
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO BIOMÉDICO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA 

 

ANDRESSA FERNANDES MUNIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITAMINA C NA RETINA: LIBERAÇÃO POR DESPOLARIZAÇÃO E REGULAÇÃO DO 

RECEPTOR NMDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2015 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRESSA FERNANDES MUNIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITAMINA C NA RETINA: LIBERAÇÃO POR DESPOLARIZAÇÃO E REGULAÇÃO DO 

RECEPTOR NMDA 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial 

para a obtenção do Grau de 

Bacharel em Biomedicina 

Orientador: Dr. Roberto Paes de Carvalho 

Co-orientadora: Dr
a
 Camila Cabral Portugal 

                           

 

 

 

 

 

Niterói 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M966                    Munis, Andressa Fernandes 

                                     Vitamina c na retina: liberação por   

                              despolarização e regulação do receptor NMDA /  

                              Andressa Fernandes Munis. – Niterói : [s.n.],  

                              2015. 

 

                                      Trabalho de Conclusão de Curso (graduação  

                              em Biomedicina) – Universidade Federal  

                              Fluminense, 2015. 

 

                                      1. Ácido ascórbico. 2. Retina. 3. Glutamato. 

                               4. Receptor N-Metil-D-Aspartato. I. Título 

     

                                                                     CDD 574.1926 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovada em ____ de _____________ de ______ 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

_________________________________________________ 

Dr. Roberto Paes de Carvalho (Orientador/IB/UFF) 

 

 

 

_________________________________________________ 

Dr
a
 Karin da Costa Calaza (IB/UFF) 

 

 

 

_________________________________________________ 

Mestre Thaísa Godinho da Encarnação (IB/UFF) 

ANDRESSA FERNANDES MUNIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITAMINA C NA RETINA: LIBERAÇÃO POR DESPOLARIZAÇÃO E REGULAÇÃO DO 

RECEPTOR NMDA 

 

 

 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial 

para a obtenção do Grau de 

Bacharel em Biomedicina 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço à Deus por ter me guiado por mais uma etapa da minha vida, por ter me 

dado forças para superar cada obstáculo que encontrei no caminho, me ajudando a levantar 

e nunca desistir dos meus objetivos. 

 Agradeço à minha família por ser minha base, meu porto seguro e por sempre 

acreditarem em mim. Minha vó por ter sido sempre a fortaleza da família e tenho certeza 

que continua olhando pela gente. Meus pais por todos os conselhos e apoios, por sempre 

acreditarem que eu podia ir mais longe do que eu achava, por terem investido nos meus 

estudos, enfim por serem os melhores exemplos de pais. Minha tia, Nádia, que é uma 

segunda mãe para mim, agradeço por toda paciência e carinho e por sempre estar 

disponível em todos os momentos nos quais precisei. Meus irmãos, Jhonny e Júnior, por 

serem minha inspiração, por sempre me apoiarem e por serem mais do que irmãos e sim, 

verdadeiros amigos. Agradeço também a minha cunhada, Gabriela, e minha família de 

Saquarema que mesmo longe estão sempre muito perto no nosso coração e estão sempre 

torcendo e comemorando todas as vitórias comigo. Obrigada por tudo! Amo vocês. 

 Agradeço ao meu namorado, Diego, por sempre me apoiar e acreditar em mim 

quando até eu mesma duvidava, agradeço também por toda paciência que sempre teve 

comigo, por ser um verdadeiro companheiro e por ser essa pessoa tão especial na minha 

vida.  

 Agradeço aos poucos, mas aos ótimos amigos que levei do colégio para a vida, 

Agatha, Bruna, Guilherme, Jeniffer, Lorena, Lucas, Nathália, Rafaela, Renato e Tatiane, 

obrigada por fazerem parte da minha vida. Agradeço também à Nilza que sempre foi uma 

mãe do coração para mim.  

 Sempre me disseram para aproveitar muito a época de faculdade que era a melhor 

época de nossa vida e que levaríamos amigos para a vida toda, e essa turma apenas 

confirmou o que sempre me disseram. Agradeço muito a todos vocês por fazerem dos meus 

anos de faculdade os melhores possíveis, não poderia ter tido uma turma melhor, e como 

digo somos mais que uma turma, somos uma família. Aninha, Andrea, Clarice, Derick, 

Elenn, Fernando, Iasmim, Jessica, Lucas, Luisa, Natália e Victor obrigada por todos os 

grupos de estudos, por todo sofrimento que compartilhamos em Morfo e por todas as 



 

 

discussões que foram essenciais para nos unir, nos conhecer melhor e sermos os amigos 

que somos hoje! Essa amizade com certeza vai além dos muros da UFF.  

 Agradeço à Aninha, Elenn, Gus e Luis por terem sido os irmãos que a UFF me deu, 

por sempre terem estendido a mão para mim desde o início, foi uma conexão inexplicável. 

Agradeço também por me darem forças quando eu as não encontrava, por estarem presentes 

nos momentos nos quais eu precisei, por todas as risadas e abraços e principalmente por 

essa linda amizade.  

 Agradeço à professora Márcia por ter me orientado durante 1 ano na matéria de 

docência. Existem professores que amam tanto a profissão que trabalhar com eles torna-se 

uma tarefa simples e prazerosa. Você me ensinou não só a gostar da Bacteriologia, como 

também sentir prazer em dar aula. E agradeço por ter sido mais do que uma orientadora 

para mim, mas também uma amiga.  

 Agradeço aos meus amigos da Biologia Bia, Pedro, André, Mariana e Ewerton por 

terem me acolhido como se eu fosse da turma de vocês e por serem tão especiais.  

 Agradeço aos professores do laboratório Roberto, Karin, Marcelo e Mariana por 

serem uma verdadeira inspiração para nós tanto como professores, mas também como 

pesquisadores. Agradeço, principalmente, ao meu orientador, Roberto, pela confiança de ter 

me deixado entrar no laboratório, por ter me dado a oportunidade de trabalhar em dois 

projetos incríveis, por sempre estar disponível quando nós precisamos discutir resultados, 

por ser aquele professor que não basta o aluno assistir aulas e, sim, sair da aula curioso o 

suficiente para pesquisar sobre o assunto e chegar na próxima aula para tirar todas as 

dúvidas, suas aulas sempre me despertaram essa vontade de estudar e aprender mais, e 

agradeço muito por  ter impulsionado o conhecimento que tenho hoje. Agradeço também 

por toda atenção e paciência, espero ter conseguido atingir suas expectativas. 

 Agradeço à minha co-orientadora, Camila, por ser a responsável pela minha entrada 

no laboratório, por sempre estar disposta a me ajudar e me ouvir, por toda paciência que 

sempre teve para me ensinar cada procedimento no laboratório, por ser além de uma co-

orientadora, uma amiga para mim. Você faz muita falta!! Agradeço também ao Ivan por ter 

me acolhido no momento que tudo estava dando errado, por ter me apresentado esse projeto 

incrível e ter me ajudado e tirado todas as minhas dúvidas. 

 



 

 

 Agradeço a todos os meus amigos do laboratório. Muito obrigada a todos vocês: 

Alex, Aline, Arthur, Caio, Camila Cabral, Camila, Daniel, Daniela, Danniel, Deborah, 

Elisa, Gus, Ivan, Lohany, Luis, Luzeli, Nadia, Nathalia, Olga, Pamella, Rafael, Raul, 

Renato, Sarah, Thaisa, Victoria e Vitoria. Vocês são incríveis!! Seria muito difícil superar 

todos os resultados que não deram certo sem vocês. A união que temos é raro encontrar em 

um ambiente de trabalho, me sinto muito honrada por fazer parte dessa equipe. Agradeço 

também a Mayara, que apesar de não estar mais no laboratório, é mais uma amiga que o 

laboratório me presenteou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Determinação, coragem e autoconfiança são 

fatores decisivos para o sucesso. Não importam 

quais sejam os obstáculos e as dificuldades. Se 

estamos possuídos de uma inabalável 

determinação, conseguiremos superá-los”.  

                                                                                                            

Dalai Lama 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 A vitamina C é transportada no cérebro pelos co-transportadores de vitamina C e 

sódio (SVCT) na forma de ascorbato e pelos transportadores de glicose na forma de 

desidroascorbato. O ascorbato é capaz de exercer diversas funções no sistema nervoso 

como auxiliar na formação da bainha de mielina pelas células de Schwann e regular os 

receptores ionotrópicos de glutamato do tipo NMDA. A liberação da vitamina C é um tema 

muito divergente na literatura. Existem três hipóteses que explicam a liberação do 

ascorbato induzida pelo glutamato: heterotroca, participação de canais vasoativos e 

reversão do SVCT. Também existem trabalhos que mostram a liberação do ascorbato por 

estímulos despolarizantes em células cromafins e em sinaptossomas de diferentes regiões 

do cérebro de ratos, porém, o mecanismo dessa liberação ainda é desconhecido. Portanto, 

na primeira parte desse trabalho nos propusemos a estudar a liberação de vitamina C por 

estímulos despolarizantes em cultura de células de retina de pinto e o mecanismo pelo qual 

ocorre essa liberação. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema 

nervoso central e está envolvido em muitas funções cerebrais como cognição, aprendizado 

e memória. O glutamato é capaz de ativar tanto receptores ionotrópicos (NMDA, AMPA e 

cainato) quanto metabotrópicos (mGluRs, grupos I, II e III). Em resultados anteriores do 

nosso grupo foi mostrado que o glutamato estimula a liberação de ascorbato e este, por sua 

vez, promove uma acumulação do glutamato extracelular em culturas de células de retina 

de pinto. Este glutamato extracelular promove então aumento da atividade do receptor 

NMDA de forma dependente de mGluRIII. O mGluRIII inibe a adenilil ciclase e, 

consequente, diminuição da produção de AMPc e ativação da PKA. Além disso, alguns 

trabalhos da literatura mostram que os receptores NMDA possuem sítios de fosforilação 

para a Src cinase. Na segunda parte do trabalho pretendemos verificar se a via de 

sinalização PKA-Csk-Src está envolvida no aumento da ativação do receptor NMDA 

induzido pelo ascorbato de maneira dependente de receptores do grupo mGluRIII. 

