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RESUMO 
 

HERNANDES, M. S. Geração de espécies reativas de oxigênio e 
neuroinflamação induzidas por enucleação ocular no sistema visual de 
ratos.  2011. 155 f. Tese (Doutorado em Fisiologia e Biofísica) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 
O modelo de enucleação ocular em roedores é frequentemente empregado para 
o estudo dos efeitos da desaferentação de estruturas retinorrecipientes. Na 
primeira parte deste trabalho, avaliamos a geração de espécies reativas de 
oxigênio (EROs), nas estruturas retinorrecipientes  colículo superior (CS) e 
núcleo geniculado lateral dorsal do tálamo (GLD) após enucleação ocular. A 
oxidação da dihidroetidina revelou o aumento da geração de EROs no CS e no 
GLD após a lesão. Os inibidores da NADPH oxidase, DPI e apocinina, foram 
capazes de inibir este aumento. Os resultados de RT-PCR revelaram aumento 
da expressão gênica de Nox 2 em ambas as estruturas avaliadas. Em 
contrapartida, observou-se aumento da expressão gênica de Nox 1 e 4 apenas 
no CS. Com a finalidade de avaliarmos o envolvimento de EROs no 
remodelamento estrutural após a lesão, animais foram tratados com apocinina e 
ensaios de imuno-histoquímica foram realizados utilizando-se anticorpos contra  
neurofilamentos (NFs) e proteínas associadas a microtúbulos-2 (MAP-2). Os 
resultados revelaram que a enucleação ocular produz um aumento na 
imunorreatividade para NFs e MAP-2 no CS e GLD, o que foi atenuado pelo 
tratamento com apocinina. Na segunda parte deste estudo, avaliamos a 
hipótese de que a enucleação ocular possa desencadear uma resposta 
inflamatória no CS. Observamos o aumento transiente da expressão proteica da 
proteína fibrilar acídica glial (GFAP) e de microglia após a lesão. Ensaios de gel 
de retardo para detectar a ativação do fator nuclear КB (NF-КB) indicam que 
este fator de transcrição foi ativado no SC nos períodos de 1 hora a 15 dias pós-
lesão. A ativação do NF-КB ocorre concomitantemente ao aumento da 
transcrição gênica de ciclooxigenase-2, que é um gene responsivo à ativação 
deste fator de transcrição. Além disso, a ação do anti-inflamatório 
dexametasona (DEX) foi avaliada sobre a ativação do NF-КB e de células da 
glia. A ativação de astrócitos e de microglia, bem como a ativação do NF-КB 
após a lesão foi significativamente reduzida pelo tratamento com DEX. Com 
base nos resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que a enucleação 
ocular é capaz de promover mudanças plásticas no encéfalo de ratos adultos,  
como alterações de elementos estruturais de neurônios e de populações de 
células da glia. Demonstramos também que essas alterações podem ser 
influenciadas pelo tratamento com antioxidantes e com anti-inflamatórios. 

 

Palavras-Chave: Sistema visual. Estresse oxidativo. NADPH oxidase. 
Apocinina, Dexametasona. Fator de transcrição kappa B. Células da glia. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

HERNANDES, M. S. Reactive oxygen species generation and 
neuroinflammation induced by ocular enucleation in the rat visual system. 
2011. 155 p. Ph.D. Thesis (Human Physiology) – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
 
