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Resumo 

Leite JA. Avaliação do papel modulador da ouabaína no eixo hipotalâmico-pituitário-
adrenal em ratos submetidos ao estresse crônico imprevisível. [Tese (Doutorado em 
Farmacologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo; 2018. 

A ouabaína (OUA), um inibidor da Na+,K+-ATPase, foi identificada como uma 
substância endógena presente no plasma humano, e parece estar envolvida na 
resposta ao estresse agudo, em animais  e seres humanos. O estresse crônico é um 
importante fator agravante de doenças psiquiátricas, incluindo depressão e 
ansiedade. Além disso, problemas cognitivos são cada vez mais reconhecidos como 
importantes componentes da ansiedade e depressão. Diante disto, o presente 
trabalho buscou investigar os efeitos da OUA (1,8 µg/kg) na hiperatividade do eixo 
HPA, na neuroinflamação, na expressão de receptores e proteínas envolvidos na 
plasticidade sináptica, nos efeitos comportamentais (como déficit de memória de longa 
duração, depressão e ansiedade) e atividade da Na+,K+-ATPase induzidos pelo 
protocolo de estresse crônico imprevisível (CUS) realizado ao longo de 14 dias em 
ratos.  Nossos resultados demonstraram que o tratamento intermitente com OUA é 
capaz de reverter a hiperatividade do eixo HPA induzido pelo CUS, por meio da 
redução de glicocorticoide, redução na expressão de CRH-CRHR1, bem como 
diminuir a neuroinflamação, e aumentar os níveis de BDNF e fazer o que na expressão 
dos receptores CRHR2. Essas alterações bioquímicas contribuíram para uma 
reversão nos prejuízos na memória de longo prazo induzida pelo CUS. Ademais os 
animais tratados apenas com OUA, bem como os submetidos ao CUS e tratados com 
OUA obtiveram uma melhora na memória emocional, averiguada no teste 
comportamental de condicionamento da memória ao medo. Os resultados 
encontrados sugerem que o protocolo de CUS por 14 dias promove uma adaptação 
neuronal facilitando a redesignação da memória ao medo, aqui configurado pelo 
choque, e o tratamento com a OUA abrevia esse processo. Em conclusão os nossos 
resultados sugerem que o tratamento intermitente com OUA suscita uma adaptação 
no eixo HPA, por meio de alterações na expressão dos receptores para CRH no 
hipocampo e hipotálamo, resultando em uma adaptação na memória emocional 
relacionada ao medo.  

 

Palavras-Chaves: Estresse Crônico Imprevisível, Ouabaína, memória, eixo 

hipotálamo-pituitária–adrenal. 
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ABSTRACT 

 

Leite JA. Evaluation of the role of ouabain in the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in 
rats submitted to unpredictable chronic stress. [PhD Thesis (Pharmacology)]. São 
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo; 2018. 

 

  Ouabain (OUA), an inhibitor of Na+, K+ -ATPase, has been identified as an 
endogenous substance present in human plasma, and appears to be involved in the 
response to acute stress in animals and humans. Chronic stress is an important 
aggravating factor of psychiatric illness, including depression and anxiety. In addition, 
cognitive problems are increasingly recognized as important components of anxiety 
and depression. The present work aimed to investigate the effects of OUA (1.8 μg/kg) 
on HPA axis hyperactivity, neuroinflammation, expression of receptors and proteins 
involved in synaptic plasticity, behavioral effects (such as long-term memory deficit 
duration, depression and anxiety) and Na+,K+-ATPase activity induced by the 
unpredictable chronic stress protocol (CUS) performed over 14 days in rats. Our results 
demonstrated that intermittent treatment with OUA was able of reversing CUS-induced 
HPA axis hyperactivity, by reducing glucocorticoid levels, CRH-CRHR1 expression, as 
well as reducing CUS-induced low-grade neuroinflammation, and increase BDNF 
levels and expression of CRHR2 receptors. These biochemical changes contributed to 
a reversal in CUS-induced long-term memory impairment. In addition, animals treated 
only with OUA, as well as those submitted to CUS, and also treated with OUA obtained 
an improvement in emotional memory, which was explored in the fear conditioning test. 
These results suggest that the CUS protocol of 14 days promotes a neural adaptation 
facilitating a reassignment of the memory to the fear, here configured by the shock, 
and the treatment with the OUA shortens that process. In conclusion, our results 
suggest that intermittent treatment with OUA induces an adaptation on the HPA axis, 
through alterations in the expression of receptors for CRH in the hippocampus and 
hypothalamus, resulting in an adjustment in fear-related emotional memory 
 
