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RESUMO 

Peralva Borges Martins, Vladimir Pedro. Cafeína regula a captação de GABA e a 
sinalização de AMPc via receptores de adenosina. 2019. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Biomédicas (Fisiologia e Farmacologia)) – Instituto Biomédico, Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

A cafeína é a substância psicoestimulante mais consumida no mundo. 
Farmacologicamente, a cafeína age como um antagonista não seletivo de A1R e A2AR, 
que são amplamente expressos nas camadas da retina. Esses receptores 
adenosinérgicos podem modular o sistema GABAérgico, principal sistema inibitório do 
SNC, afetando sua homeostase, podendo afetar a diferenciação celular, 
neuroproteção e outros parâmetros essenciais para o desenvolvimento. Analisamos, 
se a exposição prolongada à cafeína é capaz de modificar a captação de GABA na 
retina de aves e avaliamos os mecanismos envolvidos nesse processo. Embriões de 
galinha com idade de E11 receberam uma única injeção de cafeína 30 mg/kg, no saco 
aéreo. Os animais foram sacrificados em E15, e a retina dissecada para ensaios 
neuroquímicos. A cafeína diminui a captação de GABA somente após 96 horas. Os 
níveis de proteína para A1R aumentaram após o tratamento com cafeína. Houve uma 
diminuição na captação de GABA promovida pela cafeína que foi prevenida por um 
tratamento agudo com H-89 (inibidor de PKA), CHA e CGS 21680 (agonista de A1R e 
A2AR, respectivamente). A cafeína, após 96 horas de tratamento, aumentou não só os 
níveis de AMPc, mas também, os níveis de proteína para GAT-1. Embora o nível de 
proteína tenha aumentado para A1R, o RNAm não é modificado pela cafeína. Estes 
resultados suportam uma ideia de que a cafeína é um potencial modulador do 
transporte de GABA durante o desenvolvimento da retina e que a via da PKA exerce 
um papel importante na regulação da função de A1R. 

Palavras Chaves: Retina, Cafeína, GABA, Desenvolvimento, Captação. 
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ABSTRACT 

Peralva Borges Martins, Vladimir Pedro. Caffeine regulates GABA uptake and cAMP 
signaling by way of adenosine receptors. 2019. Dissertation (Master in Biomedical 
Science (Physiology e Pharmacology)) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2019. 

Caffeine is the most consumed psychostimulant drug in the world. 
Pharmacologically, caffeine acts as a non-selective antagonist of A1R and A2AR, which 
are widely expressed in retina layers. These adenosine receptors can modulate the 
GABAergic system, the principal inhibitory system of SNC, affecting its homeostasis, 
which could also affect cell differentiation, neuroprotection and other essential 
parameters during development. We accessed whether long-term caffeine exposure 
is able to modify GABA uptake in the avian retina and evaluated the mechanisms 
involved in this process. Chicken embryos aged E11 were offer a single injection of 
caffeine 30 mg/kg, in the air chamber. The animals were sacrificed, in E15, and the 
retina dissected for neurochemicals assays. Caffeine decreased GABA uptake only 
after 96h. Protein levels for A1R increased after caffeine treatment. There was a 
decrease in GABA uptake promoted by caffeine that was prevented by an acute 
treatment with H-89 (PKA inhibitor), CHA or CGS 21680 (A1R agonist and A2AR, 
respectively). Caffeine, after 96 hours of treatment, increased not only cAMP levels, 
but also, GAT-1 protein levels. Although the level of protein has increased to A1R, the 
mRNA is not modified by caffeine. These results support an idea that caffeine is a 
potential modulator of GABA transport during retinal development and that the PKA 
pathway plays an important role in the regulation of A1R function. 

Keywords: Retina, Caffeine, GABA, Development, Uptake. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Retina 

A visão é um sentido essencial para os seres humanos, ela vai ser 

responsável pela interação do indivíduo com o meio ambiente (Ripley e Politzer, 

2010). Essa função da visão está associada a retina, um tecido delgado, sensível 

à luz, encontrado na maioria dos seres vertebrados (Thoreson, 2008). 

A retina está localiza na porção posterior do globo ocular e é responsável 

por transformar estímulos luminosos em sinalização eletroquímica. Essa 

transformação acontece de forma vertical através das diferentes camadas 

retinianas (Figura 1). O processamento desses sinais luminosos ocorre, 

inicialmente, por meio de cones e bastonetes, presentes na camada nuclear 

externa (CNE), passando, em seguida, por células bipolares, na camada nuclear 

interna (CNI), até chegar nas células ganglionares, presentes na camada de 

células ganglionares (CCG). Estas irão transmitir o estímulo eletroquímico pelo 

nervo óptico para centros superiores de processamento de imagem. Essa via de 

transmissão vertical de informação é modulada pelo próprio tecido, de forma 

horizontal, pelas células horizontais, presentes na camada plexiforme externa 

(CPE) e pelas células amácrinas, presentes na camada plexiforme interna (CPI) 

(Figura 1) (Bourne e Morrone, 2017; Kolb, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1: Retina. Chegada da luz passando pela lente, humor vítreo e atingindo a retina no fundo 

do olho, a qual irá converter o estimulo luminoso em eletroquímico e enviá-los através do nervo 

óptico para centros superiores onde ocorrerá a formação da imagem. (Adaptado por Borges-

Martins de Kolb, 1995).  
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Classicamente, esses processamentos que percorrem o tecido retiniano 

são encaminhados, através do nervo óptico, para centros superiores de 

processamento cortical, onde ocorrerá o processamento da imagem. Tais 

regiões incluem o colículo superior, o núcleo supraquiasmático e o núcleo do 

trato óptico. 

1.1.1. Desenvolvimento 

O folheto embrionário que dá origem à retina é o ectoderma neural (Figura 

2), o mesmo precursor do sistema nervoso central (SNC). O ectoderma neural é 

rico em neuroblastos (Zagozewski e Zhang e Eisenstat, 2014), que são células 

indiferenciadas multipotentes de grande potencial mitótico (Austin e Cepko, 

1995). A histogênese retiniana nos vertebrados ocorre de forma altamente 

coordenada, iniciando com a diferenciação de neuroblastos, que irão formar 

todos os tipos celulares da retina (Mey e Thanos, 2002). Esse processo segue 

uma ordem de diferenciação das células da camada mais basal para a camada 

mais apical e uma diferenciação do centro para a periferia, seguindo um 

gradiente espacial interno-externo e centro-periferia (Hoon et al., 2014; Provis e 

Driel, 1985). Consequentemente, durante o desenvolvimento, a porção central 

da retina irá possuir neurônios mais diferenciados do que os neurônios 

encontrados na periferia, na qual podem ser localizadas células progenitoras 

com potencial de se diferenciar em novos neurônios até mesmo após o 

nascimento (Fischer e Reh, 2001). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Desenvolvimento retiniano. Esquema demonstrando a formação e o dobramento do 
ectoderma superficial e da vesícula óptica culminando na formação retiniana durante o 
desenvolvimento (Adaptado por Borges-Martins de Zagozewski e Zhang e Eisenstat, 2014). 
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1.1.2. Organização 

O tecido retiniano dos vertebrados possui sete principais tipos de células, 

sendo seis tipos neuronais e um único tipo de célula glial. As primeiras células a 

serem diferenciadas são as células ganglionares, seguidas pelos fotorreceptores 

do tipo cone, células horizontais, células amácrinas, células bipolares, 

fotorreceptores do tipo bastonete e, por fim, as células gliais de Müller (Figura 3) 

em retinas de galinha (Doh et al., 2010; Mey e Thanos, 2002).  

 

 

 

 

 

Figura 3: Diferenciação celular na retina. Esquema demonstrando temporalmente a 
diferenciação ordenada dos diferentes tipos celulares encontrados na retina (Adaptado por 
Borges-Martins de Cantrup e Kaushik e Schuurmans, 2012). 

No modelo experimental utilizado no presente estudo, retina de embriões 

de Gallus gallus domesticus Legorne Branca, a neurogênese é iniciada por volta 

da idade embrionária de 2 dias (E2), com diferenciação celular cronologicamente 

semelhante à neurogênese de diversos sistemas já descritos em galinha (Calaza 

e Gardino, 2010). 

Essas células constituem a porção da retina denominada camada 

sensorial ou retina neural. Fazem parte da retina neural os corpos celulares, que 

formam a CNE, CNI e CCG, e os axônios, que constituem a CPE e CPI, onde 

ocorrem as sinapses (Mey e Thanos, 2002). Revestindo a CNE, encontramos a 

camada do epitélio pigmentado. O epitélio pigmentado, classificado como um 

neuroepitélio, forma uma camada única na porção mais basal ou apical da retina, 

dependendo da espécie (Kolb, 1995). Sua principal função é a absorção da luz 

não capturada pelos fotorreceptores da camada sensorial, evitando a 

degradação e distorção da imagem (Dowling, 1991). Contudo, o epitélio 
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pigmentado também possui função na sinalização retiniana durante o 

desenvolvimento (Figura 4) (Kubrusly et al., 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4: Organização das camadas retinianas. Esquema apresentando as diversas 

camadas e tipos celulares encontrados no tecido retiniano (Adaptado por Borges-Martins de 

Felten, [s.d.]). 