Unilateral ocular enucleation represents a useful model to study visual system 
plasticity. In the first part of this thesis, we evaluated the reactive oxygen 
species (ROS) generation in the main visual relays of the mammalian brain, 
namely the superior colliculus (SC) and the dorsal lateral geniculate nucleus 
(DLG), after ocular enucleation. Dihydroethidium oxidation revealed increased 
ROS generation in SC and DLG. ROS generation was decreased by the Nox 
inhibitors DPI and apocynin. Real-time PCR results revealed that Nox 2 was 
upregulated in both retinorecipient structures after deafferentation, whereas Nox 
1 and Nox 4 were upregulated only in the SC. To evaluate the role of ROS in 
structural remodeling after the lesions, apocynin was given to enucleated rats 
and immunohistochemistry was conducted for markers of neuronal remodeling 
into SC and DLG. Immunohistochemical data showed that ocular enucleation 
produces an increase of neurofilament and microtubule-associated protein-2 
immunostaining in both SC and DLG, which was markedly attenuated by 
apocynin treatment. In the second part of the study, we focused on the 
hypothesis that the deafferentation of visual system may generate 
inflammatory-mediated responses in the SC. We  first observed that glial cells 
protein expression is markedly increased after the lesion. Electrophoretic 
mobility shift assays (EMSA) to detect nuclear factor B (NF- B) activation 
indicated that this transcription factor is activated in the SC from 1 hour to day 
15 after the lesion. These periods approximately coincided with the increased 
expression of cyclooxygenase-2, which is a target gene for NF- B. To evaluate 
the role of an anti-inflammatory drug in attenuating both NF- B and glial cells 
activation, the glucocorticoid dexamethasone (DEX) was administered (1mg/kg 
i.p., for 3 days) to enucleated rats and immunohistochemistry was performed to 
detect markers of astrocytes and microglia activation. The immunostaining 
revealed increased astrocyte and microglia proliferation after the lesion, which 
was significantly reduced by the DEX treatment. Similarly, NF- B activation was 
attenuated by DEX treatment. Taken together, the findings of the present study 
suggest a novel role for Nox-induced ROS signaling in mediating neuronal 
remodeling in visual areas after ocular enucleation. Moreover, these results 
raise the possibility that the removal of retinal ganglion cell input generates 
inflammatory responses in the SC. 
 
  
Key words: Visual system. Oxidative stress. NADPH oxidase. Apocynin, 
Dexamethasone. Nuclear factor kappa B. Glial cells. 



 

 

 

 

1 CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1 Organização funcional geral do sistema visual 

 

A retina é uma das estruturas do sistema nervoso mais estudadas em 

função de sua arquitetura organizada em camadas celulares e plexiformes 

(LINDEN e PERRY, 1983). As interações entre os diferentes tipos celulares que 

a constituem, além de sua morfologia, foram determinadas ao longo de muitos 

anos de estudos empregando-se uma grande variedade de técnicas 

experimentais tais como microscopia eletrônica, microscopia de contraste 

interferencial, coloração de Nissl e coloração de Golgi (RAMON e CAJAL, 1972; 

JEON et al., 1998; TSUKAMOTO et al., 2001).  

O processamento da visão inicia-se em fotorreceptores, cones e 

bastonetes, através dos quais a energia luminosa é transformada em sinal 

elétrico. Este processo, também conhecido como fototransdução, é seguido por 

uma via vertical de neurotransmissão excitatória pela qual os sinais gerados nos 

fotorreceptores são tansmitidos para células bipolares e, em seguida, para as 

células ganglionares. Além disso, por uma via de transmissão indireta, sinais 

são transmitidos de células bipolares para células ganglionares por intermédio 

de células amácrinas. Existem também vias laterais de inibição, as quais são 

capazes de modular a via vertical de neurotransmissão excitatória (CHALUPA e 

WILLIAMS, 2008). Diversos outros sistemas são capazes de modular a função 

retiniana, como, por exemplo, o sistema dopaminérgico de controle de 

adaptação à luz (WEILER et al., 2000), gap junctions, além de D-serina 

(MILLER, 2004).  

As células ganglionares da retina formam as eferências retinianas para 

os vários núcleos que compõem o sistema visual. Suas projeções constituem o 

nervo óptico e posteriormente o quiasma e o trato óptico (CHALUPA e 

WILLIAMS, 2008). Em mamíferos, a grande maioria das células ganglionares se 

projeta para núcleos retinorrecipientes contralaterais. A porcentagem de fibras 



 

 

 

 

que trafegam ipsolateralmente varia consideravelmente de acordo com a 

espécie e está intimamente relacionada com o posicionamento dos olhos no 

crânio. Em espécies com olhos posicionados lateralmente as projeções 

ipsolaterais tendem a ser menores. Em ratos, de 3 a 5% das projeções 

retinianas são ipsolaterais (JEFFERY, 1984; DREHER et al., 1985). Em 

contrapartida, em gatos as projeções ipsolaterais totalizam de 25 a 30% das 

fibras e, em macacos, este numero pode chegar a 40% (TASSINARI et al., 

1997; CHALUPA e LIA, 1991).   

