-inflamatória também ativada pelo LPS. Nas 

culturas mistas houve aumento da expressão somente no grupo previamente 

exposto à CORT (CORT LPS-4.1±1.8 fold  vs. ETOH, p<0.01), enquanto que nas 

culturas enriquecidas de astrócitos, ambos os grupos expostos ao LPS 

apresentaram aumento da expressão (LPS -34.1±13.5 fold  e CORT LPS-32.2.1±6.9  

fold vs. ETOH, p<0.001, figura 4.24E).  

Para os fatores anti-inflamatórios analisados como Tgfb1, gene ligado à 

sobrevivência celular e proliferação, não verificamos modulação em ambos os 

fenótipos de cultura, mas houve uma tendência de aumento (p=0.06) somente 
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no grupo previamente exposto à CORT seguido de LPS nas culturas enriquecidas 

de astrócitos (figura 4.24F). A expressão de Il1ra,  gene do antagonista endógeno 

do receptor de IL-1, não foi modulada por LPS em ambos o s fenótipos de cultura 

analisados no momento analisado (figura 4.24G). Já para o gene de Il10, citocina 

anti-inflamatória modulada por GCs, houve o mesmo padrão de aumento de 

expressão, após tratamento com LPS, em ambos os fenótipos de cultura 

somente no grupo previamente exposto à CORT (CORT LPS, mistas -4.2±1 fold  e 

enr. Astrócitos-6.2±4.7 fold, p<0.01 e p<0.05 respectivamente, figura 4.24H). 

 Mensuramos também a expressão gênica de Hsd11b1, enzima redutase 11β-

hidroxidesidrogenase tipo 1, que converte cor tisona em corticosterona em 

ratos, e, portanto, aumenta a disponibilidade de CORT no microambiente. Como 

esperado, houve diminuição no grupo tratado somente com CORT (CORT -0.6±0.1  

fold, p<0.01) nas culturas mistas, mas não houve modulação nas culturas 

enriquecidas de astrócitos (figura 4.24I). 

      O último gene desta série foi o do próprio receptor de glicocorticoides, o 

Nr3c1. Não observamos modulação, comparada ao grupo controle, em nenhum 

dos modelos de cultura testados (figura 4.24J) nas condições experimentais 

testadas.  
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Figura 4.24. Expressão gênica de fatores Pro- e Anti-inflamatórios em culturas primárias Mistas de Neurônios/ 

Células da Glia e Enriquecida de Astrócitos 

 
Efeitos da exposição prévia à CORT (1 µM – 24 h) seguido pelo tratamento com LPS (10 µg/ml, 1h) na expressão dos genes 
Il1β (A), Casp1 (B), Nlrp3 (C), Il6 (D), Tnf (E), Tgfb1 (F), Il1ra (G), Il10 (H), Hsd11b1 (I) e Nr3c1 (J) mensurados pelo ensaio de 
PCR em tempo real nas culturas mistas de neurônios/células da glia (colunas à esquerda) e enriquecida de astrócitos 
(colunas à direita) derivadas de córtex frontal de ratos Wistar neonatos. Resultados expressos em fold change do controle 
ETOH (=1) ± erro padrão da média de 3 experimentos independentes. *p<0.05, **p<0.01 e ***p<0.001 vs. grupo ETOH; 
#
p<0.05, 

##
p<0.01 e 

###
p<0.001 vs. grupo CORT; 

&
p<0.05 e 

&&
p<0.01 vs. grupo LPS (GzLM, seguido de pós-teste Bonferroni). 

 

4.16 LPS aumenta a presença de heterodímeros GR -RELA e GR-MR em 

Culturas Primárias Mista de Neurônios/Células da Glia mas não  em 

Enriquecidas de Astrócitos. 
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 Levando em consideração os dados obtidos, principalmente em culturas 

mistas de neurônios/ células da glia, decidimos avaliar, por imunoprecipitação, 

se o GR estaria formando complexos proteicos com outros fatores e se sim,  se 

este efeito era dependente dos tratamentos e mais ainda, do microambiente em 

que as células se encontravam.   

 Um dos complexos formados por GR é com a subunidade RELA do NFKB. 

Verificamos que em todos os grupos de tratamento em ambos os modelos de 

cultura primária há a presença do complexo GR -RELA (figura 4.25). Podemos 

observar o aumento do complexo GR-RELA apenas no grupo tratado com LPS nas 

culturas mistas de neurônios/células da glia (banda 2: LPS -199±46% vs. ETOH-

100%, p<0.05, figura 4.25A), enquanto que não houve modulação nas culturas 

enriquecida de astrócitos (figura 4.25B). 

Figura 4.25. Presença de RELA ligada ao complexo GR em culturas primárias derivadas do córtex frontal de 
ratos Wistar neonatos 

 
Ensaio de imunoprecipitação (IP) de GR mostrando a presença de RELA após exposição prévia à CORT (1 µM – 24 h) seguido 
pelo tratamento com LPS (10 µg/ml, 1h) em culturas mista de neurônios/células da glia (A) e enriquecida de astrócitos (B) 
derivadas do córtex frontal de ratos Wistar neonatos. Imagem à esquerda representativa das células imunoprecipitadas com 
GR (IP de GR) e posterior ensaio de western blot para RELA. C-: Controle negativo–IP sem o anticorpo GR; C+: controle 
positivo – amostra lise total sem IP. À direita, análise densitométrica das bandas indicadas na imagem à esquerda. 
Resultados expressos em porcentagem do grupo controle ETOH (100%) ± erro padrão da média de 3 experimentos 
independentes. *p<0.05 vs. grupo ETOH, 

#
p<0.05 vs. grupo CORT (GzLM, seguido de pós-teste Bonferroni). 

 

 A presença do heterodímero GR-MR foi confirmada em todos os grupos de 

tratamento e em ambos os modelos testados (figura 4.2 6). Ainda, na análise 

semi-quantitativa, o heterodímero GR-MR aumentou no grupo somente com 

tratamento prévio com CORT seguido de LPS (COR T LPS: banda 1- 217±40.8% e 

banda 2- 226.2±58% vs. ETOH-100%, p<0.001 e p<0.05) nas culturas mista de 

neurônios/ células da glia (figura 4.26A). Já nas culturas enriquecidas de 
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astrócitos (figura 4.26B), embora ainda não estatisticamente significante, 

verificamos uma forte tendência de aumento no grupo tratado somente com 

CORT (421.4±268.5%, p=0.06). 

Figura 4.26. Presença de MR ligada ao complexo GR em culturas primárias derivadas do córtex frontal de ratos 
Wistar neonatos 

 
Ensaio de imunoprecipitação (IP) de GR mostrando a presença de MR após exposição prévia à CORT (1 µM – 24 h) seguido 
pelo tratamento com LPS (10 µg/ml, 1h) em culturas mista de neurônios/células da glia (A) e enriquecida de astrócitos (B) 
derivadas do córtex frontal de ratos Wistar neonatos. Imagem à esquerda representativa das células imunoprecipitadas com 
GR (IP de GR) e posterior ensaio de western blot para MR. C-: Controle negativo–IP sem o anticorpo GR; C+: controle 
positivo – amostra lise total sem IP. À direita, análise densitométrica das bandas indicadas na imagem à esquerda. 
Resultados expressos em porcentagem do grupo controle ETOH (100%) ± erro padrão da média de 3 experimentos 
independentes. *p<0.05 e ***p<0.001 vs. grupo ETOH, 

#
p<0.05 e 

###
p<0.001 vs. grupo CORT (GzLM, seguido de pós-teste 

Bonferroni). 

 Por último, analisamos a própria presença de GR como controle do método. A 

presença de GR foi confirmada em todos os grupos e não houve modulação em nenhum dos 

tratamentos e modelos de cultura utilizados, nestas condições experimentais (figura 4.27A e 

B).  

Figura 4.27. Presença dos receptores de glicocorticoides no ensaio de imunoprecipitação em culturas primárias 
derivadas do córtex frontal de ratos Wistar neonatos 

 
Ensaio de imunoprecipitação (IP) de GR mostrando a presença de GR após exposição prévia à CORT (1 µM – 24 h) seguido 
pelo tratamento com LPS (10 µg/ml, 1h) em culturas mista de neurônios/células da glia (A) e enriquecida de astrócitos (B) 
derivadas do córtex frontal de ratos Wistar neonatos. Imagem à esquerda representativa das células imunoprecipitadas com 
GR (IP de GR) e posterior ensaio de western blot para o próprio GR. C-: Controle negativo–IP sem o anticorpo GR; C+: 
controle positivo – amostra lise total sem IP. À direita, análise densitométrica das bandas indicadas na imagem à esquerda. 
Resultados expressos em porcentagem do grupo controle ETOH (100%) ± erro padrão da média de 3 experimentos 
independentes. (GzLM, seguido de pós-teste Bonferroni). 
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4.17 Expressão de Gilz e Fkbp5 Induzida por CORT nas Culturas Primárias 

Mistas de Neurônios/ Células da Glia e Enriquecida de Astrócitos  

 

Contemplando os resultados de imunoprecipitação e evocando os resultados de 

expressão gênica, levantamos a hipótese que o GR poderia ter sua atividade genômica 

modificada pela presença de proteínas como o RELA e pela heterodimerização com MR nos 

tratamentos e modelos de cultura utilizados. Para isso, mensuramos, por PCR em tempo real, 

a expressão de genes sabidamente modulados por GCs, como Gilz e Fkbp5.  

 Não observamos modulação de Gilz nas culturas mistas de neurônios/ células da glia (figura 

4.28A, à esquerda), já a expressão nas culturas enriquecida de astrócitos  seguiu o padrão 

esperado, com aumento da expressão Gilz nos grupos tratados previamente com CORT 

(CORT- 3.8±1.3 fold e CORT LPS- 4.1±1 fold, p<0.001) (figura 4.28A, à direita). 

 Praticamente o mesmo ocorreu na expressão de Fkbp5. Observamos aumento da expressão 

deste gene somente no grupo previamente tratado com CORT seguido de LPS (CORT LPS-

3.6±0.9 fold, p<0.05) nas culturas mistas de neurônios/ células da glia (figura 4.28B, à 

esquerda) e forte modulação de Fkbp5 em ambos os grupos onde houve tratamento prévio 

com CORT (CORT- 10.7±3.2 fold e CORT LPS- 7.1±3 fold, p<0.05 e p<0.001) nas culturas 

enriquecida de astrócitos (figura 4.28B, à direita). 