 

Keywords: Unpredictable chronic stress, Ouabain, memory, HPA axis 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Estresse 

 

 A resposta ao estresse é um mecanismo de adaptação que permite ao 

organismo manter a homeostase durante desafios ambientais, sendo coordenada pela 

ativação do eixo hipotálamo-pituitária–adrenal (HPA). As mudanças em curto prazo 

que ocorrem no eixo HPA, preparam o organismo para enfrentar diferentes estímulos 

ambientais (CHARMANDARI; TSIGOS; CHROUSOS, 2005; GILLESPIE; 

NEMEROFF, 2005). 

O eixo HPA é composto por um conjunto complexo de interações entre 

hipotálamo, glândula pituitária e córtex da adrenal, que medeia a resposta ao estresse 

através das ações de glicocorticóides. Em resposta ao estresse, o núcleo 

paraventricular (PVN) libera o hormônio liberador de corticotropina (CRH) e arginina 

vasopressina (AVP), que entram na circulação portal hipofisária e estimulam a síntese 

e secreção de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) para a circulação periférica. 

Quando o CRH e AVP ligam-se em seus respectivos receptores hormônio liberador 

de corticortrofina (CRH)1 e AVP-R1b, localizados em células corticotróficas da 

hipófise, induzem a produção de pró-opiomelanocortina (POMC), molécula precursora 

do ACTH e lipotropinas (LPH) (VALE et al., 1981). 

 O ACTH estimula a produção e secreção de esteróides nas glândulas adrenais, 

sendo o cortisol produzido em humanos e a corticosterona em roedores. Este 

processo é mediado pela interação do ACTH com seu receptor de melanocortina tipo 

2 (MC2) no córtex da adrenal (TSIGOS; CHROUSOS, 2002). A regulação do eixo HPA 

é mantida por meio da atuação direta do cortisol ou corticosterona no PVN, inibindo 

por retroalimentação negativa a síntese de CRH e POMC (Figura 1) (CHARMANDARI; 

TSIGOS; CHROUSOS, 2005). Além disso, o cortisol age em regiões extra-

hipotalâmicas, tais como hipocampo e amígdala, mantendo a homeostase corporal 

(ZIEGLER, 2002).  
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Figura 1 - Esquema de ativação e regulação do eixo HPA. 

 

 

 

 
 

O CRH produzido no PVN do hipotálamo atuam estimulando a síntese e secreção de ACTH 
na pituitária anterior. O ACTH promove a produção e liberação de glicocorticoides (GCs) a 
partir do córtex adrenal. Em condições normais, a atividade do eixo HPA é controlada através 
de uma retroalimentação negativa dos GCs na pituitária, PVN e sistema límbico através da 
ativação dos receptores GR e MR, inibindo a produção e liberação de CRH. Durante o 
estresse crônico, esse controle exercido pela retroalimentação negativa está diminuído 
reforçando a liberação de glicocorticoide.  
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1.2. Glicocorticóides 

 

 A secreção de glicocorticóides pelas adrenais é pulsátil, seguindo o ritmo 

circadiano que coordena e sincroniza acontecimentos diários e relacionados ao sono 

(LIGHTMAN et al., 2008). No entanto, o controle da liberação desse hormônio pode 

ser facilmente acometido pela perda da homeostasia fisiológica, pelo próprio processo 

de envelhecimento ou pelo estresse (YOUNG; ABELSON; LIGHTMAN, 2004). 

 Mediante uma situação de estresse, por exemplo, o glicocorticóide é capaz de 

afetar a liberação de glicose na circulação sanguínea, suprimir funções do sistema 

imunológico e afetar o processamento de informação nas redes neuronais límbicas 

envolvidas na emoção, cognição, e formação da memória (DE KLOET et al., 2009). 

Devido a estes efeitos deletérios da exposição prolongada de glicocorticóide, a 

atividade do eixo HPA é modulada por uma retroalimentação negativa induzida por 

glicocorticóides e ACTH que atuam no hipocampo, PVN e glândula pituitária 

(PAPADIMITRIOU; PRIFTIS, 2009). 

