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RESUMO 

A depressão reduz a qualidade de vida do indivíduo, compromete a funcionalidade 
profissional e social e é considerada a principal causa para incapacidade em termos de 
anos perdidos no curso da doença. Apesar da severidade relatada, ainda não há uma 
compreensão clara dos substratos neurais alterados na depressão, por isso o estudo de 
modelos animais que investiguem a etiologia deste transtorno torna-se extremamente 
necessário. Este trabalho buscou comparar alterações bioquímicas no soro, córtex pré-
frontal (CPF) e hipocampo de camundongos submetidos a dois modelos animais de 
depressão: desamparo aprendido e administração do lipopolissacarídeo de E.Coli (LPS). 
O teste de desamparo aprendido resultou em média 70 % de animais desamparados, 
verificado pela falha em escapar aos choques 24 h e 48 h após a sessão de indução do 
desamparo. Os 30 % restantes foram considerados resilientes. Os animais desamparados 
apresentaram mais dano oxidativo no CPF e soro, quando comparados aos animais 
controles. Não houve diferença entre desamparados e resilientes, porém, foi observada 
correlação positiva entre o dano oxidativo no soro e CPF e o comportamento 
desamparado. A concentração das citocinas pró-inflamatórias IL-1β, TNFα, IL-6 e anti-
inflamatória IL-10 no CPF e hipocampo dos animais submetidos ao desamparo e 
controles não foi diferente entre os grupos, porém houve correlação positiva entre a 
citocina IL-6 no hipocampo e o comportamento desamparado dos animais. A atividade 
da enzima indolamina 2,3-dioxigenase (IDO) não apresentou diferença significativa nos 
animais submetidos ao modelo do desamparo e controles. A administração sistêmica de 
LPS (0,8 mg/kg i.p.) induziu um comportamento doentio nos animais, caracterizado por 
diminuição da ingestão de água e comida, perda de peso e alteração da temperatura retal 
6 h após a injeção. Em 24 h o estado doentio diminuiu, porém, os animais que 
receberam LPS apresentaram imobilidade aumentada no teste de suspensão pela cauda 
em comparação aos animais que receberam salina. Foi observado mais dano oxidativo 
no soro, CPF e hipocampo do grupo LPS em comparação aos grupos salina e controle. 
As citocinas IL-β, TNFα no soro, CPF e hipocampo não apresentaram nenhuma 
alteração, indicando que a inflamação induzida pela administração de LPS foi transitória. 
A citocina IL-6 mostrou-se elevada no CPF do grupo que recebeu LPS em comparação 
ao grupo salina, correlacionada positivamente com o comportamento do tipo depressivo 
dos animais. Os níveis de IL-10 no hipocampo correlacionaram-se negativamente com o 
comportamento do tipo depressivo e a atividade da IDO foi aumentada no CPF e 
diminuída no hipocampo do grupo LPS. Os resultados apresentados corroboram a 
hipótese da ativação do sistema imune no evento depressivo e consequente dano 
oxidativo, verificado em dois modelos animais de depressão. A ativação da IDO variou 
entre as áreas analisadas em cada modelo animal. 
Palavras chave: Depressão, dano oxidativo, desamparo aprendido, LPS, IL-6, IDO 
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ABSTRACT 

