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RESUMO 

 

TANIGUCHI, É. Y. pH intracelular nos neurônios dos gânglios da raiz dorsal. 2017. 65 f. 

Dissertação (Mestrado em Fisiologia Humana) – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.  

 

Toda informação sensorial do corpo, exceto da cabeça, é coletada pelos neurônios situados 
nos gânglios das raízes dorsais (DRG) da medula espinhal e transmitida para o sistema 

nervoso central. O objetivo do trabalho foi determinar o pH i, a capacidade tamponante (β) 
de neurônios do DRG e investigar a expressão de trocadores Na+/H+ e sua função na 
regulação do pHi. Gânglios de ratos Wistar recém-nascidos foram dispersos com tripsina e 

cultivados em DMEM com SFB 5% em atmosfera de CO2 5%, 37 °C, por 1 a 2 dias. O pHi foi 
medido com o indicador fluorescente BCECF, em um microscópio Leica “wide-field”, em 

células constantemente perfundidas por solução aquecida a 37 °C. As soluções 
extracelulares eram tamponadas por CO2/HCO3

-
 ou por HEPES, 10 mM. A operação do 

trocador Na+/H+ era quantificada na recuperação da acidose intracelular induzida ou por 
pulso de NH4Cl ou expondo-se as células a solução ácida, pH 6,5. As células recuperavam o 

pH quando reestabelecidas as condições controle. A redução na concentração de H+ seguia 
cinética não linear que era perfeitamente descrita por uma exponencial única. Nas soluções 

tamponadas por HEPES a taxa de alcalinização (k das exponenciais) deve-se, por hipótese, ao 
transporte do próton pelo trocador. A hipótese foi confirmada pelos efeitos inibitórios, 

sobre as taxas de transporte, do amiloride e do EIPA e da redução na concentração 
extracelular do Na+. A βi (capacidade tamponante do citosol na ausência de CO2/HCO3

-) foi 

determinada pela variação do pHi em resposta a uma dada [NH4Cl] na solução tamponado 
por HEPES. Isoformas do trocador Na+/H+ foram identificados molecularmente por RT-PCR, 

usando primers específicos para as cinco isoformas, NHE1-NHE5, e quantificados por qPCR. 
Teste-t foi adotado quando duas médias eram comparadas e, quando mais de duas, ANOVA. 
Os neurônios mantidos em solução tamponada com CO2/HCO3

- tem média do pHi de 7,24 e, 
quando tamponado apenas com HEPES, 7,04 (n=19). Os valores são significativamente 
diferentes entre si (P<0,05). A βi calculada foi de 8,17 mM/pH (n=20). As células se 
recuperam da acidose por pulso de NH4Cl com k médio de 0,0138 s-1 (n=63). A média de k 
não é significativamente diferente desta (0,0146 s -1, n=43) quando a acidose é induzida por 
exposição das células a solução extracelular ácida (P>0,05). As células responderam a 
amiloride de forma heterogênea em concentração de 1 mM, algumas com diminuição 
parcial da recuperação, outras com inibição total, como era de se esperar de fenótipos 
celulares expressando diferentes isoformas do trocador. EIPA, um inibidor mais potente, 
diminuiu k de forma dependente de concentração, com IC50 de 3 μM. A diminuição da [Na+] 
extracelular reduziu significativamente a taxa de alcalinização (0,0055 s -1, n=4). Todas as 
cinco isoformas são expressas segundo RT-PCR e a quantidade de RNAm expressa, avaliada 
por qPCR, é maior para a NHE1, seguida de NHE5. 

 

Palavras-chave: Trocador Na+/H+. pH intracelular. Neurônio sensorial. Microscopia de 
fluorescência. Rato wistar.  



ABSTRACT 

 

TANIGUCHI, É. Y. Intracellular pH in neurons of dorsal root ganglia. 2017. 65 p. Master 

thesis (Human Physiology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2017. 

All sensorial information from the body, head apart, is collected by neurons in dorsal root 
ganglia (DRG) of spinal chord, and conveyed to the central nervous system. The objective 
here was to determine intracellular pH (pHi), buffering power (β) of neurons from DRG and 

to investigate the functional expression of the Na+/H+ exchangers in the regulation of pHi. 
Ganglia from newborn Wistar rats were digested with trypsin. The cells were maintained in 

DMEM with fetal bovine serum 5% in atmosphere of CO2 5%, 37 °C, for 1 to 2 days. pH i was 
measured with the fluorescent indicator BCECF, utilizing a Leica wide-field microscope. 

Chamber containing the cells were perfused with control and test solutions heated in line. 
Solutions were buffered with CO2/HCO3

- or with HEPES, 10 mM. Operation of Na+/H+ 

exchanger was quantified during recovery of the cells from induced intracellular acidification 
either by NH4Cl pulse or exposition to acid solution, pH 6.5. Recovery of pHi occurred when 

controlled conditions were applied. Reduction of [H+] followed non-linear kinetic that is 
adequately described by an exponential. When solutions buffered with HEPES were used the 

rate of alkalinization (k from exponential) is due, hypothetically, proton extrusion by the  

exchanger. This assumption was confirmed by inhibitory effects, over k, of amiloride and 

EIPA, also by reducing [Na+] in extracellular solution. β i (cytosolic buffering power in 
CO2/HCO3

- free medium) was determined by pHi changes in response to a given [NH4Cl] in 

solution buffered with HEPES. Isoforms of NHE were identified by PCR using specific primers 
for five isoforms, NHE1-NHE5, and quantified by qPCR. Test t was adopted when two 

averages were compared and ANOVA when more than two. Neurons in medium buffered 

with CO2/HCO3
- have mean pHi of 7.24 and, when buffered only with HEPES, 7.04 (n=19). 

Values are significantly different from each other (P>0.05). β i calculated was 8.17 mM/pH 

(n=20). Cells that were acidified by NH4Cl pulse recovery with mean k of 0.0138 s-1 (n=63). 
This value do not differ significantly from the mean k (0.0146 s -1, n=43) obtained from cells 

that were exposed to acid solution (P>0.05). Neurons responded to amiloride in 
concentration of 1 mM in a heterogenic way. Some of them had partial recovery; others had 

total inhibition, as what could be expected of cellular phenotypes expressing different 
isoforms of the exchanger. EIPA, a stronger inhibitor, decreased k depending on the 

concentration, with IC50 of 3 μM. Reducing [Na+] in extracellular solution decreased 
significantly k (0. 0055 s-1, n=4). RT-PCR indicated that all five isoforms are expressed and, 

the quantity of mRNA expressed, measured by qPCR, is greater to NHE1, followed by NHE5.  

 

Keywords: Na+/H+ exchanger. Intracellular pH. Sensory neuron. Fluorescence microscopy. 
Wistar rat. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Neurônios e outros fenótipos nos gânglios da raiz dorsal 

Neurônios são células especializadas em processamento de informações. Estas são 

codificadas em sinais elétricos, sejam respostas graduadas, nas sinapses e nos receptores, 

sejam potenciais de ação. Tais sinais elétricos dependem de canais para íons das memb ranas 

celulares, implantados na capacitância da bicamada lipídica (HILLE, 2001). Toda a percepção 

sensorial do corpo, menos a da cabeça, depende de neurônios cujos corpos celulares estão 

nos gânglios nas raízes dorsais (GRD) da medula espinhal. Os neurônios sensoriais efetuam a 

transdução, codificação das várias modalidades sensoriais em sinais elétricos, e a 

transmissão desses sinais ao sistema nervoso central. Por estarem fora da proteção da 

barreira hematoencefálica os neurônios são suscetíveis a substâncias transportadas pelo 

sangue. Nos gânglios há um grupo heterogêneo de neurônios, cujos corpos celulares diferem 

em tamanho e que servem a diferentes modalidades sensoriais  (BASBAUM et al., 2009; 

JULIUS; BASBAUM, 2001; LAWSON, 2002; PETRUSKA et al., 2000; REICHLING et al., 2013). Os 

neurônios são pseudounipolares, isto é, o axônio se divide em dois ramos, um para a 

periferia e outro para a medula espinhal. Não possuem dendritos. Os corpos celulares estão 

agrupados e não há sinapses entre os neurônios. Estes corpos celulares expressam variados 

tipos de canais para íons, dependentes de voltagem ou não, alguns em elevadas densidades. 

Cada corpo celular é envolto por uma camada de células gliais, chamadas de células 

satélites. A relação funcional entre neurônio e glia não está esclarecida. Sabe-se que os 

neurônios secretam adenosina 5 trifosfato (ATP) e as células gliais possuem receptores 

purinérgicos de vários tipos (GU et al., 2010; HANANI, 2005; HANANI, 2012), mas além dessa 

informação, o mais são especulações. 

Como os corpos celulares podem ser mantidos isolados em culturas, e como os 

neurônios expressam significativamente vários tipos de canais para íons, historicamente os 

neurônios foram utilizados para a análise biofísica e farmacológica deles (MELLI; HÖKE, 

2009). Notadamente concentrou-se nestes neurônios a investigação de fármacos com ação 

anti-álgica e, por isto, de interesse terapêutico (DAVIDSON et al., 2014; DUBIN; 

PATAPOUTIAN, 2010; KISHI et al., 2002; REICHLING et al., 2013; VINCENT et al., 2009). 
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1.2 A questão do controle da concentração do íon H (H+) no compartimento intracelular 
em neurônios e em outros fenótipos celulares 

 

O H+ é o núcleo do átomo de hidrogênio que, no caso do isótopo de massa 1, é um 

próton. Pelo seu tamanho diminuto, o intenso campo elétrico no espaço próximo torna o H+ 

extremamente reativo. Pela definição de Brønsted, um ácido é qualquer espécie química que 

possa doar H+; e uma base é qualquer espécie química que pode receber H+. As dissociações 

dos ácidos e as associações das bases aos prótons são reações reversíveis, cujos equilíbrios 

são determinados pelas concentrações dos ácidos ou bases não dissociados, pela [H +] e pela 

constante de dissociação (Ka) da base ou ácido não dissociados. Dadas as baixas 

concentrações do próton em solução aquosa, desde 1924 adotou-se, para indicar 

concentração do H+ nas soluções, a variável pH. 