Estes dados sugerem que as células em culturas mistas de neurônios/ células da glia, 

frente ao tratamento prolongado com CORT e posterior insulto inflamatório, possuem um 

receptor de glicocorticoides com atividade transcricional modificada, talvez pela 

heterodimerização com MR.  
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Figura 4.28. Expressão dos genes Gilz e Fkbp5 em culturas primárias Mistas de Neurônios/ Células da Glia e 
Enriquecida de Astrócitos 

 

Efeitos da exposição prévia à CORT (1 µM – 24 h) seguido pelo tratamento com LPS (10 µg/ml, 1h) na expressão dos genes 
Gilz (A) e Fkbp5 (B) mensurados pelo ensaio de PCR em tempo real nas culturas mistas de neurônios/células da glia (coluna 
à esquerda) e enriquecida de astrócitos (coluna à direita) derivadas de córtex frontal de ratos Wistar neonatos. Resultados 
expressos em numero fold change do controle ETOH (=1) ± erro padrão da média de 3 experimentos independentes. 
*p<0.05, **p<0.01 e ***p<0.001 vs. grupo ETOH; 

#
p<0.05, 

##
p<0.01 e 

###
p<0.001 vs. grupo CORT; 

&
p<0.05 e 

&&
p<0.01 vs. 

grupo LPS (GzLM, seguido de pós-teste Bonferroni). 
 

4.18 Exposição prolongada à Corticosterona Aumenta a Proteína Conexina 

43 em Culturas Primárias de Córtex Frontal  

 

Até o momento, nossos resultados sugerem que o tratamento prévio com a CORT 

pode modular a resposta dos astrócitos frente a um estímulo inflamatório como o LPS. Com 

intuito de analisar quais os mecanismos moleculares responsáveis por esta modulação, 

analisamos algumas proteínas chaves nas interações celulares e mais precisamente nas 

interações dos astrócitos, como a proteína conexina 43.  

Em culturas enriquecidas de astrócitos observamos um aumento da proteína CX43 

somente nos grupos tratados com CORT (CORT-265.5±63.1% e CORTLPS-225.8±33.6%, 

p<0.001), corroborando os dados da literatura neste tipo celular (figura 4.29B). Já nas 

culturas mista de neurônios/ células da glia, observamos uma tendência no aumento 
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induzido por CORT (169.5±27.8%, p=0.06) e verificamos aumento da CX43 no grupo com 

tratamento prévio com CORT seguido de LPS (CORT LPS-180.3±41.7%, p<0.05) figura 4.29A). 

 

Figura 4.29. Efeitos da exposição à CORT seguida de LPS na proteína Conexina 43 em culturas primárias mista 
de neurônios/células da Glia e enriquecida de astrócitos  

 
Efeitos da exposição prévia à CORT (1 µM - 24h) seguido pelo tratamento com LPS (10 µg/mL - 1 hora) na proteína CX43 de 
culturas primárias mistas de neurônios/células da glia (A) e enriquecidas de astrócitos (B) derivadas do córtex frontal de 
ratos Wistar neonatos. (Acima) Imagem representativa dos experimentos de western blot. (Abaixo) Análise densitométrica 
normalizada da banda indicada e representada acima de cada grafico. Resultados expressos em % ETOH ± erro padrão da 
média de 4 experimentos independentes. *p<0.05 e ***p<0.001 vs. grupo ETOH (GzLM, seguido de pós-teste Bonferroni). 

 

4.19 Exposição prolongada à Corticosterona não modula HMGB1 em 

Culturas Primárias de Córtex Frontal  

  

A alarmina Hmgb1 (High mobility group box-1) participa do “priming” 

celular induzido por estresse crônico e por essa razão, verificamos por western 

blot, se a exposição prévia à CORT (1µM-24h) seguido do tratamento com LPS 

(10 µg/ml-1h) modificavam a quantidade de proteína Hmgb1 em nossos modelos 

de cultura mista de neurônios/ células da glia e enriquecida de astrócitos (fig ura 

4.30).  Não verificamos modulação desta proteína em nenhum dos tratamentos 

realizados e em nenhum dos modelos de cultura, em nossas condições 

experimentais.   
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Figura 4.30. Efeitos da exposição à CORT seguida de LPS na proteína HMGB1 em culturas primárias mista de 
neurônios/células da Glia e enriquecida de astrócitos  

 

 

Efeitos da exposição prévia à CORT (1 µM - 24h) seguido pelo tratamento com LPS (10 µg/mL - 1 hora) na proteína HMGB1 
de culturas primárias mistas de neurônios/células da glia (A) e enriquecidas de astrócitos (B) derivadas do córtex frontal de 
ratos Wistar neonatos. (Acima) Imagem representativa dos experimentos de western blot. (Abaixo) Análise densitométrica 
normalizada da banda indicada e representada acima de cada grafico. Resultados expressos em % ETOH ± erro padrão da 
média de 4 experimentos independentes (GzLM). 
 

4.20 Efeitos da Exposição Prévia à Corticosterona Seguido de LPS não 

modula Fatores “ON/OFF” em Culturas Primárias de Córtex Frontal  

 

 O contato célula-célula, através de proteínas que se complementam chamadas 

de fatores “on/off”, pode modificar a resposta celular frente a um estímulo 

inflamatório como o LPS, por exemplo. Por essa razão, analisamos alguns destes 

fatores e se eles eram modificados pela exposição prévia à COR T (1µM-24) 

seguido de LPS (10µg/ml-1h) em nossos modelos de cultura mista de neurônios/ 

células da glia e enriquecida de astrócitos.  

 De maneira geral, não verificamos a modulação destes fatores pelos 

tratamentos analisados em ambos os fenótipos de cultur a (figura 4.31). 

 Houve apenas aumento do receptor CX3CR1, majoritariamente presente em 

microglia, cuja ação é inibida quando liga à seu complemento CX3CL1, nas 

culturas mistas, induzido apenas pelo tratamento com LPS (LPS -158±24.5% vs 

ETOH-100%, p<0.05, figura 4.31E). E também observamos um aumento de CD200 

somente em culturas mistas em ambos os grupos expostos ao LPS, que foi 
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independente da exposição prévia à CORT (LPS -1783±894% e CORT LPS-

2173±1165% vs ETOH-100%, p<0.05). O contato de CD200 com seu receptor 

CD200R também exerce ação inibitória (figura 4.3 1G). 

 Figura 4.31. Efeitos da exposição à CORT seguida de LPS os fatores “ON/OFF” em culturas primárias mista de 
neurônios/células da Glia e enriquecida de astrócitos  

 

Efeitos da exposição prévia à CORT (1 µM - 24h) seguido pelo tratamento com LPS (10 µg/mL - 1 hora) nas proteínas Sirpα 
(A,B), CX3CL1 (C,D) CX3CR1 (E,F) de culturas primárias mistas (à esquerda) e enriquecidas de astrócitos (à direita) e das 
proteínas CD200 (G) e CD200R (H) de culturas primárias mistas de neurônios/células da glia derivadas do córtex frontal de 
ratos Wistar neonatos. (Acima de cada gráfico) Imagem representativa dos experimentos de western blot. (Gráfico) Análise 
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densitométrica normalizada da banda indicada. Resultados expressos em % ETOH (100%) ± erro padrão da média  de 4 
experimentos independentes. *p<0.05 vs. grupo ETOH (GzLM, seguido de pós-teste Bonferroni). 

5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização das Culturas Primárias  

 
Diversos protocolos para obtenção de culturas primárias neuronais capazes de gerar 

diferentes padrões (fenótipos) em termos de composição de neurônios, células da glia e seus 

subtipos estão disponíveis na literatura científica. Na grande maioria deles, as culturas são 

confeccionadas com encéfalo de fetos de aproximadamente 18 dias intra-uterinos e 

utilizadas entre o 10 e 12 dias in vitro. Porém, o uso de ratos neonatos (P1-P4) na 

confecção de culturas primárias de células do sistema nervoso central tem sido cada vez mais 

relatado, uma vez que se minimiza o número de animais, já que as matrizes podem ser 

preservadas e pode se estudar as células num estado de maturação mais avançado e ao 

longo de seu desenvolvimento (155, 156). Embora seja ainda bastante discutido se células, 

principalmente neurônios, obtidas de fetos tenham uma melhor sobrevida em cultura que 

células provenientes de neonatos, já existem vários protocolos disponíveis mostrando o 

sucesso de se cultivar células, inclusive neurônios, provenientes de diferentes regiões do 

encéfalo de neonatos e inclusive animais adultos (157, 158).  

Kivell et al., (2000) discutem que áreas rostrais do encéfalo são mais fáceis de serem 

mantidas em cultura e mostraram, usando um protocolo muito similar ao descrito nesse 

estudo, que embora culturas de neurônios do tronco encefálico provenientes de fetos (14, 16 

e 20 dias pré-natais) tenham maior porcentagem de neurônios e mais neurônios bipolares 

que culturas confeccionadas com encéfalos de neonatos (P1 – P6), que apresentam maior 

quantidade de neurônios multipolares e a sobrevivência das células em cultura é comparável 

em todas as idades testadas (155). Além disso, esses autores também mostraram que a razão 

neurônios/células da glia em cultura se manteve constante com o tempo em todas as idades 

testadas e que os neurônios foram viáveis por até 9 dias em cultura. Ainda, nas culturas de 

neonatos, a porcentagem de astrócitos foi de 50 a 72%, bem parecida com as porcentagens 

obtidas da padronização das culturas mistas utilizadas nos nossos experimentos, no qual 

obtivemos aproximadamente 74% de astrócitos, 10% de microglia e 10% de neurônios. 
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O uso de meios de cultura quimicamente bem definidos, como o Neurobasal® e 

Hibernate®, complementos como o B27® e F12® e a porcentagem de soro no meio de cultura 

ou inibidores do crescimento de células da glia, como o citosina-arabinosídeo (AraC) são 

extremamente importantes para a diferenciação dos fenótipos celulares encontrados em 

culturas tanto de fetos como neonatos (138, 159-162) e a variação de cada um desses 

compostos pode explicar as diferenças encontradas nos diferentes protocolos.  

Por exemplo, Ahlemeyer & Baumgart-Vogt (135), usando camundongos C57Bl/6J 

neonatos, obtiveram culturas primárias corticais no 6º DIV com 5% de células imunorreativas 

para astrócitos e menos que 1% de células imunorreativas para oligodendrócitos utilizando 

meio de cultura Neurobasal/®B27®. Wang et al., (163) obtiveram mais de 95% de neurônios 

em cultura no 9º e 10º DIV em meio DMEM/F12 suplementado com 15% de soro fetal 

bovino, 5% de soro de cavalo e adição no 3º DIV de 1 µM de AraC por 48 horas em culturas 

primárias derivadas de córtex frontal de ratos neonatos da linhagem Sprague-Dawley (124). 

Numakawa et al., (2007) (164), utilizando ratos neonatos, com dois dias de vida (P2), 

obtiveram 80% de neurônios no 5º DIV em culturas corticais mantidas em DMEM/F12 

suplementado com 5% de soro de bezerro neonato pré-colostro e 5% de soro de cavalo. Este 

último, com dados semelhantes aos obtidos em nosso fenótipo de cultura enriquecida de 

neurônios.  