Major depression has a great impact on an individual’s quality of life and it is 
considered the leading cause of burden in terms of years lost due to disability. However, 
despite the severity of depression, the pathophysiology of the disease is still elusive. In 
this regard, the use of animal models plays an important role in research for the etiology 
of depression. This work compared biochemical alterations occurring on serum, pre-
frontal cortex (PFC) and hippocampus in two animal models of depression: learned 
helplessness and administration of lipopolyssaccharide from E.Coli (LPS). Learned 
helplessness protocol used in this work resulted in 70 % of helpless mice, assessed by 
the inability to escape from electroshocks given 24 h or 48 h after the helpless-induction 
session. The other 30 % of mice were considered resilient. Helpless animals showed 
more oxidative damage in PFC and serum when compared to controls. No difference 
was seen between helpless and resilient groups, but there was a positive correlation 
between the oxidative damage on serum and PFC and helpless behavior. There was no 
difference in the concentration of IL-1β, TNFα, IL-6 and IL-10 cytokines on PFC and 
hippocampus of the animals exposed to the learned helplessness test, but there was a 
significant positive correlation between IL-6 concentration and depressive-like behavior 
on hippocampus. Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) enzyme activity was not altered 
on learned helplessness model. Systemic administration of LPS (0,8 mg/kg) induced 
sickness behavior on animals characterized by decreased food and water intake, body-
weight loss and altered body temperature 6 h after administration. Sickness behavior is 
over after 24 h, but LPS-treated mice displayed higher immobility time in the tail 
suspension test when compared to saline. There was more oxidative damage in serum, 
PFC and hippocampus of LPS group when compared to saline and controls. No 
differences on IL-1β and TNFα concentration on serum, PFC and hippocampus of the 
animals were detected, suggesting a transient nature of the LPS-induced inflammation. 
LPS-treated group displayed higher concentrations of IL-6 on PFC when compared to 
saline group, and IL-6 concentration positively correlated to depressive-like behavior. 
IL-10 concentrations on hippocampus were negatively correlated to depressive-like 
behavior and IDO activity was increased on PFC and decreased on hippocampus of 
LPS-treated mice. Data presented here corroborate for the hypothesis of immune 
activation during depressive episodes, then resulting in oxidative damage assessed in 
two animal models of depression. IDO activity behaved with some specificity in each 
animal model depending on the brain or systemic area.   
Key words: Major Depressive Disorder, oxidative damage, learned helplessness, LPS, 
IL-6, IDO 
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INTRODUÇÃO 

Transtorno Depressivo Maior: aspectos clínicos e epidemiológicos 

Segundo estatísticas da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2012), 350 milhões de 

pessoas no mundo vivem com depressão. Dentre os transtornos mentais, a depressão 

apresenta maior taxa de prevalência na população, e entre as 10 doenças que acarretam 

mais anos de vida vividos com a enfermidade, a depressão ficou em segundo lugar no 

ano de 2013, atrás somente das dores lombares (MALETIC et al., 2007; Instituto de 

Métrica e Avaliação em Saúde, IHME, 2013). 

A depressão reduz a qualidade de vida do indivíduo, compromete a funcionalidade 

profissional e social e é considerada, portanto, a principal causa para incapacidade em 

termos de anos perdidos no curso da doença (FERRARI et al., 2013). Uma pesquisa 

feita pelo Instituto de Métrica e Avaliação em Saúde (IHME), em parceria com diversas 

organizações em 187 países, classificou a depressão como a terceira maior contribuição 

para a carga de doença global (FERRARI et al., 2013; Instituto de Métrica e Avaliação 

em Saúde -IHME- 2013). Baseado em um índice criado em 1990 que leva em conta o 

número de anos saudáveis perdidos, calculado pela soma do número de anos vividos 

com o transtorno e os anos de vida perdidos devido à morte prematura, essa soma 

representa a carga das principais causas de mortalidade e morbidade mundiais, 

resultando numa ferramenta que possibilita comparações ao longo do tempo entre países, 

populações e entre outras doenças e transtornos (FERRARI et al., 2013). Uma 

estimativa para 2020, segundo este mesmo índice, é que a depressão alcance o segundo 

lugar no ranking das principais doenças que contribuem para a carga de doença global 

(LOPEZ; MURRAY, 1998). 