Palavras-chave: ascorbato, despolarização, glutamato, NMDAr, mGluRIII, modulação 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 Vitamin C is transported in the brain by sodium vitamin C co-transporters (SVCT) as 

ascorbate and by glucose transporters as dehydroascorbate. Ascorbate performs several 

functions in the nervous system, such as aid in the formation of the myelin sheath by 

Schwann cells and regulation of the NMDA subtype of ionotropic glutamate receptors. The 

vitamin C release is a very divergent theme in literature. There are three hypotheses 

explaining the ascorbate release induced by glutamate: hetero-exchange, participation of 

volume sensitive anion channels and reversal of SVCT. There are also studies showing the 

ascorbate release by depolarizing stimuli in chromaffin cells and in synaptosomes of 

different brain regions of rats, but the mechanism of this release is still unknown. 

Therefore, in the first part of this work we study the vitamin C release by depolarizing 

stimuli in cultured chick retinal cells and the mechanism by which this release occurs. 

Glutamate is the major excitatory neurotransmitter in the central nervous system and it is 

involved in many brain functions, such as cognition, learning and memory. Glutamate 

activates ionotropic (NMDA, AMPA and kainate) and metabotropic (mGluRs I, II and III) 

receptors. Previous results from our group show that glutamate stimulates the release of 

ascorbate, and this ascorbate promotes an accumulation of extracellular glutamate in 

cultures of chick retinal cells. So, this extracellular glutamate increases the activity of 

NMDA receptors in a group mGluRIII receptors-dependent manner. The receptors from 

mGluRIII group inhibit adenylyl cyclase and consequently decreases the production of 

cAMP and activation of PKA. Besides, some studies show that NMDA receptors present 

phosphorylation sites for Src kinase. In the second part of this work we have checked if the 

PKA-Csk-Src signaling pathway is involved in group mGluRIII receptors-dependent 

NMDA receptor activation increase induced by ascorbate.         

 Keywords: ascorbate, depolarization, glutamate, NMDAr, mGluRIII, modulation  
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1 - INTRODUÇÃO 

   

1.1- Vitamina C 

 

1.1.1 História da vitamina C 

 

 O ácido ascórbico, forma bioquímica reduzida da vitamina C, foi isolado pela 

primeira vez em 1927, pelo cientista húngaro Albert Szent-Györgyi, quando tentava isolar o 

composto que se encontrava em alta concentração no córtex adrenal e atuava como um 

potente agente redutor em sistemas bioquímicos (citado em Carpenter, 2012). Foi, então, 

capaz de demonstrar que esse composto possui a fórmula empírica C6H8O6, que guarda 

semelhança com a fórmula dos açúcares simples, C6H12O6. A princípio, quando ainda não 

se sabia a verdadeira estrutura desse composto, este foi chamado de “ignose”, um termo 

que resultou da combinação de ignosco, que do latim significa desconhecido, com o sufixo 

-ose,  que é um termo aceito para açúcares em geral. Mais tarde, Szent-Györgyi mudou o 

nome do composto para ácido hexurônico devido ao fato de possuir características ácidas e 

por se tratar de uma hexose, cujo termo é dado a açúcares simples que contém seis átomos 

de carbono. Posteriormente, foi demonstrado que o ácido hexurônico é um fator presente 

em muitas frutas e vegetais frescos e é capaz de prevenir o escorbuto. Sendo assim, 

finalmente, esse composto foi denominado de ácido ascórbico (citado em Rebec e Pierce, 

1994; Carpenter, 2012).   

 

1.1.2 Processos de redução e oxidação da vitamina C 

 

A conversão do ácido ascórbico no ânion ascorbato ocorre em pH fisiológico. Como 

qualquer ácido em meio aquoso, essa molécula é ionizada ao liberar um próton, 

transformando-se, assim, no ânion ascorbato. A oxidação do ascorbato é um processo 

reversível e ocorre em duas etapas. Na primeira etapa ocorre a formação do radical 

semidesidroascorbato devido ou à perda de um átomo de hidrogênio ou à transferência de 

um elétron seguida de uma rápida desprotonação. Ainda que o semidesidroascorbato possa 

reagir com outros radicais, essa molécula é muito instável e rapidamente é convertida em 
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desidroascorbato (DHA) por desprotonação, consistindo na segunda etapa de oxidação do 

ascorbato (figura 1). Após esse processo, uma série de reações enzimáticas converte o 

desidroascorbato em oxalato e L-treonato, os quais são excretados na urina (citado em 

Rebec e Pierce, 1994). No cérebro, tem sido proposto que a interação entre astrócitos e 

neurônios é responsável pela reciclagem de ascorbato que é crucial para a manutenção das 

concentrações normais desse composto no cérebro (citado em Nualart et al., 2014). 

 

Figura 1: Estrutura molecular do ácido ascórbico e processos de redução e oxidação. Esquema de ionização 

do ácido ascórbico em meio aquoso (primeira reação) e esquema de oxidação do ácido ascórbico (Modificado de Rebec e 

Pierce, 1994).  

 

1.1.3 Funções desempenhadas pelo ascorbato 

 

O ascorbato desempenha diferentes funções biológicas, tanto em humanos quanto em 

outros mamíferos, devido à sua capacidade de fornecer elétrons para reações enzimáticas e 

por atuar como um agente antioxidante capaz de sequestrar radicais livres gerados dentro 

das células (citado em May, 2012). Sendo assim, ele funciona como um co-fator para 

diversas enzimas, incluindo aquelas envolvidas na síntese de catecolaminas, colesterol, 

aminoácidos e certos hormônios peptídicos (citado em Harrison e May, 2009). Dentre essas 

enzimas, as mais conhecidas são a prolina e a lisina hidroxilases, enzimas importantes para 

a síntese do colágeno. Portanto, a deficiência da vitamina C na dieta humana, também 

chamada de escorbuto, leva à deficiência da síntese do colágeno, resultando em 

A 

B 
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sangramento nas gengivas, petéquias e hemorragia perifolicular. Essa doença também 

apresenta outros sintomas como anemia, fadiga e depressão, podendo levar à morte (citado 

em Rebec e Pierce, 1994).  

O ascorbato é capaz de exercer diversas funções no sistema nervoso (SN) como, por 

exemplo, auxiliar a formação da bainha de mielina pelas células de Schwann (Eldridge, 

1987). Auxilia também a síntese das catecolaminas, como mencionado acima, ao agir como 

co-fator da enzima dopamina β-hidroxilase para a conversão da dopamina em noradrenalina 

(Menniti et al., 1986). Além de atuar na modulação dos precursores de diferenciação e 

proliferação celular, o ascorbato também é capaz de regular os receptores ionotrópicos de 

glutamato do tipo N-metil-D-aspartato (NMDAr) interagindo com seu centro redox 

regulatório inibindo-o (Majewska et al., 1990). Também foi mostrado que o ascorbato é 

capaz de induzir maturação sináptica em culturas de neurônios, além de funcionar como um 

neuromodulador da neurotransmissão mediada por glutamato e dopamina (citado em 

Harrison e May, 2009). Dessa forma, assim como foi ressaltado por Meredith e 

colaboradores (2011), podemos concluir que o ascorbato é crucial para a formação e correto 

funcionamento do cérebro, principalmente durante o desenvolvimento. 

Já em situações de injúria, o ascorbato também pode exercer um papel neuroprotetor, 

ao proteger os neurônios da toxicidade induzida pelo glutamato e pela ativação do NMDAr, 

além de reduzir a morte celular induzida pelo glutamato em culturas de neurônios corticais 

de ratos (Majewska e Bell, 1990). Porém, o papel do ascorbato na morte celular é ainda 

controverso, visto que dados do nosso grupo mostram que o ascorbato é capaz de promover 

morte neuronal em culturas mistas (contendo células gliais) de retina e em culturas 

purificadas de neurônio através da ativação do NMDAr (Domith et al., dados não 

publicados). Além disso, pelo fato das doenças neurodegenerativas normalmente 

apresentarem altos níveis de estresse oxidativo, o ascorbato é visto como forte aliado para 

uma possível abordagem terapêutica, devido ao seu papel como antioxidante, nas doenças 

de Alzheimer, Parkinson e Huntington (citado em Harrison e May, 2009).  
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1.1.4 Síntese da vitamina C 

  

 A maioria dos mamíferos é capaz de sintetizar o ácido ascórbico no fígado a partir da 

oxidação da glicose. Primeiramente, a glicose-6-fosfato é isomerizada a glicose-1-fosfato e 

sofre ação de enzimas até formar a D-glicuronato. Este é reduzido a L-gulonato, que ao 

perder a molécula de H2O transforma-se em L-gulonolactona, precursor direto do ascorbato 

(figura 2) naqueles animais que sintetizam o ascorbato (Bender e Mayes, 2013). 