Existem inúmeros protocolos para a obtenção de culturas enriquecida de astrócitos que 

utilizam diferentes estratégias experimentais para a separação deste tipo celular. Vários deles 

utilizam a remoção mecânica por agitação enquanto outros utilizam a remoção enzimática 

por tripsinização de culturas mistas. Entretanto, outros métodos como seleção da célula alvo 

pelo uso de substâncias (AraC) (165), separação por gradientes de Percol® (166), separação 

por “beads” magnéticos (167), separação por seleção negativa ou positiva com o auxílio de 

placas revestidas com anticorpos, o chamado “immunopanning” (168) são também 

utilizados.  

Optamos pelo método de separação mecânica por agitação no 14ºDIV, descrito por Ni et 

al. (2010) com pequenas modificações nos tempo e velocidade de agitação das culturas, uma 

vez que existem diferentes protocolos de separação mecânica para remoção da microglia 

resultando em  fenótipos muito semelhantes (139). Por exemplo, Johann et al. (2015) 

utilizaram o método de agitação de culturas mistas derivadas de camundongos neonatos no 

10º DIV por 3 h à 230 RPM com composição de 95% de microglia no sobrenadante e 90% de 
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astrócitos aderido (169). McCarthy e Vellis (1980) utilizaram o método de agitação no 10º 

DIV de culturas mistas corticais de ratos neonatais a 250 RPM por 15-18 horas e obtiveram 

95% de astrócitos (170). A mesma porcentagem de pureza foi obtida por Lin et al.(2016), pela 

agitação no 7º DIV de cultura mista de tecido cortical de camundongos adultos a 180 RPM 

por 18 h seguido de 4 a 5 ciclos de tripsinização (171). E também por Morte et al, (2018), 

através de culturas mistas corticais de camundongos neonatos plaqueadas em poços 

revestidos com L-ornitina em meio contendo 10% Soro fetal bovino desprovido de 

hormônios da tireoide e 1% Glutamax® por 7 dias (172). Todos com pureza final semelhante 

a nossa com 95% de astrócitos. 

Com isso, baseados na literatura e na morfologia das células obtidas em cultura, 

concluímos que os protocolos de cultura aqui descritos foram capazes de gerar células 

viáveis e podem ser considerados bons modelos para estudos in vitro. 

O sistema imune tem função importante em manter a homeostase tecidual e em 

resposta a infecções e danos (15). Tradicionalmente, a inflamação envolve a síntese e 

liberação de mediadores inflamatórios, e no SNC, pode ser tanto neuroprotetora como 

neurotóxica, dependendo do tipo de dano, intensidade e duração da resposta inflamatória e 

composição dos infiltrados inflamatórios (27, 173). 

Neste estudo, utilizamos como modelo de inflamação o tratamento com LPS, 

componente majoritário da parede celular de bactérias Gram-negativas. O LPS tem a 

capacidade de ativar o sistema imune inato, levando à síntese e secreção de mediadores 

inflamatórios essenciais para a resposta imune inata e subsequente resposta adaptativa do 

hospedeiro (15). No SNC, a microglia e os astrócitos expressam receptores capazes de 

reconhecer não somente patógenos (PAMPs) como também ligantes endógenos (DAMPs) 

liberados após dano tecidual ou estresse (6, 73). A microglia expressa a maioria dos TLRs, 

dentre eles o receptor TLR4 (Toll-like receptor 4) que reconhece e transduz o sinal gerado 

pelo LPS (6, 41).  

A presença de TLR4 em células do SNC outras que não a microglia segue um assunto 

controverso (24, 27, 41, 174, 175). Holm et al., (2012) demonstraram em cultura pura de 

astrócitos confeccionadas com o  encéfalo total de camundongos neonatos, que estes não 

expressam TLR4 nem CD14, um componente do receptor de alta afinidade ao LPS, e por isso 

não seriam diretamente sensíveis a este PAMP. Neste mesmo estudo, os autores mostraram 

que a ativação dos astrócitos por LPS ocorreu somente na presença de microglia, sugerindo 



95 

 

 

que esta célula poderia liberar fatores solúveis, tais como as citocinas TNF-α e IL-1β, que 

contribuiriam para resposta dos astrócitos ao estímulo inflamatório (41). Por outro lado, 

Saijo et al., (2009) sugerem que os astrócitos expressam TLR4 em baixos níveis, mas não 

expressam CD14 e, portanto, são menos sensíveis ao LPS que a microglia (176). Ambos 

utilizaram encéfalos totais de camundongos C57BL/6, mas com idades diferentes, P1-3 e P0, 

e métodos de separação diferentes, por gradiente de Percoll e beads magnéticas, 

respectivamente.  McCarthy et al., (2017) pela separação por gradiente de Percoll® seguido 

de purificação por beads magnéticas, também do encéfalo de camundongos C57BL/6, porém 

adultos, observaram presença de TLR4 em baixos níveis e CD14 praticamente ausente, mas 

presença de outros componentes da cascata de sinalização do receptor como  MyD88, Trif, 

Traf3 e Traf6 (33). Nakano et al, (2015) observaram co-localização de TLR4 e GFAP em áreas 

sensoriais dos órgãos cincunventriculares de camundongos adultos (177). Resultados 

semelhantes ao nosso foram encontrado por Ko et al.,(2015), utilizando também cultura 

enriquecida de astrócitos derivadas de córtex frontal de ratos neonatos (178). 

Em nosso modelo de cultura mista de neurônios/ células da glia, verificamos que os 

astrócitos apresentaram difusa marcação para este receptor por todo corpo celular. 

Resultados anteriores de nosso grupo também verificaram forte marcação deste receptor em 

microglia e discreta marcação em neurônios (dados não mostrados). 

Verificamos também a presença do receptor intracelular NLRP3 (NACHT, LRR and PYD 

domains-containing protein 3), componente essencial do complexo do inflamassoma. 

Estudos recentes vêm demonstrando que o NLRP3 pode ser modulado por glicocorticoides. 

Busillo et al. (2011)  mostraram que a exposição de macrófagos à dexametasona (DEX) 

aumenta a transcrição gênica e tradução proteica do NLRP3 e que  após estimulo com ATP, 

essas células têm  sua resposta pró-inflamatória amplificada, medida pelos níveis de IL-1β, 

TNF-α e IL-6, quando comparado   aos macrófagos somente desafiados com ATP (28). Frank 

et al. (2014) demonstraram que na microglia de hipocampo de ratos adrenalectomizados 

tratados cronicamente com CORT há aumento da expressão gênica de NLRP3 e que sua 

resposta pró-inflamatória induzida por LPS está potencializada (medida pelos níveis de IL-1β, 

TNF-α, IL-6 e NLRP3) quando comparada à microglia de ratos não tratados (132).  

No SNC, a expressão de NLRP3 parece não ser restritas à microglia. Em modelo de 

cultura mista, observamos a presença do NLRP3 na região nuclear dos astrócitos. Outros 

estudos também apontam a presença deste receptor neste tipo celular (169, 179, 180). 
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Alfonso-Loeches et al. (2014) observaram uma localização difusa de NLRP3 no citoplasma de 

astrócitos corticais de camundongos (179). Johann et al. (2015) identificaram que os 

astrócitos da medula espinhal de camundongos expressam NLRP3, inclusive, em maior 

proporção do que a observada em microglia desta mesma região (169). Entretanto, ainda há 

um desacordo sobre esse assunto na literatura. Gustin et al. (2015) argumentam que 

somente a microglia expressa NLRP3 e os demais componentes que formam o inflamassoma 

(ASC e caspase 1), sendo este complexo, portanto, funcional nesta célula. Nos astrócitos, 

devido à baixa ou nenhuma expressão dos componentes observada pelos autores, o 

complexo não teria atividade (167). Recentemente, Slowik et al., (2018) mostraram, em 

culturas primárias enriquecida de astrócitos derivadas do córtex de camundongos, a 

expressão de NLRP3 e ASC dispersa em toda célula, além do aumento do mRNA e proteína 

após hipóxia (181).  

A localização celular exata destes receptores também é objeto de estudo e ainda não foi 

elucidada. Wang et al. (2013), utilizando microscopia confocal, mostraram que o NLRP3 está 

localizado no citoplasma de macrófagos de camundongos e não está associado a nenhuma 

outra organela (182).  Essas diferenças encontradas podem ser devidas às variações quanto a 

expressão de NLRP3 entre os astrócitos de diferentes regiões do SNC, como destacado na 

revisão feita por Khakh e Sofroniew (2015)(183). 

Verificamos também a presença dos receptores de glicocorticoides (GR) e o de 

mineralocorticoides (MR). Ambos são expressos em neurônios e células da glia, mas com 

distribuição variável (184-186). Os GRs são mais amplamente expressos em todo encéfalo 

com maior nível nos centros de regulação do estresse, como o núcleo paraventricular do 

hipotálamo (PVN), córtex pré-frontal, hipocampo, amígdala e redes neuronais 

monoaminérgicas ascendentes. No entanto, a expressão de GR muda ao longo da vida, pois 

são altamente expressos na primeira semana de vida nos neurônios da região CA3 do 

hipocampo e núcleos supraquiasmáticos, que desaparecem com o decorrer do tempo (186, 

187). 

Já os MR são expressos em maior quantidade nos neurônios das áreas límbicas, 

particularmente no hipocampo, septo lateral e amígdala (186-188). Em nosso modelo de 

cultura mista de neurônios/células da glia, derivadas do córtex frontal, há presença de ambos 

os receptores nos astrócitos (189, 190).  
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Nosso alvo de caracterização foi o astrócito devido a indícios de que esta célula 

participaria ou seria a responsável pelo fenômeno de potencialização da morte celular 

induzida pelo LPS, após exposição prolongada, além disso, os neurônios e a microglia são 

muito mais bem estudados e a presença destes receptores é mais bem estabelecida (103, 

133, 187, 191). Entretanto, a localização subcelular destes receptores nos tipos celulares não 

está bem descrita em cultura, muito menos ainda, em astrócitos, pois a maior parte dos 

estudos visa localizar estes receptores em neurônios e em cortes de tecido. Apesar de não 

podermos afirmar se a localização do GR é nuclear ou perinuclear em nossa cultura, 

esperávamos um padrão mais parecido com o encontrado para MR, com dispersão por toda 

a célula, já que os astrócitos estão em ambiente controle, não estimulados e com meio de 

cultura livre de hormônios esteroides.  

Unemura et al. (2012), utilizando um modelo de cultura semelhante ao nosso, com 

culturas primárias enriquecida de astrócitos corticais de ratos Wistar neonatos, 

demonstraram por imunocitoquímica, que o GR estava localizado no núcleo dos astrócitos 

mesmo após tratamento com GCs, entretanto, os autores não citam se utilizaram meio livre 

de hormônios, como também não utilizam microscopia confocal para verificar a 

sublocalização dos receptores (130). Embora não tenha sido o objetivo do estudo, pelos 

resultados mostrados por Pusceddu et al., (2016), é possível observar o GR no núcleo de 

outros tipos celulares, além do neurônio marcado, em culturas mistas corticais de ratos 

(192). Três estudos antigos caracterizam a presença de GR e MR em astrócitos de culturas 

primárias derivadas de cerebelo, hipocampo e encéfalo de ratos neonatos (185, 190, 193), 

mas a maioria só relata a localização subcelular após tratamento com dexametasona e, 

portanto, nuclear. Ademais, um deles mostrou que a quantidade destes receptores variou 

em função do tempo em cultura dos astrócitos, sendo maior a concentração de GR em 

culturas com 20 a 30 dias, comparada às culturas com 10 dias in vitro (193). 

