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Resumo 

 

O cálcio é o principal acoplador dos eventos celulares sendo fundamental para a 

neurotransmissão. Nesse aspecto, a medida do influxo de cálcio em células neuronais, é 

fundamental para o entendimento de mecanismos fisiológicos e farmacológicos. O objetivo 

desse projeto foi implementar a técnica da medida do influxo de cálcio em neurônios 

hipocampais cultivados a partir de ratos neonatos. Para o preparo das culturas primárias de 

hipocampo foram usados ratos da linhagem Wistar de dois dias como descrito por (Gan et al., 

BJP, 2011, 163, 984-994). Todos os protocolos com animais foram previamente aprovados 

pelo CEUA-PUCRS, processo 13/00340. Os ensaios foram realizados usando-se solução 

tampão HEPES (STH) de seguinte composição em mM: NaCl 140, KCl 5, MgCl2 2, CaCl2 2, 

HEPES 10, D-glicose 10, pH 7.4, 310 mOsm. Após cultivo em incubadora por 10 dias, as 

células que se apresentaram viáveis foram retiradas do meio de cultura e incubadas durante 45 

min em STH na presença do agente fluoróforo Fluo 4-AM (5 µM) (Invitrogen, USA). As 

células foram então lavadas por duas vezes com STH e foram colocadas na platina de um 

Microscópio Elipse TE-2000S (Nikon, Japão), conectado a uma fonte de fluorescência Prior 

modelo Lumen200 (Cambridge, Inglaterra) e a uma câmera de registros Hamamatsu modelo 

Orca-ER (Japão). As leituras do influxo de cálcio foram feitas continuamente durante 5 min a 

2 mL/min. Os registros foram feitos pelo software WinFluor (Jonhn Dempster, Universidade 

de Strathclyde Escócia). O aumento do influxo de cálcio foi evocado pela perfusão de KCl 

(15 mM) durante 1 min. A análise estatística foi feita pelo teste t de Student. Após a análise 

dos dados, um gráfico da cinética do influxo do cálcio foi gerado pelo cálculo da (∆F/F0).  A 

perfusão de KCl (15 mM) induziu um aumento significativo da fluorescência dos neurônios 
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incubados com Fluo-4 (n=6, p<0.05). O gráfico da cinética do influxo de cálcio demonstrou 

que, quando comparada a fluorescência inicial, houve um aumento em torno de 300% na 

emissão. Os dados demonstram que o Fluo-4, que possui uma taxa de excitação entre 465-495 

nm e emissão de 515-555 nm, permite uma boa visualização da cinética do cálcio em células 

neuronais, resultando em boa resolução para o cubo de fluorescência do tipo B-2E/C FITC da 

Nikon. Os dados obtidos demonstram precisão do sistema e a viabilidade da técnica como 

protocolo para o estudo do influxo de cálcio em neurônios. 
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