 Uma vez secretado na corrente sanguínea o cortisol encontra-se normalmente 

ligado à globulina ligadora de cortisol (CBG), e somente na sua forma livre atravessa 

facilmente a barreira hematoencefálica e membranas celulares. Os glicocorticóides se 

ligam a dois tipos de receptores nucleares que apresentam atividade de fatores de 

transcrição: o receptor de mineralocorticóide ou tipo I (MR) e o receptor de 

glicocorticóide ou tipo II (GR). O GR encontra-se amplamente expresso no SNC, 

enquanto que, o MR é expresso principalmente em áreas límbicas, tais como no 

hipocampo e amígdala (TER HEEGDE; DE RIJK; VINKERS, 2015). Os MRs 

apresentam maior afinidade para glicocorticóides que os GRs (revisado em Heeged, 

2015), logo, os MRs estão envolvidos na manutenção basal do eixo HPA (ritmos 

circadianos), enquanto que os efeitos mediados pelos GRs são acionados 

principalmente em decorrência de situações de estresse, onde os níveis de 

glicocorticóide circulante encontram-se aumentados (TER HEEGDE; DE RIJK; 

VINKERS, 2015). 

 Na ausência de seus ligantes, os receptores para glicocorticóides encontram-

se no citoplasma na forma de um complexo multiprotéico, associados às proteínas de 

choque térmico (HSP90, HSP70 e HSP65). Estes complexos de proteínas são 

importantes para a estabilização dos receptores no citosol (DE KLOET et al., 1998; 

SCHESCHOWITSCH; LEITE; ASSREUY, 2017). Quando ativados, tanto os GRs 
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quanto os MRs modulam a expressão gênica por mecanismos de transativação ou 

transrepressão. A transativação envolve o processo de homodimerização dos 

receptores, que, em seguida, ligam-se ao elemento responsivo aos glicocorticóides 

(GRE) no DNA para induzir ou inibir a transcrição, enquanto que a transrepressão 

ocorre por interação direta com outros fatores de transcrição como o NF-κB, CREB e 

proteína ativadora 1 (AP1), ambas as vias modulam a síntese de proteínas 

(SCHESCHOWITSCH; LEITE; ASSREUY, 2017). 

 O estresse agudo aumenta os níveis de glicocorticóides e receptores GR no 

cérebro, sendo que no córtex pré-frontal (PFC) esse aumento é capaz de suprimir a 

resposta do eixo HPA (BELDA et al., 2008; FUCHS; FLÜGGE, 2003). Entretanto, no 

estresse crônico níveis elevados circulantes de ACTH e glicocorticóide estão 

relacionados com alterações na expressão dos receptores GR e MR em diferentes 

regiões do sistema nervoso central (SNC), incluindo hipocampo, córtex pré-frontal e 

hipotálamo, e foi observado que após o período de recuperação ao estresse houve 

uma diminuição na expressão do RNAm de CRH no PVN, bem como para MR e GR 

no hipocampo e PVN (MARQUES; SILVERMAN; STERNBERG, 2009; SILVERMAN; 

STERNBERG, 2012). 

Apesar de o glicocorticóide ter ações anti-inflamatórias bem estabelecidas no 

sistema periférico, estudos têm demonstrado que, durante o modelo de estresse 

crônico imprevisível (CUS), o aumento nos níveis de glicocorticóides pode 

potencializar a ativação do NF-κB induzida pela administração de lipopolissacarídeo 

(LPS), bem como expressão de citocinas pró-inflamatórias no córtex frontal e 

hipocampo, mas não no hipotálamo. Os efeitos pró-inflamatórios do CUS foram 

mediados via receptores GR, uma vez que os efeitos de potencialização do estresse 

na ativação do NF-κB foram antagonizados na vigência de RU-486, um antagonista 

para receptores GR (MUNHOZ, 2006). Isso sugere que o estresse pode acelerar a 

neurodegeneração, provavelmente via aumento de corticosteróides de forma 

prolongada. Além disso, outros trabalhos mostraram que os glicocorticóides 

promovem um aumento no número de células inflamatórias, tais como granulócitos, 

monócitos/macrófagos e ativação da microglia no hipocampo, bem como a produção 

de citocinas como IL-1, IL-6 e TNF-α (DINKEL; MACPHERSON; SAPOLSKY, 2003; 

MUNHOZ et al., 2010). 