1.1.3. Retina como modelo experimental 

O tecido retiniano apresenta diversas vantagens como modelo 

experimental. Ele é de fácil isolamento, comparando-o às demais estruturas do 

SNC. Sua fácil dissecção torna pouco provável contaminação da retina por 

estruturas adjacentes do próprio sistema nervoso. Além disso, a retina de galinha 

é um modelo consolidado há mais de 40 anos (De Mello e Bachrach e Nirenberg, 

1976) 
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Estruturalmente, sua morfologia é simples, bem definida e organizada em 

camadas bem distintas, assim como outras estruturas do SNC, possibilitando a 

localização das porções nucleares e sinápticas facilmente (Calaza e Gardino, 

2010). Do ponto de vista neuroquímico, uma das vantagens para a utilização da 

retina de galinha como modelo experimental é a presença dos diversos sistemas 

de neurotransmissores e neuromoduladores como: dopaminérgico, 

adenosinérgico, serotoninérgico, acetilcolinérgico, glutamatérgico, GABAérgico, 

VIPérgico, PACAPérgico, entre outros (Figura 5) (Kolb, 1995). Esses sistemas 

apresentam toda sua maquinaria presente: receptores, transportadores, 

proteínas de síntese e outras estruturas ou proteínas essenciais para seu 

funcionamento. Assim, a retina de galinha é apresentada como um bom modelo 

para o estudo do desenvolvimento e da funcionalidade do SNC (Calaza e 

Gardino, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Neurotransmissores presentes na retina. Esquema resumido da organização dos 
neurotransmissores de acordo com o tipo celular na retina de mamíferos. As diversas camadas 
celulares da retina possuem mediadores químicos distintos. O GABA é encontrado 
principalmente na camada nuclear interna e na camada plexiforme interna, em neurônios GABA-
positivos, principalmente as células amácrinas e as horizontais. Já a adenosina é encontrada 
amplamente nas diversas camadas retinianas assim como diversos tipos celulares (Adaptado 
por Borges-Martins de Kolb, 1995). 
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1.2. Adenosina 

A adenosina, quimicamente classificada como uma purina, é um 

neuromodulador do SNC e está presente em todos os tecidos do corpo. Ela é 

produzida por demanda, podendo ser sintetizada intracelularmente e liberada 

por transportadores específicos, ou pode ser sintetizada fora da célula a partir 

de nucleotídeos de adenina (Fredholm et al., 2011). 

As funções do sistema adenosinérgico incluem a modulação do estado de 

sono ou vigília (Diaz-Munoz e Salin-Pascual, 2010; Huang e Urade e Hayaishi, 

2011), regulação do tônus muscular e da função motora (Collins et al., 2010; 

Coelho et al., 2014), controle da respiração (Fan e Qin e Mustafa, 2003), 

neuroproteção, modulação da liberação de neurotransmissores, 

desenvolvimento sináptico (Dos Santos-Rodrigues et al., 2015; Ferreira e Paes-

de-Carvalho, 2001; Fredholm, 2010; Paes-de-Carvalho e Maia e Ferreira, 2003; 

Stone, 2005; Wardas, 2002), dentre outros. Os efeitos da adenosina estão 

associados à ativação de seus receptores (Pearson et al., 2003; Ribeiro e 

Sebastião e De Mendonça, 2002; Sheth et al., 2014). 

Na retina, o sistema adenosinérgico está relacionado, principalmente, 

com a coordenação da proliferação de progenitores celulares e saída do ciclo 

celular (Martins e Pearson, 2008), regulação do influxo de cálcio, sobrevivência 

neuronal, liberação de neurotransmissores e acoplamento dos fotorreceptores 

(Hartwick et al., 2004; Li et al., 2013; Paes-de-Carvalho e Maia e Ferreira, 2003; 

Santos et al., 2000; Socodato et al., 2011). 

1.2.1. Receptores de adenosina 

Os receptores de adenosina (AR) podem ser divididos em quatro subtipos: 

A1R, A2AR, A2BR e A3R. A1R e A3R são acoplados à proteína G, principalmente 

G0/Gi, responsáveis pela inibição da via da adenilil ciclase e pela sinalização 

mediada por cálcio. Já A2AR e A2BR, acoplados à proteína Gs, estimulam a via 

da adenilil ciclase quando ativados (Pearson et al., 2003; Ribeiro e Sebastião e 

De Mendonça, 2002; Sheth et al., 2014). Desse modo, a principal forma de ação 

do sistema adenosinérgico é pela modulação da via da adenosina 3',5'-
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monofosfato cíclico (AMPc) e consequente ativação da proteína cinase A (PKA). 

Contudo, outras vias de sinalização também já foram descritas, como as vias da 

fosfolipase C (PLC) e de proteínas cinase ativadas por mitógenos (MAPKs) 

(Figura 6) (Dias et al., 2013; Ribeiro e Sebastião e De Mendonça, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Sinalização adenosinérgica. Esquema demonstrando os subtipos de receptores de 
adenosina e as suas vias clássicas de sinalização. (Adaptado por Borges-Martins de Antonioli et 
al., 2015). 

Pela adenosina possuir uma afinidade maior pelos subtipos A1R, A2AR e 

A3R, acredita-se que esses receptores sejam os principais mediadores das 

ações da adenosina na retina (Figura 7) (Fredholm, 2007). As ações centrais da 

adenosina também podem ser mediadas por heterômeros de seus receptores ou 

por heterômeros formados por receptores de adenosina e de outros 

neurotransmissores (Ferré et al., 2007), ainda que este último não tenha sido 

observado na retina.  
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Figura 7: Afinidade da adenosina aos subtipos do seu receptor. O gráfico indica a potência 
do estimulo ou inibição da formação de AMPc pela adenosina após o bloqueio do transporte para 
dentro da célula em diversas condições como repouso, exercício intenso ou isquemia. Portanto, 
a maior afinidade pelos receptores A1R, A2AR e A3R, os quais se ligam a adenosina mesmo 
quando esta se encontra em baixas concentrações, apontando para sua função de ativar seus 
receptores (Adaptado por Borges-Martins de Fredholm, 2007). 

1.2.2. Papel neuromodulador da adenosina 

O sistema adenosinérgico pode exercer diversas funções. Dentre elas, as 

funções sinápticas são os alvos do nosso estudo. O papel modulatório da 

ativação dos ARs engloba a regulação da captação ou liberação de diferentes 

neurotransmissores, como glutamato (Stone e Ceruti e Abbracchio, 2009; Wang 

et al., 2013), dopamina (Paes de Carvalho e De Mello, 1985; Quarta et al., 2004), 

serotonina (Okada et al., 2001), acetilcolina (Brown et al., 1990; Pedata e Pepeu 

e Spignoli, 1984; Santos et al., 2000) e GABA (Ferreira et al., 2014; Saransaari 

e Oja, 2005). A ativação de ARs também é capaz de regular a produção e 

liberação de citocinas, como interleucinas e TNF-α (Fotheringham et al., 2004; 

Newell et al., 2015; Perígolo-Vicente et al., 2014). 
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1.3. GABA 

O Ácido gama-aminobutírico (GABA) é o principal neurotransmissor 

inibitório do SNC de vertebrados (Luhmann et al., 2014; Mosinger e Yazulla e 

Studholme, 1986). Sua distribuição em distintas regiões cerebrais é ampla e 

complexa. (Owens e Kriegstein, 2002). Na retina de aves (Calaza e Gardino, 

2010; Ferreira et al., 2014) está presente em subpopulações de células 

horizontais, amácrinas, ganglionares e na glia de Müller (De Sampaio Schitine et 

al., 2007; Frederick, 1987; Hokoç et al., 1990; Sun e Crossland, 2000). 

O sistema GABAérgico é observado em uma grande população de 

interneurônios e em neurônios que fazem parte da sinalização horizontal na 

retina. Ele é responsável, principalmente, pela regulação da excitabilidade dos 

circuitos locais (Brambilla et al., 2003; Nuss, 2015). A síntese de GABA é 

mediada pela enzima glutamato descarboxilase (GAD) no meio intracelular. 

Após sintetizado, GABA é armazenado em vesículas por um transportador 

vesicular de GABA (VGAT).  

Os receptores GABAérgicos compreendem os seguintes subtipos: GABAA 

e GABAC, que são ionotrópicos, e GABAB, metabotrópico (Wu e Sun, 2015). Por 

meio da ativação de seus receptores, GABA influencia eventos de proliferação, 

migração e diferenciação celular (Calaza e Gardino, 2010; Heck et al., 2007; 

LoTurco e Blanton e Kriegstein, 1991; Luhmann et al., 2014). Além disso, há 

relatos da importância do papel deste neurotransmissor na modulação da 

excitabilidade neuronal, processamento de informações, plasticidade neuronal e 

na sincronização da rede neural (Melone e Ciappelloni e Conti, 2015). 

Essas funções estão diretamente relacionadas com a hiperpolarização da 

membrana celular, promovida pela ativação dos receptores GABAA e GABAC 

devido a um influxo de íons Cl-, ou abertura de canais de K+ associados ao 

receptor metabotrópico GABAB, (Chen et al., 2005; Wu e Sun, 2015). A exposição 

prolongada e em excesso de GABA na fenda sináptica modula a intensidade e 

o tempo de ativação de seus receptores. (Figura 8) (Nuss, 2015). Nesse sentido, 

os transportadores de GABA têm um papel fundamental no controle da 

sinalização GABAérgica. 
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Figura 8: Sinapse GABAérgica. Esquema de uma sinapse de um neurônio GABAérgico 
demonstrando sua síntese, liberação e captação. (Adaptado por Borges-Martins de 

Govindpani et al., 2017). 