 

Figura 2: Síntese da vitamina C (Modificado de Fiorucci et al, 2003). 

 

Porém, os seres humanos e outros primatas não possuem essa capacidade de síntese 

devido à perda funcional do gene que codifica a L-gulono-γ-lactona-oxidase, enzima que 

catalisa a última etapa da biossíntese do L-ascorbato (Nishikimi et al, 1994). Portanto, o 

único meio que os humanos têm para conseguir esse composto é pela dieta. As células 

humanas são capazes de captar a vitamina C usando dois diferentes sistemas de 

transportadores especializados, os transportadores de glicose (GLUT) e os co-

transportadores de vitamina C e sódio (SVCT).  

 

1.1.5 Transportadores de vitamina C 

  

O sistema de captação celular para a vitamina C depende do seu estado de oxidação. 

O DHA é transportado pelas células através dos transportadores da família SLC2A, os 

transportadores de glicose (do inglês: Glucose Transporters - GLUT) (Rumsey et al., 1997; 

Siushansian et al., 1997; Qutob et al., 1998). Já o ascorbato é transportado através dos 
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transportadores da família SLC23, os co-transportadores de vitamina C e sódio (do inglês: 

Sodium Vitamin C co-Transporters – SVCT) (Daruwala et al., 1999; Tsukaguchi et al., 

1999). Esses transportadores carreiam o L-ascorbato estereoespecificamente e não são 

capazes de transportar outras hexoses como o DHA, L-gulono-γ-lactona (metabólito 

intermediário da síntese do ascorbato) e glicose (substrato para a produção de ascorbato) 

(Tsukaguchi et al., 1999).  

 

1.1.5.1 Captação de desidroascorbato  

 

 Já foram descritas 14 isoformas dos GLUTs, sendo as isoformas 1, 2, 3 e 4 capazes 

de captar o DHA. Os GLUTs transportam seus substratos, através das membranas, de forma 

facilitada (independente de energia) (Thorens e Mueckler, 2010). Estruturalmente, esses 

transportadores formam uma espécie de poro que permite a captação de glicose e DHA. 

São compostos por doze domínios transmembrana, apresentam sítios de N-glicosilação 

voltados para o espaço extracelular e extremidades carboxi-terminal e amino-terminal 

voltadas para o interior da célula (figura 3) (citado em Lienhard et al., 1992; Nualart et al., 

2014).   

 

Figura 3: Modelo do transportador GLUT-3, mostrando os doze domínios transmembrana, os sítios de N-

glicosilação e as extremidades carboxi-terminal e amino-terminal (modificado de Nualart et al., 2014). 

 

 Essas quatro isoformas capazes de captar o DHA são expressas em diferentes regiões 

do organismo. O GLUT-1 é expresso em alta densidade nas células endoteliais dos vasos 

sanguíneos, principalmente na região da barreira hematoencefálica. O GLUT-3 é 

encontrado principalmente em células neuronais e apresenta maior afinidade pelo DHA do 

que o GLUT-1, sendo a captação de DHA inibida competitivamente pelo transporte de 
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glicose nessas células. O GLUT-4 está presente em células musculares e adipócitos (citado 

em Lienhard et al., 1992). Recentemente, foi demonstrado, em hepatócitos, que o GLUT-2 

também é capaz de captar o DHA, funcionando como um transportador de DHA de baixa 

afinidade (Mardones et al., 2011).  

  

1.1.5.2 Captação de ascorbato 

 

 O ascorbato é transportado pelos SVCTs. Existem quatro isoformas para esses 

transportadores, SVCT1, 2, 3 e 4, sendo as duas primeiras as mais estudadas e as mais bem 

descritas. O SVCT1 e SVCT2 compartilham de uma extensa homologia entre si (65%), e 

estruturalmente, apresentam doze domínios transmembrana e com extremidades N- e C-

terminal voltadas para o interior da célula. Em relação à cinética do transporte, seus valores 

de Km variam dependendo do sistema celular utilizado. Em modelos humanos, por 

exemplo, foi demonstrado que os valores de Km variam de 65-237 μM para o SVCT1 e de 

8-113 μM para SVCT2 e, também, o SVCT1 exibe um maior Vmax, o que sugere a 

possibilidade de o SVCT2 ser um transportador de alta afinidade com baixa capacidade, 

enquanto o SVCT1 é um transportador de baixa afinidade com alta capacidade (citado em 

Corti et al, 2010).  

 Essas duas isoformas são expressas diferentemente nos tecidos. O SVCT1 é 

importante para a manutenção dos níveis de ascorbato corporal. É encontrado em tecidos 

epiteliais como o intestino e os rins e é responsável pela absorção e reabsorção do ascorbato 

proveniente da dieta através da membrana apical do enterócito. Assim, a absorção do 

ascorbato ocorre no intestino através do SVCT1. Esse composto é, então, direcionado à 

corrente sanguínea e, posteriormente, é distribuído para os demais órgãos (Meredith et al., 

2011; Bürzle e Hediger, 2012).   

O SVCT2 é expresso em células metabolicamente ativas e acredita-se que isso as 

proteja do estresse oxidativo gerado pela alta taxa metabólica. Essa isoforma possui altos 

níveis de expressão nas glândulas adrenais e na retina e é o único transportador de 

ascorbato substancialmente expresso em tecidos nervosos e em diferentes partes do cérebro, 

tais como hipocampo, córtex cerebral, cerebelo e plexo coroide (Meredith et al., 2011; 

Bürzle e Hediger, 2012).  
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Estruturalmente, os SVCTs são glicoproteínas com doze domínios transmembrana, 

como previamente mencionado, apresentando sequências consensu para fosforilação 

mediada pela proteína cinase dependente de AMPc (PKA) e pela proteína cinase 

dependente de cálcio (PKC) nas alças intracelulares e nas caudas carboxi- e amino-terminal 

(figura 4) (Daruwala et al., 1999; May, 2012). Como foi demonstrado em outros trabalhos, a 

fosforilação desses transportadores pela PKC induz a redução da captação de vitamina C 

devido à internalização do SVCT2 (Liang et al., 2002). Também foi demonstrado que o 

tratamento crônico com análogos permeáveis de AMPc diminui a Vmáx do transporte de 

ascorbato (Siushansian e Wilson, 1995; Korcok et al, 2000).   

 

Figura 4: Modelo do transportador SVCT2. Mostrando os doze domínios transmembrana, sítios consensu para 

a fosforilação pela PKA e PKC, as extremidades carboxi- e amino-terminal, sítios de N-glicosilação entre os domínios 3 e 

4 e a localização de 13 resíduos de cisteína (Modificado de May, 2012).  

 

Em 2007, foi proposto um modelo de funcionamento do SVCT2 por Godoy e 

colaboradores. Nesse modelo foi descrito que o SVCT2 também necessita da presença de 

cátions bivalentes (cálcio, magnésio ou ambos) para seu funcionamento e que íons sódio 

aumentam a taxa de transporte do ácido ascórbico de forma cooperativa. Em uma sequência 

de eventos, foi demonstrado que primeiramente, ocorre, em concentração ideal, a ligação de 

um íon sódio ao transportador, o que leva a uma mudança conformacional, a qual converte 

o SVCT2 de baixa afinidade para um transportador de alta afinidade pelo ascorbato. A 

interação do ascorbato com o transportador, por sua vez, leva ao aumento da afinidade do 

SVCT2 pelo segundo íon sódio. Depois da interação com os dois íons sódio e o ascorbato, 
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na presença de cátions bivalentes, o transportador finalmente sofre uma mudança 

conformacional que leva à internalização de todos os componentes (Godoy et al, 2007). 

 

1.1.6 Sistema de liberação da vitamina C 

 

 A liberação de vitamina C é um tema muito divergente na literatura. Em linhas gerais, 

existem trabalhos que descrevem uma liberação controlada desse composto, no qual o 

glutamato aparece como um estimulador da liberação de ascorbato em diversos tipos 

celulares. Atualmente existem três hipóteses bem definidas para explicar a liberação de 

ascorbato estimulada por glutamato, são elas: heterotroca, participação de canais vasoativos 

e reversão do SVCT.   

A hipótese da heterotroca descreve a liberação do ascorbato através de um antiporte 

ascorbato/glutamato. Nesse sentido, neurônios glutamatérgicos ou células gliais seriam 

capazes de liberar o ascorbato ao mesmo tempo em que captariam o glutamato. Grünewald 

e Fillenz (1984) sugeriram esse modelo ao demonstrar que o ascorbato foi liberado durante 

a captação de glutamato por um mecanismo dependente de sódio e estereoespecífico em 

sinaptossomas de diferentes regiões do cérebro. Nesse trabalho foi mostrado que os 

substratos dos processos de captação de alta afinidade do glutamato, como L-glutamato, D- 

e L-aspartato, foram capazes de aumentar a liberação de ascorbato, enquanto os 

aminoácidos que não participam do processo de captação do glutamato não produziram 

qualquer liberação adicional do ascorbato (Grünewald e Fillenz, 1984). Diante da evidência 

de que esse antiporte ascorbato/glutamato estaria ocorrendo através de um transporte 

estereoespecífico e dependente de sódio, foi sugerido, então, que a liberação do ascorbato 

estaria sendo mediada por transportadores de glutamato. Posteriormente, Cammack e 

colaboradores (1991) demonstraram que uma injeção direta e local de glutamato foi capaz 

de promover um aumento dose-dependente nas concentrações extracelulares de ascorbato e 

que tal efeito foi bloqueado por inibidores dos transportadores de glutamato. 