Em astrócitos da amígdala lateral de ratos, Johnson et al., (2005) localizaram GR em 

processos gliais próximos de sinapses e também no núcleo destas células, mas não citaram 

se as quantidades eram semelhantes entre os compartimentos subcelulares (191). A 

presença de GR também foi observada por Tatro et al.,(2009) em  astrócitos de culturas de 

prosencéfalo fetal humano, sem relatar a localização subcelular (194), e por Battle et al., 

(2015), em  astrócitos de tecido de hipocampo de ratos, mas com fraca marcação distribuída 

em toda célula (195). Li et al.,(2018) fizeram ensaio de co-localização por imunofluorescência 
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tanto para GR e MR com GFAP+ e verificaram baixa co-localização MR+/GFAP+ e GR+/GFAP+ 

em medula espinhal e gânglio da raiz dorsal de ratos. A co-localização destes receptores foi 

maior em neurônios (196). Esses resultados sugerem que os GR de astrócitos em cultura são 

mais sensíveis do que os em tecido, mas outros experimentos devem ser feitos para 

esclarecer este fenômeno.  

 

5.2 Glicocorticoides, Morte Celular e Priming 

 
Os GCs são os principais hormônios sinalizadores de estresse e os fármacos anti-

inflamatórios mais prescritos para o tratamento de inflamação crônica (83) e na redução de 

edema cerebral (197). Entretanto, concentrações elevadas de GCs são encontradas em 

pacientes depressivos e vem sendo relacionadas à fisiopatologia de doenças psiquiátricas e 

neurodegenerativas. 

De fato, dados de nosso laboratório mostraram que o estresse agudo de contenção (1 h) 

em ratos adultos leva a comportamento do tipo ansioso, além de elevar os níveis de 

corticosterona mensurados imediatamente após estresse (198). Estudos em humanos 

revelam uma forte correlação negativa entre os níveis de cortisol e o volume do hipocampo 

em pacientes com depressão maior (199, 200). A hipótese é que a perda do volume está 

relacionada com atrofia neuronal e glial, já que estudos mostram que o estresse induz a 

atrofia de dendritos de neurônios piramidais do hipocampo de ratos (201, 202) e 

remodelamento de astrócitos no córtex infra límbico, com redução de volume, processos, 

número de ramificações e densidade de GFAP, o que não resultou em perda numérica (203). 

Entretanto, estudos post-mortem no córtex pré-frontal e hipocampo de indivíduos com 

histórico de depressão mostram redução no número de células da glia (204-206), mas não 

no núcleo basolateral da amígdala (BLA)(207). Desta maneira, analisamos se a exposição 

prolongada a CORT (24 h, 1 µM) era capaz de provocar a morte celular em nossos modelos 

de cultura com variados fenótipos. 

 Em nosso modelo, não evidenciamos nenhum efeito citotóxico da CORT em condições 

basais. Da mesma maneira, Yao et al., (2007) não observaram diminuição da viabilidade de 

culturas neuronais de hipocampo de embriões de ratos após tratamento com dexametasona 

(DEX 1-10 µ/24 h), assim como Nakatani et al., (2014) em culturas neuronais de hipocampo 

de embriões camundongos e Roy e Sapolsky (2003), em culturas mistas de hipocampo de 
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embriões de ratos, estes últimos, na mesma concentração e tempo de exposição estudados 

aqui (208-210). Por outro lado, Liu et al., (2011) observaram diminuição da viabilidade e 

aumento de células em apoptose em culturas neuronais de hipocampo de ratos neonatos 

expostas ao mesmo tratamento aqui utilizado (211), o mesmo verificado por Zhu et al., 

(2006), em culturas neuronais de hipocampo de embriões de ratos, expostas por somente 1 

hora de CORT (0.5-1 µM) ou DEX (0.5-5 µM), mensurados após 23 horas da exposição (212). 

 A citotoxicidade induzida por CORT, entretanto, parece ser tempo e dose dependente. 

Em culturas organotípicas de hipocampo de ratos, Kurek et al., (2016) não observaram 

morte celular por necrose ou apoptose após exposição à CORT por 24 horas, porém, após 72 

horas, a morte celular por apoptose foi revelada (213). Em relação à concentração, há vários 

estudos que evidenciaram o efeito citotóxico da CORT quando as células foram expostas a 

concentrações muito superiores à fisiológica e às alcançadas pelo estresse. Por exemplo, 

Crochemore et al., (2005) observaram aumento da morte celular por apoptose em culturas 

neuronais de hipocampo de ratos neonatos expostos a 10µM de DEX por 48 horas (214). 

Outros dois estudos observaram, também com a DEX, aumento da morte celular por 

apoptose e necrose em culturas neuronais de hipocampo de camundongos com 

concentrações superiores a 50 µM e 100 µM, por 24 e 72 horas de exposição, 

respectivamente (210, 215).   

Os diferentes resultados podem ser devidos a diferentes metodologias e 

suplementações do meio de cultura, que podem modificar o fenótipo e consequente  

proporções celulares, o que pode conferir maior ou menor resistência à CORT. Além disso, as 

culturas são ora de camundongos, ora de ratos em diferentes estágios de desenvolvimento. 

Nesta linha, estudos in vivo mostraram que, de fato, a fase de desenvolvimento celular é 

importante para os efeitos citotóxicos da CORT. Llorens-Martin et al., (2011) observaram 

que o estresse por nado forçado somente induziu apoptose em neurônios recém-formados 

(até 1 semana) no giro denteado de camundongos, sugerindo uma ação da CORT na 

modulação do desenvolvimento neuronal (216). Estudos que utilizaram uma única injeção 

de DEX em camundongos (P7) ou ratos (P3) observaram apoptose em células progenitoras 

da camada granular externa do cerebelo e neurônios do subículo dorsal do hipocampo, 

respectivamente (217, 218). Este último estudo também mostrou apoptose em células 

GFAP+, entretanto a maior parte das células em apoptose era neurônios. Esses autores 

sugerem, ainda, que o córtex não foi sensível a apoptose induzida por DEX (218).  
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Os efeitos dos GCs diretamente em astrócitos são menos relatados e os relatos 

existentes não são conclusivos. Yu et al., (2011) não observaram morte celular por apoptose 

em astrócitos de hipocampo de ratos neonatos e adultos injetados com DEX, nem em 

culturas enriquecidas de astrócitos derivadas de hipocampo de ratos neonatos tratados com 

DEX (10 µM-48 h) (73). O mesmo foi visto por Henkel et al., (2014), no qual astrócitos 

derivados de córtex de ratos neonatos expostos à DEX 0.5 µM por 7 dias foram resistentes à 

apoptose (219). Latt et al., (2018) observaram morte celular por apoptose em cultura 

primária de glia hipocampais de camundongos apenas com alta concentração de CORT (500 

µM), entretanto os autores não informaram a composição fenotípica dessas  culturas. Em 

estudo in vivo, Gonzalez-Perez et al., (2011) verificaram que o estresse, por barulhos 

intermitentes ao longo do dia, durante 10 dias consecutivos, reduziu a quantidade de células 

GFAP+ recém formadas e aumentou a proporção de células GFAP+/Casp3+ na zona 

subgranular do giro denteado de camundongos, importante área de neurogênese, 

corroborando os dados de GCs alterando o desenvolvimento celular (215, 220).  

Nos estudos que observaram morte celular induzida por GCs ou estresse, este efeito foi 

mediado por GR, uma vez que o uso de RU-486 (antagonista de GR) reverteu o fenômeno 

(212, 216, 221-223). Os estudos na literatura descrevem somente efeitos protetores do 

 RU486 quando utilizada na presença de outros fármacos ou estímulos, como os descritos 

acima, mas não é frequente o relato dos efeitos provocados somente pelo fármaco, 

principalmente nas células do SNC. Nesse sentido, alguns estudos mostraram que o 

tratamento somente com RU486 não foi capaz de induzir a morte em linhagem de células 

endoteliais humanas (224), pericitos de ratos (225), células HT22, da linhagem neuronal 

derivada de hipocampo de camundongos (140) e hipocampo de ratos neonatos (226).  

Vem sendo amplamente sugerido que o estresse ou doses elevadas de GCs podem levar 

a adaptações e modificações para manter a homeostase e o que tem sido proposto é que 

essas modificações podem levar exacerbar as respostas subsequentes, dependendo do 

estímulo (ver (123, 186)). Por exemplo, os GCs podem aumentar o dano cerebral induzido 

por trauma, isquemia e convulsões, sendo os neurônios particularmente sensíveis a esses 

efeitos (123).  Uma das possíveis adaptações é o “priming” celular, no qual um estresse 

agudo ou crônico amplificaria as respostas neuroinflamatórias a um desafio imune 

subsequente. Nosso laboratório e outros mostraram que os GCs sensibilizam as respostas 

neuroinflamatórias e comportamentais a uma subsequente ativação imune periférica, como 
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por exemplo, o LPS (57, 124, 129, 227-234). Os mecanismos de sensibilização induzidos pelos 

GCs ainda são desconhecidos e cada vez mais estudos têm surgido com esse objetivo. Neste 

sentido, a ordem do desafio imune, se antes ou depois dos GCs, a concentração e a duração 

da exposição aos GCs parecem ser cruciais para determinar se esses hormônios serão 

sensibilizadores ou imunossupressores (123, 235).  

Neste contexto, foi mostrado que concentrações elevadas de GCs in vivo suprimiram os 

níveis basais da expressão do mRNA de CX3CL1 (fractalkina), seu receptor CX3CR1 e CD22 no 

hipocampo de ratos, fatores que restringem respostas inflamatórias, e também aumentaram 

a expressão de mRNA de IL-1β (232). Nossos resultados suportam esses achados uma vez 

que a exposição prolongada à CORT aumentou a secreção de pró-IL-1β para o meio de 

cultura. Observamos também aumento, induzido por CORT, da secreção de caspase 1 

clivada, que como já mencionado anteriormente, é um componente do complexo 

inflamassona, e primariamente responsável pela maturação das citocinas IL-1β e IL-18. 