No período de desenvolvimento, principalmente entre E3 e E8, reduzindo 

em E12 e atuando em menor escala até E14 nas retinas de pinto (Catsicas e 

Mobbs, 2001), o GABA possui um papel inverso ao encontrado no sistema 

maduro, promovendo uma excitabilidade celular em vez de inibição, através de, 

principalmente, sua ligação ao receptor GABAA, agindo em seus receptores 

ionotrópicos e mediando a despolarização por influxo de cálcio (Catsicas e 

Mobbs, 2001; Cherubini e Gaiarsa e Ben-Ari, 1991). As ações GABAérgicas 

modulam diversos processos de neurogênese, como a proliferação neuronal, 

migração, diferenciação e construção de circuitos inicias, assim como o regulam 

o desenvolvimento de períodos críticos (Wu e Sun, 2015). Nesses neurônios 

imaturos há uma grande concentração de cloreto intracelular, mantida pelo co-

transporte de Na+-K+-Cl- (NKCC1). Isso deixa de ser observado em neurônios 

maduros, nos quais a concentração intracelular de cloreto é reduzida pela ação 
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do co-transporte de K+-Cl- (KCC2), reduzindo o influxo de cloreto em resposta à 

ativação do receptor GABAA (Figura 9) (Li e Xu, 2008; Owens e Kriegstein, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Perfil bifásico do estimulo GABAérgico. Esquema demonstrando a ação do GABA 
eu seu receptor GABAA durante e após o desenvolvimento. (Adaptado por Borges-Martins de 
Ben-Ari, 2002). 

1.2.1. Transportador de GABA 

A manutenção da concentração extracelular de GABA depende da 

atividade de transportadores específicos, transportadores de GABA de alta 

afinidade (GATs), que podem ser tanto neuronais quanto gliais. Estes 

transportadores já foram descritos através de ensaios de captação de GABA 

(Iversen e Neal, 1968) e atuam no processo de recaptação de GABA (Gether et 

al., 2006; Kubrusly et al., 2005). 

No SNC foram identificados quatro tipos principais de GAT, cujos nomes 

variam de acordo com a espécie, sensibilidade a inibidores e distribuição. Para 

galinhas, utiliza-se a mesma nomenclatura que para camundongos, com os 

subtipos de transportadores denominados GAT-1, com expressão 

predominantemente neuronal, e GAT-2, GAT-3 e GAT-4 predominantemente  

gliais (Figura 10) (Liu et al., 1993; Madsen e White e Schousboe, 2010).  
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Figura 10: Localização dos subtipos de GAT. Esquema demonstrando a localização dos 
subtipos de GAT na fenda sináptica, expressos no neurônio pré-sináptico e na glia. (Adaptado 
por Borges-Martins de Unichenko e Kirischuk e Luhmann, 2015). 

 Os GAT-1 são altamente expressos em todo o cérebro (Durkin et al., 

1995). Principalmente nos terminais pré-sinápticos e células gliais do cerebelo, 

gânglios da base, colículo superior e bulbo olfatório (Kersanté et al., 2013; 

Scimemi, 2014c) e em áreas pré-sinápticas e em terminais axonais de sinapses 

simétricas no córtex cerebral (Durkin et al., 1995; Scimemi, 2014c; Zhou e 

Danbolt, 2013). O GAT-2 não parece ter efeito modulatório expressivo, sendo 

encontrado principalmente em regiões extra-sinápticas do hipocampo, córtex e 

leptomeninges (Madsen e White e Schousboe, 2010; Melone e Ciappelloni e 

Conti, 2015). O GAT-3 se encontra expresso, em sua maioria, em células gliais 

de regiões cerebrais como núcleos cerebelares, hipotálamo, amígdala, bulbo 

olfatório e mesencéfalo (Chiu et al., 2002; Conti e Minelli e Melone, 2004; 

Scimemi, 2014c). Por fim, o GAT-4 é encontrado em grandes concentrações no 

diencéfalo, bulbo olfatório, tronco cerebral e retina (Madsen e White e 

Schousboe, 2010). Os GATs possuem uma expressão bem difusa e distinta pelo 

SNC (Tabela 1) e durante o desenvolvimento podem apresentar alterações em 

relação a sua expressão na membrana, pois são constitutivamente endocitados 

para reciclagem (Hu e Quick, 2008; Scimemi, 2014c). 
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Tabela 1: Nomenclatura, localização, substrato e inibidores dos transportadores de GABA. 

Nome GAT-1 (GABA 

transporter type 1) 

GAT-2 (GABA 

transporter type 2) 

GAT-3 (GABA 

transporter type 3) 

GAT-4  (GABA 

transporter type 4) 

Localização Células neuronais Células neuronais, 

gliais e epiteliais 

Células gliais e 

retina 

Células neuronais e 

gliais (astrócito) 

Substrato da 

Captação 

GABA GABA 

β-alanina 

GABA 

β-alanina 

GABA 

β-alanina 

Inibidores Ácido Nipecótico Ácido Nipecótico Ácido Nipecótico Ácido Nipecótico 

  L-DABA L-DABA L-DABA   

  Guvacine Guvacine EGYT-3886   

  THPO EGYT-3886 SNAP-5114   

  ACHC   NNC 05-2045   

  Cl-966       

  SKF89976A       

  NO-711       

  Tiagabine       

 

Esses transportadores possuem um papel importante na manutenção dos 

níveis extracelulares de GABA. Eles utilizam um mecanismo de “feedback” para 

exercer esse controle de retirada do neurotransmissor do espaço extracelular 

(Bernstein e Quick, 1999; Scimemi, 2014b).  

Na retina de galinha, o GAT-1 é responsável por cerca de 90% da 

captação de GABA (Do Nascimento et al., 1998; Ferreira et al., 1994; Melone e 

Ciappelloni e Conti, 2014; Do Nascimento e De Mello, 1985). Esse transporte é 

dependente de Na+ e Cl- e independente de Ca2+ (Do Nascimento et al., 2013; 

Scimemi, 2014c). Sua expressão ou atividade podem ser moduladas por uma 

variedade de fatores, como proteínas cinase, gradientes de Na+, fosfatases, 

ácido araquidônico, hormônios, pH e segundo mensageiros. Estes mesmos 

mecanismos também são capazes de gerar alterações no GAT-3 (Bagley et al., 

2005; Cushman e Wardzala, 1980; Do Nascimento et al., 1998; Ferreira et al., 

2014; Quick et al., 2004; Schitine et al., 2015; Whitworth e Quick, 2001). 

1.2.2. Captação e liberação de GABA 

Os GATs classicamente atuam captando o neurotransmissor do meio 

extracelular a favor do gradiente de Na+ mantido pela bomba Na+/K+ ATPase. 

Contudo, eles também são capazes de liberar GABA por um mecanismo de 

reversão do gradiente de transporte (Bernath e Zigmond, 1988; Pin e Bockaert, 
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1989; Richerson e Wu, 2004; Schwartz, 2002) (Figura 11) sendo essa a principal 

forma de liberação de GABA na retina de pinto (Ferreira et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Reversão do GAT. Esquema indicando como ocorre o simporte de GABA pelo seu 
transportador, tanto na captação quanto na liberação. (Adaptado por Borges-Martins de Willford 
et al., 2015). 

Essa liberação de GABA mediada por reversão do transporte já foi 

descrita, de forma semelhante, em outros sistemas de neurotransmissores, 

como dopamina, glutamato, serotonina e glicina (Leviel, 2011; Nicholls e Attwell, 

1990; Richerson e Wu, 2003; Roux e Supplisson, 2000; Rudnick e Wall, 1992). 

No modelo experimental de retina de galinha já foi descrito que diversos 

neurotransmissores e drogas podem modular a liberação de GABA, incluindo 

glutamato, via receptores NMDA e não-NMDA (Calaza e Gardino e De Mello, 

2006; Da Costa Calaza et al., 2003; Do Nascimento et al., 1998; Ferreira et al., 

2014; Do Nascimento e De Mello, 1985; Tapia e Arias, 1982); aspartato, via 

ativação seletiva de receptores NMDA (Calaza e De Mello e Gardino, 2001; Do 

Nascimento et al., 1998); etanol; dopamina (Do Nascimento et al., 1998; Pohl-

Guimarães et al., 2010); e receptores de adenosina, via proteína cinase C (PKC) 

(Cristóvão-Ferreira et al., 2009). 

Em roedores, A2ARs, via AMPc, facilitam a captação de GABA mediada 

por GAT-1 (Cristóvão-Ferreira et al., 2009). Há trabalhos em ratos relatando que 

os A2AR, quando ativados, facilitam a liberação de GABA em sinaptossomas 

hipocampais (Cunha e Ribeiro, 2000). Concomitantemente, a ativação dos 

mesmos receptores promove uma inibição da liberação em sinaptossomas 
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estriatais (Kirk e Richardson, 2008; Kurokawa et al., 1994). Outros trabalhos 

mostram que a ativação de ambos receptores de adenosina, A1R e A2AR, 

promovem uma inibição da liberação de GABA em hipocampo de camundongos 

(Saransaari e Oja, 2005), ou um aumento indireto da liberação via ativação de 

A1R e A2AR (Cunha-Reis e Ribeiro e Sebastião, 2008; Cunha e Ribeiro, 2000).  