 

             

 

O conceito foi introduzido antes, em 1909, por Sørensen, como p [H+]. O conceito por 

sua conveniência ganhou uso universal: uma solução neutra tem pH 7; raramente se pensa 

na [H+], que é de 10-7 mol/l. 

Na condição de equilíbrio para um único ácido dissolvido em água, HA, o pH da 

solução será dado pela equação de Henderson-Hasselbalch: 

           
    

    
 

Em que pKa = -log(Ka), isto é, negativo do logaritmo da constante de dissociação 

aparente; [A-] é a concentração da base conjugada, que se forma pela dissociação do ácido. 

Em qualquer fenótipo celular o metabolismo, característico dos fenômenos 

biológicos, produz, preponderantemente, ácidos. Há produção de ácidos fixos e de ácidos 

voláteis, o gás carbônico (CO2), que se dissolvem nas soluções aquosas das células e, ao fazê-

lo, reagem com a água, formando o ácido carbônico (H2CO3). Este se dissocia em H+ e 

bicarbonato (HCO3
-). Os ácidos fixos não são gases nas temperaturas compatíveis com a vida. 
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A dissociação em próton e ânions contribuirá para o aumento na concentração do H +. O 

metabolismo, portanto, contribui para o aumento da concentração de H+ intracelular. 

O H+ distribui-se, no citosol, entre dois compartimentos: um químico, constituído 

pelos tampões, e outro constituído pela solução aquosa – na qual existe na maior parte do 

tempo em associação com a água, formando o cátion hidrônio (H3O+). 

Os tampões são compartimentos químico, constituídos por pares de ácido e base 

conjugada, que ligam ou dissociam o H+ amortecendo, mas não anulando, as flutuações de 

pH quando quantidades de ácidos ou bases são adicionadas ao citosol. 

A relação entre a adição de um ácido a um sistema tampão e a variação do pH não é 

linear e é caracterizada pela constante de dissociação dos seus componentes, K: 

  
        

         
 

Na equação acima, HB(n+1) é a concentração do ácido fraco e Bn é a concentração da 

base conjugada. 

A capacidade tamponante depende da soma de efeitos de todos os tampões da 

célula, e é expressa na unidade mM/ΔpHi (ácido adicionado/variação de pH). Os tampões, 

que pelo princípio isohídrico amortecem as variações do pH intracelular (pHi) para uma dada 

sobrecarga de ácido, são separados em duas categorias: tampão CO2/HCO3
- (βCO2) e 

capacidade tamponante intrínseca (βi), dada pelos demais tampões. 

O sistema tamponante CO2/HCO3
-, a que se deve a fração da βCO2 das células, é 

quantitativamente o tampão mais relevante do compartimento extracelular, apesar de o pKa 

ser de 6,8 para um pH do plasma de 7,4. A predominância quantitativa do tampão deve-se à 

pCO2 plasmática, que determina a concentração de CO2 no plasma, ser regulada pela 

respiração. A reação de hidratação do CO2 esta esquematizada abaixo: 
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A hidratação espontânea do CO2 é lenta, mas é catalisada pela anidrase carbônica 

(A.C.), enzima de ampla ocorrência nos tecidos. O H2CO3 formado é um ácido fraco que 

rapidamente se dissocia em HCO3
- e H+. 

É possível estimar o pH plasmático através da concentração de CO 2 e HCO3
-  do 

plasma utilizando a equação de Henderson-Hasselbalch: 

           
     

  

       

 

Na equação, HCO3
- é a base conjugada e CO2, o ácido. Segundo a lei de Henry, a 

concentração de CO2 dissolvida no meio líquido é proporcional a pressão parcial do gás 

(pCO2), e da sua solubilidade na fase líquida aquosa (s). 

Considerando-se o compartimento intracelular, a concentração do CO2 varia pouco 

com a adição de ácidos, pois está determinada pela concentração extracelular, regulada pela 

ventilação pulmonar. Por esta razão o tampão é quantitativamente importante na regulação 

do pHi, apesar da disparidade entre o pKa do sistema tampão e o pH do plasma, arterial ou 

venoso. 

A βi, capacidade tamponante conferida por outros tampões que não o CO 2/HCO3
-, 

pode ser definida como a quantidade de base forte (B), ou ácido forte (A), a ser adicionada à 

solução necessária para aumentar, ou diminuir, o pH em uma unidade. 

   
  

    

  
  

    

 

A βi pode ser determinada pela variação de pHi dada pela exposição da célula a uma  

base ou a um ácido fraco (ROOS; BORON, 1981). Estimativas da βi de neurônios e células 

gliais ficam entre 5 e 30 mM (AMOS; RICHARDS, 1996; CHESLER, 2003), o que significa 

considerável capacidade de tamponar ácidos nos neurônios. 

A produção de ácidos pelo metabolismo tende, apesar da capacidade tamponante do 

citosol, a reduzir o pH da solução citoplasmática a níveis intoleráveis para os eventos 

bioquímicos da célula, se o íon não for transportado, na membrana celular, para fora da 

célula. Modificações na estrutura 3D das proteínas são fortemente determinadas pelo pH. 

Há resíduos de aminoácidos com caráter ácido (carboxilas) ou básico (grupamentos amina), 
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cujo nível de protonação terá impacto nestas estruturas 3D das moléculas, alterando-lhes a 

função e, em níveis hierárquicos mais altos, a fisiologia da célula. Interessa-nos, em 

particular, as modificações com alterações funcionais nos canais iônicos. 

Se a distribuição do H+ na membrana celular plasmática fosse passiva, de equilíbrio 

termodinâmico, por um transporte passivo – difusão pela bicamada ou canal – o pHi seria 

ácido (CHESLER, 1990; ROSS; BORON, 1981; THOMAS, 1984). Para um pH extracelular de 7,4 

e uma diferença de potencial elétrico de -60 mV na membrana celular, calcula-se, pela 

equação de Nernst, que o pHi de equilíbrio seria da ordem de 6,4, significativamente abaixo 

dos valores medidos para o pHi, em torno de 7,0, encontrado na maioria das células (ROSS; 

BORON, 1981; TAKAHASHI; COPENHAGEN, 1996). Portanto, em condições estacionárias a 

força movente – potencial eletroquímico para o íon H+ (ΔµH
+) – para o próton o arrastaria 

para dentro da célula, caso a membrana o permitisse. Com a produção contínua de ácido 

pelo metabolismo celular, transportadores de próton para fora da célula ou de base para 

dentro são necessários para que o pHi seja mantido nos níveis estacionários. 

Cada fenótipo celular apresenta, além dos tampões, um repertório de mecanismos 

de transporte de H+ e de bases na membrana celular. A operação destes transportadores é 

essencial para a regulação do pHi na produção continuada de ácidos pelo metabolismo. 

 

1.3 Transportadores de H+ e de bases na membrana celular plasmática 

 

1.3.1 Trocador Na+/H+ 

Ubíquo nos neurônios e em outros fenótipos celulares é o trocador Na+/H+ 

(DONOWITZ et al., 2013; MAHNENSMITH; ARONSON, 1985; ROOS; BORON, 1981). Nas 

células do padrão eucariótico o trocador é uma proteína integral de membrana. Em 

condições fisiológicas, nas diferenças de potencial químico para o Na+ e para o H+, o trocador 

transporta Na+ para dentro e H+ para fora. Com estequiometria 1:1, o transportador não é 

reogênico e evita o campo elétrico na membrana como força determinante do fluxo 

acoplado dos íons (ORLOWSKI; GRINSTEIN, 2004). Considerado a principal via de transporte 

de H+ para fora de neurônios e astrócitos, há diferentes isoformas do trocador Na+/H+, 
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codificadas pela família de gene Slc9. Esta família compreende 3 subfamílias: Slc9a, Slc9b e 

Slc9c (DONOWITZ et al., 2013; FUSTER; ALEXANDER, 2014). 

As nove isoformas da subfamília Slc9a nos mamíferos compartilham 25 a 70% da 

sequência dos aminoácidos. Provavelmente as topologias das isoformas na membrana são 

semelhantes, com segmento N-terminal e C-terminal no citoplasma e 12 segmentos 

transmembrânicos (KHADILKAR et al., 2001; ORLOWSKI; GRINSTEIN, 2004; SLEPKOV et al., 

2007). No subgrupo há cinco isoformas na membrana plasmática, NHE1 a NHE5, e outras 

quatro nas membranas de organelas intracelulares, NHE6 a NHE9. A estrutura tridimensional 

do trocador Na+/H+ de mamíferos ainda não foi completamente determinada. Deduziu-se 

por cristalografia e difração de Raio X a estrutura com resolução 3D do trocador Na+/H+ de E. 

coli. (HUNTE et al., 2005; PADAN et al., 2009). A semelhança das estruturas primárias do 

trocador nos padrões procariótios e eucarióticos suporta inferências de semelhanças nas 

estruturas 3D. 

 

Figura 1 - Topologia comum dos NHEs. Os terminais N e C são citoplasmáticos. Os 12 segmentos na 

membrana têm estrutura secundária de α-hélices (domínios funcionais). 

 

1.3.1.1 NHE1 

Das nove isoformas o NHE1 é expresso em praticamente todos os tipos de tecidos  de 

mamíferos. O NHE1 tem funções essenciais nas células (“housekeeping”), como na regulação 

do pHi e do volume celular (MALO; FLIEGEL, 2006). Por regular o pH e o volume celular o 

NHE1 está envolvido com outros processos fisiológicos, tais como crescimento, migração e 

proliferação celular e apoptose (DENKER; BARBER, 2002; PUTNEY et al., 2002), e em muitas 
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doenças, como insuficiência cardíaca, câncer e hipertrofia de órgãos (MAHNENSMITH; 

ARONSON, 1985; FUSTER; ALEXANDER, 2014). A hiperatividade deste transportador torna o 

meio citosólico mais alcalino, e se constitui em estímulo para a neoplasia (HARGUINDEY et 

al., 2005). A inibição de NHE1 em células cancerígenas vem sendo cogitada como tratamento 

para o câncer (RESHKIN et al., 2014). Camundongos nos quais se fez nocaute (KO) do gene 

NHE1 têm taxa de crescimento pós-natal reduzida e mortalidade elevada (BELL et al., 1999).  