Entre os núcleos retinorrecipientes podemos citar o colículo superior 

(CS), o complexo geniculado lateral do tálamo (CGL), o núcleo 

supraquiasmático do hipotálamo, além de diversos núcleos do complexo pré-

tectal. Interessantemente e a despeito do que ocorre em outras estruturas, os 

neurônios do núcleo supraquiasmático recebem aferências excitatórias de 

células ganglionares de ambas as retinas, contralateral e ipsolateral, em 

proporções similares (ABRAHAMSON e MOORE, 2001).  

 Contudo, o CS é a estrutura do mesencéfalo que recebe a maioria 

maciça das projeções retinianas (LINDEN e PERRY, 1983; CHALUPA e 

WILLIAMS, 2008). Em todos os mamíferos, incluindo o rato, sete camadas 

celulares distintas podem ser visualizadas no CS. As três camadas mais 

superficiais do CS, zona marginal ou stratum zonale, camada cinzenta 

superficial ou stratum griseum superficiale e camada óptica ou stratum opticum, 

recebem a grande maioria das projeções retinianas (LINDEN e PERRY, 1983; 

PAXINOS e WATSON, 2005), além de projeções do córtex visual ipsolateral 

(LUND et al., 1976). Os neurônios destas camadas projetam seus axônios para 

camadas intermediárias (camada cinzenta intermediária ou stratum griseum 

intermediale e camada branca intermediária ou stratum álbum intermediale) e 

camadas profundas do CS (camada cinzenta profunda ou stratum griseum 

profundum e camada branca profunda ou stratum album profundum), nas quais 

ocorre a convergência de informações visuais, auditivas e sômato-sensoriais 

(HARTING et al., 1973; BE, 1981). Em ratos adultos, as projeções retinianas 



 

 

 

 

ipsolaterais são restritas às camadas cinzenta superficial e óptica das regiões 

rostrais e mediais do CS (HAYHOW, 1962; GODEMENT et al., 1984). De 

maneira geral, o CS de ratos influencia a navegação e orientação espacial dos 

movimentos, a direção e velocidade dos movimentos dos olhos (MCHAFFIE e 

STEIN, 1982; OKADA, 1992), bem como a orientação aos estímulos visuais 

para defesa, esquiva e/ou reações de escape (OLDS e OLDS, 1962; GOODALE 

et al., 1978; REDGRAVE et al., 1981; KING, 1999).  

O CGL está relacionado com o processamento de respostas circadianas 

a luz, além de, juntamente com o núcleo olivar pré-tectal, estar envolvido com o 

processamento dos reflexos pupilares à luz (SEFTON, 2004). Os neurônios do 

CGL recebem aferências contra e ipsolaterais do CS (NAUTA e VAN 

STRAATEN, 1947; HAYHOW, 1962), de algumas regiões subcorticais, e 

projeções corticais oriundas principalmente da camada VI dos córtices visuais 

primário e secundário (MASON e GROOS, 1981; TAKAHASHI, 1985). O CGL é 

dividido em três estruturas: núcleo geniculado lateral dorsal (GLD), núcleo 

geniculado lateral ventral (GLV) e núcleo intergeniculado (IGL). O GLD situa-se 

na região dorso-lateral do tálamo dorsal e todas as suas eferências são 

ipsolaterais. Estas eferências são distribuídas entre o córtex visual primário 

(LASHLEY, 1934), o córtex visual secundário medial e lateral (RIBAK e 

PETERS, 1975; PERRY, 1980) e o núcleo reticular do tálamo. A maior fonte de 

estímulos visuais ao córtex origina-se do GLD (COLEMAN e CLERICI, 1980; 