  A segunda hipótese envolve a participação de canais vasoativos para explicar a 

liberação de ascorbato estimulada por glutamato, na qual o ascorbato estaria sendo liberado 

por canais de ânions orgânicos sensíveis ao volume. Nesse modelo, o glutamato seria 

captado pelos seus transportadores de alta afinidade, os EAATs, o que causaria também um 
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influxo de sódio, visto que os transportadores de glutamato são dependentes de sódio. Esse 

aumento do influxo de sódio geraria um inchaço celular que ativaria canais de ânions 

orgânicos sensíveis a estiramento e esses, por sua vez, liberariam ascorbato. A fim de 

confirmar a hipótese, foram utilizadas drogas que bloqueiam esses canais de ânions 

orgânicos sensíveis ao volume e a liberação de ascorbato induzida por glutamato foi 

bloqueada (Korcok et al., 2000).  

A mais recente hipótese para explicar a liberação de ascorbato induzida por glutamato 

foi proposta pelo nosso grupo, onde o próprio SVCT seria o responsável pela liberação de 

ascorbato, devido à reversão desse transportador (Portugal et al., 2009). Nesse modelo, o 

glutamato interage em seus receptores ionotrópicos e gera, consequentemente, um aumento 

local do sódio. Como descrito anteriormente, a interação do ascorbato com o transportador 

é dependente da interação prévia do SVCT com um íon sódio. Dessa forma, a inversão do 

gradiente eletroquímico de sódio nesse microdomínio da membrana, gerado pelos 

receptores ionotrópicos de glutamato, permitiria a interação do SVCT com os íons sódio e o 

ascorbato intracelular e os transportadores passariam a liberar a vitamina C ao invés de 

captar, similarmente ao que acontece com outros transportadores de neurotransmissores, 

como por exemplo, os de GABA (Wu et al., 2001) e glutamato (Gemba et al., 1994).  

 

1.1.7 Mecanismos de regulação da liberação de vitamina C 

 

Existem também trabalhos que mostram a liberação do ascorbato regulado por 

dopamina. Dados do nosso grupo mostram que a dopamina foi capaz de promover a 

liberação do ascorbato pelas células da retina de pinto através do receptor de dopamina do 

tipo 1 (D1r) (Encarnação et al., dados não publicados).  Além disso, já foi descrito que a 

liberação de ascorbato induzida pelo glutamato estaria sendo controlada por agonistas de 

receptores de dopamina (citado em Rebec e Pierce, 1994).  

Também já foi descrito na literatura que a liberação de vitamina C pode ser regulada 

por estímulos despolarizantes. Estudos em culturas de células cromafins e em 

sinaptossomas de diferentes regiões do cérebro de ratos demonstraram que altas 

concentrações de íons K
+
 e a veratridina, estimulador de canais de sódio dependentes de 

voltagem, foram capazes de aumentar a liberação de vitamina C, sendo esse efeito da 



25 

 

veratridina bloqueado pela tetrodotoxina (TTX), inibidor de canais de sódio dependentes de 

voltagem (Levine et al., 1983; Milby et al., 1981). Apesar de ainda não ser conhecido o 

mecanismo pelo qual essa liberação ocorre, sabe-se que não é por mecanismo vesicular, 

visto que a liberação de ascorbato é independente de cálcio, íon necessário para a liberação 

através de vesículas sinápticas. Além disso, um estudo que utilizou centrifugação de tecido 

cerebral demonstrou que a maior parte do ascorbato é encontrada no citoplasma e não 

associado a partículas subcelulares (Kuo et al., 1978).   

 

1.2 - Glutamato  

 

O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, 

atuando como mediador de sinais excitatórios em cerca de 80 a 90% das sinapses no 

cérebro (McKenna, 2007), além de estar envolvido em grande parte das funções cerebrais 

como cognição, aprendizado, memória e plasticidade.  

Ademais, exerce um papel importante no desenvolvimento do SNC, incluindo a 

indução e a eliminação de sinapses, migração, diferenciação e morte celular. O cérebro 

apresenta altas concentrações de glutamato, mas apenas uma pequena porcentagem se 

encontra extracelularmente, sendo a maior parte encontrada no interior das células. Tal fato 

não é surpreendente visto que se for mantido em altas concentrações no espaço extracelular 

o glutamato pode levar a morte neuronal, por um fenômeno denominado excitotoxicidade 

(Danbolt, 2001).  

 

1.2.1 Síntese do glutamato 

 

Uma das vias de síntese do glutamato ocorre a partir do α-cetoglutarato, um 

intermediário do ciclo de Krebs. Esse composto recebe um grupamento amino, e através da 

enzima glutamato desidrogenase, há a formação do glutamato. Porém, essa é uma reação 

reversível e caso o glutamato sofra uma desaminação por enzimas específicas, ocorre à 

formação novamente do α-cetoglutarato (Hassel et al,. 2006).      

A segunda via de síntese do glutamato é através do ciclo glutamato/glutamina que 

ocorre em astrócitos. Como a concentração de glutamato aumenta bruscamente durante a 
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neurotransmissão (aproximadamente 100μM para 1mM), as células gliais captam esse 

glutamato extracelular em excesso, evitando alguns danos celulares e a morte neuronal. 

Com isso, após a captação do glutamato pelas células gliais, esse composto pode atuar 

como substrato para a síntese de glutationa ou formar glutamina através da glutamina 

sintetase. Essa glutamina pode ainda ser liberada e captada pelo neurônio com a finalidade 

de produzir glutamato pela ação da glutaminase, após o processo de desaminação, 

estabelecendo assim o mecanismo de reciclagem de glutamato (McKenna, 2007).  

 

1.2.2 Liberação e transporte de glutamato 

 

 Nos neurônios, o glutamato sintetizado é transportado para dentro de vesículas 

sinápticas através dos transportadores vesiculares de glutamato (VGLUTs) através de um 

gradiente eletroquímico de prótons (H
+
) gerado pela bomba de prótons. Assim, esses 

transportadores realizam um antiporte de glutamato, que entra na vesícula, e de H
+
, que sai 

da vesícula (Liguz-Lecznar e Skangiel-Kramska, 2007). Uma vez dentro das vesículas, o 

glutamato é liberado por um mecanismo dependente de Ca
2+

, que promove a fusão das 

vesículas sinápticas na membrana plasmática e forma um poro para a posterior liberação do 

glutamato em terminais pré-sinápticos (Meldrum, 2000).  

 O glutamato liberado na fenda sináptica pode ou ativar seus receptores ionotrópicos 

e metabotrópicos ou ser recaptado pelos transportadores de glutamato presentes na 

membrana plasmática. Existem dois tipos de transportadores: os dependentes de sódio, 

denominados transportadores de aminoácidos excitatórios (EAATs), que são divididos em 

cinco tipos (EAAT1-5); e os independentes de sódio, como o trocador cistina-glutamato 

(Xc-) (Danbolt, 2001).   

 

1.2.3 Receptores ionotrópicos de glutamato 

 

  Os receptores ionotrópicos de glutamato são divididos em receptores NMDAr e 

não-NMDAr, que incluem o receptor sensível ao ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-

isoxazol propionato (AMPAr) e o receptor sensível ao cainato (KAr). Esses receptores 
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foram nomeados de acordo com o nome dos agonistas sintéticos que se ligam seletivamente 

a esses receptores e os ativam (Willard e Koochekpour, 2013). 

  Dentre esses receptores, os mais bem estudados são os NMDArs. Estes receptores 

são heterômeros compostos por quatro subunidades e são permeáveis aos íons Na
+
, K

+
 e 

Ca
2+

 (figura 5). Além disso, os NMDArs possuem algumas propriedades que os diferem de 

outros canais iônicos ativados por ligante. Primeiro, a abertura do canal requer glicina ou 

D-serina extracelular como um co-fator, além da ligação do glutamato. Segundo, a abertura 

do canal também depende da voltagem da membrana, porque quando o potencial da 

membrana está em repouso, um íon Mg
2+

 liga-se fortemente em um sítio no interior do poro 

do canal, obstruindo esse poro e impedindo a corrente iônica. Quando a membrana é 

despolarizada, esse Mg
2+

 é expelido do canal por repulsão eletrostática, permitindo, assim, 

o fluxo de íons através do canal (Siegelbaum et al., 2014). Terceiro, os NMDARs 

funcionais possuem arranjo tetramérico de duas subunidades obrigatórias GluN1 e duas 

modulatórias GluN2 ou GluN3, sendo que para a formação desse tipo de arranjo é 

necessária a ligação do glutamato e dos co-agonistas glicina ou D-serina. As GluN1 e 

GluN3 são as subunidades onde ocorre a interação com os co-agonistas. A glicina atua no 

sítio extrasináptico e a D-serina nos sítios sinápticos dessa subunidade, enquanto na GluN2 

fica o sítio de ligação do glutamato (Cheriyan et al., 2014).  

  Além dos sítios de ligação já mencionados acima, os NMDArs ainda possuem sítios 

de ligação para outros ligantes endógenos e exógenos. Como por exemplo, o Zn
2+

 que pode 

bloquear a atividade desse receptor, o MK801 que é um antagonista não competitivo, e a 

fenciclidina (PCP), uma substância alucinógena que também inibe o NMDAr (Scatton, 

1993). De fato, o bloqueio da atividade desse receptor está relacionado a alguns déficits 

cognitivos observados em doenças psiquiátricas, como a esquizofrenia, e já foi descrito que 

tratamentos com antipsicóticos potencializam a sinalização do NMDAr (Foster et al., 

2014).     
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Figura 5: Modelo do receptor NMDA, mostrando os vários sítios de ligação de seus ligantes endógenos e 

exógenos e o canal iônico aberto com a saída de K+ e entrada de Na+ e Ca2+ (Siegelbaum et al., 2014) 

 

O influxo de Ca
2+

 através do NMDAr ativa uma série de cascatas bioquímicas 

intracelulares e redistribuição e interação de proteínas, levando à potenciação de longa 

duração (LTP) na transmissão sináptica, possível responsável pela formação de memória. 