 

1.3.1.2 NHE2 

A isoforma NHE2 é intensamente expressa em tecidos como o de rins e de estômago 

(FUSTER; ALEXANDER, 2014; HANNER et al., 2008). Camundongos KO apresentam 

hipocloridria decorrente da redução de células parietais gástricas viáveis e 

comprometimento da barreira intestinal (FUSTER; ALEXANDER, 2014). No sistema nervoso 

central a expressão de NHE2 é encontrada no córtex cerebral de ratos recém-nascidos (MA; 

HADDAD, 1997). 

 

1.3.1.3 NHE3 

NHE3 é estratégico para o transporte epitelial de Na+, HCO3
- e água; por ele se dá a 

maior parte da reabsorção de Na+ em rins e absorção de Na+ nos intestinos (DONOWITZ et 

al., 2013). Localizado na membrana celular plasmática, essa isoforma também foi 

encontrada em vesículas endossômicas subapicais de microvilosidades. Como um 

reservatório de transportadores funcionais, as vesículas acrescentam ou diminuem a 

densidade do trocador da borda em escova, em resposta a sinais hormonais (CHOW et al., 

1999; ORLOWSKI; GRINSTEIN, 2004). 

 

1.3.1.4 NHE4 

NHE4 é expresso predominantemente no estômago e no intestino e em menor 

quantidade no rim, hipocampo, útero e músculo esquelético (DONOWITZ et al., 2013; 

FUSTER; ALEXANDER, 2014). Gawenis et al. (2005) demonstraram, utilizando camundongos 
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KO, que esta isoforma em células parietais gástricas está envolvida na regulação do volume 

celular e das concentrações iônicas intracelulares para a secreção ácida. Esta isoforma é 

relativamente insensível aos inibidores amiloride e 5-(N-etil-N-isopropil)-amiloride (EIPA) 

(CHAMBREY et al., 1997; DONOWITZ et al., 2013; FUSTER; ALEXANDER, 2014). 

 

1.3.1.5 NHE5 

RNAm de NHE5 é expresso principalmente no cérebro, tanto de rato, quanto de 

humanos (ATTAPHITAYA et al., 1999); É encontrado na membrana plasmática, e em vesículas 

endossômicas (ORLOWSKI; GRINSTEIN, 2007; SZÁSZI et al., 2002). Este trocador também já 

foi observado, em menor quantidade, em outros tecidos como testículo, baço e músculo 

esquelético (ATTAPHITAYA et al., 1999). Foi sugerido que NHE5 controle o crescimento de 

espinho dendrítico em sinapses de neurônios do hipocampo através de um mecanismo de 

retroalimentação negativa autócrino dependente de pH (DIERING et al., 2011). 

 

1.3.1.6 Inibidores de trocadores de Na+/H+ 

Diversos inibidores dos trocadores de Na+/H+ foram descritos na literatura. A 

primeira droga descrita como inibidora de NHE foi o amiloride (BENOS, 1982). As isoformas 

são inibidas pelo amiloride com afinidades diferentes (KHADILKAR et al., 2001; MASEREEL et 

al., 2003). Existem inibidores mais potentes, que distinguem as várias isoformas, como os 

derivados do amiloride, EIPA e cariporide (MASEREEL et al., 2003). 

Todas as cinco isoformas de NHE encontradas na membrana plasmática são sensíveis 

ao inibidor EIPA em concentrações de μM. A seletividade do EIPA, segundo Masereel et al. 

(2003) e Orlowski e Grinstein (2004), pelas isoformas do trocador está da seguinte ordem: 

NHE1>NHE2>NHE5>NHE3>NHE4. A concentração inibitória resultando em 50% do efeito 

máximo (IC50) do EIPA para NHE1 é de 25 nM, enquanto que para NHE4 o valor é superior a 

10 μM (CHAMBREY et al., 1997). 

 

1.3.2 Transportadores de base  
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Outros transportadores comuns na membrana plasmática que podem regular o pH i  

são os transportadores de base da família Slc4. Todos os membros desta família são 

proteínas de membrana integrais que podem transportar HCO3
- ou CO3

2-, juntamente com 

pelo menos um íon monoatômico, normalmente Na+ ou Cl-. Há três grupos distintos na 

família, separados de acordo com os íons que são transportados juntamente com o HCO 3
- 

(ROMERO et al., 2013). 

 

1.3.2.1 Cotransportador Na+-HCO3
- 

O cotransportador Na+-HCO3
- carrega a base utilizando energia proveniente de 

potencial eletroquímico para Na+ (ΔμNa
+). O sentido do cotransporte é determinado pela 

estequiometria dos íons envolvidos. Assim o cotransporte Na+-HCO3
- com estequiometria de 

1:3, que leva 2 cargas negativas para fora da célula, tem a direção do transporte dos íons 

para fora, determinada pelo campo elétrico de membrana. Há também transportadores com 

estequiometria de 1:2 e de 1:1. Nestes o balanço de energia livre determina que ambos os 

íons sejam transportados do compartimento extra para o intracelular; portanto, 

transportam base para o citoplasma ou o que é equivalente, em termos de ácidos e bases, 

ácido para fora. A droga mais utilizada para inibir estes transportadores é o ácido estilbeno 

disulfônico (DIDS) (PARKER; BORON, 2013). 

 

1.3.2.2 Trocador Cl-/HCO3
- 

Conhecidos também como trocadores aniônicos, AE, possui apenas três membros, 

AE1-AE3; o AE1 foi o primeiro da família a ser identificado e clonado. O AE1 é conhecido 

também como proteína da “banda 3”, devido a sua posição em corrida de eletroforese em 

gel de SDS-poliacrilamida de proteínas de membrana de eritrócitos (ROMERO et al., 2013). O 

movimento resultante dos íons transportados depende das diferenças de potencial químico 

para um e para outro, que é variável nos fenótipos e em diferentes circunstâncias fisiológicas 

para um mesmo fenótipo.  
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1.3.2.3 Trocador Cl-/HCO3
- movido por Na+ 

Trocador Cl-/HCO3
- movido por Na+, NDCBE, pode ser encontrado em células 

neuronais e não neuronais de vertebrados, incluindo cérebro, espermatozoides, células do 

endotélio vascular, rim e células β-pancreáticas (WANG et al., 2000). Com estequiometria de 

1:1:2 (Na+: Cl- : HCO3
-) este transportador, pelo balanço das energias livres dos íons 

envolvidos, transporta a base para dentro da célula (ROOS; BORON, 1981). 

 

1.3.3 Outros transportadores 

Transportadores de H+ são, ainda, a bomba de Ca2+/H+ da membrana celular 

plasmática. Trata-se, de fato, de um transporte ativo primário, acoplado ao ATP, que faz 

transporte do Ca2+ para o extracelular. O acoplamento com o transporte de H+ para dentro 

reduz o efeito do campo elétrico de membrana no balanço de energias livres do 

transportador, mas resulta no transporte de ácido para o intracelular. Nos surtos de 

atividade da bomba, o transporte de H+ para o citoplasma deve ser compensado por outros 

transportadores de ácido para que se mantenha o pH i. 

Em anos mais recentes a descrição de canais para H+ (Hv) tem ganhado espaço na 

literatura (DECOURSEY, 2008); a consideração deles na fisiologia das células se torna 

obrigatória. A estrutura molecular básica dos canais Hv é o módulo sensor de voltagem dos 

canais dependentes de voltagem para cátions: 4 alfa hélices, que topologicamente se 

localizam na membrana celular. A quarta hélice contém cargas positivas, por resíduos de 

lisina e arginina protonados, e cargas negativas, estabilizadoras da estrutura, distri buídas 

pelas 3 outras hélices. Estes canais, portanto, são sensíveis a voltagem. Tratando-se de 

canais, o fluxo por eles é passivo, a favor da diferença de potencial eletroquímico. O sentido 

do fluxo de H+ dependerá dos valores do pHi e da diferença de potencial elétrico na 

membrana. 

 

1.4 Transportadores em neurônios 
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Neurônios do sistema nervoso central – do hipocampo, do córtex cerebral, do 

cerebelo, da medula espinhal e da retina – expressam o trocador Na+/H+, como um dos 

principais mecanismos para o transporte de ácido (RITUCCI et al., 1998; RUFFIN et al., 2014). 

Os neurônios podem ainda apresentar transportadores de bicarbonato na membrana. 

Camundongos KO de transportadores de ácido da família Slc4 tendem a exibir redução na 

excitabilidade (RUFFIN et al., 2014). A expressão ou importância fisiológica destes 

mecanismos variam entre os diferentes tipos de neurônios (CHESLER, 2003; KERSH et al, 

2009; RITUCCI et al., 1998; RUFFIN et al., 2014). Abaixo, alguns exemplos de neurônios e 

seus diversos transportadores. 

 

1.4.1 Neurônios do Hipocampo 

A regulação do pHi em neurônios do hipocampo de ratos ocorre principalmente por 

um NHE insensível ao amiloride e seus derivados (CHESLER, 2003). A predominância de um 

trocador Na+/H+ com baixa sensibilidade ao amiloride distingue os neurônios do hipocampo 

da grande maioria das células. Atualmente, não se tem conhecimento de qual seria essa 

isoforma. Diering et al. (2011) estudaram a atividade de NHE5 na região sináptica em 

camundongos e sugerem que o trocador atua como um regulador negativo de crescimento 

de espinhos dendríticos. Quanto aos transportadores de base, há evidências pelo menos de 

expressão de NDCBE em ratos (BEVENSEE et al., 1996). 