SEFTON et al., 1981). Interessantemente, muito embora apenas de 3 a 5% das 

projeções retinianas trafeguem ipsolateralmente, tais projeções ocupam de 14 a 

18% da região dorsomedial do GLD (GODEMENT et al., 1984). O GLV está 

situado na região ventral do tálamo (JONES e YANG, 1985). Duas regiões 

podem ser observadas no GLV, uma lateral denominada magnocelular e uma 

medial conhecida como parvocelular, sendo que apenas a região magnocelular 

recebe aferências retinianas provenientes de ambos os olhos (CAJAL, 1911; 

HICKEY e SPEAR, 1976). Entre o GLV e o GLD existe uma estreita lâmina, o 

IGL. De maneira geral, as eferências do GLV projetam-se predominantemente 



 

 

 

 

para regiões visuais e, as eferências do IGL para o hipotálamo e também para 

algumas regiões visuais, incluindo o núcleo supraquiasmático (MOORE et al., 

2000). 

 

1.2  Enucleação ocular 

 

O modelo de enucleação ocular em roedores é frequentemente 

empregado para o estudo dos efeitos da desaferentação de estruturas 

retinorrecipientes. Neste sentido, alguns trabalhos discutem o impacto da 

enucleação ocular no CGL. Zirpel e colaboradores, por exemplo, demonstraram 

que os níveis de cálcio intracelular no CGL aumentam após a enucleação ocular 

(ZIRPEL et al., 1995). Em contrapartida, de 12 a 14 dias após a lesão observou-

se 15% de diminuição da concentração de glutamato nesta estrutura por meio 

da utilização de ensaios enzimáticos (SAKURAI e OKADA, 1992). Cinco dias 

após a lesão, o binding de serotonina triciada foi reduzido em 33% (CHALMERS 

e MCCULLOCH, 1991). Este núcleo também parece ser a estação visual mais 

afetada após privação monocular (NUCCI et al., 2002). Em adição, Wiesel e 

Hubel em 1963 foram os primeiros a mostrar que, no CGL de gatos jovens, o 

diâmetro das células diminui após este tipo de privação; em ratos recém-

nascidos, ocorre uma elevada perda celular (WIESEL e HUBEL, 1963; NUCCI 

et al., 2002). 

Lane e colaboradores também descreveram, desta vez no CS de ratos, 

um aumento na expressão de proteínas ligantes de cálcio, como a calbindina e 

a parvalbumina, após desaferentação retiniana. Em ratos neonatos, tais 

alterações não foram encontradas (LANE et al., 1996). A concentração de 

glutamato e a expressão de receptores de glutamato do tipo AMPA também 

foram significantemente reduzidas no CS após a enucleação ocular (SAKURAI 

e OKADA, 1992; KIM e JEON, 1999). Estudos realizados por nosso grupo de 

pesquisa revelaram que após enucleação ocular há um aumento na expressão 

da enzima sintase do óxido nítrico (nNOS) em regiões específicas do CS e do 



 

 

 

 

CGL de ratos adultos. No entanto, a significância funcional deste fato 

permanece desconhecida, visto que o óxido nítrico (NO) parece estar envolvido 

em mecanismos tanto de neuroproteção quanto de neurotoxicidade (CHACUR 

et al., 2006).  

Considerando as inúmeras evidências do importante papel sinalizador 

mediado por espécies reativas, a elucidação de processos que envolvem a 

produção destas espécies pode contribuir para o entendimento de mecanismos 

de plasticidade neuronal decorrentes de lesões no sistema visual de ratos. Tais 

investigações foram conduzidas e discutidas no Capítulo II desta tese. 

No Capítulo III demonstramos que a enucleação ocular pode promover 

alterações nas populações de astrócitos e de microglia, além de levar a ativação 

de um fator de transcrição no CS. Investigamos também como tais alterações 

podem ser afetadas pelo tratamento com o glicocorticóide dexametasona 

(DEX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 CAPÍTULO II: GERAÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS DE 

OXIGÊNIO NO SISTEMA VISUAL APÓS ENUCLEAÇÃO 

OCULAR 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

2.1.1 Sinalização Redox 

 

A sinalização redox pode ser definida como a transdução de sinais 

celulares na qual o elemento integrativo é uma série de reações de 

transferência de elétrons interconectadas envolvendo espécies reativas de 

oxigênio (EROs), equivalentes redutores e/ou espécies relacionadas (GO et al., 

2004). 