Estudos recentes têm atribuído outras funções à caspase-1, dentre elas, a de regular as 

respostas celulares frente ao estresse (ver (236)). A secreção de caspase 1 foi vista em 

macrófagos após infecção por salmonela (237)e em queratinócitos após irradiação UV (238), 

mas o motivo pelo qual ela é secretada é ainda pouco conhecido (236). Uma possibilidade é 

que isso aconteça para que ocorra a maturação da pró-IL-1β a IL-1β no meio extracelular, 

propagando, assim, a cascata inflamatória (239, 240). Em nosso modelo, tanto a secreção de 

pró-IL-1β quanto da enzima caspase1 clivada estão aumentadas na presença de CORT. 

Além do aumento de fatores inflamatórios (pró-IL-1β e Casp1), nós observamos a 

diminuição de TGFβ1 no meio extracelular. O TGFβ1 é conhecidamente um fator anti-

inflamatório, induzido também pelos GCs, como componente de suas ações anti-

inflamatórias. O TGFβ1 pertence a uma família de proteínas sinalizadoras multifuncionais 

com funções de controle do crescimento celular, diferenciação, imunossupressão e reparo 

após lesão tecidual. No SNC, é presumidamente secretado pela microglia e astrócitos apenas 

em reposta a um insulto (para revisão ver (241)). Este aumento de fatores pró-inflamatórios, 

diminuição de fatores anti-inflamatórios e ausência de morte celular observados em nossas 

condições experimentais sugerem que a CORT estaria sensibilizando (priming) as células em 

cultura. 

Frank et al., (2007, 2010) observaram que o estresse por choque inescapável na cauda 

(IS) aumentou o número de células MHCII+ no hipocampo e giro denteado de ratos e que 
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estes se co-localizavam com Iba-1, marcador de microglia, e não com GFAP, marcador de 

astrócitos. Os autores verificaram também aumento da expressão do RNAm de MHCII e 

CD200 após IS no hipocampo, confirmando após isolamento da microglia, que este aumento 

de expressão vinha, em sua maior parte, deste tipo celular (229, 230). No estudo seguinte, 

no qual a CORT (2.5 mg/kg, s.c) foi injetada e as análises foram feitas 28 horas depois, 

verificou-se aumento de RNAm de Tlr2 e Il6 e aumento das proteínas IL-1α, IL-6, IL-2, IL-4, 

MIP2 e RANTES (230). Mais tarde, o mesmo grupo, utilizando o mesmo modelo de estresse 

(IS) e analisando a mesma região do SNC, mostrou aumento de RNAm de Ikba e Hmgb1, este 

último também aumentado na microglia isolada pós-estresse. Além disso, também foi 

observado aumento das proteínas NLRP3 e NFKB, mensurados imediatamente após IS (55), 

caracterizando um estado de sensibilização e destacando a importância da microglia neste 

fenômeno. 

O priming das células apenas é confirmado se na exposição subsequente a um estímulo 

inflamatório há uma exacerbação da resposta (132, 230). Desta maneira, é bem aceito que o 

LPS pode induzir inflamação no SNC com uma única injeção periférica (242), sendo muito 

utilizado como modelo de neuroinflamação. Por isso, nosso o próximo passo foi confirmar se 

este fenômeno estava de fato ocorrendo em nosso modelo experimental. 

Nossos dados sugerem que o priming pode ocorrer também na ausência do estímulo 

inflamatório, já que a simples troca para um meio mais rico em nutrientes (reperfusão) 

induziu a morte celular por apoptose nos grupos expostos somente à CORT em culturas 

mistas.  

Em nosso modelo, o tratamento com LPS induziu morte celular, efeito potencializado 

pela exposição prévia à CORT em culturas mista de neurônios/células da glia. Neste caso, 

diferente do observado após a reperfusão do sistema, cuja morte celular foi principalmente 

por apoptose, houve predominância de células em necrose, observadas tanto pelo ensaio de 

LDH como pelo ensaio de AO/PI. Esses dados, aliados aos dados anteriores, sugerem que a 

exposição à CORT pode ter sensibilizado nossas células das culturas mistas.  

Frank et al., (2007,2010), nos estudos já citados, demonstraram que tanto o estresse 

quanto a administração in vivo de CORT potencializou a resposta pró-inflamatória da 

microglia do hipocampo isolada e exposta, ex vivo, ao LPS (229, 230), estabelecendo uma 

relação direta entre a elevação de CORT e a sensibilização da microglia do hipocampo de 

ratos. Entretanto, neste estudo eles verificaram somente parâmetros inflamatórios sem 
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mensurar os parâmetros relacionados à morte celular. O mesmo foi visto por De Pablos et al. 

(2006), no qual mostraram que o estresse induz perda neuronal e potencializa a perda de 

astrócitos e neurônios no local da injeção, comparados aos animais não estressados e 

injetados com LPS, em ratos submetidos a 9 dias de estresse crônico imprevisível, seguido de 

desafio inflamatório com LPS intra-cortical (128).  Este mesmo grupo, mais tarde (2014), 

mostrou que o mesmo modelo de estresse seguido de injeção de LPS na substância negra, 

também potencializou a perda de neurônios dopaminérgicos e astrócitos da região (227).   

Pelos nossos ensaios de morte celular, não podemos afirmar qual tipo celular está em 

necrose ou apoptose, entretanto o fenótipo do modelo, a morfologia celular, e o fato da 

literatura mostrar principalmente morte neuronal e astrocitária, sugerem que essas células 

são as que estão provavelmente morrendo em nosso modelo.   

Outro fato que corrobora a teoria de priming é que somente o grupo previamente 

exposto à CORT e exposto ao LPS, em culturas enriquecidas de neurônios, apresentou 

aumento de morte celular. Esta morte celular pode ser devida à presença de células da glia 

(23%), sendo 8% microglia e 15% astrócitos, que mesmo em menor proporção, podem ainda 

responder ao estímulo, já que foram previamente sensibilizadas pela CORT. Lehnardt et al. 

(2003) relatam que a morte neuronal depende da presença de microglia, pois o LPS não 

induziu morte neuronal em modelo de cultura enriquecida de neurônios, composto por 90-

95% deste tipo celular (174), mas levou a extensa morte neuronal em culturas primárias 

mistas de ratos. Os autores verificaram também que o efeito citotóxico do LPS foi 

dependente da presença do receptor TLR4, já que o LPS não induziu morte em culturas 

derivadas de camundongos tlr4 knockout. Corroborando nossos dados e os de Lehnardt, 

Nimmervoll et al. (2013) relataram que a inflamação induzida por LPS causou rápidas 

alterações no padrão de disparos espontâneos dos neurônios do córtex de ratos neonatos 

em cultura organotípica com consequente aumento de morte dependente de citocinas 

secretadas pela microglia (243). Nenhum dos estudos acima citados analisou a contribuição 

dos outros tipos celulares nesta resposta.  

Nossos dados também sugerem que a ausência, ou a drástica redução de neurônios e 

microglia em cultura, tornam os astrócitos insensíveis ao priming celular, uma vez que em 

culturas enriquecidas de astrócitos, não verificamos aumento de morte celular em nenhuma 

condição testada, corroborando os dados em que os astrócitos parecem ser mais resistentes 

aos efeitos da CORT quanto à morte celular induzida por este hormônio (73). 
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Há uma vasta literatura sugerindo que os efeitos da CORT no contexto analisado aqui 

são mediados pelos GR (124, 129, 227). Nossos dados parcialmente corroboram tais achados 

à medida que observamos diferenças entre à exposição ao RU486 e CORT em ambiente 

controle (sem LPS) e em ambiente inflamatório (com LPS), sugerindo que o efeito da CORT 

na morte celular, não é totalmente dependente de GR e que outros fatores contribuem para 

a morte observada. Ainda, podemos inferir que a morte celular e o tipo de morte induzido, 

necrose ou apoptose, podem depender do fenótipo da cultura, pois revelamos a toxicidade 

ao RU486 em ambiente controle, nas culturas mistas e enriquecidas de neurônios, que foi 

perdida na presença de LPS. Já em culturas enriquecidas de astrócitos, a toxicidade ao 

RU486 se manteve inclusive na presença de LPS.     

Estes resultados despertam a curiosidade sobre as ações do RU486 nos diferentes tipos 

de células do SNC e tornam as possibilidades muito mais complexas. Sabe-se que além de 

ser antagonista GR, o RU486 também é antagonista dos receptores nucleares de 

progesterona (PRs), PR-A e PR-B (244). A progesterona também é um neuroesteroide com 

funções desde crescimento e diferenciação celular até um papel na formação de mielina 

(245). Esses receptores nucleares são constitutivamente encontrados em neurônios e 

induzidos nas células da glia após uma lesão (246). Além destes receptores, existem mais 

três receptores de membrana e dois componentes de membrana, amplificando os 

mecanismos de ação deste hormônio, e mais, estes últimos receptores parecem não serem 

bloqueados por RU486 (247). Existem dados na literatura que apontam que os astrócitos 

sintetizam a progesterona a partir do colesterol (248), realçando a possível importância 

deste hormônio no funcionamento desta célula e do SNC. Sun et al., (2016) descreve que os 

receptores de progesterona de membrana Pgrmc1 estão envolvidos na secreção de BDNF 

maduro pela glia, promovendo sobrevivência neuronal e sinaptogênese,  destacando a 

importância da glia na neuroproteção exercida pela progesterona (249). 

É importante destacar que as células das culturas mistas de neurônios/ células da glia e 

enriquecidas de astrócitos foram mantidas em meio de cultura suplementado com soro livre 

de hormônios esteroides, enquanto que as culturas enriquecidas de neurônios foram 

mantidas em meio rico em hormônios provenientes do composto B27, necessário para a 

manutenção deste fenótipo em cultura. Assim, nas culturas mistas e enriquecidas de 

astrócitos, onde a CORT por si só não induziu morte celular por necrose, e a única fonte de 
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esteroides foi o tratamento com CORT, podemos afirmar que esta morte  celular observada 

é devido a ações desencadeadas pelo próprio fármaco, o RU486.  

Embora não haja muitos estudos sobre os efeitos citotóxicos deste fármaco tanto in vivo 

quanto in vitro, nossos resultados sugerem que o bloqueio dos GR e PRs seja a causa 

primaria de morte induzida pelo RU486, realçando um papel essencial destes receptores na 

manutenção celular frente a estímulos como a reperfusão (em nosso caso, a simples troca 

do meio de cultura), uma vez que não foi observado efeito citotóxico do RU486 nas 24 horas 

que antecedem a troca do meio. Estes efeitos parecem ser não genômicos e rápidos, 

mediados pela ativação de cascatas de sinalização intracelular, visto que o tratamento por 

apenas uma hora com LPS foi capaz de modificar tal fenômeno. Outro achado apresentado 

aqui que corrobora a importância dos GR e PRs é o observado em culturas enriquecidas de 

astrócitos, no qual em todos os grupos expostos ao RU486, houve aumento da morte. Em 

relação especificamente ao GR, nos astrócitos, a exposição à CORT, em ambiente 

inflamatório, foi protetora, uma vez que diminuiu a morte celular comparada ou mesmo 

grupo sem CORT, sugerindo uma possível participação de MR nesses efeitos protetores. A 

mesma lógica pode se aplicar às culturas enriquecidas de neurônios, pois os hormônios 

contidos no suplemento B27, após bloqueio dos GR/PRs pelo RU486, podem agir 

preferencialmente em MR. 