 

1.4.2 Neurônios do Córtex Cerebral 

A recuperação da acidificação intracelular em neurônios do córtex cerebral de ratos e 

camundongos ocorre, segundo a literatura, principalmente por NHE sensível ao amiloride 

(CHESLER, 2003). Ma e Haddad (1997) detectaram em ratos recém-nascidos a expressão de 

RNA mensageiro (RNAm) de NHE1, NHE2 e NHE4 nesta região que aumentava com o 

desenvolvimento dos ratos. Um estudo com córtex de camundongo sugeriu a expressão de 

um trocador Cl-/HCO3
- dependente de Na+, além do trocador Na+/H+, atuando na 

recuperação do pH do neurônio após a acidificação intracelular induzida (PEDERSEN et al., 

1998). Segundo Chen et al. (2008), a proteína NDCBE é altamente expressa no córtex de 
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camundongo. O trocador aniônico Cl-/HCO3
- é intensamente expresso nos neurônios, 

segundo uma análise de western blotting (RUFFIN et al., 2014). 

 

1.4.3 Neurônios do Cerebelo 

Segundo Ma e Haddad (1997), ratos recém-nascidos expressam RNAm para os genes 

NHE1, NHE2, NHE3 e NHE4 no cerebelo, porém apenas a expressão de RNAm de NHE3 se 

eleva com a idade, enquanto a expressão das outras três isoformas diminuem. Até há pouco 

tempo acreditava-se que a expressão de NHE3 era restrita apenas às células de Purkinje. O 

pHi das células em meio sem HCO3
- apresenta um valor de repouso maior que as células em 

meio contendo HCO3
- (CHESLER, 2003), indicando que há pelo menos um transportador de 

ácido via trocador Cl-/HCO3
-. 

 

1.4.4 Neurônios da Medula oblonga 

Os neurônios da medula oblonga possuem formas e funções heterogêneas. Parte 

destes neurônios são quimiossensíveis, sensíveis às concentrações de CO2 ou de H+ 

(CHESLER, 2003). Nas várias regiões da estrutura a recuperação de uma acidificação é 

mediada por diversas isoformas dos trocadores de Na+/H+ sensíveis a amiloride. Dentre as 

isoformas, a isoforma NHE3 possui maior papel nas células quimiossensíveis (WIEMANN; 

BINGMANN, 2001). 
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2 OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO NO PROJETO 

 

O objetivo amplo desta investigação foi a determinação do pH i e da capacidade 

tamponante dos tampões no citosol em neurônios do GRD de ratos. A análise dos processos 

de regulação do pHi para a manutenção da concentração do H+ investigou os 

transportadores de H+. O projeto reduziu-se à análise do pHi, da βi e o trocador Na+/H+ 

expresso e funcional nos diferentes fenótipos celulares. O pHi foi determinado de forma 

fidedigna, nas células em cultura, em soluções extracelulares tamponadas por CO 2/HCO3
- e 

na ausência deste tampão, com o pH extracelular tamponado pelo HEPES. A βi foi 

determinada quando a solução extracelular era tamponada por HEPES. Nesta condição a 

transferência de H+ pelo trocador Na+/H+ é a única maneira de exportação do H+. Realizou-se 

a quantificação da atividade deste e a quantificação do efeito sobre o transporte de 

bloqueadores clássicos e do efeito sobre a taxa de transporte da diferença de potencial 

eletroquímico para Na+ (ΔμNa
+). Completando a análise das isoformas do trocador, fez-se a 

clonagem das isoformas e a quantificação delas por reação de polimerização em cadeia em 

tempo real (qPCR). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Dispersão e cultivo das células 

 Os gânglios da raiz dorsal foram obtidos de ratos de um a três dias de idade. Os 

animais foram sacrificados por imersão em atmosfera de CO 2, decapitados e, com o canal 

vertebral aberto e a medula espinhal removida, os gânglios foram retirados das lojas de 

todos os segmentos da espinha dorsal utilizando pinças  de pontas finas, sob um microscópio 

estereoscópico. O procedimento está de acordo com os Princípios Éticos de Experimentação 

Animal e foi aprovado pela Comissão de Ética de Uso Animal (CEUA) do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo em 17 de maio de 2011, sendo prorrogada até 17 

de maio de 2017. Os gânglios foram retirados e colocados em placa de Petri com Dulbecco’s 

Modified Eagle Medium (DMEM, Vitrocell) em baixa temperatura. Os gânglios passaram 

depois por tratamento enzimático com tripsina na concentração 2,5 mg/ml em Earle’s 

Balanced Salt Solution (EBSS: NaCl, 132,8; KCl, 5,3; HEPES, 10,0; NaH2PO4, 1,0 e glicose, 5,5 

mmol/l) por 16 minutos, a 37 °C sob leve agitação.  A suspensão de tecido em seguida foi 

centrifugada a 2000 rpm por dois minutos, o sobrenatante desprezado e o “pellet” 

ressuspenso em EBSS contendo 10% de soro fetal bovino (SFB, Vitrocell), 5 U/ml de 

desoxirribonuclease (DNase, Sigma-Aldrich – cod. AMPD1) e 1,5 mg/ml de inibidor de 

tripsina tipo IS (Sigma-Aldrich – cod. T9003). Nesta última solução, procedeu-se a dispersão 

mecânica utilizando-se pipetas “Pasteur” de vidro, de diâmetros decrescentes e pontas 

polidas em chama, aspirando e ejetando várias vezes para desfazer o “pellet”. Após 

centrifugação a 2000 rpm por dois minutos, o sobrenadante foi descartado e o “pellet” 

ressuspenso, desta vez em DMEM com 5% de SFB. As células foram semeadas em 

fragmentos de lamínulas de vidro tratadas com poli-L-lisina 0,01% (Sigma-Aldrich – cod. 

P1524). Após 20 minutos, tempo suficiente para a aderência das células, solução DMEM 

contendo 5% de SFB e antibióticos (estreptomicina e penicilina, 100 UI/ml, Gibco) foi 

adicionada à placa de Petri, em volume suficiente para cobrir todos os fragmentos de 

lamínulas. A cultura de células foi mantida em estufa a 37 °C e CO2 a 5% até ser usada em 

experimento. Os experimentos foram realizados um a dois dias após a preparação das 

células. A cultura final contém neurôni os e células gliais. Os neurônios são facilmente 
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reconhecidos quando observados ao microscópio óptico, pelo seu tamanho e formato 

(Figura 2). 

 

 

3.2 Medidas do pH intracelular com o indicador fluorescente BCECF 

As medidas de fluorescência em “wide-field” foram feitas em um microscópio Leica 

DMI6000B usando como indicador 2,7'-bis-(2-carboxietil)-5-(e-6)-carboxifluoresceína 

(BCECF). As células foram carregadas com o derivado lipossolúvel – BCECF-AM 

(acetoximetil). Este foi dissolvido previamente em DMSO e, depois, na solução fisiológica 

Tyrode, a uma concentração nominal de cinco µM. As células foram expostas a esta solução 

por 60 minutos, em temperatura ambiente. O derivado lipossolúvel atravessa a membrana 

celular. No citosol, esterases não específicas clivam o radical acetoximetil do BCECF. Este, 

hidrossolúvel, fica sequestrado no citoplasma. 

Há duas características do BCECF que o tornam indicado para medidas do pH i. Em 

solução, o pKa do indicador é da ordem de 7, próximo ao pH do citoplasma. A outra 

característica, a recomendar o trocador, é a possibilidade de excitação em dois 

comprimentos de onda, no espectro visível, o que permite estimar razão e contornar 

artefatos: em 490 nm a fluorescência depende do pH; em 440 nm, próximo ao ponto 

isosbéstico, a emissão é independente do pH. Nos dois comprimentos de onda o pico da 

emissão está em 535 nm. Ao se calcular a razão de fluorescência nos dois comprimentos de 

A B 

Figura 2 - (A) Imagem de transmissão, óptica DIC, das células em cultura. (B) imagem de 
fluorescência das células carregadas com BCECF, excitação no comprimento de onda 490 nm 
e emissão em 535 nm. Os corpos dos neurônios são esféricos, alguns com processos. Células 
de forma fusiforme são células gliais, provavelmente originárias de células satélites, que se 

separaram dos neurônios. 
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onda de excitação evitam-se erros associados à perda do indicador, por vazamento ou por 

fotólise, ou associados à trajetória da luz na preparação. A Figura 3 ilustra a conveniência de 

se determinar a razão de fluorescência com excitação nos dois comprimentos de onda.  

 

Figura 3 - Fluorescência medida em célula por excitação nos dois comprimentos de onda, 440 e 480 
nm (painel superior e painel do meio). A emissão tem pico em 535 nm. No painel inferior tem-se a 
razão das intensidades de fluorescência. Ao se calcular a razão, a perda de sinal por perda do 
indicador é corrigida, permitindo cálculo fidedigno no pH na células. 

 

A Figura 3 trata-se de um experimento de medida do pH em um único neurônio. No 

painel superior tem-se a fluorescência por excitação a um comprimento de onda de 480 nm. 

No painel do meio está a fluorescência emitida por excitação em 440 nm. Neste 
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comprimento de onda a fluorescência não é dependente de pH. A queda que se observa no 

sinal é por artefato. Não se pode afirmar a causa, que pode ser por fotólise ou perda do 

fluoróforo pela célula. Obviamente a redução na concentração intracelular do fluoróforo 

afeta o sinal de fluorescência sensível a pH, no primeiro painel. Ao se calcular a razão de 

fluorescência nos dois comprimentos de onda de excitação (painel inferior), corrige a 

variação do sinal dada pela perda do indicador.  

Em um experimento, séries temporais de imagens de fluorescência nos dois 

comprimentos de onda eram obtidas, e as razões eram calculadas. A frequência de “frames”  

na série era ajustada à cinética dos processos que se pretendia observar. Ao final do 

experimento a calibração era realizada por exposição das células a soluções isotônicas de 

KCl, contendo nigericina, em dois pHs, 6 e 8. O pH nas séries temporais  em células 

demarcadas era calculado pela equação: 

          
      

      
 

  
  

 

Nesta equação, R é a razão de fluorescência na série temporal, após exposição à 

solução ácida (RA) e à solução mais alcalina (RB). A razão de fluorescência emitida pela 

excitação em 440 nm (FA/FB) na série temporal presta-se à correção pelo fato da emissão em 

440 nm não corresponder exatamente ao ponto isosbéstico. Nas imagens das razões de 

fluorescência demarcava-se uma ou mais regiões correspondente a uma ou mais células. O 

valor de R corresponde ao valor médio da intensidade de fluorescência nos pixels da área.  