EROs são formadas a partir de processos de  oxidação e redução 

(FRIDOVICH, 1997). A redução do oxigênio na presença de um elétron livre 

gera ânion superóxido (O2•-), que é um radical instável e, devido a sua carga, 

incapaz de atravessar membranas celulares. O O2•- pode agir como um agente 

oxidante, sendo reduzido a peróxido de hidrogênio (H2O2), ou como agente 

redutor, formando peroxinitrito (ONOO-), que também é uma ERO (DARLEY-

USMAR et al., 1995). O H2O2 é uma espécie não radicalar, lipossolúvel, que 

possui meia vida maior que a do seu precursor, o O2•-. O H2O2 pode ser 

formado espontaneamente pela dismutação do O2•-, mas esta reação também 

pode ser catalisada pela enzima superóxido dismutase (SOD) (FRIDOVICH, 

1997; CHANNON e GUZIK, 2002). Diferentemente das outras EROs, o O2•- e o 

H2O2 podem ter vida média suficientemente longa, de modo compatível com seu 

papel na sinalização redox celular.  

Ao longo dos últimos anos, tornou-se evidente que a exposição de 

células a alterações moderadas na homeostase redox, também conhecida como 

estado redox, resulta na modulação de diversas vias de sinalização. Oxidantes 

podem ativar e inativar fatores de transcrição, canais de membrana, enzimas, 



 

 

 

 

regularem vias de sinalização dependentes de cálcio e de fosforilação, além de 

agirem como segundos mensageiros em resposta a estímulos definidos, 

alterando a atividade de organelas celulares (DROGE, 2002; KAMSLER e 

SEGAL, 2007). Estes processos constituem os maiores eventos regulatórios 

celulares, determinando que a oxidação e redução sejam capazes de modular a 

grande maioria dos aspectos da fisiologia celular (WINTERBOURN e 

HAMPTON, 2008). 

De fato, sabe-se que EROs são importantes mediadores na diferenciação 

e crescimento celular, agindo como segundos mensageiros em algumas vias de 

sinalização, muito embora nem todas as moléculas-alvo tenham sido descritas. 

As EROs podem ativar MAP quinases tais como ERK1/2, p42MAP quinase, 

JNK e ERK5, que estão relacionadas a crescimento, diferenciação celular, 

inflamação e apoptose (TORRES, 2003). Em neurônios, EROs também podem 

induzir a  transcrição do HIF-1alpha, um fator de transcrição envolvido de modo 

importante com a homeostase do oxigênio celular (SAZONTOVA et al., 2007). 

Alguns estudos sugerem o envolvimento de EROs no controle central da 

pressão arterial, por meio da ativação de vias de sinalização intracelulares que 

sabidamente interferem com a atividade de neurônios de regiões do tronco 

encefálico envolvidas no controle cardiovascular (PETERSON et al., 2006). 

Além disso, recentemente Hidalgo e colaboradores (HIDALGO et al., 2007) 

descreveram o envolvimento de EROs na plasticidade sináptica hipocampal. De 

acordo com os autores, EROs geradas pela reação de Fenton estimulam o 

receptor de rianodina, que medeia a liberação de cálcio intracelular. O cálcio, 

por sua vez, ativa cascatas de sinalização que levam à transcrição de genes 

que participam da plasticidade sináptica.  

 

 

 



 

 

 

 

2.1.2 Estresse oxidativo e o envolvimento das EROs na fisiopatologia de 

doenças neurodegenerativas 

 

O ambiente redox intracelular é constantemente controlado e mantido 

em estado redutor, a não ser que a célula seja exposta a situações oxidantes 

extremas. A homeostase redox é crucial para manter a atividade biológica e a 

geração adequada tanto de EROs quanto ERNs (espécies reativas de 

nitrogênio) (SCHAFER e BUETTNER, 2001).  