O número de anos vividos com a doença é uma importante medida que evidencia a alta 

prevalência do transtorno depressivo na população. Uma associação criada pela OMS 

para coordenar as análises comparativas dos resultados das pesquisas epidemiológicas 

feitas em 10 países de 1990 a 1999 constatou que a prevalência do episódio depressivo 

maior ao longo da vida varia de 4% a 20%, no Brasil a prevalência ao longo da vida é 

de 12,6% (ANDRADE L, 2003). O episódio depressivo maior inclui também episódios 
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de depressão desencadeados pelo transtorno bipolar, apesar disso, a grande maioria dos 

episódios depressivos são causados pelo transtorno depressivo maior, não importando 

muito a diferenciação entre os dois quando se trata de prevalência (KESSLER; 

BROMET, 2013). Uma das principais causas para a elevada prevalência é o alto grau de 

recorrência do transtorno depressivo. Estima-se que a recorrência do transtorno em 

pacientes seja de 70% (MUELLER et al., 1999). O principal fator que predispõe à 

recorrência de um episódio depressivo está associada ao gênero: mulheres teriam uma 

tendência duas vezes maior à prevalência do que homens. Outros fatores, independentes 

do gênero, que contribuem para recorrência são o número de episódios anteriores e o 

tempo de duração da depressão antes do início do tratamento (MUELLER et al., 1999; 

SOLOMON et al., 2000).  

O suicídio é o fim muitas vezes procurado por pacientes que sofrem com a depressão. O 

transtorno depressivo maior foi responsável por quase metade dos suicídios atribuídos 

às doenças mentais e uso de substâncias (FERRARI et al., 2014). Existe ainda elevada 

taxa de comorbidade entre a depressão e diversas doenças e/ou transtornos mentais, para 

os quais a depressão tem sido considerada fator de risco para o desenvolvimento 

(BAXTER et al., 2011). O carga de morbidade global da depressão pode aumentar se 

levado em consideração os riscos que o transtorno traz para o desenvolvimento de 

doenças como diabetes, doenças cardiovasculares e também o risco para o suicídio, 

contabilizando também o número de anos perdidos prematuramente (BAXTER et al., 

2011). 

O Manual Diagnóstico e Estatístico para Transtornos Mentais (5a edição, DSM-V) 

especifica o transtorno depressivo como uma série de sintomas partilhados por cinco 

desordens de humor: Depressão Maior, Transtorno Depressivo Persistente (distimia), 

Transtorno Disfórico Pré-menstrual, Transtorno Depressivo induzido por medicamento 

ou substância de abuso e Transtorno Depressivo causado por outra doença 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). As características afins incluem 

a presença de humor triste, apático ou irritável acompanhado por mudanças somáticas e 

comportamentais que significativamente atrapalhem a funcionalidade do indivíduo; as 

principais diferenças são o tempo de duração do transtorno e sua etiologia 



 

 

15 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). Neste trabalho, será dada 

ênfase no Transtorno Depressivo Maior. 

Os principais sintomas para classificação em Transtorno Depressivo Maior, segundo o 

DSM-V, são o humor depressivo ou irritável e a perda de interesse ou prazer em tudo ou 

quase tudo (anedonia). É necessário ainda manifestar pelo menos 4 dentre os seguintes 

sintomas:  perda ou ganho significativo de peso em um curto espaço de tempo; insônia 

ou sonolência recorrente; agitação ou lentidão psicomotora; cansaço, fadiga ou falta de 

energia; baixa auto estima ou sentimento de culpa inapropriado; dificuldade em 

concentrar-se ou tomar decisões; ideação suicida e pensamentos frequentes sobre morte. 

Os sintomas devem vir acompanhados de prejuízo social, ocupacional ou de outras 

áreas importantes na funcionalidade do individuo por um tempo mínimo de duas 

semanas (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). 

Apesar do elevado prejuízo social causado pela depressão maior e das alarmantes 

previsões considerando seu agravamento na população mundial, o conhecimento acerca 

da neurofisiologia da depressão maior ainda é restrito (KRISHNAN; NESTLER, 2008).  