Os valores de pHi foram determinados em duas condições, quando a solução 

extracelular continha o tampão CO2/HCO3
- e quando a solução extracelular era tamponada 

exclusivamente por HEPES. A composição das soluções é dada na Tabela 1.   

Além de estimar o valor do pHi pretendia-se, no projeto, avaliar a fenomenologia do 

trocador Na+/H+ nos neurônios e caracterizar a isoforma expressa, pela farmacologia e 

biologia molecular. Com este desígnio, os experimentos em que se observa a recuperação do 

pH de uma sobrecarga ácida foram feitos quando a solução extracelular era tamponada por 

HEPES, na ausência do tampão CO2/HCO3
-. 
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Tabela 1 - Composição das soluções extracelulares. 

 Solução controle (mmol/l) 

 Solução 1 Solução 2 

NaCl 145 130 

MgCl2 1,2 1,2 
CaCl2 1,8 1,8 
KCl 4 4 

Glicose 5 5 
HEPES 10 - 

NaHCO3 - 24 
Ajuste do pH para 7,4 com NaOH CO2 5% 

 

3.3 Capacidade tamponante na ausência do tampão CO2/HCO3
- 

A βi, independente do CO2/HCO3
-, foi determinada como descrito por Roos e Boron 

(1981). Com o trocador Na+/H+ na membrana celular plasmática inibido por EIPA (20 μM), as 

células eram expostas a solução extracelular que continha cloreto de amônio (NH4Cl) na 

concentração de 20 mM. A troca de soluções era rápida. A concentração de NH3 (amônia) 

nesta solução pode ser determinada pelo pKa 8,9 do NH3/NH4
+. O NH3 permeia prontamente 

a membrana celular e rapidamente a concentração deste, na célula, se iguala à extracelular. 

A base NH3 é protonada a NH4
+ com o H+ fornecido pelos tampões intracelulares que 

mitigam a variação do pH. A concentração de NH4
+ pode ser calculada: 

    
                      

A variação de pH é estimada pela diferença entre o pH inicial, nas condições controle 

e o pH sob o pulso de NH4Cl. A capacidade tamponante do citosol, dada por tampões além 

do CO2/HCO3
- é, então, calculada. 

   
     

   
    

 

 

3.4 Avaliação da atividade e da farmacologia dos trocadores Na+/H+ na membrana 

citoplasmática dos neurônios 

Basicamente a avaliação funcional quantitativa da atividade do trocador Na+/H+ 

consistiu em analisar a recuperação do pH na célula submetida a acidose. Em soluções 

extracelulares tamponadas por HEPES, os transportadores de base associados ao tampão 
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CO2/HCO3
- devem estar inoperantes. Nestas condições a recuperação do pHi deve dar-se 

pelo transporte de próton, que, como em outros fenótipos celulares , deve dar-se 

preponderantemente pelo trocador Na+/H+. 

 

3.4.1 Manobras indutoras de acidose no citoplasma das células 

 

3.4.1.1 Exposição das células a solução extracelular contendo NH4Cl. 

A estratégia é clássica na literatura, conhecida como pulso de amônio. Na solução a 

um pH de 7,4, coexistem o par NH3 /NH4
+. O pKa para o equilíbrio é de 8,9. A base fraca, NH3, 

permeia a bicamada lipídica da membrana celular. Em curto intervalo as concentrações intra 

e extracelular dela devem se igualar. No citoplasma o equilíbrio, determinado pelo pH i, entre 

NH3 e NH4
+ se estabelece, com a base fraca ligando H+, cedido pela βi do citoplasma, 

resultando em um aumento do pHi. Experimentalmente observa-se nos experimentos, cujos 

resultados são aqui mostrados, iguais aos da literatura, progressiva acidificação durante a 

exposição. O ácido pode provir de H+ gerado de novo, reversão do trocador Na+/H+ e, 

eventualmente do influxo de NH4
+ por alguma via na membrana. Caso este movimento seja 

significativo, a recuperação que se segue no retorno à situação controle, em parte 

dificilmente quantificável, poderia ser devida ao movimento do NH4
+ para fora da célula. 

Quanto a alcalinização então observada se dever ao trocador Na+/H+ seria problemático. 

 

3.4.1.2 Exposição das células a solução extracelular de pH ácido (6,5) 

Alternativamente pode-se produzir acidose intracelular mantendo os neurônios em 

solução extracelular de pH ácido. A acidificação citosólica deve dar-se principalmente pela 

reversão do trocador Na+/H+, o que deve ocorrer se a ΔµH
+ superar, em módulo, a ΔμNa

+. Se 

nas membranas dos neurônios houver condutância a próton, a direção do movimento do H + 

dependerá da ΔµH
+. 

 

3.4.2 Análise quantitativa da atividade dos trocadores Na+/H+ 
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A alcalinização que se segue à acidose intracelular induzida deve-se ao transporte, 

para fora, de H+ pelo trocador. A velocidade de decaimento na [H+] deve-se, portanto, à taxa 

de transporte (“turnover rate”) de cada unidade transportadora, da densidade delas e, 

sobretudo, de ΔµH
+ e ΔμNa

+. 

Para as curvas de pH calculou-se, no período de recuperação da acidose, a [H+]: 

           

 Em todas as células investigadas observou-se que a [H+] decai não linearmente até 

um valor estacionário, [H+]∞. Em todas as observações a série temporal dos valores de [H+]t 

era adequadamente descrita por uma exponencial. Genericamente:  

                    
 
  

Em que [H+] são as concentrações de H+ no tempo t, tempo 0 e na condição 

estacionária. A constante k, de dimensão s -1, é determinada fisicamente pela taxa de 

transporte dos trocadores. Determinando-se k pelo ajuste de exponencial aos pontos 

experimentais pode-se determinar a meia-vida do decaimento da [H+] intracelular: 

  
 

 
      

 
 

 

3.4.3 Farmacologia do trocador Na+ /H+ 

 

3.4.3.1 Amiloride e derivado 

Nesta fase de desenvolvimento do projeto a utilização de amiloride e de um seu 

derivado, EIPA (5-(N-etil-N-isopropril)-amiloride), não tinha escopo de prover exaustiva 

farmacologia do trocador, mas utilizar drogas clássicas para acrescentar informações sobre a 

natureza e alguns aspectos da função do trocador. A análise do efeito das drogas mostra que 

os neurônios expressam diferentes isoformas do trocador Na+/H+, evidência confirmada pela 

clonagem. 

Dada a variabilidade dos efeitos sobre a taxa de alcalinização o amiloride foi utilizado 

em apenas uma concentração supramáxima, de 1 mM. O EIPA, derivado do amiloride de 
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afinidade maior, mas variável nas diferentes isoformas, foi aplicado em diferentes 

concentrações. A relação concentração-efeito foi analisada pelo formalismo de Hill (WEISS, 

1997). 

 

3.4.3.2 Redução na [Na+] extracelular 

Como já discutido, o transporte pelo trocador depende de ΔµH
+ e de ΔμNa

+. A redução 

na concentração extracelular de Na+ produziu o efeito esperado no modelo. A concentração 

do cátion foi reduzida a 50 mM, com substituição por cloreto de colina em concentração que 

mantinha a osmolaridade. Nesta concentração do Na+ ainda ocorria alcalinização, porém em 

velocidade significativamente reduzida se comparada à da condição controle. 

 

3.5 Análise molecular das isoformas de NHE  

Para amplificação por reação de transcriptase reversa seguida de reação de 

polimerização em cadeia (RT-PCR), extraiu-se RNA total de neurônios em cultura usando o 

reagente TRIzol (Life Technologies). As células foram tratadas com 200 μl de clorofórmio 

para cada 1 ml de TRIzol por 3 minutos. A solução foi centrifugada a 12.000 g por 15 minutos 

a 6 °C. O RNA na fase aquosa foi separado do restante da solução TRIzol, precipitado com 

isopropanol e lavado com etanol 75%. O pellet foi dissolvido em 20 μl de água tratada com 

dietilpirocarbonato (DEPC). Antes de quantificar o RNA por espectrofotometria a amostra de 

RNA foi tratada com DNase e purificada. A integridade do RNA foi confirmada por 

eletroforese em gel de agarose. Cinco μg de RNA total foram utilizados para a síntese de 

DNA complementar (cDNA) usando-se iniciadores aleatórios (random primers) e da 

Superscript IV Reverse Transcriptase (Life Technologies). Um μl da solução de cDNA 

resultante foi usado para amplificação por PCR em 25 μl de solução contendo tampão PCR 

10x, MgCl2 (3 mM), dNTP mix (0,2 mM) e primers (0,2 μM cada). 

Diferentes pares de primers específicos para cada isoforma foram usados para 

identificar a expressão das isoformas dos trocadores. Os pares de primers utilizados 

encontram-se na Tabela 2. Os pares de primers foram testados previamente por análise de 

reação de polimerização em cadeia (PCR) com cDNA de córtex renal, para os genes NHE1, 
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NHE2, NHE3 e NHE4 (DONOWITZ et al., 2013; FUSTER; ALEXANDER, 2014; ORLOWSKI; 

GRINSTEIN, 1997; ORLOWSKI; GRINSTEIN, 2004; SLEPKOV et al., 2007;), e em hipotálamo de 

rato, para NHE5 (DONOWITZ et al., 2013), como controle positivo. 

Tabela 2 - Descrição dos pares de primers para cada isoforma de NHE com suas respectivas 

sequências, TM e o tamanho do produto em pares de base. 