Em 1985 Helmut Sies definiu estresse oxidativo como um desequilíbrio 

celular entre mecanismos antioxidantes (como SODs e tioredoxinas) e 

mecanismos pró-oxidantes (sistemas geradores de EROs). De acordo com esta 

definição, o termo estresse oxidativo referiria-se, portanto, à citotoxicidade 

mediada por EROs  (POON et al., 2004). Contudo, evidências recentes 

sugerem que o desequilíbrio entre os sistemas pró e antioxidantes ocorre em 

fases mais tardias de patologias (GUZIK e HARRISON, 2006). Em estágios 

iniciais, alterações na geração de EROs restringem-se a compartimentos 

celulares específicos como endossomos, cavéolas, núcleos e não implicam 

necessariamente na alteração do estado redox global da célula (GO et al., 

2004). Assim, a idéia do desequilíbrio entre fatores oxidantes e antioxidantes 

para explicar o estresse oxidativo, embora ainda seja válida para explicar a 

modulação da concentração de EROs no organismo, atualmente está sendo 

substituída por uma visão mais complexa e elaborada de que alterações no 

fluxo de elétrons em determinados sistemas enzimáticos resultariam na 

formação excessiva e patológica de intermediários de vias de sinalização redox, 

desencadeando o estresse oxidativo (JONES, 2006). O estresse oxidativo, por 

sua vez, pode ativar circuitos patológicos, o que resultaria não apenas em dano 

radicalar a biomoléculas, como também em um quadro de inflamação, além de 

aumento na proliferação, migração e remodelamento da matriz celular (JONES, 

2006; OHARA, 2006).  



 

 

 

 

Neurônios são susceptíveis ao estresse causado por EROs e ERNs, 

incluindo o NO. EROs têm a capacidade de oxidar proteínas, lipídios e ácidos 

nucléicos e, como conseqüência, prejudicar a sua função fisiológica (KUME et 

al., 2004). O tecido nervoso parece ser especialmente susceptível ao dano 

oxidativo por possuir altas taxas metabólicas, por sua reduzida capacidade de 

regeneração celular e por sua reduzida capacidade antioxidante, em 

comparação com outros tecidos (FLOYD, 1999; ANDERSEN, 2004). De fato, a 

presença de agentes antioxidantes no tecido cerebral é modesta. Os níveis de 

catalase (enzima que catalisa a formação de H2O e O2 a partir do H2O2), por 

exemplo, são baixos no hipotálamo e na substância negra, e ainda menores no 

cerebelo e no córtex (HALLIWELL, 2001).   

Algumas linhas de investigação procuram elucidar o papel do estresse 

oxidativo em distúrbios neurodegenerativos, visto que, nestas circunstâncias, 

observa-se o aumento da formação de EROs e de ERNs (FLOYD, 1999). Em 

pacientes diagnosticados com esclerose múltipla, por exemplo, a oxidação do 

DNA e do DNA mitocondrial parece ser mediada por células mononucleares 

ativadas, as quais produzem grandes quantidades de EROs  (VLADIMIROVA et 

al., 1999; LU et al., 2000). 

 A análise do tecido cerebral postmortem de pacientes com doenças 

neurodegenerativas como a doença de Parkinson (DP), o mal de Alzheimer e a 

esclerose lateral amiotrófica revelam claramente o excesso de produção de 

EROs nas regiões cerebrais mais afetadas pela doença. Indícios de 

peroxidação lipídica, por exemplo, foram identificados no córtex cerebral e no 

hipocampo de indivíduos com o mal de Alzheimer, e na substância negra de 

indivíduos acometidos pela DP (DEXTER et al., 1989; HENSLEY et al., 1998; 

PEDERSEN et al., 1998). Considerando especificamente a DP, o estresse 

oxidativo é considerado um mecanismo primário de indução da morte de células 

dopaminérgicas. O sistema nigro-estriatal parece ser especialmente vulnerável 

ao estresse oxidativo por vários fatores, como (1) os altos níveis de ferro na 

substância negra e no globo pálido favorecem a formação do radical hidroxila, 



 

 

 

 

uma espécie capaz de reagir rapidamente com biomoléculas; e (2) a dopamina, 

assim como a L-DOPA, podem reagir com O2 gerando O2
•-, quinonas e 

semiquinonas, as quais são capazes de se ligarem a proteínas que contenham  

grupamentos SH como a glutationa. Neste sentido, avaliações do tecido 

cerebral post mortem revelaram aumento nos níveis de peroxidação lipídica, 

oxidação de proteínas e DNA, além de diminuição nos níveis de glutationa na 

substância negra (SPENCER et al., 1998; HALLIWELL e WHITEMAN, 2004). 