No entanto, os efeitos dos glicocorticóides na neuroinflamação são 

controversos, visto que outros estudos demonstraram que os glicocorticóides inibem 
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a ativação da microglia, reduzindo as reações inflamatórias no encéfalo (NADEAU; 

RIVEST, 2003; SUGAMA et al., 2009). Mais recentemente foi observado que o 

aumento de glicocorticóide durante o estresse agudo é capaz de promover um 

controle na ativação da microglia limitando sua capacidade em produzir mediadores 

envolvidos na inflamação (SUGAMA et al., 2013). Além disso, a administração de 

dexametasona parece suprimir a ativação do NF-κB induzida por LPS tanto 

perifericamente como no SNC (Munhoz et al., 2006). Estas ações paradoxais dos 

glicocorticóides sobre a ativação da microglia podem ser atribuídas aos diferentes 

modelos experimentais, às diferentes abordagens farmacológicas, ou às diferentes 

concentrações de hormônios esteroides (MACPHERSON; DINKEL; SAPOLSKY, 

2005). 

 

1.3. Receptores de CRH e seus ligantes 

  

 O CRH foi descoberto por Vale et al. (1981) como um neuropeptídeo endógeno 

formado por 41 resíduos de aminoácidos. Este neuropeptídeo encontra-se 

amplamente distribuído no SNC, predominantemente no PVN, PFC, núcleo central da 

amígdala, cerebelo e tronco cerebral (TSIGOS; CHROUSOS, 2002). A expressão de 

CRH é estimulada por neurotransmissores, como serotonina (Laflamme et al., 1999), 

norepinefrina (ITOI et al., 1994) e citocinas como fator de necrose tumoral (TNF)-α, 

IL-1 e IL-6 (TURNBULL; RIVIER, 1999). 

 O CRH liga-se aos receptores CRHR que existem em duas isoformas o 

Receptor 1 do hormônio liberador de corticotropina (CRHR1) e o Receptor 2 do 

hormônio liberador de corticotropina (CRHR2), ambos são receptores metabotrópicos 

pertencentes à família de receptores acoplados a proteína-G (GPCRs). A ativação dos 

receptores de CRF predominantemente leva à sinalização pela adenilato ciclase via 

Gs, promovendo o aumento dos níveis de AMPc, mas eles também podem sinalizar 

com outras proteínas G, como Gq/11 e G0 dependendo especificamente do tecido 

onde se encontram (BLANK et al., 2003). Em células corticotróficas da pituitária, o 

receptor CRHR1 é o principal responsável pela regulação da síntese e secreção de 

ACTH, que por sua vez, estimula a libertação de glicocorticóides a partir do córtex 

adrenal (MAJZOUB, 2006). Por outro lado, a ativação do CRHR2 promove supressão 

do apetite e age como um antidepressivo. Assim, o CRHR1 participa da resposta 
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normal ao estresse, enquanto que o CRHR2 medeia uma resposta de ajuste ao 

estresse. Além disso, os dois receptores para CRH têm funções opostas na regulação 

do comportamento, onde o CRHR1 tem efeito ansiogênico e o CRHR2 efeito 

ansiolítico (BALE; VALE, 2004; MAJZOUB, 2006), conforme ilustrado na figura 2. 

Além do CRH, uma família de ligantes do receptor de CRH foi encontrada em 

mamíferos, denominados Urocortinas (Ucn) (Figura 2). As Ucns são neuropeptídeos 

com estruturas semelhante ao CRF e apresentam três isoformas diferentes: Ucn-1, 

Ucn-2 e Ucn-3, sendo expressas sistemicamente. A Ucn1 apresenta 45% de 

homologia com o CRH sendo expressa no SNC em regiões como o núcleo de Edinger-

Westphal e hipotálamo (BITTENCOURT et al., 1999; MACPHERSON; DINKEL; 

SAPOLSKY, 2005; WONG et al., 1996), e em maior expressão  nos sistemas 

periféricos, como trato gastrointestinal, testículos, coração (BOORSE; DENVER, 

2006). 
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Figura 2 - Esquema representativo dos receptores CRH e efeitos fisiológicos/ 

comportamentais decorrentes  da sua ativação. 