Porém, esse grande influxo de Ca
2+

 pode levar a morte neuronal por excitotoxicidade 

(Léveillé et al., 2008).  

 Além disso, o NMDAr é altamente regulado por inúmeras moléculas. Suas 

subunidades possuem um domínio C-terminal intracelular onde já foram identificados 

vários sítios que são fosforilados por proteínas cinases, incluindo proteína cinase A (PKA), 

proteína cinase C (PKC) e proteína cinase dependente de Ca
2+

/calmodulina do tipo II 

(CAMKII) (Wang et al., 2014), e também pela proteína tirosina cinase Src (Yu et al., 

1997). O NMDAr também é acoplado à proteína de densidade pós-sináptica de 95kDa 

(PSD-95), facilitando a sinalização intracelular (Stephenson, 2006).  

 Os AMPAr e KAr também formam poros iônicos, porém para a abertura do canal 

basta à ligação ao glutamato. O AMPAr possui quatro subunidades, GLUR1-4, e forma 

arranjo tetramérico (Hollmann e Heinemann, 1994). O KAr é dividido entre o de alta 

afinidade ao cainato e o de baixa afinidade. Os receptores de alta afinidade contêm as 

subunidades KA1 e KA2, enquanto os receptores de baixa afinidade contêm as subunidades 

GLUR5, GLUR6 e GLUR7, que formam arranjo homomérico e são ativados pelo cainato e 

glutamato (Pinheiro e Mulle, 2006).  
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1.2.4 Receptores metabotrópicos de glutamato 

 

 Foram descritos oito subtipos de receptores metabotrópicos de glutamato (mGluRs) 

que são divididos em três grupos baseado na homologia de sequência genética, mecanismos 

de transdução de sinal intracelular e perfis farmacológicos : o grupo I é composto pelos 

receptores dos tipos 1 e 5 (mGluR1 e mGluR5), o grupo II é composto pelos receptores dos 

tipos 2 e 3 (mGluR2 e mGluR3) e o grupo III é composto pelos receptores dos tipos 4, 6, 7 

e 8 (mGluR4, mGluR6, mGluR7 e mGluR8) (Pomierny-Chamiolo et al., 2014).  

 Estruturalmente, esses receptores possuem sete domínios transmembrana (TMD), 

um domínio amino-terminal (ATD) extracelular que contém o sítio de ligação para o 

glutamato e uma região rica em cisteína (CRD) que é importante para a dimerização e a 

consequente ativação do receptor, e também um domínio intracelular carboxi-terminal 

(CTD). Para a ativação desses receptores é necessário duas moléculas de glutamato que 

induzem, principalmente, arranjo homodímero (figura 6) (Willard e Koochekpour, 2013).  

 

Figura 6: Estrutura dos receptores metabotrópicos de glutamato e sua ativação. A figura mostra os 

domínios amino-terminal (ATD) com a região rica em cisteína (CRD) e o sítio de ligação ao glutamato, os sete domínios 

transmembrana (TMD) e o domínio carboxi-terminal (CTD) (Modificado de Willard e Koochekpour, 2013). 

  

Os receptores metabotrópicos de glutamato do grupo I (mGluRI) são mais 

encontrados na membrana pós-sináptica, estão acoplados à proteína Gq e ativam cascatas de 

sinalização envolvendo a fosfolipase C (PLC), o inositol 1,4,5-trifosfato (IP3) e o 

diacilglicerol (DAG), o que leva à mobilização de Ca
2+

 intracelular.  O domínio CTD 

desses receptores é funcionalmente ligado aos NMDARs pelas proteínas Homer e a 

proteína de ancoramento Shank (Pomierny-Chamiolo et al., 2014). Além disso, o mGluR1 

desempenha funções na plasticidade sináptica, desenvolvimento neuronal e 
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neurodegeneração (Dhami e Ferguson, 2006). O papel do mGluRI na neurotoxicidade ainda 

é divergente, visto que já foi mostrado que a estimulação de mGluR5 aumentou a morte 

celular induzida pelo NMDAR em cultura de neurônio hipocampal (Takagi et al., 2012). 

Além disso, outro estudo mostra que a ativação de mGluR5 atenuou a morte celular 

induzida por NMDAR em células de rato PC12 diferenciadas (Dai et al., 2014).  

Os receptores metabotrópicos de glutamato do grupo II (mGluRII)  e do grupo III 

(mGluRIII) são acoplados à Gi ou Go e assim, inibem a adenilil ciclase e, 

consequentemente, diminuem a formação de adenosina monofosfato cíclico (AMPc) e a 

ativação da PKA. Esses dois grupos de receptores estão frequentemente localizados em 

terminais pré-sinápticos, onde inibem a liberação de glutamato e GABA. Porém, o mGluR6 

é encontrado exclusivamente na retina, onde está localizado na região pós-sináptica em 

células bipolar-ON (Niswender e Conn, 2010).  

Um estudo com mGluRII mostrou que ratos com fenótipo depressivo espontâneo 

possuem expressão e função reduzidas desses receptores no hipocampo e o agonista desse 

grupo, LY379268, foi capaz de exercer efeitos antidepressivos (Matrisciano et al., 2008). 

Ademais, um ensaio clínico de fase II utilizando LY2140023, uma pró-droga oral que é 

hidrolisada eficientemente para produzir LY404039, agonista ativo do mGluRII, diminuiu 

os sintomas positivos e negativos da esquizofrenia após 4 semanas de tratamento (Patil et 

al., 2007). Além disso, assim como os receptores do grupo mGluRI, os do grupo mGluRII 

também foram capazes de potencializar as correntes de NMDAR em neurônios CA1 do 

hipocampo, e esse efeito mostrou ser através da ativação da Src cinase (Trepanier et al., 

2013).  

Como já descrito anteriormente, o grupo mGluRIII é acoplado à Gi e, 

consequentemente inibe a atividade da adenilil ciclase, e essa inibição foi demonstrada 

durante o desenvolvimento da retina de pinto (Sampaio e Paes-de-Carvalho, 1998). Um 

estudo com o grupo mGluRIII mostrou que a ativação de mGluR4 teve efeito neuroprotetor 

contra a morte celular por excitotoxicidade (Bruno et al., 2000), e que esse grupo também 

participa da formação da memória espacial de longo prazo (Altinbilek e Manahan-

Vaughan, 2007). Além disso, dados experimentais demonstraram que o mGluR7 inibiu 

correntes mediadas por NMDAr em neurônios piramidais por um mecanismo que envolve o 

tráfego de NMDAr (Gu et al., 2012). Porém, dados do nosso grupo mostraram que o 
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ascorbato foi capaz de diminuir a captação do glutamato pelos EAATs, resultando em um 

acúmulo do glutamato extracelular e este glutamato aumenta a atividade do NMDAr de 

forma dependente do grupo mGluRIII, pois, ao utilizar o L-SOP, agonista seletivo de 

mGluRIII, houve um aumento da ativação do NMDAr e esse efeito foi antagonizado pelo 

MAP4, antagonista seletivo do grupo mGluRIII (Domith et al., dados não publicados).   

 

1.3 - A via de sinalização PKA-Csk-Src 

 

As tirosinas cinases desempenham um papel importante no controle de funções 

celulares específicas, tais como a comunicação rápida célula-célula através da membrana 

plasmática. Estas enzimas são divididas em dois subgrupos principais: receptoras e não-

receptoras. As tirosinas cinases receptoras são ativadas e auto-fosforiladas ao receberem 

diretamente estímulos extracelulares. Já as tirosinas cinases citoplasmáticas não-receptoras, 

como as da família da Src, são também ativadas em resposta a estímulos extracelulares 

através de interações físicas e funcionais com receptores transmembranares e, 

subsequentemente, ativam vias “downstream” específicas para controlar diversas funções 

celulares (Okada, 2012).  

A família Src de tirosinas cinases inclui oito membros: c-Src, c-Yes, Fyn, c-Fgr, 

Lyn, Hck, Lck e Blk, as quais regulam muitos eventos celulares, como o crescimento, 

divisão, diferenciação, sobrevivência e morte programada. Sua estrutura principal é 

dividida em sete domínios funcionais: domínio N-terminal, que contém sinais para 

modificação lipídica como miristoilação e palmitoilação; domínio único, que identifica 

cada um dos oito membros da família; dois domínios regulatórios SH2 e SH3; uma região 

ligante; um domínio catalítico e o domínio regulatório C-terminal (figura 7). Dois resíduos 

de tirosina na estrutura da Src são fosforiláveis, a tirosina 416, situada no domínio 

catalítico, e a tirosina 527, situada no segmento C-terminal (Roskoski, 2015).  

Além desses resíduos de tirosina, existem também outros moduladores que se ligam 

ao domínio catalítico, como moléculas pequenas inibitórias e proteínas G, que podem ativar 

ou inibir a atividade da Src cinase. Uma importante função da Família Src no 

desenvolvimento do sistema nervoso central é sua capacidade de regular a atividade de 

receptores ionotrópicos, tais como o NMDAr e o receptor para o ácido gama-aminobutírico 
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do tipo A (GABAA), além de canais de íons dependentes de voltagem, como canais de 

potássio e cálcio (Salter e Kalia, 2004).  