Outros agentes relacionados com a modulação do transporte de GABA 

são: o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), via ativação de receptores 

TrkB-t (Vaz et al., 2008, 2011); tirosina cinase, via fosforilação e aumento da 

expressão de GAT-1 na membrana neuronal (Law e Stafford e Quick, 2000; 

Whitworth e Quick, 2001); e a PKC através da fosforilação tônica do GAT-1, 

inibindo-o constitutivamente na membrana neuronal (Beckman e Bernstein e 

Quick, 1999; Cristóvão-Ferreira et al., 2009; Vaz et al., 2011; Wang e Quick, 

2005).  

1.4. Sistemas Adenosinérgico e GABAérgico na retina de pinto 

  Tanto o sistema adenosinérgico quanto o GABAérgico são encontrados 

durante o desenvolvimento da retina de embriões de galinha em momentos 

específicos e bem descritos (Calaza e Gardino, 2010; De Sampaio Schitine et 

al., 2007; Dos Santos-Rodrigues et al., 2015; Kubrusly et al., 2005; Paes-De-

Carvalho, 2002). 

  Em nosso modelo, o A1R é o principal subtipo expresso durante o 

desenvolvimento, atingindo expressão máxima entre E12 e E16 (Paes de 

Carvalho et al., 1992). O A2AR aparece em E6 em culturas de retina de embriões 

de galinha e promove ações em E13 onde inicia um acumulo de AMPc que inicia-

se em E10 com pico em E14-17 (Brito et al., 2012; De Mello et al., 1982) (Figura 

12). Em retina de aves, até o presente, não foi identificado a expressão de A2BR 

ou A3R (Dos Santos-Rodrigues et al., 2015). 
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Figura 12: Esquema temporal do aparecimento das estruturas dos sistemas 
adenosinérgico. Os receptores de adenosina aparecem antes do surgimento da adenosina 
endógena, com o receptor A2A já descrito a partir de E6 e o A1 a partir de E10. A adenosina só 
irá ser sintetizada endogenamente a partir de E12 e é responsável por ativar esses receptores, 
gerando um acúmulo de AMPc em E17 (Borges-Martins, 2019). 

  Neurônios que expressam GABA são encontrados na idade de E6, 

quando GABA é sintetizado a partir da putrescina (De Mello e Bachrach e 

Nirenberg, 1976; Hokoç et al., 1990). GAD aparece em torno de E11, 

principalmente em células horizontais e amácrinas, dando início à síntese 

clássica de GABA. (Calaza e Gardino, 2010; Calaza e De Mello e Gardino, 2000; 

De Mello e Bachrach e Nirenberg, 1976; Hokoç et al., 1990). 

1.5. Cafeína 

  A cafeína é uma metilxantina amplamente consumida no mundo. Ela é 

capaz de atravessar a barreira hematoencefálica e exercer diversas ações 

centrais, alterando funções cognitivas e comportamentais (Heishman e 

Henningfield, 1992; Ribeiro e Sebastião, 2010; Temple et al., 2017). As ações 

moleculares da cafeína incluem inibição da enzima fosfodiesterase de 

nucleotídeos cíclicos, mobilização de cálcio de estoques intracelulares, inibição 

de enzimas, como a monoamina oxidase e ciclo-oxigenase, bloqueio dos 

receptores GABAA e, principalmente, antagonismo dos ARs (Figura 13) (Ferré, 

2008; Fredholm et al., 1999; Ribeiro e Sebastião, 2010; Williams e Jarvis, 1988). 
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Figura 13: Efeitos da cafeína em seus diversos alvos moleculares em doses obtidas 
através do consumo normal por humanos. Principal mecanismo de ação da cafeína em doses 
não tóxicas está em sua ligação aos A1R e A2AR, embora em doses elevadas há efeitos inibitórios 
em fosfodiesterases, liberação de cálcio e bloqueio de receptores GABAA (adaptado por Borges-
Martins de Fredholm et al., 1999). 

Farmacologicamente, a principal ação da cafeína em doses não tóxicas 

(10-4M) é o bloqueio dos receptores de adenosina, o que a torna um antagonista 

não seletivo amplamente utilizado para esses receptores (Fredholm et al., 1999; 

Madeira et al., 2017). Sendo assim, suas funções farmacológicas estão 

intimamente ligadas ao sistema adenosinérgico e ao bloqueio dos ARs, e são 

observadas tanto em relação a suas funções neuronais, quanto em relação a 

disfunções e doenças (Figura 14) (Ribeiro e Sebastião, 2010). 

Na literatura há uma distinção entre os efeitos da cafeína observados após 

tratamentos de longo prazo e agudamente. Dependendo do tempo de 

tratamento, os receptores de adenosina podem ser afetados de formas distintas, 

podendo demonstrar respostas até mesmo opostas. Geralmente o tratamento 

agudo produz respostas clássicas, como o antagonismo de ARs. Contudo, os 

tratamentos de longa duração com antagonistas específicos de ARs podem levar 
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a efeitos parecidos com os causados por tratamento agudo com agonistas 

(Jacobson et al., 1996). Além disso, existem relatos de que a administração 

crônica de cafeína aumenta a expressão de A1R sem alterar seu RNA 

mensageiro (RNAm) (Johansson et al., 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Alvos do sistema adenosinérgico modulados pela cafeína. Principais efeitos 
cognitivos, fisiológicos e moleculares da cafeína estão intimamente correlacionados a regulação 
desses alvos pelo sistema adenosinérgico (adaptado por Borges-Martins de Ribeiro e Sebastião, 
2010). 

1.5.1. Ação da cafeína no sistema GABAérgico 

A correlação entre o sistema purinérgico e o GABAérgico tem sido 

extensamente estudada e já foi descrito que o transporte de GABA pode ser 

regulado pelo sistema adenosinérgico (Cunha-Reis e Ribeiro e Sebastião, 2008; 

Cunha e Ribeiro, 2000; Kirk e Richardson, 2008; Kurokawa et al., 1994; 

Saransaari e Oja, 2005). 

O nosso grupo já demonstrou que, em retina de aves, a cafeína, através 

do bloqueio de A1R, foi capaz de potencializar a liberação de GABA induzida por 

D-aspartato via transportador GAT-1 (Ferreira et al., 2014). Sabe-se que os 

receptores de adenosina podem agir através de vias de sinalização que levam à 

ativação de PKA ou PKC, podendo, assim, modular o transporte de GABA 

(Cristóvão-Ferreira et al., 2009, 2013; Gonzalez et al., 2006). 
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A capacidade dos receptores adenosinérgicos de modular o sistema 

GABAérgico, o principal sistema de neurotransmissor inibitório de SNC, pode 

sua homeostase, podendo gerar diversos efeitos adversos relacionados a 

diferenciação celular, neuroproteção e sobrevida celular durante esse período 

crítico do desenvolvimento. Portanto, avaliamos os efeitos do tratamento in vivo 

com injeção única, in ovo, de cafeína no saco aéreo de embriões de galinha 

Legorne Branca em idade E11, período o qual ambos os receptores de 

adenosina já estão presentes mas ainda não há síntese desse neuromodulador, 

por um período de 96h, até atingir a idade de E15 e investigar a modulação dos 

sistemas adenosinérgico e GABAérgico, identificar o AR e via de sinalização que 

estão sendo regulados pela cafeína 
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2. OBJETIVO 

2.1. Objetivos gerais 

Avaliar a captação de GABA em retinas de embriões de galinha E15, após 

uma única injeção de cafeína em E11. 

2.2. Objetivos específicos 

• Avaliar por Western Blot os níveis de proteína total de A1R e A2AR após 

o tratamento com cafeína por 96h. 

 

• Observar por Western Blot os níveis de proteína total para GAT-1 

durante o desenvolvimento e após o tratamento com cafeína por 96h.  

 

• Avaliar por ensaios de captação de [3H]-GABA a atividade e a 

funcionalidade do GAT-1. 

 

• Analisar por ensaios de captação de [3H]-GABA os efeitos do tratamento 

com cafeína. 

 

• Avaliar a reversão dos efeitos da cafeína nos ensaios de captação de 

[3H]-GABA. 

 

• Quantificar a via de sinalização utilizando ensaio de binding de AMPc 

em retinas após o tratamento com a cafeína. 

 

• Avaliar por PCR a expressão de RNAm dos genes ADORA1 e 

ADORA2A. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Animais e desenho experimental 

Ovos fertilizados de Gallus gallus domesticus, Legorne branca, foram 

obtidos de uma granja local e armazenadas em uma incubadora com 

temperatura e umidade controlada de acordo com o protocolo descrito em Brito 

e colaboradores (2016). Os embriões foram estagiados segundo Hamburger e 

Hamilton (1992). O tratamento se iniciou em E11 com uma injeção única de 

cafeína diluída em solução tampão (Hanks 4), ou de veículo (apenas  Hanks 4) 

no saco aéreo dos animais em condições estéreis (Figura 15 e 16). As demais 

condições temporais estão detalhas na descrição de cada experimento em 

questão. A concentração final estimada de cafeína no ovo de galinha é de 30 

mg/kg. Após as injeções, os orifícios de entrada realizados para atingir o saco 

aéreo foram vedados utilizando esparadrapo e os ovos retornados para a 

incubadora até a data de realização dos experimentos. Os ensaios foram 

realizados em explantes ex vivo do tecido retiniano e os tratamentos específicos 

de cada experimento estão detalhados em materiais ou em sua metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Injeção in ovo. (BORGES-MARTINS, 2019). 
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Figura 16: Linha temporal. (BORGES-MARTINS, 2019). 