A maior parte dos estudos mostra que exposição à CORT leva a apoptose celular e não à 

necrose enquanto que nossos dados sugerem que o tipo de morte celular induzido por CORT 

depende do estímulo posterior, por exemplo, após um estímulo “estéril”, a CORT induziria 

apoptose, caso contrário, provocaria necrose. Esse cenário nos levou às seguintes perguntas: 

será que o “priming” celular é o responsável por este fenômeno? Quais são os mecanismos 

desta mudança?  

A análise aqui realizada apresenta uma maneira simplificada de mostrar o tipo de morte 

celular observado, uma vez que a confirmação dos diferentes tipos de morte é complexa e 

outros parâmetros, além dos avaliados em nosso estudo, devem ser analisados, para 

propriamente classificá-las dentro das categorias de apoptose e necrose. De fato, estudos 

sobre os diferentes tipos de morte celular vêm se expandindo rapidamente na literatura e 

com isso, inúmeros tipos de morte e suas características vem sendo descritas (250).  

 

5.3 Glicocorticoides, NFKB e Interações Celulares  
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Uma das ações anti-inflamatórias dos GCs se dá pela inibição direta ou indireta da 

ativação de fatores de transcrição, principalmente do NFKB. Porém, estudos recentes vêm 

mostrando que os GCs não são totalmente anti-inflamatórios, podendo mesmo ser pró-

inflamatórios e que esta mudança pode depender, em parte, da ordem temporal entre a 

exposição à CORT, do desafio inflamatório e do tipo celular (230, 251), como já mencionado. 

Nosso laboratório mostrou que níveis elevados de GCs, observados após estresse crônico 

imprevisível ou administração de CORT, são capazes de potencializar a ativação do NFKB 

induzida por LPS sistêmico no córtex frontal e hipocampo, e que este efeito é dependente da 

ativação de GR, pois o tratamento prévio com o RU486, antagonista de GR, bloqueia estes 

efeitos (124). 

Nossos resultados mostraram que em células corticais derivadas de ratos neonatos, o 

LPS é capaz de ativar o NFKB 1 hora após o início da exposição, entretanto, neste modelo, a 

exposição prévia à CORT não modificou a ativação de NFKB induzida por LPS, não a 

impedindo e tampouco a potencializando. Esses resultados divergem daqueles observados 

em modelo de cultura cortical mista derivada de embriões de ratos, em dados prévios de 

nosso laboratório (125). Uma das explicações pode residir na possível diferença quanto à 

expressão de GR entre as culturas de embriões e a de neonatos (193, 218), também relatada 

no desenvolvimento do cérebro humano (37, 186, 252), já que mais ou menos GR pode 

acarretar em diferenças na resposta frente à exposição à CORT, observadas, por exemplo, 

entre as próprias regiões do SNC, nas quais GR tem expressão variável (134, 186). 

Entretanto, nossos resultados são claros em revelar a ausência do efeito anti-inflamatório 

clássico da CORT. Ainda, a adição de RU486 também não modificou a ativação de NFKB 

induzida por LPS. Estes resultados corroboram a hipótese que a morte celular induzida por 

mifepristona, observada em nossos experimentos, é provavelmente devido à efeitos não 

genômicos e mais rápidos, e não devida a ativação do NFKB,  nas culturas mistas nesta 

condições.  

Apesar de não verificarmos potencialização do NFKB induzida pelo LPS após exposição 

prolongada à CORT nos experimentos realizados com lisados celulares, nós verificamos que a 

sensibilização à CORT de fato ocorreu, já que houve potencialização pela exposição à CORT 

da secreção da citocina Il-1β ao meio extracelular, induzida pelo LPS, caracterizando um 

microambiente pro-inflamatório em culturas mistas.   
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Il-1β é uma potente citocina capaz de ativar a imunidade inata, induzindo a expressão 

de várias outras citocinas e quimiocinas inflamatórias, favorecendo a infiltração de 

leucócitos, aumentando a atividade fagocítica e bactericida das células imunes, melhorando 

a atividade do sistema complemento e facilitando a ativação das respostas imunes 

adaptativas. As concentrações aumentadas no plasma ou no SNC de Il-1β estão sendo 

correlacionadas à gravidade de doenças como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, 

epilepsia, depressão, ansiedade e autismo (revisado em (253)). 

Em estudo recente, Zhang et al., (2018) mostraram que a injeção 

intracerebroventricular de Il-1β (10 ng) por 14 dias consecutivos induziu comportamento do 

tipo ansioso e anedonia em ratos, com aumento da concentração sérica de CORT, de TNFα e 

Il-6, e diminuição de BDNF na amígdala. Além disso, os autores observaram que o 

tratamento destes ratos com RU486 atenuou estes parâmetros (254), sugerindo participação 

do GR na ação central da Il-1β. Outros trabalhos do mesmo grupo mostraram que injeções 

subagudas de Il-1β induziram a secreção de CORT, ativaram a microglia e respostas 

inflamatórias no hipocampo, diminuíram a secreção de acetilcolina e prejudicaram a 

memória (255, 256). 

Além da secreção aumentada de Il-1β pelas células, verificamos também que o LPS 

elevou a expressão dos RNAm da Casp1 e Tnf. Não verificamos aumento na expressão de 

RNAm dos outros fatores pró-inflamatórios analisados (Il-6 e Nlrp3) que também são 

comumente modulados pelo LPS nestas condições (55, 231). Esta ausência de modulação 

não necessariamente significa que o LPS não modulou estes genes, já que a expressão do 

RNAm pode ser um processo transiente, ocorrendo em momentos diferentes após o 

estímulo. Por exemplo, Kelly et al., (2018) mostraram que o pico de expressão do RNAm 

destas citocinas após injeção subcutânea de LPS em camundongos, é entre 2 a 6 horas após 

o tratamento com LPS, logo, podemos inferir que somente os processos mais rápidos 

poderiam ser observados em 1 hora de tratamento, como aqui analisados (257). Importante 

mencionar que nos nossos dados anteriores, onde houve potencialização da resposta 

inflamatória ao LPS pela CORT, em culturas embrionárias de córtex, foi observada após 2 

horas do LPS, o que pode explicar o porquê não vimos esta potencialização aqui, frente à 

ativação do NFKB (125). 

O fator de necrose tumoral α (Tnfα), assim como a Il-1β, é uma citocina com inúmeras 

funções fisiológicas e seu excesso é visto em diversas doenças periféricas e centrais (258, 
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259). A liberação desta citocina também é potencializada pelo estresse ou exposição à CORT 

seguida de estimulo inflamatório com LPS (57, 229, 230). 

Resultados de nosso laboratório sugerem que a exposição previa à CORT potencializa a 

expressão do mRNA tanto de Il1b quanto de Tnf induzida por LPS, de maneira concentração 

dependente, produzindo a clássica curva em U invertida dos glicocorticoides, já que doses 

baixas e altas de CORT são anti-inflamatórias, enquanto que concentrações intermediárias 

são pró-inflamatórias (260). Esse efeito também se mostrou região dependente, sendo 

observado no córtex frontal e hipocampo, porém não no hipotálamo de ratos (57). Nesses 

experimentos, entretanto, a atividade do NFKB e os efeitos decorrentes de sua ativação 

foram medidos utilizando um homogenato de células, fazendo, assim, com que a 

contribuição de cada tipo celular não pudesse ser analisada.  

Como já mencionado anteriormente, a função do NFKB no SNC depende do tipo celular 

onde ele é ativado. Trabalhos sugerem que enquanto a ativação neuronal deste fator seria 

benéfica e poderia estar envolvida em processos de plasticidade neuronal e 

desenvolvimento celular (261), sua ativação em células da glia, principalmente na microglia, 

estaria envolvida nos processos inflamatórios e degenerativos, com aumento da síntese e 

liberação de citocinas e produção de espécies reativas de oxigênio (6, 44).  Por esse motivo 

resolvemos verificar a localização do fator de transcrição NFKB especificamente nos 

diferentes tipos celulares. A localização nuclear do RELA foi utilizada como um indicativo de 

ativação do fator de transcrição NFKB. 

 Resultados de nosso laboratório sugerem uma possível ação constitutiva do NFKB em 

neurônios, que apresentaram uma elevada localização nuclear do RELA, tanto em ambiente 

basal como em ambiente inflamatório com LPS. Além disso, os neurônios não modificam 

esta alta localização nuclear de RELA quando estão em maior número, em cultura 

enriquecida de neurônios, ou quando estão em menor número, em culturas mistas, 

mantendo um padrão constante de RELA nuclear, independentemente da exposição à CORT 

ou LPS (dados não publicados). Neste sentido, a literatura descreve a ativação constitutiva do 

NFKB em neurônios glutamatérgicos no hipocampo e córtex cerebral, como também em 

outras partes do encéfalo, como amígdala, bulbo olfatório, cerebelo e hipotálamo; e sugere 

ainda a participação do NFKB no aprendizado e na memória, plasticidade estrutural, 

diferenciação celular, neurogênese e neuroproteção (261). 
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Seguindo o raciocínio de separação da resposta por tipo celular, o mesmo foi realizado 

para a localização nuclear de RELA em microglia. Dados anteriores de nosso laboratório 

mostraram que este tipo celular apresenta baixa localização nuclear de RELA em ambiente 

controle (sem LPS), que se torna praticamente 100% após adição de LPS, 

independentemente do tratamento prévio com CORT e se em ambiente com mais astrócitos 

(culturas mistas) ou mais neurônios (enriquecida de neurônios) (dados não publicados). 

Esses resultados demonstram que a microglia é extremamente sensível ao insulto 

inflamatório com LPS, fato amplamente descrito na literatura (229, 230, 235).   

Enquanto os neurônios e a microglia não apresentaram diferenças nas respostas frente a 

variações das diferentes composições fenotípicas, os astrócitos mostraram-se bastante 

sensíveis aos GCs. Nossos dados anteriores demonstraram que a localização nuclear de RELA 

variou entre os modelos de cultura mista e enriquecida de astrócitos nas mesmas condições 

analisadas para os neurônios e microglia (dados não publicados). Por esse motivo, neste 

estudo voltamos a nossa atenção a este tipo celular. 

Como pressuposto e corroborando os dados anteriores, os astrócitos foram 

extremamente sensíveis à CORT e à mudança de microambiente dependente do fenótipo da 

cultura, como também entre os ambientes controles e inflamatórios, com adição de LPS, em 

relação à localização nuclear de RELA.  Esses resultados são bastante interessantes, à medida 

que a exposição à CORT resulta em uma ação anti-inflamatória clássica nos astrócitos em 

ambiente controle (sem LPS), pois houve redução da localização nuclear de RELA, em 

diferentes fenótipos de cultura. 