A cinase do segmento C-terminal da Src (Csk) exibe alta especificidade de substrato 

para a tirosina 527, descrita acima (Chong YP et al., 2005). A Csk, então, atua como um 

regulador negativo da atividade da Src, catalisando a fosforilação da tirosina 527 do 

segmento C-terminal e, consequentemente, inativando a Src (Okada et al., 1991). Portanto, 

uma forma de ativar a Src seria ou pela fosforilação da tirosina 416 ou pela desfosforilação 

da tirosina 527. Estudos mostraram que a perda da Csk foi capaz de causar inflamação 

aguda exagerada (Thomas et al., 2004), disfunção no desenvolvimento e seleção de células 

T (Schmedt et al., 1998) e defeitos na notocorda e tubo neural (Imamoto e Soriano, 1993).    

Além disso, a Csk pode ser ativada pela fosforilação de seu resíduo serina 364 

catalisada pela PKA. Um trabalho recente do laboratório mostra que a dopamina pode 

regular esta via em culturas de retina através da estimulação sequencial da PKA e da Csk, e 

consequente inibição da Src. Esta inibição tem como consequência a inibição da 

fosforilação de um resíduo na subunidade NR2B do NMDAr levando à inibição de sua 

atividade, observada pela diminuição das correntes através desse receptor (Socodato et al., 

dados não publicados). 

 

Figura 7: Estrutura ativa e inativa da Src. A figura mostra os sete domínios funcionais desta enzima e suas 

configurações (Modificado de Salter e Kalia, 2004). 

http://www.jbc.org/search?author1=M+Okada&sortspec=date&submit=Submit
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1.4 - Retina 

 

A retina é uma fina lâmina celular, com algumas centenas de micrômetros de 

espessura que reveste a superfície interna da parte posterior do globo ocular (Meister e 

Tessier-Lavigne, 2013). Esse tecido se desenvolve a partir de uma bolsa do prosencéfalo 

embrionário, sendo assim, considerado como parte do sistema nervoso central. A retina é 

composta por cinco camadas, sendo três celulares separadas por duas camadas plexiformes 

(figura 8) (Meister e Tessier-Lavigne, 2014; Kolb, 2004). 

A camada nuclear externa contém os corpos celulares dos fotorreceptores, que são 

os bastonetes, responsáveis pela visão sob iluminação fraca, e os cones, muito menos 

sensíveis à luz e responsáveis pela visão à luz do dia. A camada plexiforme externa é a 

região de sinapse entre os fotorreceptores e as células bipolares e horizontais. Na camada 

nuclear interna estão as células horizontais, bipolares, amácrinas e o corpo celular da glia 

de Müller, que se estende radialmente em todas as camadas da retina. A camada plexiforme 

interna é a região onde as células bipolares e amácrinas fazem sinapse com as células 

ganglionares. A camada de células ganglionares contém as células ganglionares e algumas 

células amácrinas deslocadas. Sendo assim, a informação eferente da retina é transportada 

pelas fibras do nervo óptico para, posteriormente, chegar ao córtex visual primário (Meister 

e Tessier-Lavigne, 2014; Kolb, 2004).  

 

Figura 8: Camadas de células da retina (Modificado de Kolb, 2004) 
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A retina é um importante modelo de estudo por ser de fácil acesso durante todo o 

período embrionário, além de apresentar a maioria dos neurotransmissores encontrados no 

cérebro, como o glutamato, adenosina, dopamina, GABA, dentre outros e, também, por sua 

utilização em culturas. Além disso, por ser de grande interesse para nosso estudo, 

enfatizamos que esse tecido contém altas concentrações de vitamina C (Kolb, 2004; 

Wässle, 2004), ocorrendo a presença do SVCT2 (Portugal et al., 2009) e do mGluR6 

(Niswender e Conn, 2010).   
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2- OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

  

 Este trabalho é divido em duas partes: o objetivo na primeira parte do trabalho é 

analisar a liberação da vitamina C mediante a estímulos despolarizantes em cultura de 

células de retina de embrião de pinto, enquanto na segunda parte do trabalho o objetivo é 

analisar a modulação do receptor NMDAr pelo ascorbato e  receptores metabotrópicos de 

glutamato do grupo III (mGluRIII) em cultura de células de retina de embrião de pinto. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Primeira parte: 

 Estudar se a atividade elétrica é capaz de regular a biodisponibilidade de ascorbato 

através de estímulos despolarizantes em culturas de células de retina de embrião de 

pinto. 

 Analisar se receptores de dopamina do tipo 1 (D1r) ou a proteína cinase dependente 

de AMPc (PKA) estão envolvidos na liberação da vitamina C por estímulos 

despolarizantes. 

 

Segunda parte: 

 Estudar o mecanismo pelo qual ascorbato e receptores do grupo mGluRIII está 

modulando a atividade do NMDAr.  

 Avaliar o envolvimento da via de sinalização PKA-Csk-Src nessa modulação. 
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3- MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

 

 [
14

C] Vitamina C e Hi-Safe foram obtidos da Perkin Elmer (Waltham, EUA) . 

Anticorpos secundários anti-coelho foram obtidos da GE Healthcare (Buckinghamshire, 

RU). Ácido (S)-2-amino-2-metil-4-fosfonobutanóico (MAP4), L-serina-O-fosfato (L-SOP), 

L-ácido ascórbico, Veratridina, Glutamato, Dihidrocloreto de N-[2-etil-(p-

bromocinamilamino)]-5-isocinolinasulfonamida (H89) e Hidrocloreto de R(+)-7-cloro-8-

hidroxi-3-metil-1-fenil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina (SCH 23390) foram obtidos da 

Sigma (Saint Louis, EUA). Anticorpo primário pCsk foi obtido da Abcam (Cambridge, 

RU). As soluções utilizadas estão detalhadas na tabela 1. 

  

TBS 10X 20mM Tris, 200mM NaCl 

TBS-T 10% TBS 10x, 1% Tween 

HBSS NaCl, KCl, glicose, CaCl, HEPES, MgCl2 

TAMPÃO DE AMOSTRA 5mL glicerol, 2.5mL β-mercaptoetanol, 

10mL SDS 10%, 10mL Tris 

TAMPÃO DE TRANSFERÊNCIA 25mM Tris, 192mM Glicina, SDS 10% 

CMF (salina livre de cálcio e magnésio) NaCl, KCl, NaH2PO4, glicose, NaHCO3 
Tabela 1: Lista das soluções que foram utilizadas nos métodos 

 

3.2 ANIMAIS 

 

 Os experimentos realizados com os animais foram previamente notificados, 

analisados e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal do CEPA/PROPPI, 

Universidade Federal Fluminense, sob o protocolo de número 146/09. 

 Neste estudo utilizamos cultura de retina de embriões de galinha White Leghorn. Os 

ovos fertilizados foram adquiridos de um aviário local e permaneceram em estufas com 

umidade constante e temperatura de 38°C até completarem oito dias de desenvolvimento 

embrionário.  
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3.3 CULTURA MISTA DE RETINA  

 

 Utilizamos retinas de embriões de galinha com oito dias (E8) para a realização de 

culturas mistas contendo neurônios e células de Müller. As retinas foram dissecadas em 

Solução Livre de Cálcio e Magnésio (CMF) (tabela 1), e posteriormente submetidas a uma 

dissociação química com tripsina 0,1% por 15 minutos a 37°C. Depois disso, as retinas 

foram lavadas com o Meio Essencial Mínimo (MEM) contendo 3% de soro fetal bovino 

suplementado com 100 U/mL de penicilina, 100 mg/mL de estreptomicina e 2mM de 

glutamina, e dissociadas mecanicamente com a pipeta Pasteur. As células, então, foram 

plaqueadas em placas de cultura de 12 poços com MEM na densidade de 2 x 10
6
 células/ml 

e mantidas na incubadora com 5% de CO2 e 95% de ar. O meio foi trocado no primeiro dia 

de cultura e no quarto dia as culturas para a primeira parte do trabalho foram utilizadas. Já 

para a segunda parte do trabalho, no terceiro dia de cultura, o meio foi substituído 

novamente, mas desta vez as culturas foram privadas de soro e os experimentos foram 

realizados 24h após a privação do soro.  

 

3.4 LIBERAÇÃO DE [
14

C] VITAMINA C 

 

 O meio de cultura foi retirado e as células foram lavadas com solução salina 

balanceada de Hank’s (HBSS) (tabela 1) por duas vezes. Posteriormente, essas células 

foram incubadas com [
14

C] Vitamina C (0.3 μCi/ml) durante 40 minutos. Depois dessa 

incubação foram feitas quatro lavagens de 3 minutos com HBSS. Logo após as células 

foram incubadas com salina por 10 minutos para que a liberação basal de [
14

C] Vitamina C 

fosse quantificada. Em seguida, os antagonistas e bloqueadores foram pré-incubados por 10 

minutos e essa fração liberada, assim como a primeira, foram recolhidas. Finalmente, os 

agonistas ou estimuladores foram adicionados na presença ou na ausência dos 

antagonistas/bloqueadores por mais 10 minutos e essa fração também foi recolhida. Depois 

de todo esse procedimento as culturas foram lisadas com solução de ácido tricloroacético 

(TCA) 5% e esse lisado também foi recolhido para que, juntamente com as três frações 

liberadas, a radioatividade fosse determinada por cintilação líquida. 
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3.5 CINTILAÇÃO LÍQUIDA 

 

As amostras contendo [
14

C] Vitamina C, como já mencionado anteriormente, foram 

reservadas para serem quantificadas por cintilação líquida. Nesse processo, 400μL das 

amostras radioativas reservadas foram pipetadas em vials especiais para cintilação 

preenchidos com líquido de cintilação (Hi Safe 3) e foram, então, encaminhados ao 

cintilador para que a radioatividade presente em cada amostra fosse quantificada em 

cintilações por minuto (CPM). 