3.2. Dissecção da retina 

Os animais de idade E15 que receberam veículo ou cafeína foram 

decapitados e suas retinas dissecadas em uma solução Hanks 4 sem de Ca2+- 

e Mg2+ (CMF). As retinas foram acondicionadas em placas plásticas p35 mm, 

contendo 1ml de DMEM/F12 (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium/Nutrient 

Mixture F-12) para a realização dos ensaios neuroquímicos. O número de 

animais utilizados nos experimentos foi de 123 embriões (246 retinas) e não 

houve diferenciação por sexo do animal. Todos os esforços foram tomados para 

reduzir o número de animais utilizados e o sofrimento que os procedimentos 

possam ter causado. Os procedimentos foram aprovados e estão de acordo com 

o protocolo de Cuidado e Uso Animal protocolo n°038/19. 

3.3. Materiais 

Para os ensaios de captação de neurotransmissores foi utilizado GABA 

marcado radioativamente com trítio ([3H]-GABA) com atividade específica de 35 

Ci/mmol obtido da PerkinElmer (Massachusetts, USA). Cafeína (1,3,7-trimetil- 

1H-purino- 2,6(3H,7H)-diona), albumina de soro bovino (BSA), Ro 20-1724 (4-

(3-butoxy-4-methoxybenzyl) imidazolidin-2-one), NO-711(1-[2-

[[(diphenylmethylene)imino]oxy]ethyl]-1,2,5,6-tetrahydro-3 pyridinecarboxylic 

acid hydrochloride), CHA ((2R,3R,4S,5R)-2-[6-(cyclopentylamino)purin-9-yl]-5-

(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol), CGS-21680 (3-[4-[2-[ [6-amino-9-

[(2R,3R,4S,5S)-5-(ethylcarbamoyl)-3,4-dihydroxy-oxolan-2-yl]purin-2-

yl]amino]ethyl]phenyl]propanoic acid) e H-89 (N-[2-(p-bromocinnamylamino) 

ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide dihydrochloride) foram obtidos da Sigma/RBI 

(St Louis, MO, USA). Todos os outros reagentes e sais utilizados foram 

comprados de fornecedores locais e eram de grau analítico. 
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 Cafeína (30 mg/kg) foi administrada em uma injeção única in ovo, no saco 

aéreo. Os tratamentos com NO-711 (50 µM), CHA (100 nM), CGS 21680 (100 

nM) e H-89 (10 µM) foram feitos nos explantes ex vivo das retinas, que foram 

dissecadas 15 minutos antes da incubação com [3H]-GABA para o ensaio de 

captação. 

Tabela 2: Fármacos utilizados. 

Fármaco Função Concentração Final 

Cafeína 
Antagonista de receptores 
adenosinérgicos 

30 mg/kg 

NO-711 Inibidor de GAT-1 50 µM 

CHA Agonista seletivo A1R 100 nM 

CGS 21680 Agonista seletivo A2AR 100 nM 

H-89 Inibidor de PKA 10 µM 

3.4. Soluções Gerais 

 

Tabela 3: Solução Hanks 4, pH 7,4: 

Soluto Concentração Final 

NaCl 128 mM 
KCl 4 mM 
MgCl2 1 mM 
CaCl2 3 mM 
Hepes 20 mM 
Glicose 4 mM 

 

 

Tabela 4: Solução Hanks sem sódio com Tris-HCL, pH 7,4: 

Soluto Concentração Final 

Tris 128 mM 
KCl 4 mM 
MgCl2 1 mM 
CaCl2 3 mM 
Glicose 4 mM 
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3.5. Captação de [3H]-GABA 

Cada retina foi incubada por 1h em DMEM/F12 em banho-maria a 37°C 

contendo 1 µCi de [3H]-GABA (35 Ci/mmol = 35,106 µCi) e 20 µM de GABA não 

marcado radioativamente. No ensaio de captação de [3H]-GABA dependente de 

tempo, a incubação foi de 1, 3, 5, 10, 30, 60, 90, 120 e 180 minutos. Nos demais 

ensaios tanto o grupo controle quanto o grupo cafeína foram analisados sozinhos 

ou em conjunto com os fármacos NO-711 (50 µM), CHA (100 nM), CGS 21680 

(100 nM) e H-89 (10 µM). Estes fármacos foram adicionados 15 minutos antes 

do período de incubação com o GABA associado ao trítio. Após a incubação de 

60 min com GABA nos ensaios de captação, o meio de incubação foi removido 

e o tecido retiniano lavado três vezes com solução Hanks 4 a 4°C. Esse processo 

foi suficiente para lavar toda a radioatividade livre (não absorvida pelo tecido). 

Após as lavagens o tecido foi acondicionado em 1 ml de água Milli-Q para romper 

a membrana celular, seguido de um ciclo de congelamento e descongelamento. 

A radioatividade celular foi averiguada utilizando um contador de cintilação 

liquida e os valores de cintilação por minuto foram normalizados pela 

concentração de proteína da retina. A proteína foi estimada utilizando o método 

de Lowry (Lowry et al., 1951). 

3.6. Ensaio de AMPc 

As retinas dissecadas foram acondicionadas nos poços com 1ml 

DMEM/F12 e adicionado 10µl de um inibidor de fosfodiesterase (Ro 20-1724), 

atingindo a concentração de 500µM em cada poço. O tecido foi incubado por 1h 

a 37°C, tanto a situação controle quanto a tratada com cafeína. A reação foi 

parada com a adição de ácido tricloroacético (TCA) numa concentração final de 

10% e as amostras congeladas. 

Após descongelado foram adicionados nas amostras 50µl de carreador 

[3H]- AMPc, sendo as mesmas agitadas e centrifugadas. O sobrenadante então 

foi passado por colunas de resina de troca iônica (Dowex 50) para a remoção do 

ácido tricloroacético e outros nucleosídeos. As amostras contendo AMPc foram 

incubadas na presença de PKA, uma subunidade regulatória, e, 

concomitantemente, com uma sonda radioativa de [3H]- AMPc em 50mM tampão 
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acetado, pH 4.0 a 4°C por 110 minutos. A reação foi interrompida com a adição 

de 200mM de tampão fosfato pH 6.0 finalizando o ensaio de binding (De Mello 

et al., 1982; Gilman, 1970; Matsuzawa e Nirenberg, 1975). Posteriormente as 

amostras foram filtradas através de filtros Millipore. A radioatividade foi 

averiguada utilizando um contador de cintilação liquida e os valores de cintilação 

por minuto foram normalizados pela concentração de proteína da retina. A 

proteína foi estimada utilizando o método de Lowry para dosagem de proteína 

(Lowry et al., 1951). 

3.7. Western Blot 

Ambas as retinas foram extraídas e homogeneizadas em conjunto em um 

tampão RIPA contendo um coquetel de inibidores de proteases. O homogenato 

foi utilizado para avaliar a expressão das proteínas A1R, A2AR e GAT-1 nos 

grupos controles e tratados com cafeína. 

A concentração de proteína foi estimada utilizando o método de dosagem 

de proteína de Bradford (1976). As amostras foram diluídas em tampão 

composto por 10% glicerol (v/v), 1% ß-mercaptoetanol, 3% SDS e 62,5 mM Tris 

base as quais foram fervidas por 5 minutos. Aproximadamente 45μg de proteína 

de cada amostra foram utilizados na eletroforese em 10% SDS-PAGE e 

transferidos para membranas de fluoreto de polivinilideno (PVDF) (ECL-Hybond) 

por um método de transferência semi-seco. As membranas foram lavadas com 

uma salina tamponada Tween 20 Tris-buffered saline (TTBS) e bloqueadas por 

2h com TTBS com 5% de leite em pó desnatado mais 1% BSA para as proteínas 

A1R, A2AR e TTBS com 1% BSA para GAT-1. Após o bloqueio, as membranas 

foram incubadas com anticorpos primários anti-A1R (diluição de 1:200 em TTBS; 

Sigma-Aldrich), anti-A2AR (1:1000 em TTBS; Santa Cruz Biotechnology), anti-

GAT-1 (1:500 em TTBS; Sigma-Aldrich), durante a noite a 4ºC. No dia seguinte 

os anticorpos primários foram retirados e as membranas foram lavadas três 

vezes com TTBS para retirar os anticorpos não conjugados e, dando sequência, 

foi realizada a incubação com anticorpos secundários anti-rabbit conjugados a 

uma peroxidase (1:5000 em TTBS; Sigma-Aldrich) por 2h em temperatura 

ambiente. Após a incubação do secundário a membrana foi novamente lavada 

três vezes com TTBS (10 minutos cada) e a sonda foi detectada utilizando um 
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kit ECL (Amersham). As membranas foram novamente marcadas com anticorpo 

anti-β-tubulina (1:25000 em TTBS, Sigma-Aldrich) por 1h em temperatura 

ambiente, lavado 3 vezes com TTBS e incubado com um anticorpo secundário 

anti-mouse conjugado a uma peroxidase (1:5000 em TTBS; Sigma-Aldrich) por 

45 minutos em temperatura ambiente, seguido de três novas lavagens com 

TTBS. A imunomarcação foi detectada com o kit ECL. A intensidade das bandas 

foi analisada utilizando o software ImageLab 5.2.1 (Bio-Rad Laboratories Inc). 