Neurobiologia da Depressão 

Monoaminas e o Transtorno Depressivo 

A primeira hipótese a abordar a neurobiologia da depressão surgiu totalmente por acaso 

com a descoberta dos primeiros antidepressivos durante os anos 50, num período de 

grande experimentação e revolução terapêutica (COPPEN, 1967; WONG; LICINIO, 

2004). O primeiro antidepressivo a ser descrito foi o inibidor da enzima monoamina 

oxidase (iMAO), uma enzima responsável pela degradação das monoaminas na fenda 

sináptica. Inicialmente destinado ao tratamento da tuberculose, observou-se 

subsequentemente que este medicamento trazia como efeito colateral um notável 

aumento na disposição dos pacientes (WONG; LICINIO, 2004). Foi também descrito o 

efeito elevador de humor de um inibidor da recaptação de monoaminas, inicialmente 

desenvolvido para tratar alergias (NESTLER et al., 2002). Os estudos sobre os efeitos e 

mecanismo de ação desses medicamentos, ambos envolvendo elevação das transmissões 

monoaminérgicas, possibilitaram a formulação da teoria monoaminérgica da depressão.  
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Desde então, várias evidências surgiram apontando para a disfunção da 

neurotransmissão de serotonina e noradrenalina em pacientes depressivos. Foi 

observado redução de monoaminas no líquido cefalorraquidiano dos pacientes; e os 

níveis plasmáticos de triptofano, um aminoácido essencial para síntese de serotonina, 

foram demonstrados reduzidos em diversos estudos (MAES et al., 2011a; MANJI; 

DREVETS; CHARNEY, 2001). Além disso, medicamentos que depletam monoaminas 

do sistema nervoso central, como a reserpina, usada como anti-hipertensivo, causam 

sintomas depressivos em alguns pacientes (KRISHNAN; NESTLER, 2008).  

O passar dos anos trouxe grandes avanços na farmacoterapia do transtorno depressivo e 

novas classes de antidepressivos foram criadas, no entanto, apesar do aumento da 

tolerabilidade e da segurança dos medicamentos para os pacientes, a eficácia continuou 

praticamente a mesma desde a primeira geração de antidepressivos (CASTRÉN, 2005). 

A demora para o início dos efeitos é a principal dificuldade, sendo necessário até um 

mês de tratamento contínuo com antidepressivos clássicos para que o paciente relate 

melhora dos sintomas depressivos, além disso, somente 50% dos pacientes apresentam 

remissão completa e, em torno de, 80% apresentam apenas respostas parciais 

(NESTLER et al., 2002; WONG; LICINIO, 2004). Importante considerar que a 

presença de sintomas depressivos residuais em pacientes tratados com antidepressivos 

aumenta o risco de reincidência do episódio depressivo (ISRAEL, 2010).  

Foi reconhecido então que a depressão tem etiologia mais complexa do que um 

desbalanço neuroquímico de monoaminas. 

Eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal e o Transtorno Depressivo 

O estudo de tecidos post-mortem e, mais recentemente, a ressonância magnética em 

pacientes depressivos possibilitaram grandes avanços no entendimento das estruturas 

cerebrais envolvidas nos transtornos de humor. As alterações morfológicas encontradas 

mostram que a depressão e o estresse crônico causam redução do volume de regiões 

chave do processamento emocional, bem como atrofia e morte de neurônios e células da 

glia (DUMAN, 2014; SAPOLSKY, 1986). As imagens cerebrais feitas por ressonância 

magnética mostraram mudanças no volume e funcionalidade celular no hipocampo e 
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córtex pré-frontal (CPF), colocando a proposta que transtornos de humor estão 

associados com perda neuronal e/ou redução da viabilidade e função dos neurônios 

nessas áreas (MANJI et al., 2000). 

A atrofia observada nas áreas hipocampais pode ser consequência de vários fenômenos 

celulares como retração dendrítica, inibição da neurogênese, neurotoxicidade ou morte 

dos neurônios na região (SAPOLSKY, 2001; WATANABE; GOULD; MCEWEN, 

1992). A perda neural parece estar correlacionada com o tempo total de duração do 

transtorno na vida do paciente, isto é, quanto maior o tempo vivido com depressão, 

menor o volume hipocampal (MANJI et al., 2000; LUPIEN et al., 1998).  