 

 

 

 
 
 
 
 

O CRH apresenta baixa afinidade pelo CRHR2 em relação ao CRHR1. A ligação do hormônio 
liberador de corticotropina ao CRHR1 participa da regulação do eixo HPA, induzindo a 
produção de ACTH e glicocorticóide pela adrenal, bem como promove ativação do SNS 
(Sistema Nervoso Simpático) e favorece a  depressão. No entanto, o CRHR2 promove 
supressão do apetite e induz efeitos antidepressivos. A Urucortina 1 (UcnI) tem atividade 
semelhante nos receptores CRHR1 e CRHR2, enquanto que as UcnII e UcnII apresentam 
maior afinidade pelos receptor CRHR2. Adaptado de Bale e Vale (2004) (BALE; VALE, 2004). 
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1.4. Estresse e Inflamação 

 

Além das regulações neuro-endócrinas citadas anteriormente relacionadas ao 

eixo HPA, achados recentes mostram que o estresse infeccioso/inflamatório pode 

ativar o eixo HPA aumentando os níveis de ACTH e glicocorticóide plasmáticos, 

levando à supressão do sistema imunológico, prevenindo uma superativação da 

resposta inflamatória (BESEDOVSKY; DEL REY, 1996; CHESNOKOVA; MELMED, 

2002). As citocinas são mediadores importantes da interação entre os sistemas 

neuroendócrino e imunológico.  

A interleucina (IL)-1β apresenta um importante papel regulador do eixo HPA 

(GOSHEN; YIRMIYA, 2009) encontrando-se expressa em todas as regiões deste, 

interferindo na secreção de CRH, ACTH e glicocorticóide a partir do hipotálamo, 

hipófise e córtex adrenal, respectivamente. Além disso, a IL- 1β, via ativação de seus 

receptores IL-1RI presentes na pituitária e supra-renal, pode induzir diretamente a 

secreção de ACTH e glicocorticóide (MOHN et al., 2011). Ademais, tem sido 

observado que a IL-1β promove uma redução na neurogênese hipocampal, bem como 

na ativação de receptores alfa-amino-3-hidroxi-metil-5-4-isoxazolpropiónico (AMPA) 

que estão envolvidos na formação da memória e aprendizado, sendo que, no geral, 

as citocinas pró-inflamatórias levam a uma redução nos níveis de fator neurotrófico 

derivado do cérebro (BDNF) no hipocampo e córtex pré-frontal de animais submetidos 

a modelos de estresse crônico (WOHLEB et al., 2016). 

O fator nuclear kappa B (NF-ĸB) pode se ligar a regiões promotoras do gene 

CRH levando a sua ativação, dessa forma o aumento de citocinas pró-inflamatórias 

como IL-1β, IL-6 e TNF-α pode levar a ativação do eixo HPA uma vez que são 

ativadoras da via de sinalização do NF-ĸB (KAGEYAMA et al., 2010). 

O estresse oxidativo apresenta um importante papel no desenvolvimento de 

doenças neurodegenerativas e da depressão, a exposição ao estresse crônico pode 

interferir nos sistemas antioxidantes, tanto os enzimáticos, como superóxido 

dismutase (SOD) e catalase, bem como os não enzimáticos como glutationa (GSH), 

no mais, foi observado um aumento de espécies reativas de oxigênio (ROS) em 

pacientes com depressão maior (BILICI et al., 2001; LUCCA et al., 2009).  

O óxido nítrico (NO) é um radical livre com funções de sinalização no SNC e 

periférico, sendo produzido pela enzima óxido nítrico sintase (NOS), durante a 

conversão da L-arginina para L-citrulina. Existem três isoformas de NOS descritas, a 
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NOS neuronal (NOSn) principal forma expressa no encéfalo (BREDT; SNYDER, 1994; 

MORENO-LÓPEZ et al., 2000), a NOS endotelial (NOSe) e a NOS induzida (NOSi) 

(PAAKKARI; LINDSBERG, 1995). No SNC, o NO desempenha funções fisiológicas e 

patológicas importantes, modulando a atividade sináptica durante a potenciação de 

longo prazo (LTP), a neurogênese, a sinaptogênese, processos de 

neurodegeneração, sobrevivência e diferenciação neuronal (CHO et al., 2009; ZHOU; 

ZHU, 2009). 