3.8. qPCR 

Análise da expressão de RNAm foi feita na retina por PCR em tempo real. 

Aproximadamente 20 mg de tecido foram utilizados para extração de RNA total 

usando o método do Trizol (TRIzol Reagent®, Invitrogen®, EUA) de acordo com 

as instruções do fabricante. Em seguida, o RNA foi quantificado através da leitura 

em absorbância de 260 nm e a pureza foi avaliada pela razão 260/280 nm. Todas 

as amostras obtiveram grau de pureza acima de 2. O cDNA foi sintetizado a partir 

de 1µg de RNA usando a enzima Transcriptase Reversa (Superscript III, 

Invitrogen®, EUA). A reação da cadeia da polimerase (PCR) em tempo real, foi 

feita com o kit GoTaq® qPCR Master Mix (DNA polimerase, Promega, EUA), 

equipamento Step One Real-Time PCR system (Applied Biosystems, EUA), para 

quantificação dos genes seguindo os seguintes parâmetros: 95°C por 2 minutos; 

40 ciclos a 95°C por 15 segundos; 60°C por 60 segundos. Após os 40 ciclos, os 

amplicons foram avaliados quanto à sua especificidade pela curva de 

dissociação (melting). As sequências dos oligonucleotídeos usados para os 

genes de interesse (ADORA1, ADORA2A, TH) estão descritos na tabela 1. O 

gene de referência usado foi o L27 (RPL27) que não teve sua expressão alterada 

por nenhuma intervenção experimental em nenhum dos tecidos estudados. A 

quantificação relativa foi feita pelo método 2-ΔΔCT. 
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Tabela 5: Sequência dos primers usados para avaliar a expressão de RNAm. 

Gene Proteína Sequência Referência 

ADORA1 A1R 
Forward 5'-AGCTGAAGATCGCCAAGT-3' 

Reverse 5'-GCAGGATGGGCAGAACAA-3' 
IDT 

ADORA2A A2AR 
Forward 5'-CCCTCAGGTACAATGGCTTG-3' 

Reverse 5'-GACTTATTAGCACCCACCTCTTC-3' 
IDT 

RPL27 L27 
Forward 5'-TGTCGAGATGGGCAAGTTTATG-3' 

Reverse 5'-CGTCGATGTTCTTCACGATGAC-3' 
IDT 

3.9. Análise estatística 

Os dados foram processados pelo programa GraphpadPrism 6 como 

expressos como média ± SEM. Foi considerado estatisticamente significativo 

quando p<0,05. Para comparações entre pares de medidas independentes foi 

utilizado o Teste-t não pareado bicaudal de Student. Quando o ensaio analisava 

três ou mais grupos experimentais foi utilizada uma ANOVA de comparação 

univariada ou multivariada seguido de teste pós-teste de Bonferroni discriminado 

em cada figura. Para o cálculo de Vmáx e Km foi utilizado uma regressão não linear 

de Michaelis-Menten.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Caracterização do perfil de captação de [3H]-GABA: caracterização 

do transporte e ontogênese de GAT-1 na retina de pinto 

O GAT-1 é altamente expresso em retina de aves (Schitine et al., 2015). 

Portanto, inicialmente, realizamos a caracterização do perfil de captação de 

GABA e a expressão de GAT-1 durante o desenvolvimento, entre E11 e E15 

(Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Caracterização da captação de [3H]-GABA na retina. A) A captação de [3H]-GABA 
é prevenida pela ausência de Na+, baixa temperatura e pelo bloqueador de GAT-1 NO-711; n = 
3-5. B) Western Blot para GAT-1 nas idades E11, E12, E13, E14 e E15. C) Análise de 
densitometria demonstrando que não há mudanças na expressão de GAT-1 na retina de pinto 
entre as idades E11-E15; n = 3-4. ****p < 0,0001. 

Para verificarmos as características do transporte de GABA em retinas de 

E15, avaliamos a captação de [3H]-GABA em diferentes condições experimentais 

(substituição de íons Na+ do meio de incubação por Tris-HCl, redução da 
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temperatura de incubação para 4°C, ou adição de NO-711, bloqueador de GAT-

1) (Gráfico 1A). 

Nós observamos que, em comparação ao grupo controle (329,1 ± 31,56 

fmol/mg/hora), a captação de [3H]-GABA foi inibida na ausência de íons Na+ 

(26,67 ± 2,848 fmol/mg/hora), em baixa temperatura (20 ± 6,083 fmol/mg/hora) 

e na presença de 10 µM de NO-711 (53,67 ± 3,712 fmol/mg/hora) (Gráfico 1A). 

Já na análise dos níveis de GAT-1 por Western Blot, não foi verificada qualquer 

modificação nas idades avaliadas (E11 = 0,073 ± 0,004; E12 = 0,075 ± 0,013; 

E13 = 0,071 ± 0,004; E14 = 0,054 ± 0,0017; E15 = 0,091 ± 0,0046 GAT-

1/Tubulina (u.a.), demonstrando que não há alteração significativa na expressão 

total de proteína desse transportador durante essa fase do desenvolvimento 

(Gráfico 1B e C). 

4.2. Injeção in ovo de cafeína por 96h reduz a captação de [3H]-GABA, e 

aumenta a expressão de GAT-1 

Ferreira e colaboradores (2014) demonstraram que a cafeína é capaz de 

regular o transporte de GABA mediado pelo transportador. Eles observaram que, 

após um tratamento agudo com cafeína, houve uma potencialização da liberação 

de GABA estimulada por aspartato. A fim de verificarmos se a exposição de 30 

mg/kg de cafeína in ovo (E11-E15) poderia regular a expressão e/ou a atividade 

do transportador neuronal de GABA, avaliamos a cinética de captação de GABA, 

a expressão de GAT-1, e o tempo de tratamento com cafeína necessário para 

modular a captação de GABA em retina de galinha de E15 (Gráfico 2). 

. 

  



30 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Efeitos da injeção de cafeína in ovo na captação de [3H]-GABA e na expressão 
de GAT-1 em E15. A) Captação de [3H]-GABA em E15 após os tempos de 1, 3, 5, 10, 30, 60, 
90, 120, 180 minutos de incubação dos grupos controle e cafeína; n = 5-9. B) Efeitos da cafeína 
na captação de [3H]-GABA ocorre apenas após o tratamento de 96h em E15, não sendo 
observado alterações com a exposição 1h ou 24h antes de E15; n = 4-9). C) Western Blot para 
GAT-1 na idade E15 nas situações controle e cafeína. D) Análise de densitometria demonstrando 
que há aumento na expressão de GAT-1 na retina de pinto após o tratamento de 96h em E15; n 
= 7). *p < 0,05; **p < 0,01 ****p < 0,0001. 

Nós realizamos uma cinética temporal da captação de [3H]-GABA em E15 

após o período de exposição à cafeína de 96 h (injeção em E11). Neste ensaio, 

retinas foram incubadas com 1 µCi de [3H]-GABA e 20 µM de GABA por 1, 3, 5, 

10, 30, 60, 90, 120 e 180 min. Verificamos que, nas retinas controle, o equilíbrio 

do transporte na curva temporal apresentava um Km = 17,29 ± 7,33 e um Vmáx 

= 289,9 ± 26,8 fmol/mg/hora. Já nas retinas expostas à cafeína, nós observamos 

um Km = 74,4 ± 27,69 e um Vmáx = 468,4 ± 77,8 fmol/mg/hora (Gráfico 2A).  

Observamos uma diferença significativa na captação de GABA entre as retinas 
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que receberam injeção de veículo em relação às que receberam injeção de 

cafeína, no tempo de 60 min. 

Nosso próximo passo foi avaliar a captação de [3H]-GABA após uma 

injeção única de cafeína 1h, 24h ou 96h antes do ensaio em E15. Observamos 

que a alteração na captação de [3H]-GABA ocorre apenas após 96h da 

exposição à cafeína (0,55 ± 0,069 % controle) (Gráfico 2B). Os tratamentos com 

cafeína por 1h (1,147 ± 0,035; % controle) ou 24h (1,034 ± 0,11; % controle) não 

foram capazes de modificar significativamente a captação de GABA quando 

comparados com o controle (1,00 ± 0,047; % controle).  

Concomitantemente, nós analisamos o efeito da cafeína sobre a 

expressão de GAT-1 e demonstramos que, em retinas de animais E15 expostas 

ao tratamento de 96h com cafeína, há um aumento significativo na expressão 

desse transportador quando comparado com o controle (Ctrl = 1,00 ± 0,148 Caf 

= 1,53 ± 0,119 GAT-1 / Tubulina (u.a.)) (Gráfico 2C e D). 