Os glicocorticóides estão entre os principais responsáveis por causarem atrofia 

dendrítica e morte celular no hipocampo, em razão do potencial citotóxico e à 

participação na fisiologia da resposta ao estresse. A percepção de uma situação de risco 

promove a ativação do eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal (HHA), que se inicia com a 

liberação do hormônio liberador de corticotropina (CRH) pelos neurônios do núcleo 

paraventricular do hipotálamo. O CRH age diretamente na hipófise e desencadeia a 

síntese e liberação do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) que, por sua vez, 

promove a liberação no sangue de glicocorticóides pela glândula adrenal do indivíduo 

sob estresse (NESTLER et al., 2002). Passado o evento estressor, a ativação do eixo 

HHA deveria cessar e os níveis de glicocorticóides diminuiriam, porém se a inativação 

não for atingida, o excesso de estimulação dos hormônios de estresse ao longo de 

semanas, meses, até mesmo anos podem causar consequências patológicas (MCEWEN, 

1997). Um estresse externo por tempo prolongado, que provoque uma ativação muito 

intensa do eixo HHA ou por acontecer em indivíduos suscetíveis, pode desencadear o 

transtorno depressivo (MCEWEN, 2003). O controle de ativação do eixo HHA é feito 

pelos glicocorticóides que agem diretamente no hipocampo, promovendo uma alça de 

retroalimentação negativa (MCEWEN, 1999).  

Os receptores de glicocorticóides estão presentes em abundância no hipocampo e 

provocam aumento da excitabilidade neuronal quando estimulados, elevando o 

potencial citotóxico; se ativados cronicamente podem provocar estresse oxidativo e 

danos celulares (SAPOLSKY, 1986). A estimulação prolongada dos receptores de 
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glicocorticóides no hipocampo pode levar ao desenvolvimento de resistência, ou seja, 

ineficiência na normalização do eixo HHA após ativação por estresse (PACE; HU; 

ANDREW H. MILLER, 2007). 

A investigação sobre o papel do eixo HHA na depressão começou na década 1960, 

quando foi observado no sangue de pacientes depressivos aumento do hormônio 

adrenocorticotrófico - cortisol, representando uma indicativa da hiper-estimulação do 

eixo HHA no transtorno depressivo (NEMEROFF, 1996). Logo depois, foi observado 

também aumento do CRH no líquido cefalorraquidiano de pacientes deprimidos, 

levantando a questão que o CRH poderia ser responsável não somente pelo 

desencadeamento endócrino visto nos pacientes depressivos, isto é, liberação de ACTH 

e consequente ativação do HHA, mas também por ação direta em sítios cerebrais 

causando alguns dos sintomas vistos na depressão, como diminuição do apetite, 

alteração no sono e alterações psicomotoras (HOLSBOER, 2000; NEMEROFF, 1996). 

Em modelos animais, foi visto que ratos cronicamente expostos a um regime de estresse 

por contenção apresentaram redução dendrítica no hipocampo, além disso, o estresse de 

separação materna em ratos provoca mudanças persistentes na ativação do eixo HHA 

semelhante às observadas em pacientes depressivos (SÁNCHEZ; LADD; PLOTSKY, 

2001; WATANABE; GOULD; MCEWEN, 1992). 

Depois de várias décadas de pesquisa dessa hipótese, a hiperatividade do eixo HHA e a 

resistência dos tecidos para os efeitos dos glicocorticóides na alça de feedback são 

consideradas características neurobiológicas bastante consistentes na depressão (PACE; 

HU; ANDREW H. MILLER, 2007). O mecanismo pelo qual a resistência ocorre ainda 

não é bem descrito, mas sabe-se que células do sistema imune são capazes de causar 

resistência a glicocorticóides (MILLER; RAISON, 2016).  

Citocinas e Transtorno Depressivo 

Em 1991, Smith reuniu evidências que apontam para uma nova teoria para explicar a 

etiologia da depressão, chamada por ele de teoria macrofágica da depressão. As 

observações como: alterações neuroendócrinas vistas nos pacientes depressivos 

(aumento de cortisol e do hormônio adrenocorticotrófico -ACTH) podem ser explicadas 
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pela elevação das citocinas produzidas por macrófagos; pacientes em tratamentos 

crônicos com citocinas desenvolvem todos os sintomas necessários para o diagnóstico 

de depressão maior, segundo o DSM-III; doenças com alta ativação macrofágica 

apresentam elevada comorbidade com a depressão (SMITH, 1991).  