Depois de quantificarmos as frações liberadas e os lisados, os valores 

correspondentes a cada uma dessas frações foram analisados e, então, calculamos a fração 

de liberação. Esse valor corresponde, em termos práticos, a quantidade de [
14

C] Vitamina C 

liberada em relação à presente dentro da célula em cada momento. Esse valor foi obtido 

primeiramente somando-se os CPMs de todas as frações liberadas e o do lisado. Essa soma 

corresponde à radioatividade total que foi captada pela célula e é a que está presente no 

momento em que a primeira fração, a fração basal, foi recolhida. Para calcular a fração de 

liberação, esse somatório representa 100% enquanto que a fração liberada é o valor a ser 

definido.  

Depois de calculadas todas as frações de liberação, foi realizada uma média dessas 

frações e a média do basal foi novamente chamada de 100%, para que fosse realizada a 

porcentagem do basal, que é como os dados foram apresentados. 

 

3.6 WESTERN BLOTTING 

 

O meio de cultura foi retirado, as células foram lavadas com HBSS por duas vezes e 

em seguida os tratamentos foram realizados (detalhados nos resultados). Para dosar a 

quantidade de proteínas das amostras utilizamos o método de Bradford (Bradford, 1976). 

As amostras, então, foram submetidas a eletroforese em gel de poliacrilamida-dodecil 

sulfato de sódio (SDS-PAGE) 9% e, posteriormente, as proteínas foram transferidas, 

utilizando Tampão de Transferência (tabela 1), para membranas de PVDF. Depois disso, as 

membranas foram submetidas a um bloqueio dos sítios inespecíficos durante duas horas 

com leite desnatado a 5% de TBS-T (tabela 1). Em seguida, as membranas foram incubadas 
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overnight com anticorpo primário específico (diluição 1:2.000) para p-Csk. No dia 

seguinte, as membranas foram lavadas três vezes com TBS-T, depois incubadas com 

anticorpo secundário conjugado HRP anti-coelho (diluição 1:2000) por duas horas e foram 

lavadas novamente com TBS-T. Utilizamos o Kit de ECL e a quiluminescência emitida 

pela reação foi captada pelo Sistema ChemiDoc™ XRS+ e quantificada pelo software 

ImageLab. 

 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o teste One-way ANOVA 

seguido do pós-teste de Bonferroni, usando o software Graphpad Prism 5. 
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 PRIMEIRA PARTE  

 

4.1.1 GLUTAMATO OU DESPOLARIZAÇÃO COM KCl E VERATRIDINA INDUZEM 

AUMENTO DA LIBERAÇÃO DE VITAMINA C 

 

 A liberação da vitamina C por estímulos despolarizantes já foi demonstrada em 

culturas de células cromafins e em sinaptossomas de diferentes regiões do cérebro de ratos, 

onde estímulos com veratridina, estimulador de canais de sódio dependentes de voltagem, e 

alta concentração de K
+
 foram capazes de aumentar sua liberação (Levine et al., 1983; 

Milby et al., 1981). Com isso, nosso primeiro objetivo foi caracterizar a liberação de 

vitamina C em nosso modelo de cultura de retina.  

 Dados anteriores do nosso grupo mostraram que o glutamato é capaz de estimular a 

liberação de vitamina C em culturas de células de retina de embrião de pinto (Portugal et 

al., 2009) e, portanto, o glutamato foi usado como um controle positivo para a liberação do 

ascorbato em nossos experimentos. 

 As células foram incubadas duas vezes com salina por 10 minutos cada para 

quantificar a liberação basal de [
14

C] Vitamina C e posteriormente incubadas com 

glutamato (100μM), veratridina (100μM) e KCl (45mM) por 10 minutos. 

 Como mostra na figura 9, tendo o controle como 100%, o glutamato (100μM) 

aumentou a liberação de vitamina C (201,8% ± 18,8; n =7). A despolarização com KCl 

(45mM) e com veratridina (100μM) também aumentaram a liberação de vitamina C 

(182,5% ± 6,5; n = 10 para KCl e 157,9% ± 5,2; n = 6 para a veratridina). 

 Portanto, como já havia sido demonstrado em células cromafins e em 

sinaptossomas, estímulos despolarizantes, como veratridina e KCl, também foram capazes 

de aumentar a liberação de vitamina C em cultura de células de retina de pinto.  

 Dados do nosso grupo mostram que a quantidade de ascorbato encontra-se muito 

alta na retina de pinto em desenvolvimento e que esse valor diminui no período pós-

eclosão, o que mostra a importância da presença do ascorbato durante o desenvolvimento. 
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Fica evidente, portanto, a importância de estímulos despolarizantes aumentarem a liberação 

de vitamina C em culturas de células de retina em desenvolvimento.  

 

Figura 9: Estímulos despolarizantes induzem a liberação de vitamina C em cultura mista de retina. 

Gráfico mostrando a liberação de vitamina C induzida por glutamato (201,8% ± 18,8; n =7); KCl (182,5% ± 6,5; n = 10) e 

veratridina (157,9% ± 5,2; n = 6).  

 

4.1.2 ALTA CONCENTRAÇÃO DE KCl OU VERATRIDINA INDUZEM LIBERAÇÃO DE 

VITAMINA C DE MODO INDEPENDENTE  DE PKA 

  

 O mecanismo pelo qual ocorre a liberação de vitamina C, através de estímulos 

despolarizantes, ainda não é conhecido. Por enquanto, sabe-se que essa liberação não 

ocorre através de vesículas sinápticas, visto que a liberação de ascorbato é independente de 

cálcio e também devido à maior concentração do ascorbato ser encontrada no citoplasma e 

não associada a partículas subcelulares (Kuo et al., 1978). 

 Com o objetivo de estudar esse mecanismo, nosso primeiro alvo foi a proteína 

cinase dependente de AMPc (PKA), pois os co-transportadores de vitamina C e sódio 

(SVCTs) apresentam sequências consensu para a fosforilação desta proteína (Daruwala et 

al., 1999). Com isso, resolvemos analisar se o bloqueio da PKA iria influenciar na liberação 

da vitamina C pela veratridina ou por 45mM KCl.  

 As células foram então incubadas com salina por 10 minutos e, em seguida, pré-

incubamos as células por 10 minutos com H89 (25μM), um bloqueador da PKA, para 

analisar o efeito do H89 isoladamente. Finalmente, adicionamos veratridina (100μM) ou 

KCl (45 mM).  
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 Como observado na figura 10, tendo o controle como 100%, a alta concentração de 

KCl ou veratridina isoladamente foram capazes de aumentar a liberação de vitamina C 

(182,5% ± 6,5; n = 10 para KCl e 157,9% ± 5,2; n = 6 para a veratridina), enquanto o  H89 

isoladamente não teve efeito (em A: H89 81,8% ± 4,0; n = 3; em B: H89 91,5% ± 9,5; n = 

3). O aumento da liberação induzida por KCl e veratridina não foi inibido por H89  (em A: 

KCl + H89 168,7% ± 11,0%; n = 3; em B: veratridina + H89 147,8% ± 9,7; n = 3). 

 Portanto, concluímos que a liberação de vitamina C induzida tanto por alta 

concentração de KCl quanto pela veratridina não é dependente de PKA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: A liberação de vitamina C induzida por alta concentração de KCl e veratridina é independente 

de PKA. A: Gráfico mostrando o aumento da liberação de vitamina C pela alta concentração de KCl (182,5% ± 6,5; n = 

10), nenhum efeito na liberação pelo H89 (81,8% ± 4,0; n = 3) e o aumento da liberação pelo KCl + H89 (168,7% ± 

11,0%; n = 3). B: Gráfico mostrando o aumento da liberação de vitamina C pela veratridina (157,9% ± 5,2; n = 6), 

diminuição pelo H89 não significativa em relação ao controle (91,5% ± 9,5; n = 3) e aumento da liberação pela veratridina 

+ H89 (147,8% ± 9,7; n = 3).  

 

4.1.3 ALTA CONCENTRAÇÃO DE KCl OU VERATRIDINA INDUZEM LIBERAÇÃO 

DE VITAMINA C DE MODO INDEPENDENTE DE RECEPTORES D1 DE 

DOPAMINA 

 

 Um segundo mecanismo de liberação de vitamina C induzido por estímulos 

despolarizantes poderia ser através de receptores D1 de dopamina (D1r), visto que dados do 

nosso grupo já mostraram que a dopamina foi capaz de promover a liberação de vitamina C 

através desses receptores (Encarnação et al., dado ainda não publicado).  

A B 
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 No experimento, as células foram incubadas com salina por 10 minutos e em 

seguida, pré-incubadas por 10 minutos com SCH 23390 (100nM), antagonista de D1r, para 

analisar o efeito do SCH isoladamente. Finalmente adicionamos veratridina (100μM) ou 

KCl (45mM). 