4.3. Os efeitos da cafeína estão ligados ao bloqueio dos receptores de 

adenosina e a via de sinalização PKA/AMPc 

A expressão dos receptores de adenosina foi avaliada após a injeção de 

cafeína, in ovo, por 96h (Gráfico 3). O tratamento com cafeína aumenta a 

expressão de A1R (Gráfico 3A e B), quando comparados com o controle (Ctrl = 

1,00 ± 0,176 Caf = 1,38 ± 0,083 A1R / Tubulina (u.a.)). Contudo, análises iniciais 

na expressão de A2AR (Gráfico 3C e D) indicam que, a expressão deste receptor 

está inalterada no tratamento com cafeína (Ctrl = 1,00 ± 0,28 Caf = 0,827 ± 0,055 

A2AR / Tubulina (u.a.)). 
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Gráfico 3: Expressão dos receptores adenosinérgicos após a exposição de 96h com 
cafeína. A) Western Blot para A1R na idade de E15 nas situações controle e cafeína. B) Análise 
de densitometria demonstrando que há aumento na expressão de A1R na retina de embriões de 
galinha após o tratamento de 96h em E15 (Teste t não pareado bicaudal de Student; n = 3-4) C) 
Western Blot para A2AR na idade de E15 nas situações controle e cafeína. D) Análise de 
densitometria demonstrando que não há alteração significativa de A2AR na retina de embrião de 
galinha após o tratamento de 96h em E15 (Teste t não pareado bicaudal de Student; n = 2). *p < 
0,05. 

 Tendo identificado a alteração na expressão de A1R analisamos a 

atividade deste receptor de adenosina, após a injeção de cafeína in ovo e 

também de A2AR (Gráfico 4). 
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Gráfico 4: Envolvimento dos receptores de adenosina, AMPc e PKA na captação de [3H]-
GABA. A) 100 nM de CHA agudo nos explantes ex vivo é capaz de reverter para níveis basais 
a redução da captação de [3H]-GABA promovida pela exposição a longo prazo à cafeína (ANOVA 
de duas vias seguida de pós teste de Bonferroni; n = 7-10). B) A reversão da captação de [3H]-
GABA promovida pela exposição a longo prazo à cafeína para níveis basais também é observada 
no tratamento agudo dos explantes ex vivo com 100 nM CGS 21680 (ANOVA de duas vias 
seguida de pós teste de Bonferroni; n = 6-10). C) Os níveis intracelulares de AMPc se encontram 
elevados após a exposição a cafeína quando comparados aos níveis endógenos basais (Teste t 
não pareado bicaudal de Student; n = 3-4). D) Adicionalmente a redução na captação de [3H]-
GABA promovida pela exposição a longo prazo à cafeína também é revertida para níveis basais 
com tratamento agudo de 10 µM H-89 nos explantes ex vivo (ANOVA de duas vias seguida de 
pós teste de Bonferroni; n = 3-10). Controle: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001; Cafeína: #p < 
0,05, ##p < 0,01, ###p < 0,001. 

Inicialmente, avaliamos os efeitos de CHA, agonista A1R, na 

concentração de 100nM, de forma aguda, em explantes de retina extraídos de 

animais controle ou tratados com cafeína (Gráfico 4A). Estes resultados 

indicaram que o agonista 
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seletivo para A1R, foi capaz de reverter a redução da captação de [3H]-GABA 

causada pela cafeína (Ctrl: Ctrl = 329,1 ± 31,56; Caf = 181 ± 22,92; CHA: Ctrl = 

324,4 ± 32,79; Caf = 308,1 ± 36,02 fmol/mg/hora). Essa reversão também foi 

observada quando utilizamos CGS 21680, agonista A2AR, na concentração de 

100nM, de forma aguda (Ctrl: Ctrl = 329,1 ± 31,56; Caf = 181 ± 22,92; CGS 

21680: Ctrl = 292,4 ± 22,34; Caf = 339,3 ± 15,76 fmol/mg/hora) (Gráfico 4B). 

Uma das vias envolvidas na ativação dos receptores de adenosina é a via 

do AMPc. Portanto, para identificar se a cafeína estava modificando os níveis de 

AMPc, nós utilizamos um inibidor de fosfodiesterase e analisamos os níveis 

intracelulares de AMPc das retinas controle e tratadas. Nós identificamos um 

aumento de AMPc endógeno em nosso modelo, após o tratamento com cafeína 

(Ctrl = 27,91 ± 4,095; Caf = 63,47 ± 7,432 pmol/mg/hora) (Gráfico 4C). 

 Para confirmar o envolvimento da via do AMPc na regulação do GAT-1, 

nós analisamos a captação de [3H]-GABA após a pré incubação aguda com 1µM 

de H-89, um bloqueador da via da PKA, em retinas controles e tratadas, e 

observamos que, esse tratamento também é capaz de reverter os efeitos da 

cafeína (Ctrl: Ctrl = 329,1 ± 31,56; Caf = 181 ± 22,92; H-89: Ctrl = 438,3 ± 5,503; 

Caf = 446,9 ± 85,81 fmol/mg/hora) (Gráfico 4D). 

De forma complementar, também analisamos os níveis de RNA dos A1R 

e A2AR (Gráfico 5). Observamos que, os níveis de RNAm não estão alterados 

após o tratamento com cafeína para o gene ADORA1 (Ctrl = 1,00 ± 0,02 Caf = 

1,01 ± 0,067 ADORA1 RNAm), indicando que esse aumento de expressão do 

receptor não vem acompanhado do aumento de RNAm (Gráfico 5A). O gene 

ADORA2A também não se encontra alterado (Gráfico 5B) (Ctrl = 1,00 ± 0,02 Caf 

= 1,64± 0,43 ADORA1 RNAm). 
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Gráfico 5: Expressão de RNAm do gene ADORA1 e ADORA2A em retinas após o 

tratamento de cafeína por 96h. O tratamento não causa alteração na expressão de RNAm dos 

A1R; n = 5.  
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5. DISCUSSÃO 

A adenosina está amplamente distribuída no SNC e em conjunto a outros 

neurotransmissores, exerce importantes papéis na proliferação de progenitores 

celulares, saída do ciclo celular (Martins e Pearson, 2008) e na modulação da 

liberação de diversos neurotransmissores (Ferreira et al., 2014; Paes-De-

Carvalho, 2002; Sebastião e Ribeiro, 2009). Os efeitos centrais da adenosina 

são mediados pela ativação de receptores A1R e A2AR. Estes receptores, 

expressos em retina de aves, já foram muito bem estudados por diversos grupos 

de pesquisa, tanto ao nível nacional, quanto ao nível internacional (Brito et al., 

2016; Dos Santos-Rodrigues et al., 2015; Pearson et al., 2003; Ribeiro e 

Sebastião e De Mendonça, 2002). 

 Em retina de aves, o A1R está expresso desde E10 em termos de AMPc, 

tendo sua expressão máxima entre E13-E16 e o A2AR surge posteriormente à 

expressão do A1R, tendo um pico em E14-17 (De Mello et al., 1982). A ativação 

de A2AR leva ao aumento dos níveis endógenos de AMPc (De Mello et al., 1982) 

enquanto que a ativação do A1R inibe a adenilil ciclase e reduz os níveis 

intracelulares de AMPc. Neste estudo, avaliamos o efeito de uma longa 

exposição de cafeína, in vivo, na modulação do sistema adenosinérgico e na 

modificação da homeostase GABAérgica, em retina de aves 

 O GABA é o principal amino ácido inibitório do SNC (Watanabe et al., 

2002). Em retina de aves, ele está majoritariamente expresso nas células 

horizontais e amácrinas, além de células gliais de Müller (Calaza e Gardino, 

2010; Schitine et al., 2015). Os transportadores de membrana de GABA, que 

regulam em 90% a liberação e captação de GABA em retina de aves (Ferreira et 

al., 2014), têm sua atividade dependente da presença de Na+ e Cl- (Jin et al., 

2011; Scimemi, 2014a; Unichenko e Kirischuk e Luhmann, 2015). A maior parte 

da captação neuronal de GABA, em retina de aves, é mediada por GAT-1 (Do 

Nascimento et al., 2013). A funcionalidade destes transportadores, também pode 

ser regulada por diversas vias intracelulares, que podem alterar os níveis de 

fosforilação de diversas proteínas e levar a modificações na atividade ou na 

expressão destes, na membrana das células (Madsen e White e Schousboe, 

2010; Do Nascimento et al., 2013; Tian e Knaus e Shipston, 1998).  
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Em nossos resultados verificamos que a ausência de Na+ preveniu a 

captação de [3H]-GABA, em retina de aves, assim como, a adição de No-711, 

que também promoveu uma redução significativa na captação deste 

neurotransmissor, em relação à situação controle. Estes resultados estão de 

acordo com outro estudo do nosso grupo que, utilizando modelo de córtex de 

camundongo (Martins et al., 2018), demonstrou a relevância do GAT-1 na 

homeostase GABAérgica. 

Já foi verificado em humanos, especialmente neonatos, que a cafeína 

possui uma meia vida maior que 100 horas, devido à baixa atividade do 

citocromo P-450 e da imaturidade de vias de acetilação e demetilação que 

regulam a metabolização desta xantina (Fredholm et al., 1999). Como a cafeína 

ultrapassa facilmente a barreira hematoencefálica, a sua ação é bastante rápida 

após a sua administração (Nehlig e Daval e Debry, 1992). 

