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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 

 

 

 

  



 

 

 

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, 



 

 

 

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). 

 



 

 

 

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 



 

 

 

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 



 

 

 

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 



 

 

 

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 



 

 

 

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, 



 

 

 

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 



 

 

 

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)). 

 



 

 

 

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).  



 

 

 

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 



 

 

 

(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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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-



 

 

 

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 



 

 

 

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). 



 

 

 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 CONCLUSÃO 

 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;  

 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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