Gene Sentido Sequência TM (°C) GenBank Produto (pb) 

NHE1 sense 5'-CTC CTG ACC TGG TTT GGC TC-3' 
60 NM_012652.1 149 

 
anti-sense 5'-TCA CCA GCT GTT CTG CCA AT-3' 

NHE2 sense 5'-AGG AGG TTC AGA CTG CTC TCA-3' 
63 L11004.1 173 

 
anti-sense 5'-GGA AGC TGC CAC CAA GTC TA-3' 

NHE3 sense 5'-TCC AGA TTC CCA ACT CTC CCA-3' 
64 NM_012654.1 167 

 
anti-sense 5'-ACG AGA CAA GCG TCC AGT AA-3' 

NHE4 sense 5'-AGG CAC CAA GAA CTT CCG AT-3' 
63 NM_173098.1 181 

 
anti-sense 5'-TAG CCT TGG CTG TGT CTC TTG-3' 

NHE5 sense 5'-TCT GAC CCT CGC TCT AGC TT-3' 
58 NM_138858.1 237 

  anti-sense 5'-CCC ATA GGG ACT CCA CAT CCT-3' 
 

As reações consistiram em desnaturar as fitas de cDNA a 95 °C por 40 segundos, 

emparelhamento dos primers à temperatura de fusão (TM), citados anteriormente na tabela 

2, por 30 segundos e extensão das fitas a 72 °C por 40 segundos. O ciclo foi repetido 35 

vezes. Os amplicons da PCR foram analisados por eletroforese em gel de poliacrilamida 8% e 

visualizados em ultravioleta (UV) após marcação com brometo de etídeo. Um marcador de 

tamanho de DNA de 25 pares de base foi usado para localizar os produtos. 

A quantificação relativa dos RNAms de cada isoforma de NHE foi feito usando qPCR. 

A intensidade de fluorescência é quantificada no final de cada ciclo de amplificação da 

polimerização em cadeia do DNA. A fluorescência é resultante da interação do corante 

“Sybr-Green” com as fitas duplas de DNA. A quantificação das moléculas se faz com base no 

Cycle Threshold (Ct) da curva de amplificação, ou seja, o número de ciclos necessários para 

atingir uma determinada intensidade de fluorescência enquanto na fase exponencial de 

amplificação. 

Para confirmar a especificidade de cada reação foi necessário ao final do processo 

fazer uma curva de desnaturação das duplas fitas. A desnaturação das fitas ocorre em 

temperatura específica, que depende do tamanho e da sequência de nucleotídeos da fita. A 

curva é feita no termociclador, programando-o para aumentar lentamente com o tempo a 
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temperatura, ao mesmo tempo em que a fluorescência da amostra é registrada. Na curva de 

desnaturação de duplas fitas de DNA de um único tipo a fluorescência tende a diminuir com 

a elevação da temperatura e fornece uma curva exponencial. Quando a fluorescência cai 

pela metade, ou seja, metade das fitas se encontra separadas, tem-se a TM. Em seguida é 

feito a derivada da curva de desnaturação. Se a amplificação for específica haverá apenas 

uma TM, apresentado como um único pico no gráfico da derivada da curva de desnaturação. 

Todas as amostras da RT-PCR forneceram um único pico, reforçando a especificidade das 

reações. 

Para normalizar os resultados obtidos de cada isoforma de NHE a quantidade de cada 

amplificação foi analisada em relação à quantidade de mensagens do gene gliceraldeído 

fosfato dehidrogenase (GAPDH). Usando GAPDH como controle interno para todas as 

reações, variações na quantidade de cDNA e eficiência de amplificação entre os poços do 

termociclador são corrigidos, tornando os valores passíveis de comparação. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 pH intracelular dos neurônios em cultura 

 Neurônios mantidos em solução fisiológica tamponada por CO2/HCO3
- (5%/24 mM), a 

37 °C, mantém o pHi em 7,24±0,09 (n = 19). A substituição rápida da solução tamponada por 

CO2/HCO3
- por outra, idêntica em composição, exceto pela troca de tampões, de CO 2/HCO3

- 

por HEPES 10 mM (equilibrado com ar atmosférico, com pCO2 muito baixa), provoca 

modificações no pH que decorrem da ligação de H+ com HCO3
-, como ilustrado na figura 4. 

Imediatamente após da troca de tampões, ocorre alcalinização transitória no pH intracelular. 

Esta deve-se ao movimento de saída do CO2 da célula, redução na sua concentração 

intracelular com deslocamento do equilíbrio da reação de hidratação,  

 

consumindo o HCO3
-. Em seguida, com uma dinâmica não linear, provavelmente 

exponencial, o pHi se reduz e atinge um valor estacionário de 7,04 ± 0,07, n=19. Nesta 

condição estacionária, as células não dispõem do tampão CO2/HCO3
-. Com concentrações de 

bicarbonato tendendo a zero, a capacidade tamponante do citoplasma depende de tampões 

outros, que não o CO2/HCO3
-, e os transportadores do ânion na membrana celular 

plasmática não mais operam ou o fazem em ritmos deprimidos. Nesta condição, a 

capacidade tamponante do citosol deve-se a tampões com ácidos não voláteis e na 

membrana celular opera, regulando o pHi, preponderantemente o trocador Na+/H+.  

 Os valores de pHi para as duas soluções extracelulares estão apresentados – média ± 

desvio padrão – na tabela 3 e figura 5. A comparação das duas médias por critério estatístico 

foi feita através do Teste-t, ao nível de significância de 0,05. As médias são estatisticamente 

diferentes entre si (P<0,05). 

 Como o objetivo delimitado para o projeto era a análise exaustiva do Na +/H+, a 

condição de tamponamento da solução extracelular por HEPES/ar, por óbvias razões, foi a 

CO
2
  H+HCO-

3
    H
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3              
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aplicada aos experimentos cujos resultados a seguir se discute. Os neurônios toleram be m 

esta condição em períodos de uma hora ou mais. 

 

Figura 4 - pHi de um neurônio em solução de CO2/HCO3
-, acompanhando-se as modificações que se 

seguem à troca de tampão indicadas na figura. 

 

Tabela 3 - Média e desvio padrão dos valores de pHi em neurônios em soluções extracelular 

diversamente tamponadas. Teste-t, P<0,05. 

Tampão n pHi 

CO2/HCO3
- 19 7,24 ± 0,09 

HEPES 19 7,04 ± 0,07 
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Figura 5 - Médias e desvio padrão dos pHis estacionários em neurônios em soluções extracelulares 
diversamente tamponadas, como indicado na figura. As células eram mantidas a 37 °C e os valores 
eram “pareados”, isto é os pHis, em uma outra condição foram medidos nas mesmas células, 
primeiro na solução tamponada por CO2/HCO3

-, depois na solução tamponado por HEPES/ar. Teste-
t, P<0,05. 

 

4.2 Capacidade tamponante do citosol sem o tampão CO2/HCO3 

 Tecnicamente a βi foi estimada da variação de pHi, induzida pela exposição das 

células a uma base que permeie a membrana, cuja concentração na solução extracelular é 

conhecida. A base é o NH3 do par NH3/NH4
+. À solução extracelular adicionou-se 20 mM de 

NH4Cl. O pKa da reação de equilíbrio do par é de 8,9 e, portanto, a concentração de NH3, a 

um pH de 7,4, é de 0,95 mM. Como o NH3 permeia a membrana celular, a exposição das 

células a esta solução rapidamente as carrega com a base, até concentração igual à da 

solução extracelular. Quase instantaneamente o pHi se eleva pela interação da base com a 

[H+], determinada pelos tampões do citosol, formando NH4
+. A variação deste é determinada 

pela equação de Henderson-Hasselbalch e a capacidade tamponante é calculada: 

   
     

   
     

 

Um experimento em um neurônio é mostrado na figura 6: 
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Figura 6 - Medida da capacidade tamponante em um neurônio em solução tamponada por HEPES 
10 mM. A interferência do trocador Na+/H+ na membrana é eliminada pelo inibidor EIPA. A célula é 

exposta a um pulso breve de NH4Cl e as alterações são quantificadas para o cálculo da βi. 

 

A observação começa pela medida do pHi em solução tamponada com HEPES. Para se 

evitar a interferência no pHi  do trocador Na+/H+ faz-se a inibição dele com EIPA. Por último 

faz-se a substituição quase instantânea da solução extracelular por outra contendo NH 4Cl 

(20 mM), observa-se a variação rápida do pH e procede-se aos cálculos. Em 20 neurônios a βi 

foi de 8,17 ± 2,72 mM/pH em ausência do sistema tampão CO2/HCO3
- . 

 

4.3 Análise fenomenológica do trocador Na+/H+ 

 A estratégia experimental para a avaliação quantitativa e farmacológica do trocador 

Na+/H+ é, na ausência do tampão CO2/HCO3
-, induzir uma sobrecarga ácida, isto é, acidose 

intracelular, e em seguida observar a recuperação do pH i em condições experimentais 

especialmente desenhadas. A acidose intracelular foi estabelecida por dois protocolos, a 

exposição das células a solução com NH4Cl ou a exposição a solução extracelular de pH 

ácido, da ordem de 6,5. No protocolo com exposição a NH4Cl as modificações de 

fluorescência e de pH são exemplificadas pelas curvas da figura 7. Os mecanismos que 

determinam as modificações do pHi foram discutido na seção de Material e Métodos. A 

alcalinização rápida dá-se pelo influxo da base, NH3, à qual a membrana celular é permeável. 
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A acidificação que se segue, na vigência da solução extracelular contendo NH4Cl, é, na 

literatura, explicada pelos seguintes  processos: produção de novo de ácido pelo 

metabolismo, reversão do trocador Na+/H+ e influxo de NH4
+, passivo, por algum canal. Se, 

de fato, o íon amônio permeia a membrana celular, o influxo dele deve contribuir para a 

acidificação durante o pulso de NH4Cl, assim como o efluxo dele deve contribuir com parte 

na recuperação do pHi, no retorno à condição controle. Atribuir a alcalinização, nesta fase, 

exclusivamente ao trocador Na+/H+ provavelmente não é correto.  