Em alguns casos, evidências apontam para o envolvimento de EROs na 

propagação do dano celular causado por diversas neuropatologias. No entanto, 

os indícios do aumento da produção de EROs não são conclusivos acerca de 

seu envolvimento na neurodegeneração, ou seja, não se sabe se EROs atuam 

como mediadores ou efetores finais de tais danos (ANDERSEN, 2004).  

Assim como outros tipos celulares, os neurônios possuem sofisticados 

mecanismos de defesa e reparo contra o estresse e contra possíveis danos 

oxidativos. Agentes antioxidantes são moléculas capazes de decompor EROs. 

Os maiores grupos de agentes antioxidantes são moléculas com baixo peso 

molecular (vitaminas C e E, e as ubiquinonas), enzimas antioxidantes, (SOD, 

superóxido redutase e catalase) e moléculas contendo grupos tióis (ARRIGO, 

1999). Estas últimas são tão abundantes que o estado redox intracelular é 

reflexo dos níveis celulares de grupos tiol (sulfidrila) e dissulfetos, usualmente 

desviado para o lado redutor. Esta tendência redutora é dependente de um 

sistema tamponante majoritariamente composto pela glutationa (HWANG et al., 

1992; MEISTER, 1992; SMITH et al., 1996). 

Sabe-se que a atividade de algumas moléculas antioxidantes está 

reduzida em neuropatologias. Em regiões acometidas pelo mal de Alzheimer, a 

atividade de enzimas como a SOD, catalase, glutationa peroxidade e glutationa 

redutase encontra-se reduzida. Estudos postmortem do tecido cerebral de 

indivíduos acometidos pela DP também revelaram que, na substância negra, a 

atividade da enzima glutationa peroxidase está diminuída. Ou seja, a diminuição 

do potencial antioxidante pode consistentemente contribuir para o desequilíbrio 



 

 

 

 

redox celular, levando ao estresse oxidativo e à neurodegeneração (ZEMLAN et 

al., 1989; PAPPOLLA et al., 1992). Outros trabalhos também revelaram 

diminuição nos níveis de enzimas antioxidantes no sangue e no fluido cérebro-

espinal de pacientes acometidos por esclerose múltipla (GRECO et al., 1999; 

FERRETTI et al., 2005). 

 

2.1.3 NADPH oxidase 

 

A NADPH oxidase (nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato oxidase) 

foi inicialmente descrita em neutrófilos e posteriormente identificada em outros 

tipos celulares. A oxidase fagocítica é formada por múltiplos componentes, 

alguns citossólicos como o p47PHOX (phagocyte oxidase), p67PHOX e p40PHOX e 

outros localizados na membrana, como gp91PHOX e p22PHOX, que formam o 

heterodímero citocromo b558. Após estímulo, fosforilação e migração para a 

membrana dos componentes citosólicos ocorre a ativação da oxidase, que 

efetua a transferência de equivalentes redutores do NADPH para o oxigênio, 

gerando O2•-. Além disso, o H2O2 pode ser gerado como produto secundário, 

através da dismutação do O2•-
 
pela ação da SOD (BABIOR, 1999; LOPES et al., 

1999; VIGNAIS, 2002). 

 A partir do início da década de 90 detectou-se a produção de pequenas 

quantidades de EROs, incluindo O2•-, em tecidos vasculares e cardíacos. 