Os efeitos da CORT mudam drasticamente na presença de LPS e são modulados pela 

proporção de células em cultura. Van Loo et al. (2009) em modelo de cultura primária de glia 

de encéfalo camundongos neonatos, observaram que a exposição prévia à DEX não foi capaz 

de reduzir a localização nuclear de RELA em culturas tratadas com IL-1β (262), igualmente ao 

observado por nós em culturas mistas. A semelhança entre o nosso modelo de cultura mista 

e o modelo de cultura de glia de van Loo é a presença de 10% de microglia. Esses dados 

estão em linha com nossos resultados anteriores onde não vemos efeito anti-inflamatório da 

CORT quando em ambiente inflamatório. Ademais, esses resultados corroboram dados da 

literatura que relatam que a microglia pode atuar modulando a resposta inflamatória dos 

astrócitos ao secretar citocinas que irão por sua vez, ativar os astrócitos (40, 46, 133, 195, 

229).  
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Entretanto, se isso fosse verdade absoluta, em nossa cultura enriquecida de astrócitos, 

no qual temos 5% de microglia, nós veríamos a mesma resposta com bloqueio ou falta do 

efeito anti-inflamatório pela CORT. Nossos resultados contradizem esta hipótese, pois 

verificamos que a CORT manteve seu efeito anti-inflamatório, em relação a localização 

nuclear de RELA, mesmo em ambiente inflamatório. Esses resultados nos deixam algumas 

perguntam: será que a redução pela metade da microglia já seria suficiente para mudar 

completamente a resposta à CORT dos astrócitos? Ou será que ausência da comunicação 

com neurônios é mais significante para esta resposta? Ou ainda, somente quando há 

presença dos três tipos celulares, a microglia modula os astrócitos? Ou são os neurônios que 

modulam a resposta dos astrócitos nestas condições? 

 Os astrócitos eram tidos como elementos somente de suporte como já mencionado, mas 

essa ideia vem mudando ao longo do tempo e inúmeros estudos vêm descrevendo novas 

funções fisiológicas e atribuindo a contribuição dos astrócitos em várias doenças 

neuropsiquiátricas (74, 263). Nesse sentido, ao analisar a literatura científica do NFKB neste 

tipo celular, no contexto inflamatório, esse fator está associado a ações pró-inflamatórias 

após trauma da medula espinhal (264) e em modelo de EAE (79) em camundongos, pois 

ambos os estudos verificaram melhora na recuperação dos animais quando inibiram 

trangenicamente o NFKB em astrócitos. Outro estudo relata que há presença de NFKB em 

astrócitos do córtex de ratos após traumatismo craniano por percussão fluida (265) que está 

relacionada ao inchaço dos astrócitos neste modelo. Além disso, o aumento de NFKB em 

astrócitos foi correlacionado à patogênese da doença de Huntington (266).   

Muito pouco se sabe sobre como os astrócitos se adaptam ao estresse celular induzido 

pelos GCs. Existem alguns trabalhos na literatura científica que relatam algumas ações do 

tratamento com GCs em astrócitos, já descritos anteriormente, como por exemplo, a inibição 

da proliferação (73) e diminuição do número de astrócitos (130). O estresse crônico pode 

ativar os astrócitos e aumentar a expressão e síntese de GFAP (267) ou pode causar atrofia, 

com menos ramificações e menos GFAP, relatado em encéfalos de ratos submetidos a 

estresse crônico imprevisível ou psicossocial (203, 268). Recentemente, Champeil-Potokar et 

al. (2016) mostraram que o tratamento prolongado (2 e 6 dias) com CORT (100nM) de 

culturas enriquecidas de astrócitos estimulou a reciclagem de glutamato, aumentando sua 

recaptação pelos astrócitos e a síntese da enzima glutamina sintetase, deste modo, 

controlando a quantidade de glutamato na fenda sináptica e promovendo proteção aos 
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neurônios contra a excitotoxicidade glutamatérgica, além também de relatarem alterações 

no citoesqueleto dos astrócitos após tratamento com CORT (269). Os mecanismos celulares 

ainda não estão claros e demandam mais estudos para elucidar como os GCs e o estresse 

podem regular as funções dos astrócitos, tanto as aumentando como também as 

diminuindo. 

Diante dos efeitos observados com CORT nos astrócitos, verificamos se os mesmos eram 

mediado por GR.  Nas culturas enriquecidas de astrócitos, em ambiente inflamatório, o 

bloqueio de GR pelo RU486 potencializou a  localização nuclear de RELA, que foi revertida 

pela exposição concomitante à CORT, sugerindo que nestas condições a ação anti-

inflamatória de CORT, nos astrócitos, é mediada por GR.  Já nos astrócitos de culturas mistas, 

também em ambiente inflamatório, o bloqueio de GR atenuou a localização nuclear de RELA 

induzida por LPS, sugerindo o oposto do que vimos nas culturas enriquecidas de astrócitos, 

ou seja, um efeito pró-inflamatório de CORT também mediado por GR. Esses dados sugerem, 

ainda, que possa haver um crosstalk entre o receptor GR e o NFKB, pois o GR participaria da 

manutenção da localização nuclear do RELA induzida por LPS. Rao et al. (2011) relata que a 

co-ativação de GR e NFKB modifica o repertório de genes regulados por cada um e esta 

associação resulta em novos sítios de regulação no DNA, alterando as vias de sinalização de 

ambos (270). Esse crosstalk pode ocorrer em vários momentos, desde a translocação nuclear 

à transcrição dos genes, já que em muitos deles as vias se sobrepõem com uso comum de 

co-chaperonas, co-ativadores e vias de sinalização como as quinases p38 MAPK, JNK, PKC, 

PKA e ERK1/2. As interações GR-NFKB são uma via de mão dupla, já que pode existir a 

repressão de GR na via NFKB e do NFKB na via do GR. Essas interações vêm sendo creditadas 

como possíveis mecanismos de resistência aos glicocorticoides (revisado em (97)).  Se isso de 

fato ocorre, este fenômeno explicaria, pelo menos em parte, as diferentes respostas 

encontradas em nosso estudo. 

Seguindo esse racional, após a imunoprecipitação de GR, verificamos a presença do 

complexo GR-RELA em todos os grupos analisados, corroborando dados da literatura os 

quais relatam que, mesmo na ausência do ligante, o GR pode interagir com as subunidades 

RELA e p50 do NFKB, assim como também pode interagir com a proteína inibitória do NFKB 

(Ikb) (271), evidenciando a estreita proximidade entre as vias de sinalização do GR e NFKB. 

Nossos dados mostram que o tratamento com LPS aumenta a expressão do complexo GR-

RELA nas células de cultura mista, um efeito não modulado pela exposição prévia à CORT. Por 
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outro lado, em culturas enriquecidas de astrócitos, verificamos a presença do complexo GR-

RELA, mas ele não foi modulado por nenhum tratamento. Não achamos dados na literatura 

científica da formação desse complexo em astrócitos. Nossos resultados dão indícios que as 

interações GR-NFKB nestes modelos de cultura podem realmente acontecer e são diferentes 

frente à composição fenotípica.  

Outro resultado interessante encontrado nas culturas mistas foi o fato de que, em 

ambiente controle sem LPS, o tratamento prévio com RU486 aumentou a localização nuclear 

do NFKB em astrócitos somente na presença de CORT, e o contrário foi visto nas culturas 

enriquecidas de astrócitos, sugerindo que o bloqueio de GR pode levar os GCs a atuarem em 

outros receptores, como por exemplo, o MR, e este por sua vez poderia aumentar a 

localização nuclear do RELA. De fato, foi mostrado que o bloqueio dos GR pode exacerbar a 

ação dos MR também presentes (272, 273). Crochemore et al., (2005) mostraram, em 

cultura hipocampal de ratos neonatos, que a aldosterona, agonista dos MR, diminui o 

número de neurônios em apoptose induzida pelo tratamento com DEX, enquanto que a 

administração do antagonista de MR, a espironolactona, aumenta o número de neurônios 

em apoptose (214). Entretanto, em uma abordagem diferente, Ogita et al., (2012) relataram 

uma ação pró-inflamatória de MR no hipocampo de camundongos injetados perifericamente 

com TMT (trimetilestanho), conhecido por causar degeneração neuronal. O TMT, 

concomitante com aldosterona ou mifepristona, teve sua neurotoxicidade aumentada, 

enquanto que no tratamento concomitante com espironolactona, a neurotoxicidade do TMT 

foi reduzida (274). Esses trabalhos mostram, em sua maior parte, os efeitos opostos destes 

dois receptores, corroborando a teoria de que o balanço da ativação entre MR/GR pode ser 

essencial para o efeito final, pressupondo que a ação conjunta de ambos mantém a 

homeostase, enquanto que a ativação preferencial de um ou outro leva a doenças ou 

proteção (273, 275). O “desbalanço” entre os receptores no córtex pré-frontal e regiões 

hipotalâmicas vem sendo implicado como uma das causas da depressão maior em pacientes 

(44). Animais SHR são ratos que desenvolvem espontaneamente a hipertensão e são 

utilizados para estudar esta doença. Brocca et al., (2017) confirmaram que este modelo 

possui 2.5 vezes mais RNAm de MR, além de possuir um aumento de imunorreatividade para 

MR em células GR+ no hipocampo comparada a ratos controle. O estudo ainda correlaciona 

este aumento de MR hipocampal à expressão aumentada de fatores pró-inflamatórios como 

a enzima Cox-2 e a proteína NLRP3 (276). Outros estudos verificaram que o uso de 



113 

 

 

antagonista de MR ou deleção genética do MR em células mieloides é protetor em modelos 

de isquemia em camundongos (277, 278).  

Outra possibilidade que poderia explicar nossos resultados é a formação de 

heterodímeros de GR-MR, já que ambos GR e MR são observados na mesma célula 

(astrócito) em nosso modelo de cultura mista. A formação dos heterodímeros MR/GR foi 

mostrada in vitro (279-282) e foi relatada como dependentes de concentrações mais altas de 

CORT (283), ou seja, os MR, com 10 vezes mais afinidade que os GR pela CORT, formam 

predominantemente homodímeros em baixas concentrações, entretanto, em altas 

concentrações de CORT, como em situações de estresse e nos picos circadianos, a ocupação 

de GR aumenta, assim como a probabilidade da formação de heterodímeros (280, 283).  

Ademais, esses heterodímeros podem ocupar o mesmo GRE em hipocampo (284). 

Recentemente, Pressman et al. (2016) amplificaram as possibilidades e mostraram que os GR 

se ligam como dímeros e até tetrâmeros predominantemente às regiões promotoras no DNA 

(285).  