As injeções in ovo, no saco aéreo, faz uma boa opção para o tratamento 

in vivo de embriões de galinha, pois é capaz de atingir totalmente o embrião sem 

feri-lo (Brito et al., 2016; Yamamoto et al., 2012). Nosso grupo demonstrou que 

a cafeína em exposição agudas é capaz de alterar a função e a expressão de 

transportadores de aminoácido excitatórios (EAAT) em tecido retiniano de ratos 

Lister hooded (De Freitas et al., 2016). Além disso, a cafeína é capaz de 

potencializar a liberação de GABA induzida por aspartato em culturas de retina 

de galinha (Ferreira et al., 2014).  

Durante o desenvolvimento da retina de aves, nossos ensaios in vivo 

demonstraram que, após 96h de uma única injeção de cafeína, ocorreu uma 

redução na captação de [3H]-GABA de aproximadamente 40%; no entanto, neste 

mesmo período observamos um aumento na expressão total de GAT-1. É 

importante ressaltar que o conteúdo total de GAT-1 estava constante durante as 

idades de E11 a E15. Logo, o efeito observado parece ser resultado do 

tratamento da cafeína e não do desenvolvimento da retina. Contudo, este 

aumento da expressão pode representar um aumento intracelular da síntese de 

GAT-1.  

Outra possibilidade para explicar a queda da captação, com o aumento 

da expressão de GAT-1, seria que o transportador pudesse estar contribuindo 
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para o aumento da liberação e, portanto, reduzindo a captação de [3H]-GABA na 

presença de cafeína. Para esclarecer esta dúvida, experimentos de liberação de 

[3H]-GABA deveriam ser encaminhados para a perfeita elucidação do efeito da 

cafeína na homeostase GABAérgica. 

 Nossos resultados que avaliam a curva temporal da captação de [3H]-

GABA demonstram que o tratamento com a cafeína reduz significativamente a 

captação de [3H]-GABA após 60 minutos de ensaio. No entanto, após 60 

minutos, este efeito deixa de ser significativo tendendo a um aumento da 

captação de [3H]-GABA. 

As reduções observadas na captação de [3H]-GABA pelo tratamento com 

cafeína são compatíveis com dados do nosso grupo que havia demonstrado que 

em culturas de retina de galinha, existe um aumento da liberação de [3H]-GABA, 

após o tratamento agudo com cafeína sendo este aumento reflexo de uma 

liberação de [3H]-GABA mediada por reversão de transportador (Ferreira et al., 

2014). 

 Já está bem estabelecido que tratamentos com antagonistas de 

receptores pode levar ao aumento da expressão dos mesmos (Bittner e Martyn, 

2013). Portanto, ao injetar cafeína em nosso modelo, já esperávamos modular 

os receptores de adenosina, induzindo um up-regulation de A1R ou A2AR. 

Contudo, além da análise da expressão de receptores de adenosina, nós 

também observamos um aumento nos níveis intracelulares de AMPc, nos grupos 

tratados com cafeína. Como o receptor o A1R, em retina de aves, está acoplado 

majoritariamente a uma proteína Gi (Biber et al., 1997; Sheth et al., 2014), é 

possível que o bloqueio da cafeína em A1R leve ao aumento dos níveis de AMPc, 

conforme foi observado, e como observado tanto por western blotting quanto por 

qPCR o A2AR aparenta ter sua expressão inalterada.  

O aumento na expressão de A1R em E15 não é acompanhado do 

aumento do seu RNAm, fenômeno já observado anteriormente em ratos 

(Johansson et al., 1993). Estes dados reforçam a ideia de que os efeitos de 

regulação da captação de GABA possam estar acontecendo ao nível pós-

traducional. 
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  Outros trabalhos reforçam que análogos de AMPc são capazes de 

promover um aumento da expressão de A1R e que, o estimulo a longo prazo dos 

A2AR aumenta na expressão do A1R, com a subsequente down-regulation dos 

receptores A2AR. Estes dados indicam que, tanto AMPc quanto A2AR podem 

estar regulando a transcrição ou a tráfego dos A1R, em culturas de células 

retinianas de pinto (Pereira et al., 2010), assim como bloqueadores especificos 

de receptores de adenosina (Brito et al., 2012). Portanto, não podemos descartar 

a possibilidade da regulação do A2AR ser anterior a do A1R, em que observamos 

o efeito da cafeína. 

 Em seguida, ao testarmos os agonistas dos A1R e A2AR na captação de 

[3H]-GABA, observamos que, ambos foram capazes de reverter, de forma aguda, 

os efeitos de redução da captação de [3H]-GABA promovido pela cafeína. Estes 

efeitos podem ser prevenidos pela presença de bloqueadores da via da PKA. O 

achado de que, A2AR possa estar envolvido na regulação promovida pela 

cafeína, nos remete aos achados de Pereira e colaboradores (2010) em que o 

efeito de análogos de AMPc em culturas de retina de galinha durante o 

desenvolvimento era mediado inicialmente pelos A2AR e estes, modulavam à 

atividade de A1R. Este mecanismo também pode estar relacionado a formação 

de heterômeros entre A1R e A2AR ao longo do desenvolvimento da retina de 

galinha. Estas formações já foram observadas em outras área do SNC (Ferré et 

al., 2007). 

Nossa atual hipótese é que o tratamento com a cafeína estará bloqueando 

os receptores de adenosina e perturbando a sinalização da via da PKA, a qual 

estará principalmente relacionada ao bloqueio dos receptores A1R.  

Acreditamos que, a redução da atividade da proteína Gi, com a ligação da 

cafeína em A1R, promoverá um aumento intracelular de AMPc e 

consequentemente da PKA, que irá promover a fosforilação do transportador de 

GABA e poderá deflagrar modificação do transporte e da captação de GABA. 

Este evento, parece ser evidente somente a partir de 60 min. de captação de 

GABA.  

Contrariamente, o tratamento agudo com agonista de A1R, CHA, estimula 

a funcionalidade destes receptores, e aumenta a atividade da proteína Gi 
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proporcionando uma redução dos níveis de AMPc, que estariam elevados após 

o tratamento com cafeína. Portanto, o tratamento com agonistas de A1R 

promoveriam a retomada do transporte de GABA, aos níveis basais.  

Como o H-89 possui uma ação direta na inibição da via da PKA, e esta 

via é a responsável pela regulação da atividade dos GAT-1 em retina de aves, 

inferimos que o bloqueio da via da PKA seja capaz de prevenir o efeito da cafeína 

em reduzir captação de GABA, mantendo-os próximos aos níveis basais. Este 

efeito do H-89 em retinas expostas a cafeína parece ser resultado da 

defosforilação dos transportadores de GABA, seguida da redução da sua 

atividade ou aumento de sua inserção na membrana da célula, após sua síntese.  

Embora tenhamos identificado a reversão da captação de GABA a níveis 

basais das retinas expostas à cafeína pela ativação de receptores A2AR, por CGS 

21680, ainda permanece obscuro como este receptor poderia estar sendo 

regulado pelo tratamento com cafeína, e qual a sua relação com a funcionalidade 

e/ou expressão do receptor A2AR (Figura 17). 
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Figura 17: Efeitos da cafeína na modulação do transportador de GABA. Modelo esquemático 
demonstrando o bloqueio dos receptores de adenosina pela cafeína. O bloqueio dos A1Rs, 
modifica a sinalização da via do AMPc gerando um aumento nos níveis intracelulares de AMPc 
e, consequentemente, uma maior ativação da PKA, a qual estará regulando a fosforilação de 
GAT-1 e reduzindo a captação do GABA. Em contrapartida, o bloqueio dos A2ARs também parece 
estar envolvido na regulação do GAT-1, entretanto seu mecanismo ainda não está bem 
estabelecido. 
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Segundo os nossos achados, acreditamos que durante o 

desenvolvimento da retina, a cafeína influencia a formação, função e a força 

sináptica através da sua modulação do sistema adenosinérgico. Além disso, a 

modulação do sistema GABAérgico pode estar diretamente relacionada tanto à 

excitabilidade neuronal quanto à expressão de outros fenótipos para diferentes 

neurotransmissores, afetando também processos como diferenciação e morte 

celular de células neurais e gliais da retina.  
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6. CONCLUSÃO 

 

1. A captação de [3H]-GABA na retina de pinto durante o desenvolvimento é 

majoritariamente mediada por GAT-1, um transportador simporte 

dependente de Na+. 

 

2. O GAT-1 está expresso no decorrer de todas as idades dentro do 

desenho experimental, sendo observado de forma constante entre E11 

até E15. 

 

3. A captação de [3H]-GABA, em condições basais, atinge um platô em 

torno de 30 minutos e o tratamento com cafeína desloca esse equilibro 

de transporte, diminuindo a captação. 

 

4. O efeito de redução da captação de [3H]-GABA modulado pela cafeína é 

observado apenas em E15, após uma exposição de 96h iniciado em 

E11. 

 

5. A exposição à cafeína aumenta a expressão de GAT-1 e A1R. 

 

6. O desafio a longo prazo dos receptores adenosinérgico também está 

relacionado ao aumento dos níveis de AMPc endógeno. 

 

7. Os efeitos de redução da captação de [3H]-GABA são revertidos pela 

administração aguda de CHA, CGS 21680 e H-89. 

 

Portanto, é possível inferir que o bloqueio dos receptores A1 e A2A modula 

o sistema GABAérgico durante o desenvolvimento, através da via de sinalização 

AMPc/PKA. 
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