Diferentes trabalhos tem relacionado o papel da NOSn com doenças 

psiquiátricas tais como, depressão (ZHOU; ZHU, 2009), ansiedade (ZHANG et al., 

2010), esquizofrenia (O’DONOVAN et al., 2008; SHINKAI et al., 2002) e agressividade 

(CHIAVEGATTO et al., 2001). O estresse crônico é um fator de risco para o 

desenvolvimento de depressão em indivíduos com vulnerabilidade genética 

(TSANKOVA et al., 2006; WARNER-SCHMIDT; DUMAN, 2006), devido a 

hiperatividade do eixo HPA, que se correlaciona diretamente com a função 

prejudicada dos receptores GR no hipocampo, córtex e hipotálamo sendo um 

importante fator etiológico no desenvolvimento de doenças psiquiátricas (BOYLE et 

al., 2005). Além disso, vários estudos têm indicado que inibidores da NOS apresentam 

propriedades semelhantes a antidepressivos, sob condições fisiológicas (JOCA; 

GUIMARÃES, 2006). 

Outro importante ponto é a relação que tem sido observada entre o aumento 

da atividade da NOSn e a redução de receptores de GR no hipocampo de 

camundongos (ZHOU et al., 2011). Níveis elevados de glicocorticóides induzem um 

aumento na expressão de NOSn no hipocampo via ativação de receptores MR, e por 

sua vez, promove uma redução nos níveis de GR na região hipocampal, com 

consequente ativação da via da ERK (ZHOU et al., 2011). 

 

1.5. Ouabaína 

 

A ouabaína (OUA) é um glicosídeo cardiotônico esteroidal classicamente 

conhecido por inibir a Na+,K+-ATPase (NKA). A OUA foi primeiramente descrita como 

um composto de origem vegetal e utilizada para tratamento da insuficiência cardíaca 

(BLAUSTEIN, 1993), sendo posteriormente descrita como um componente endógeno 

presente em mamíferos superiores (HAMLYN et al., 1991). Este digitálico pode ser 
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encontrado no plasma humano em concentrações nanomolares, sendo produzido pela 

adrenal, hipotálamo e hipófise  (FERRANDI et al., 1997; HAMLYN et al., 1991), e 

apresentando características químico-estruturais, biológicas e imunológicas 

comparáveis as da OUA encontrada em vegetais (FERRANDI et al., 1997; HAMLYN 

et al., 1991; SCHONER, 2000). Evidências sugerem que a síntese de OUA pode ser 

modificada de acordo com o estado fisiológico do organismo. Níveis elevados deste 

digitálico foram encontrados em pacientes hipertensos (SCHONER, 2000), assim 

como em diferentes modelos de ratos com hipertensão (HUANG; LEENEN, 1996). A 

OUA também participa da resposta do organismo ao estresse agudo, onde o exercício 

físico é capaz de aumentar seus níveis em ratos, cachorros e seres humanos minutos 

após o início da atividade física (GOTO et al., 1992). 

 Também tem sido demonstrado o efeito modulatório da OUA em eventos como, 

o crescimento celular, migração e morte celular programada (ABRAMOWITZ et al., 

2003; BARWE et al., 2005; LIU et al., 2004) por meio da enzima NKA, que além de 

seu papel regulatório na homeostasia iônica, desempenha um papel na transdução 

de sinal e na ativação da transcrição gênica (KOMETIANI et al., 1998; PENG et al., 

1996; TIAN; GONG; XIE, 2001; XIE; ASKARI, 2002).  

Uma das vias ativadas pela interação entre a NKA e a OUA é a via IP3/Ca2+ 

(Inositol-trifosfato/Cálcio). Quando a OUA se liga a NKA promove uma mudança 

conformacional que favorece a interação direta de uma região conservada da porção 

N- terminal da subunidade  com a porção N-terminal do receptor de canal de Ca2+ 

IP3R, presente no retículo endoplasmático, resultando em abertura e fechamento 

ritmados do canal. A OUA, também é capaz de promover a oscilação de Ca2+, por via 

dos canais de Ca2+-voltagem dependente (AIZMAN; APERIA, 2003; ZHANG et al., 

2006).  