 A alternativa para se impor as células à acidose é mantê-las por curto período em 

solução extracelular de pH ácido, de 6,5. Nesta solução, observa-se, com um decurso 

temporal, queda não linear do pH citoplasmático (figura 8). A explicação para esta 

acidificação poderia ser a reversão do trocador Na+/H+; outra possibilidade é a entrada de H+ 

por um canal para H+. O esclarecimento do mecanismo não é central nesta investigação. 

Considerações virão na seção discussão. 

 Qualquer que seja a forma de indução da acidose intracelular, no retorno à condição 

controle (solução extracelular tamponada com HEPES, pH 7,4) o pH se recupera, com 

cinética não linear, e o valor estacionário atingido não difere dos valores anteriores às 

manobras que resultaram na perturbação (figuras 7 e 8).  A análise por modelos, que se 

segue se restringe ao intervalo em que ocorre a alcalinização. Nesta análise considera -se a 

redução na concentração do H+, não o negativo do seu logaritmo (pH). Em todas as 

observações pode-se ajustar adequadamente ao decaimento da concentração de H+ uma 

única exponencial (Figura 9). A função exponencial é o que prevê o modelo do trocador 

Na+/H+ para o transporte do próton, movido pela diferença de potencial eletroquímico (Δμ), 

até o valor estacionário. A constante k, determinada pelo ajuste da função aos pontos, é 

expressão da taxa de transporte do próton pelo trocador, resultado da taxa de “turnover” de 

cada sítio de transporte e da densidade do trocador na membrana (veja-se a Discussão). 
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Figura 7 - Razão de fluorescência (A), e pH (B) em função tempo em um único neurônio. Ao final da 
perfusão extracelular com solução com NH4Cl o pH intracelular cai valores menores que os iniciais. 
Segue-se alcalinização, ao longo de processo não linear, que se que se atribui ao transporte de H+ 

para fora da célula pelo trocador Na+/H+. 

 

 

Figura 8 - Acidose intracelular induzida por solução extracelular ácida (pH=6,5) no período 

indicado. Retornando à solução extracelular controle ocorre alcalinização do citosol. 
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Figura 9 - Na fase de alcalinização, após pulso de amônio, os pontos representam a [H+] calculada 
das curvas de pH ([H+]=10-pH). A linha continua, em vermelho, é gerada por ajuste aos pontos, pelo 
métodos dos mínimos quadrados,  de um função exponencial. 

 

 Na tabela 4 estão os valores médios e desvio padrão das constantes de velocidade do 

decaimento exponencial da [H+] (k). Na recuperação da acidose induzida por pulso de 

amônio o valor é de 0,0138 ± 0,0061 s-1 (63). Após a acidose por exposição à solução 

extracelular ácida, k=0,0146 ± 0,0063 s-1 (43). As médias das constantes de velocidade dos 

dois modelos não são estatisticamente diferentes entre si (P>0,05). 

 

Tabela 4 - Média e desvio padrão dos valores das constantes de velocidade obtidos de cada 

modelo experimental de indução de sobrecarga ácida. Teste-t, P>0,05. 

Manobra de indução de sobrecarga ácida n k (s-1) 

NH4Cl (20 mM) 63 0,0138 ± 0,0061 

pH 6,5 43 0,0146 ± 0,0063 

 

O histograma da figura 10 compara as constantes de velocidade na recuperação da acidose 

induzida pelas duas condições experimentais 
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Figura 10 - Médias da constante de velocidade de queda na [H+] (k, s-1), seguindo-se a acidose 

intracelular provocada pelas duas manobras. Teste-t, P>0,05. 

 

4.3.1 Efeito de concentração supramáxima (1 mM) de amiloride (inibidor do trocador 
Na+/H+) sobre a constante de velocidade do processo de queda na [H+] 

 O amiloride é droga de longa história na investigação dos fenômenos de transporte 

em células epiteliais. Primeiro foi descrito e usado como um inibidor de canais para Na + do 

tipo ENaC. Depois como inibidor de trocador Na+ x H+.  Trocadores em neurônios do gânglio 

da raiz dorsal respondem à droga de forma heterogênea. Diferentes respostas são ilustradas 

na figura 11. Na célula do painel A o trocador é completamente inibido pela droga. Das 27 

células investigadas em 17 a resposta foi de completa inibição. Nas demais a inibição foi 

parcial, isto é, a alcalinização deu-se mais lentamente (painel B da figura 11). A constante de 

velocidade caiu para 0,0086 ± 0,0059 s-1. Este valor é significativamente menor que o obtido 

na condição controle (P<0,05). 

  



51 
 

 

 

Figura 11 - Respostas variáveis dos neurônios ao amiloride como inibidor do trocador Na+/H+. A 
célula do painel A é completamente inibida na alcalinização, após o pulso de amônio. No painel B a 

células sob amiloride se alcaliniza mais lentamente. 

 

A heterogeneidade nas respostas dos neurônios ao amiloride deve-se, muito 

provavelmente, à expressão de diferentes isoformas do trocador pelas células. 

 

4.3.2 Efeito de 5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride (EIPA) - inibidor de maior afinidade do 

trocador Na+/H+)  - sobre a constante de velocidade do processo de queda na [H+] 

 Alternativamente ao amiloride, usou-se para a inibição do trocador Na+ x H+ o EIPA, 

derivado do amiloride de afinidade mais alta pela molécula do trocador. Para este inibidor 

determinou-se a curva concentração-efeito. Os resultados estão na tabela 5 (constantes de 

velocidade para as diferentes concentrações do inibidor). 

Tabela 5 - Média e desvio padrão das constantes de velocidade da alcalinização em neurônios sob 

concentrações crescentes de EIPA. 

[EIPA] 0 μM 2,5μM 5μM 10 μM 20 μM 

k (s-1) 
Desvio padrão 

0,0138 ± 
0,0061 

0,0105 ± 
0,0040 

0,0066 ± 
0,0045 

0,0045 ± 
0,0029 

0,0044 ± 
0,0033 

n 63 7 26 10 15 

 

Na figura 12 estão os valores da razão da constante de velocidade sob o EIPA pelo 

valor na condição controle, como função da concentração de EIPA na solução extracelular. A 

equação de Hill é ajustada aos pontos do gráfico: 
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Na equação nH é o coeficiente de Hill, e IC50 é a concentração do bloqueador que 

resulta em 50% do efeito máximo. A equação é ajustada aos pontos pelo método dos 

mínimos quadrados. A melhor superposição da equação aos pontos dá-se para IC50 de 3 µM 

e coeficiente de Hill de 1,75, valores semelhantes aos da literatura (MASEREEL et al., 2003). 

O coeficiente de Hill próximo de 2 é discutido na seção seguinte. 

 

Figura 12 - Relação concentração-efeito inibitório do EIPA sobre as constantes de velocidade do 
processo de alcalinização. Os pontos são razões das médias. A linha é gerada pelo ajuste aos 
pontos da equação de Hill. Os valores dos parâmetros determinados são de 3 µM para a IC50 e de 

1,75 para o nH. 

 

4.3.3 Efeito da redução da diferença de potencial químico para o Na + entre os 
compartimentos intra e extracelular sobre a velocidade da redução da [H+] 

 A taxa de transporte pelo trocador é determinada, em direção e módulo, pelas 

diferenças de potencial químico das espécies - H+ e Na+ - envolvidas no contratransporte. 

Portanto, reduzindo-se a concentração de Na+ na solução extracelular - de 145 mM para 50 

mM – substituindo-o em quantidade equimolar por cloreto de colina, na hipótese de a 

velocidade de alcalinização ser determinada essencialmente pelo trocador, a velocidade de 

alcalinização deve ser afetada, diminuindo-a. O experimento é ilustrado na figura 13. 
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Observaram-se 4 células. O valor médio de k foi reduzido para 0,0055 ± 0,0016 s-1, 

significativamente (P<0,05) menor que a velocidade da alcalinização em condições controle 

(0,0138±0,0061 s-1). 

 

Figura 13 - Efeito da redução da concentração de sódio na solução extracelular sobre a recuperação 
do pHi. A recuperação da acidose, após o pulso de amônio, dá-se em solução extracelular na qual a 

concentração de Na+ é de 50 mM, substituído parcialmente por cloreto de colina. 

 

4.4 Análise molecular das isoformas de NHE  

Referimo-nos aqui como análise molecular à identificação e quantificação, nas células 

analisadas, dos RNAms correspondentes a trocadores Na+/H+, por meio da técnica de RT-

PCR. Para esta análise, foi extraído RNA total de neurônios. A integridade do RNA foi 

certificada por meio de visualização do mesmo após eletroforese em gel de agarose corado 

com brometo de etídeo.  

Para a transcrição reversa foram utilizados 5 microgramas de RNA total. O cDNA 

obtido foi usado como molde nas reação de polimerização em cadeia para teste inicial de 

iniciadores específicos desenhados para as isoformas 1-5 de trocadores Na+/H+. Os 

iniciadores foram desenhados de forma a serem muito específicos para cada isoforma. 

Antes de qualquer análise molecular, o RNA foi avaliado em gel de agarose para 

observar sua integridade. Os produtos da PCR de neurônios indicaram expressão de RNAm 
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de todas as isoformas de NHE, com maior intensidade das bandas correspondentes às 

isoformas NHE1 e NHE5 (figura 14).  

 

Figura 14 - Análise dos produtos finais da amplificação por PCR de cDNA de neurônio por 
eletroforese em gel de poliacrilamida (8%), corado com brometo de etídeo. O tamanho previsto de 
cada amplicon correspondente a cada um dos genes (NHE 1-5) é mostrado na parte inferior de 

cada uma das colunas correspondentes. 

 

Para a quantificação relativa dos RNAm de cada uma das isoformas de NHE foi 

utilizado qPCR com corante Sybr-Green. A intensidade de fluorescência que é detectada a 

cada ciclo de amplificação da polimerização em cadeia do DNA, pela incorporação do 

corante nas duplas fitas, gera uma curva de amplificação, ilustrada na figura 15. Para todos 

os amplicons foi detectado um único pico de temperatura de desnaturação, correspondendo 

à TM específica para cada amplicon, o que confirma especificidade da reação. 