Porém, só em 1999 o primeiro homólogo da subunidade catalítica da NADPH 

oxidase (gp91PHOX) foi identificado e denominado Nox 2 (SUH et al., 1999). Hoje 

sabemos que o sistema vascular produz O2•- através de enzimas muito 

similares à NADPH oxidase fagocítica e que o gp91PHOX é apenas um dos 

membros de uma nova família de proteínas homólogas chamadas de Nox 

presentes em diversos tecidos. Foram descritos até o momento sete membros 

da família NADPH oxidase, a saber, Nox 1-5 e DUOX1 e DUOX 2.  O processo 

de ativação das isoformas do complexo NADPH oxidase tem sido intensamente 



 

 

 

 

investigado; estas isoformas dependem de diferentes subunidades regulatórias, 

e aparentemente apresentam diferentes perfis de ativação. A ativação da 

isoforma Nox 2 requer sua interação com a p22PHOX, com Rac 1 ou 2, além da 

interação com as subunidades p47PHOX, p67PHOX e p40PHOX. As isoformas Nox 1, 

Nox 3 e Nox 4 também estão associadas subunidade de membrana p22PHOX, 

porém possuem mecanismos de ativação distintos. A ativação da isoforma Nox 

1 requer sua interação com as subunidades citosólicas NOXA1 e NOXO1, além 

da interação com a Rac 1 ou 2. A Nox 3 interage com a NOXO1, porém sua 

interação com a NOXA1 ou com isoformas da Rac não foi descrita. Em 

contrapartida, a isoforma Nox 4 parece ser constitutivamente ativa, não 

requerendo a presença de subunidades citosólicas para sua ativação 

(HORDIJK, 2006; BEDARD e KRAUSE, 2007).  

Um dos principais temas de investigação da literatura é a correlação 

entre a atividade e a distribuição de cada uma das isoformas da Nox em 

compartimentos celulares específicos. A isoforma Nox 4, por exemplo, foi 

descrita no retículo endoplasmático (AMBASTA et al., 2004), enquanto a 

isoforma Nox 1 parece estar presente em cavéolas (HILENSKI et al., 2004). 

Além disso, as diferentes isoformas da Nox parecem também participar de 

processos celulares distintos. Sabe-se que a Nox 4 está envolvida com a 

diferenciação e a apoptose de células vasculares, mas aparentemente não 

participa de mecanismos de proliferação destas células. Existem relatos na 

literatura segundo os quais a isoforma Nox 1 estaria preferencialmente 

envolvida com a proliferação celular em resposta a estímulos como a 

angiotensina II (MAHADEV et al., 2004; CLEMPUS e GRIENDLING, 2006). 

Especula-se também que a isoforma Nox 1 seja responsável pela geração de 

O2•- enquanto que a Nox 4 seria capaz de gerar preferencialmente H2O2 em 

células musculares vasculares lisas. O tipo de espécie reativa gerada pode ser 

fundamental na determinação do papel biológico das Noxes (DIKALOV et al., 

2008). 



 

 

 

 

Alguns trabalhos sugerem que o aumento da atividade da NADPH 

oxidase deve contribuir para o quadro de estresse oxidativo observado em 

doenças neurodegenerativas. No mal de Alzheimer, por exemplo, os níveis de 

p47PHOX e de p67PHOX estão significativamente elevados (SHIMOHAMA et al., 

2000; SUZUKAWA et al., 2000), e pacientes com esclerose lateral amiotrófica 

apresentam um aumento na expressão de NADPH oxidase na medula. Este 

último dado sugere que o aumento da formação de EROs estaria possivelmente 

envolvido com a degeneração de neurônios motores característicos desta 

neuropatia (WU et al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSÕES GERAIS 

 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que a 

enucleação ocular é capaz de promover mudanças plásticas morfofuncionais no 

encéfalo de ratos adultos,  como alterações de elementos estruturais de 

neurônios e de populações de células da glia. Demonstramos também que 

essas alterações podem ser influenciadas pelo tratamento com antioxidantes e 

com anti-inflamatórios. Estes resultados contribuem para a caracterização deste 

modelo de lesão do sistema visual e podem auxiliar na compreensão de 

mecanismos neurodegenerativos e de neuroplasticidade do sistema nervoso.  
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