 Além da sinalização por Ca2+, a enzima NKA é capaz de ativar a via da Src 

quinase (CEREIJIDO et al., 2012; TIAN et al., 2006), via interação proteína-proteína, 

levando a consequente transativação do EGFR (receptor do fator de crescimento 

epidermal), e ativação da via da MAPK (proteína quinase ativada por mitógeno) 

(CEREIJIDO et al., 2012). A via da MAPK, por sua vez pode ativar vários fatores de 

transcrição, tais como CREB (elemento de resposta ligado ao AMP cíclico) e NF-B, 

os quais estão associados transcrição de inúmeros fatores neurotróficos e citocinas 

(AIZMAN; APERIA, 2003). A NKA parece ainda modular a liberação de glutamato e a 
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expressão de receptores N-Metil-D-Aspartato (NMDA) (BERSIER; RODRIGUEZ DE 

LORES ARNAIZ, 2009; KAWAMOTO et al., 2012).  

Estudos recentes realizados em nosso laboratório mostraram que a 

administração intra-hipocampal de 10 nM de OUA em ratos aumentou, após 1 hora, a 

expressão de genes associados à sinalização inflamatória e fator neurotrófico 

derivado de cérebro (BDNF) e possível neuroproteção pela modulação do fator 

nuclear κB (NF-B). Essa modulação se deve em parte pela ação dos receptores 

glutamatérgicos tipo NMDA (N-metil-D-Aspartato) (KAWAMOTO et al., 2012). Além 

disso, estudos em cultura de células primárias de cerebelo de rato mostraram o 

envolvimento da via NMDA-Src-Ras-MAPK na ativação do NF-B e na modulação 

destes genes pela OUA (DE SA LIMA et al., 2013). Os resultados desses estudos 

confirmam a existência de um novo tipo de sinalização para a OUA no SNC 

(KAWAMOTO et al., 2012). Ademais, foi demonstrado em modelo, in vivo, que a 

injeção intra-hipocampal de OUA 10 nM promoveu um aumento na ramificação 

dendrítica, bem como melhorou a memória espacial e prejudicou a extinção da 

memória operacional e estes efeitos foram decorrentes da ativação das vias de 

sinalização, importantes na regulação de sinapses, CREB-BDNF, NF-κB, GSK-3β e 

Wnt/β-Catenina (ORELLANA et al., 2018). 

Interessantemente, estudos tem demonstrado a participação de compostos 

semelhantes aos digitálicos no desenvolvimento da depressão, bem como foi 

observado alterações genéticas nas isoformas alfas da NKA em pacientes com 

transtorno bipolar (GOLDSTEIN et al., 2009, 2012). Diante disto, nosso trabalho teve 

como objetivo avaliar o papel do tratamento crônico imprevisível com OUA em ratos 

submetidos ao estresse crônico imprevisível. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Nossos resultados em conjunto podem concluir que o tratamento intermitente 

com OUA é eficiente em reverter a hiperatividade do eixo HPA induzido pelo CUS, por 

meio da redução de glicocorticoide, redução na expressão de CRH-CRHR1, aumento 

do CRHR2, bem como diminuir a neuroinflamação de baixo grau induzido pelo CUS, 

e aumentar os níveis de BDNF. Essas alterações bioquímicas contribuíram para uma 

reversão nos prejuízos na memória de longo prazo induzida pelo CUS. Além disso, 

concluímos que o CUS, bem como o tratamento apenas com OUA promovem uma 

melhora na memória emocional, que foi constatado no teste comportamental de 

condicionamento da memória ao medo, estes resultados sugerem que o protocolo do 

CUS de 14 dias promove uma adaptação neuronal levando a  redesignação da 

memória ao medo, aqui configurado pelo choque, e o tratamento com a OUA abrevia 

esse processo.   
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Figura 27 - Figura ilustrativa das conclusões do estudo. 

 

 

O protocolo de estresse crônico imprevisível (CUS) promoveu uma hiperatividade do eixo 

HPA, com redução na expressão de GR, aumento na expressão de CRH, aumento nos níveis 

de corticosterona, aumento na atividade da iNOS e da NKA, estes efeitos bioquímicos foram 

refletidos em prejuízos na memória no teste de reconhecimento do objeto novo. Porém o CUS 

promoveu uma melhora na memória emocional dos animais. O tratamento intermitente com 

Ouabaína reverte os efeitos do estresse crônico imprevisível (CUS) via redução na expressão 

de CRH-CRHR1, aumento da atividade de NKA, redução na atividade da iNOS, aumento da 

via CREB-BDNF e dos níveis dos receptores CRH2, promovendo uma melhora na memória 

de longo prazo e emocional dos animais, possivelmente pela modulação das vias propostas 

assim como pela diminuição dos níveis de glicocorticoide.  
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