 

Figura 15 - Curva de amplificação obtida na PCR em tempo real. Cada uma das linhas representa a 
intensidade de fluorescência de uma amostra no final de cada ciclo de amplificação da 
polimerização. A análise é feita durante a fase exponencial da amplificação de todas as amostras, 
no nível de fluorescência determinado pelo limiar (threshold), representado por uma linha verde 
na horizontal. 
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A quantificação por RT-PCR foi analisada em relação à quantidade de RNAm do gene 

GAPDG, usado como controle interno para corrigir eventuais variações na quantidade de 

cDNA e eficiência de amplificação por oscilações entre as poças do termociclador. As 

quantidades de RNAm das cinco isoformas, segundo RT-PCR, são expressas em quantidades 

significativamente diferente nos neurônios (Teste ANOVA, P<0,05). Dentre elas a isoforma 

mais abundante é a NHE1, uma isoforma de expressão ubíqua, presente em praticamente 

todas as células de mamíferos. Comparada à expressão do RNAm da proteína constitutiva de 

vias metabólicas GAPDH, a expressão de NHE1 corresponde a uma fração de 0,008 da 

expressão de GAPDH. A diferença do nível de expressão dos RNAms das diferentes isoformas 

comparados ao do gene da  NHE1 está apresentada na figura 16 e tabela 6. 

 

Figura 16 - Níveis de expressão de RNAm das isoformas NHE, obtidos da RT-PCR, em relação ao 

gene NHE1. Teste ANOVA, P<0,05. 

 

Tabela 6 - Média e desvio padrão dos valores de expressão de RNAm das isoformas NHE obtidos na 

RT-PCR, normalizados pelo valor do gene NHE1. Teste ANOVA, P<0,05. 

Isoforma Média da expressão/NHE1 

NHE1 1 ± 0,214 

NHE2 0,002 ± 0,001 

NHE3 0,141 ± 0,037 

NHE4 0,083 ± 0,015 

NHE5 0,413 ± 0,074 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 pH intracelular e capacidade tamponante dos neurônios 

 Publica-se aqui medida inédita do pHi de neurônios sensoriais dos gânglios da raiz 

sensorial, enquanto células dispersas e em cultura. As medidas são tão fidedignas quanto o 

permitem as condições tecnológicas atuais. Foram realizadas com um indicador fluorescente 

da classe do BCECF. As razões de fluorescência por excitação em dois comprimentos de 

onda, característica do indicador, permite, nas medidas, evitar erros como os que se devem 

a trajetórias diferentes dos raios de luz na preparação e perda de sinal por fotólise e/ou 

perda do indicador da célula por vazamento. Nas células em cultura, as medidas de pH i em 

condições estacionárias foram feitas em solução extracelular tamponada ou por CO 2/HCO3
- 

ou por HEPES, em soluções extracelulares equilibradas com ar. A primeira condição está 

mais próxima das fisiológicas. O pH médio das células esteve em 7,24. As células se 

acidificam ao se substituir a solução extracelular por aquela tamponada com HEPES. O pH 

estacionário se estabiliza em valor mais próximo do neutro, de 7,04. Nestas condições as 

concentrações de CO2 e de HCO3
- são próximas de zero. A capacidade tamponante total do 

citosol se reduz e os transportadores de base na membrana celular plasmática não operam 

por falta de HCO3. A βi, na ausência de CO2/HCO3, foi determinada e é de 8,17 mM/unidade 

de pH. Os valores são semelhantes aos de outros fenótipos celulares. Mesmo que se 

considere as medidas mais fisiológicas, na presença de CO2/HCO3, qualquer extensão de 

considerações fisiológicas deve considerar que, no experimento “in vitro”, analisam-se 

células que foram removidas da citoarquitetura funcional em que estavam, no caso, envoltas 

por células satélites (glia). 

 

5.2 Trocadores NHE como reguladores do pH intracelular (“housekeepings”) dos 
neurônios 

 Em soluções extracelulares tamponadas por HEPES e equilibradas com ar 

atmosférico, as concentrações de CO2 e HCO3
- nas soluções intra e extracelular são baixas. 

Nestas condições, transportadores de ácidos e bases nas membranas celulares plasmáticas, 

implicados na manutenção de um pH citoplasmático estacionário, são predominantemente 



57 
 

 

os transportadores NHE e, quantitativamente menos significativos, a bomba de Ca 2+ e 

eventuais canais para próton. Portanto, se nestas condições, isto é, em soluções 

extracelulares tamponadas por HEPES e equilibradas com ar atmosférico, se impuser às 

células uma perturbação nos pHs, digamos uma acidose, a recuperação que se seguirá ficará 

evidente a ação destes transportadores, mormente dos transportadores NHE. Na hipótese 

de o transportador predominante de ácidos ser o NHE, a cinética da alcalinização será 

determinada pelas taxas de transporte do próton pelo trocador.  

 A perturbação do pHi – uma acidose – foi  promovida por duas manobras. Uma, 

frequentemente usada na literatura, consiste na exposição das células à solução extracelular 

contendo um par, sendo uma base permeante à membrana celular e um ácido, 

nominalmente o par NH3/NH4
+. Ao se trocar a solução controle por esta, contendo o par, a 

entrada da base na celular promove rápida alcalinização do citosol. Na persistência da 

exposição a esta solução ocorre acidificação, mais lenta, cujas causas podem ser diversas: 

reversão do trocador, movimento passivo do próton ou movimento do ácido NH4
+ por uma 

via hidrofílica na membrana, um canal por exemplo. Ao se remover a solução contendo o 

par, substituindo-a pela solução controle, rapidamente o pHi cai, a um valor menor que o 

original. Segue-se alcalinização que, nas condições do experimento, deve-se 

predominantemente a transporte do H+ da célula para o extracelular. Caso haja movimento 

significativo do NH4
+, como se supõe na literatura, a alcalinização, pelo menos parcialmente, 

deve-se a ele. Alternativamente, a acidose intracelular, desafiante no mecanismo de 

regulação pelo NHE, foi induzida por exposição das células a pH ácido.  Nestas condições, 

mantida a diferença de potencial químico para o Na+, e com a diferença de potencial 

químico para o H+, negativa do intracelular, o trocador transporta o H+ para dentro do 

citosol. Retomando-se a situação controle, o trocador reverte a direção dos fluxos 

resultantes e o citosol se alcaliniza. 

 A alcalinização que se segue à acidose imposta, independentemente da manobra que 

a causa, dá-se por cinética semelhante.  A concentração de H+ decai exponencialmente. A 

constante de velocidade da exponencial fisicamente é a taxa de transporte resultante de 

próton pelo trocador. Esta depende das forças moventes dos íons - ΔµNa
+

 e ΔµH
+

 – da taxa de 

“turnover” que acopla forças a fluxos e da dens idade dos transportadores nas membranas 

celulares. As taxas de transporte na recuperação da acidose se assemelham, quer a acidose 
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se dê após o pulso de NH3/NH4Cl ou após exposição das células a solução extracelular ácida – 

0,0138 ou 0,0146 s-1. A semelhança dos valores favorece a hipótese de que, em ambos os 

casos, os mesmos mecanismos estejam operando, contrário à suposição de que, na presença 

de NH3/NH4Cl, movimento de NH4
+ esteja contribuindo para o transporte resultante de ácido 

pela membrana celular. Ao se reduzir a concentração de Na+ na solução extracelular 

(redução de ΔµNa
+), como prevê o modelo do trocador, a velocidade de alcalinização se 

reduz de 0,0138 s-1 para 0,0055 s-1. 

 A investigação do efeito de inibidores dos trocadores da classe do amiloride, embora 

tenha confirmado a operação dos transportadores, foi comprometida em aspectos 

quantitativos pela heterogeneidade da expressão das isoformas pelos diferentes fenótipos 

celulares. O amiloride em concentração supramáxima (1 mM) teve efeito inibitó rio parcial 

em 10 de 27 células e completo, nas demais, resultando em suspensão da recuperação da 

acidose. O EIPA, inibidor de maior afinidade, mas ainda diferencial sobre as diferentes 

isoformas, teve a análise estendida por um espectro mais amplo de concentrações. A relação 

concentração efeito inibitório foi formalmente analisada, pela equação de Hill. Chegou-se a 

um IC50 de 3 µM. O coeficiente de Hill de 1,75 pode estar comprometido pela 

heterogeneidade das isoformas expressas, sem refletir, de fato, a estequiometria da relação 

inibidor-substrato. 

 Ao se investigar o RNAm expresso pelos neurônios dos gânglios, encontraram-se 

todas as isoformas pesquisadas, de 1 a 5. Como já indicado pelas intensidades das bandas de 

eletroforese da amplificação do cDNA, o RT-PCR demonstrou que a isoforma mais 

abundante é a NHE1, uma isoforma de expressão ubíqua, presente em praticamente todas 

as células de mamíferos. A segunda isoforma mais abundante é a NHE5, esta é praticamente 

restrita as neurônios, não sendo muito relevante para outros tipos de tecido. 
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6 CONCLUSÃO 

O pH intracelullar em  neurônios do gânglio da raiz dorsal foi medido nas células em 

cultura, em duas condições, em soluções extracelulares tamponadas por CO 2/HCO3
- e em 

soluções tamponadas por HEPES e equilibradas com ar atmosférico. Na ausência de 

CO2/HCO3
- os transportadores de base na membrana celular não operam e a capacidade 

tamponante do citoplasma, decresce. O pH intracelular estacionário é mais próximo da 

neutralidade nestas condições. Na solução extracelular tamponada com HEPES o principal 

transportador de ácido na membrana celular plasmática é o trocador Na +/H+, cuja operação 

– taxa de transporte – foi quantificada. A sua sensibilidade a amiloride e derivado foi 

demonstrada e aspectos termodinâmicos do transportador, como a sua dependência da 

diferença de potencial químico para o Na+ foi evidenciada. Por técnicas de Biologia 

Molecular, verificou-se que todos os genes que codificam as isoformas do trocador na 

membrana celular plasmática foram expressos, com predominância daqueles cujos produtos 

são as isoformas NHE1 e a NHE5. 
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* De acordo com: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 
documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002 
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