Em nossos modelos, de fato, observamos a presença do complexo GR-MR em todos os 

grupos de tratamento, da mesma forma ao visto com p65. De maneira muito interessante, 

nossos resultados mostraram que a exposição prévia à CORT parece facilitar a formação 

desses heterodímeros num ambiente inflamatório, porém não basal, uma vez que presença 

do complexo GR-MR estava aumentada nos grupos expostos à CORT e tratados com LPS em 

culturas mistas de neurônios/ células da glia.  A presença do complexo GR-MR foi observada 

em todos os grupos de tratamento em culturas enriquecidas de astrócitos, mas foi não 

observado modulação frente aos tratamentos. Mais experimentos estão sendo realizados 

para a confirmação desses achados e será confirmada posteriormente.  

Ainda pouco se sabe sobre o resultado biológico desse processo, mas a possibilidade da 

formação de heterodímeros, e mais ainda tetrâmeros, pode ampliar muito a diversidade 

funcional dos receptores, já que os GCs modulam uma grande quantidade de genes (280, 

286). 

Em vista disto, analisamos os fatores relacionados ao funcionamento do GR (Nr3c1) 

como sua própria expressão, além da expressão da enzima 11βHSD1 (Hsd11b1), que 

aumentaria a concentração in situ de CORT, pois ela converte a cortisona, inativa, em 

corticosterona, ativa, mas nenhum dos dois genes foi modulado em ambiente inflamatório 

com LPS em ambos os fenótipos analisados (287). A falta de regulação do próprio gene nos 
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grupos expostos à CORT pode indicar que a função destes receptores está comprometida, já 

que estudos relatam que há uma diminuição na expressão de GR após estresse crônico ou na 

presença de altas concentrações de GCs (288-291).  

De maneira inesperada, porém muito interessante, a falta de responsividade do GR foi 

confirmada, pois a expressão dos genes Gilz e Fkbp5, efeitos genômicos clássicos decorrentes 

ativação de GR, não foram moduladas pela exposição à CORT em culturas mista de 

neurônios/células da glia, mas foi visto nas culturas enriquecidas de astrócitos (292, 293). 

Esses resultados sugerem fortemente que o GR em culturas mistas tem sua transcrição 

genômica prejudicada, por exemplo, pela presença de heterodímeros MR/GR, e por isso 

vemos potencialização de fatores inflamatórios pela exposição à CORT em culturas mistas, o 

que não acontece em culturas enriquecidas de astrócitos.  

 Nosso próximo passo para estudar essas interações celulares foi eliminar a influência da 

microglia e manter a neuronal das culturas mistas de neurônios/células da glia, já que 

obtivemos indícios que a microglia pode modular a respostas inflamatórias neste modelo, 

como já mencionado. Com o uso da minociclina, inibidor da microglia muito utilizado, 

observamos que houve considerável diminuição da localização nuclear de RELA induzida por 

LPS em astrócitos de culturas mistas, mas não as reverteu a patamares controle. Esses 

resultados sugerem que a microglia realmente participa ativamente da resposta do astrócitos 

ao LPS, corroborando nossos dados anteriores e dados da literatura, no qual a resposta dos 

astrócitos ao LPS pode depender da presença de uma microglia funcional (41). 

Recentemente, Norden et al. (2016) mostrou que existe uma indução temporal na expressão 

de citocinas pró-inflamatórias acompanhada primeiramente pelo aumento da 

imunorreatividade de Iba-1 e em seguida pelo aumento de GFAP,  após desafio sistêmico 

com LPS em camundongos (294). 

Nossos dados também sugerem a existência de outros mecanismos além da 

potencialização exercida pela microglia, já que a inibição deste tipo celular não foi capaz de 

reverter totalmente os efeitos observados. Esses mecanismos seriam também 

provavelmente dependente de CORT nesse complexo balanço de sinalização nos astrócitos. 

Também não podemos descartar a ação da própria minociclina em astrócitos (126), à medida 

que verificamos que somente o uso da minociclina em ambiente controle também elevou a 

localização nuclear de RELA em astrócitos, revertida pela exposição à CORT. 
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Coincidentemente, esses resultados são similares ao encontrado com o uso de RU486 em 

ambiente controle de culturas enriquecidas de astrócitos.  

Existem alguns trabalhos que questionam a especificidade da minociclina na inibição da 

microglia e sugerem, inclusive, que ela teria um efeito em astrócitos (295, 296). Deste modo, 

podemos inferir que a interação dos astrócitos com os outros tipos celulares é importante 

para que essas células respondam aos estímulos inflamatórios induzidos por LPS, como 

também é importante na modulação da sinalização pelos GCs, ora pró-inflamatória, ora anti-

inflamatória, nestas condições experimentais. Os mecanismos destas interações requerem 

mais estudos e objetivamos alcançá-los nos nossos próximos passos. 

   Como já mencionado anteriormente, tanto os neurônios como a microglia, podem 

modular a resposta dos astrócitos via sinais “on/off” físicos e humorais (52).  Em nossos 

modelos e tratamentos, não observamos a modulação dos fatores “on/off” que controlam a 

ativação/inibição de neurônio e microglia por contato célula-célula, sugerindo que a CORT ou 

o LPS, nessas condições, não modulem tal controle e que outros mecanismos sejam mais 

importantes.  

Além dos fatores diretos, outros fatores, como os fatores humorais, também podem 

influenciar a resposta dos astrócitos, que depende das junções do tipo GAP (GJC), compostas 

majoritariamente pelas conexinas 30 e 43. A função das Cx43 em danos no SNC vem sendo 

estudada e atualmente existem duas vertentes conflitantes entre os efeitos neuroprotetores, 

como tamponamento, via dissipação entre as células, de substâncias potencialmente 

excitotóxicas após dano tecidual por isquemia; e os efeitos neurotóxicos, relacionadas à 

propagação de gradientes iônicos e morte neuronal (297, 298).  

Nossos resultados mostraram que a CORT aumenta a expressão de CX43, tanto no 

ambiente controle como no ambiente inflamatório. Esses dados são diferentes dos 

mencionados por Sun et al, 2012, no qual o estresse crônico por 28 dias diminui a expressão 

de Cx43 no córtex pré-frontal, que é revertida pelo uso de antidepressivos, como a 

fluoxetina. Vários estudos com estresse também reportaram diminuição dessa proteína (para 

revisão ver (299), entretanto, vários outros verificaram aumento das conexinas, tanto Cx 30 

como Cx43 mas principalmente cx43, em encéfalos de pacientes com Alzheimer e em 

modelos murinos desta doença inclusive, ao redor das placas de proteína β-amiloide (36, 

300, 301). Em nosso caso aqui reportado, como não houve modulação entres os ambientes 

nem entre os fenótipos de cultura, é possível que este aumento não seja o mecanismo de 
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ação do fenômeno observado, o que não quer dizer que não podem ter os influenciados. 

Ainda pouco se sabe sobre o efeito biológico desta modulação e os resultados ainda são 

contraditórios.   

De uma maneira geral, nossos resultados mostram que a sinalização dos GCs no sistema 

nervoso central é extremamente complexa, cuja manipulação pode levar a efeitos benéficos 

ou deletérios. Se ocorrerá um ou outro depende das concentrações, duração da exposição, 

microambiente e do estímulo associado à presença desses hormônios. Nossos resultados 

colocam os astrócitos como peças fundamentais no direcionamento de tais ações e mais 

ainda, mostram a importância dos GR nas modulações mediadas pela CORT (figura 5.1). 

Outra contribuição importante do nosso trabalho e que se soma à complexidade inerente da 

via é que a interação dos GR com outras proteínas, como a subunidade RELA do NFKB, e até 

mesmo outros receptores, como os MR, nos diferentes tipos celulares pode predizer as ações 

desses hormônios no sistema nervoso central. Assim, conhecer as particularidades de suas 

sinalizações é fundamental para que possamos identificar pontos chaves passíveis de 

manipulações específicas, nos permitindo controlar, no organismo, os resultados dessas 

manipulações em cada situação. 

Figura 5.1. Astrócitos: centrais regulatórias 

 
Esquema ilustrando as possibilidades de interação dos astrócitos. Astrócitos reativos interagem com inúmeros tipos de 
células, recebendo (a), integrando ,sinalizando e transmitindo (b) sinais moleculares no SNC.  Fonte: Pekny et al., 
(2016).(302) 
 

 

6 CONCLUSÃO 
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 Astrócitos em cultura mista de neurônios/células da glia possuem os receptores GR, MR, 

NLRP3 e TLR4, bem como Conexina 43, canais das junções tipo GAP; 

 A exposição prolongada à corticosterona potencializou a morte celular induzida por LPS em 

cultura mista de neurônios/células da glia, devido provavelmente ao priming celular 

observado pelo aumento da secreção de fatores pró-inflamatórios (pró-Il-1β e Casp1) e 

diminuição dos fatores anti-inflamatórios (TGFβ1) no meio de cultivo, e da expressão 

aumentada dos genes pró-inflamatórios (Il-1β e Tnf) em células de culturas mista de 

neurônios/células da glia; 

 O tipo de morte celular induzido pela exposição à corticosterona muda de apoptose em 

ambiente controle, para necrose em ambiente inflamatório com LPS, em culturas mistas de 

neurônios/células da glia; 

 O bloqueio dos receptores de glicocorticoides pelo RU486 deflagra respostas diferentes em 

relação à morte celular. Em ambiente controle, sem LPS, o RU486 induz morte celular por 

necrose após a troca do meio de cultura, e em ambiente inflamatório, não modifica a morte 

celular induzida por LPS em células de culturas mista de neurônios/células da glia e 

enriquecidas de neurônios, mas não em enriquecidas de astrócitos. Portanto, os efeitos da 

CORT na viabilidade celular são parcialmente dependentes de GR;  

 A função genômica dos receptores de glicocorticoides está comprometida em células de 

culturas primárias mistas de neurônios/células da glia expostas à corticosterona, pois não 

induz expressão dos genes Gilz e Fkbp5. 

 Os receptores de glicocorticoides e/ou de progesterona são essenciais para a sobrevivência 

das células em culturas enriquecida de astrócitos.  

 A corticosterona não exerceu sua atividade anti-inflamatória clássica nas células em cultura 

mista, uma vez que este hormônio não foi capaz de diminuir a ativação do NFKB induzida 

pelo LPS.  

 Os astrócitos se mostraram altamente responsivos ao LPS quanto à localização nuclear de 

RELA; 

 A corticosterona teve suas funções anti-inflamatórias mantidas nos astrócitos de culturas 

enriquecida de astrócitos, principalmente em ambiente inflamatório;  
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 As interações celulares são necessárias para a ação dos astrócitos uma vez que astrócitos 

de culturas enriquecidas de neurônios e enriquecidas de astrócitos foram menos sensíveis 

ao LPS do que os mesmos em culturas mistas; 

 A microglia participa da resposta dos astrócitos ao LPS em relação à localização nuclear do 

RELA; 

  Os fatores “on/off” analisados, como também a alarmina HMGB1, não foram modulados e 

parecem não participarem dos fenômenos acima descritos; 

 A corticosterona leva ao aumento da proteína Cx43 (junções do tipo GAP). 
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