 Na figura 11 podemos observar que KCl e veratridina foram capazes de aumentar a 

liberação de vitamina C, enquanto o SCH não teve efeito na liberação (em A: SCH 91,3% ± 

11,7; n = 3; em B: SCH 100,6% ± 12,7; n = 3) e o aumento da liberação induzida por 

45mM de KCl ou veratridina não foi inibido pelo SCH (em A: KCl + SCH 196,5% ± 

16,0%; em B: veratridina + SCH 154,2% ± 5,2; n = 3).   

 Portanto, a liberação de vitamina C induzida tanto por alta concentração de KCl 

quanto pela veratridina não é dependente de D1r. Com isso, ainda permanece desconhecido 

o mecanismo pelo qual ocorre essa liberação. 

  

 

Figura 11: A liberação de vitamina C induzida por alta concentração de KCl e veratridina é independente 

de D1r. A: Gráfico mostrando o aumento da liberação de vitamina C pelo KCl 182,5% ± 6,5; n = 10, nenhum efeito na 

liberação pelo SCH 91,3% ± 11,7; n = 3 e o aumento da liberação pelo KCl + SCH 196,5% ± 16,0%; n = 3. B: Gráfico 

mostrando o aumento da liberação de vitamina C pela veratridina 157,9% ± 5,2; n = 6, novamente, nenhum efeito na 

liberação pelo SCH 100,6% ± 12,7; n = 3 e aumento da liberação pela veratridina + SCH 154,2% ± 5,2; n = 3.  

 

 Outra hipótese que nós sugerimos é que o próprio SVCT seria o responsável por 

essa liberação, visto que já foi demonstrado pelo nosso grupo (Portugal et al., 2009) que a 

liberação do ascorbato induzida por glutamato ocorria através do SVCT, devido à reversão 

desse transportador. 
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 Em conclusão, esses resultados demonstram que a despolarização causada por alta 

concentração de KCl e veratridina induz liberação de vitamina C e que esse efeito é 

independente de PKA e de D1r. 

 

4.2 SEGUNDA PARTE  

 

4.2.1 ATIVAÇÃO DE RECEPTORES METABOTRÓPICOS DE GLUTAMATO DO 

GRUPO III (mGluRIII) DIMINUI A FOSFORILAÇÃO DA Csk  

  

 Em resultados anteriores do nosso grupo foi demonstrado que o ascorbato é capaz 

de promover uma acumulação de glutamato extracelular, e este glutamato foi capaz de 

aumentar a atividade do NMDAr de forma dependente de mGluRIII. Ao utilizar o L-SOP, 

agonista seletivo do grupo mGluRIII, houve um aumento da ativação do NMDAr e esse 

efeito foi antagonizado pelo MAP4, antagonista seletivo do grupo mGluRIII (Domith et al., 

dados não publicados).    

 Com o objetivo de estudar como receptores do grupo mGluRIII estaria modulando o 

NMDAr, nós resolvemos analisar a via de sinalização PKA-Csk-Src. Já foi descrito que a 

ativação dos receptores do grupo mGluRIII leva a uma diminuição da ativação da PKA 

(Pomierny-Chamiolo et al., 2014), e esta, por sua vez, pode fosforilar e, consequentemente, 

ativar a Csk. A Csk, então, quando ativada, pode fosforilar a Src na tirosina 527, tornando-a 

inativa (Okada et al., 1991). Além disso, o NMDAr pode ser regulado pela Src por possuir 

sítios de fosforilação para esta tirosina cinase (Yu et al., 1997).  

 No terceiro dia de cultura, as células foram privadas de soro e no quarto dia, os 

experimentos foram realizados. Para os experimentos, as células foram lavadas duas vezes 

com HBSS e pré-incubadas por 10 minutos com MAP4 (100μM) nos poços 

correspondentes. Posteriormente, foram adicionados o ascorbato (1,5mM) e L-SOP 

(100μM) e incubamos as culturas por mais 30 minutos. Após esse tempo, o conteúdo dos 

poços foi removido e adicionamos 40μL de Tampão de amostra (tabela 1) em cada poço. 

As amostras foram recolhidas, fervidas por 6 minutos e analisadas por Western Blotting.   

 Como pode ser observado na figura 12, tratamento com ascorbato, MAP4 ou L-SOP 

não produziram nenhum efeito quando utilizados isoladamente. Culturas tratadas com 

http://www.jbc.org/search?author1=M+Okada&sortspec=date&submit=Submit
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ascorbato + MAP4 aumentaram a fosforilação da Csk (180,6% ± 28,29; n = 5), sugerindo 

que o glutamato extracelular acumulado em função da estimulação das culturas com 

ascorbato esteja promovendo inibição da fosforilação da Csk através da estimulação de 

receptores do grupo mGluRIII. De modo interessante, apesar do ascorbato não ter tido 

efeito quando administrado isoladamente, a adição de ascorbato + L-SOP produziram uma 

diminuição do teor da pCsk (57,6%  ± 16,79; n = 4). Essa inibição foi bloqueada por 

MAP4, na presença ou ausência de ascorbato (L-SOP + MAP4 154,5% ± 25,63; n = 5; 

ascorbato + L-SOP + MAP4 173,6% ± 69,82; n = 4).  

    

 

 

 

 

Figura 12: mGluRIII diminui a fosforilação da Csk para ativar o NMDAr. A - Imagem da análise por 

Western Blotting (1 e 2: controle; 3 e 4: ascorbato; 5: MAP4; 6: L-SOP; 7: AA + MAP4; 8: AA + L-SOP; 9: L-SOP + 

MAP4; 10: AA + L-SOP + MAP4). B - Gráfico mostrando que o ascorbato, MAP4, antagonista seletivo de mGluRIII, e 

L-SOP, agonista seletivo do mGluRIII, sozinhos não tiveram efeito na pCsk. Já o ascorbato + MAP4 aumentaram a pCsk 

180,6% ± 28,29; n = 5, enquanto o ascorbato + L-SOP diminuíram a pCsk 57,6% ±16,79; n = 4. E o L-SOP + MAP4 

aumentaram para 154,5% ± 25,63; n = 5 e o ascorbato + L-SOP + MAP4 aumentaram para 173,3% ± 69,82; n = 4.   

pCsk 

Csk T 

1      2     3     4     5     6     7     8     9     10  
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Em função desses resultados, sugerimos que o NMDAr está sendo modulado pelos 

receptores do grupo mGluRIII através da via PKA-Csk-Src, visto que L-SOP diminuiu a 

pCsk. Nesse caso ocorreria uma diminuição da fosforilação da Src no resíduo 527, 

deixando-a ativa para regular o NMDAr nos seus sítios de fosforilação. Para confirmar 

esses resultados, experimentos ainda serão realizados analisando a pSrc 416 e pSrc 527 

(figura 13).  

 

 

Figura 13: Modelo da ativação do receptor NMDA pelo grupo mGluRIII através da via de sinalização 

PKA-Csk-Src. O ascorbato é capaz de diminuir a captação do glutamato pelos EAATs, resultando em um acúmulo de 

glutamato no meio extracelular. Esse glutamato estaria ativando receptores do grupo mGluRIII, o que inativa a adenilil 

ciclase e diminui a formação do AMPc e a atividade da PKA. Assim, como a PKA não estaria fosforilando a pCsk, 

ocorreria uma diminuição da fosforilação da Src no resíduo 527, deixando-a ativa para regular o NMDAr nos seus sítios 

de fosforilação (Andressa Munis, 2015). 
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5- CONCLUSÃO 

 

PRIMEIRA PARTE  

 

Em conjunto, esses resultados demonstram que a despolarização causada por alta 

concentração de KCl ou veratridina induz liberação de vitamina C em culturas de células de 

retina, regulando assim a biodisponibilidade de ascorbato.  

Além disso, a liberação da vitamina C induzida pela alta concentração de KCl ou 

veratridina é independente de PKA, visto que o H89, bloqueador da PKA, não inibiu o 

efeito causado pelos estímulos. Esse efeito também é independente de D1r, pelo fato de 

SCH 23390, antagonista de D1r, não ter sido capaz de inibir a liberação da vitamina C por 

estímulos despolarizantes.  

  

SEGUNDA PARTE  

 

 Os resultados demonstram que o ascorbato, em presença do antagonista do grupo 

mGluIII MAP4, aumenta a fosforilação da Csk, deixando-a ativa. Por outro lado, o 

ascorbato em presença do L-SOP, agonista seletivo do grupo mGluRIII, diminui a pCsk, 

deixando-a inativa. Em conjunto, os dados sugerem a hipótese de que os receptores do 

grupo mGluIII participam ativamente na modulação da Csk por ascorbato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

6- PERSPECTIVAS 

 

Primeira parte do trabalho: 

 

 Utilizar a tetrodotoxina (TTX), inibidor de canais de sódio dependentes de 

voltagem, para confirmar o papel dos canais de Na
2+

 voltagem dependentes no 

aumento da liberação de vitamina C induzido pela veratridina. 

 Analisar se o SVCT está envolvido na liberação da vitamina C induzida pela alta 

concentração de KCl e veratridina.  

 Estudar o papel do NMDAr sináptico e extra-sinápticos na liberação da vitamina C.  

 

Segunda parte do trabalho:  

 

 Realizar a análise a análise temporal dos efeitos de MAP4, L-SOP e ascorbato na 

fosforilação da Csk. 

 Analisar o padrão de pSrc 416 e pSrc 527 nas mesmas condições em que foi 

analisada a pCsk. 

 Avaliar o padrão de fosforilação da subunidade GluN2B do NMDAr nas mesmas 

condições. 
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