Posteriormente, Maes e colaboradores fizeram grandes avanços para o que foi chamado 

por Maes de hipótese da Citocina na Depressão (MAES, 1995). Uma inflamação 

sistêmica pode desencadear uma inflamação no sistema nervoso central e ser 

responsável pelos sintomas de comportamento doentio, tais como: anorexia, retração 

social, sensação de cansaço e distúrbios do sono, que são também característicos do 

comportamento depressivo (DANTZER et al., 2008a; MAES et al., 2009). Dantzer e 

colaboradores propõem que a depressão seja uma versão disfuncional do 

comportamento doentio, possivelmente causada pelo excesso da resposta imune em 

intensidade ou duração, ou por acontecer em indivíduos suscetíveis (DANTZER et al., 

2008). Para este grupo, seria possível separar a fase doentia e a fase depressiva, 

expressa após os sintomas doentios diminuírem (DANTZER et al., 2008). Já Maes e 

colaboradores (2012) propõem que os sintomas e causas para a expressão do 

comportamento doentio e do comportamento depressivo seriam os mesmos, pela ação 

das citocinas no cérebro. 

Em pacientes depressivos foram encontrados no soro e plasma sinais de ativação 

imunológica remanescentes de uma resposta imune aguda, incluindo número aumentado 

de células T da resposta imune adquirida e citocinas como IL-1β, IL-6 e INFγ, sendo a 

IL-6 mais comumente relatada na literatura (ANISMAN; MERALI, 2002; MAES, 

1995; RAISON; CAPURON; MILLER, 2006). O TNFα também foi encontrado no 

sistema periférico e no sistema nervoso central, por estudo do líquido cefalorraquidiano 

de pacientes depressivos (RAISON et al., 2006). É importante notar que os dados 

relatados acima expressam correlações e é impossível estabelecer uma relação causal 

entre eles, isto é, não se pode afirmar se o aumento das citocinas em pacientes 

depressivos ocorreu previamente ao início dos sintomas e, portanto, desencadeou o 

transtorno, ou se a mudança de humor e estabelecimento da doença causou aumento das 

citocinas (ANISMAN; MERALI, 2002). O recente trabalho de Khandaker e 
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colaboradores (2014) pode ser a primeira evidência que a inflamação periférica precede 

os sintomas depressivos. Num estudo longitudinal, o grupo mostrou que as crianças de 9 

anos com níveis plasmáticos de IL-6 mais elevados, apresentaram maior probabilidade 

para desenvolver depressão e transtornos psicóticos aos 18 anos (KHANDAKER et al., 

2014). 

O tratamento com antidepressivos foi capaz de diminuir a produção e liberação das 

citocinas pró-inflamatórias e promover a produção de citocinas anti-inflamatórias, como 

IL-10 em testes in vitro e em modelos animais; em pacientes os achados para níveis de 

citocinas plasmáticas, apesar de conflitantes, mostram redução da atividade inflamatória 

pelo uso de antidepressivos (KENIS; MAES, 2002; KUBERA et al., 2011; LEONARD; 

MAES, 2012). Outros estudos ainda mostraram que pacientes não responsivos ao 

tratamento com antidepressivos apresentavam concentrações plasmáticas de IL-6 mais 

elevados; também, pacientes que apresentavam maior atividade inflamatória antes do 

início do tratamento responderam pior ao uso de antidepressivos, lítio ou terapia de 

privação de sono (revisão, RAISON et al., 2006). 

O uso de modelos animais trouxe maior confirmação para a hipótese da Citocina na 

Depressão. Roedores injetados com a citocina pró-inflamatória interleucina 1β (IL-1β) 

ou lipopolissacarídeo da Escherichia coli (LPS), um subproduto da parede celular da 

bactéria e também um potente ativador do sistema imune, desenvolveram inflamação e 

liberação de mais citocinas pró-inflamatórias, além da IL-1β, IL-6 e TNFα no sistema 

periférico e central (DANTZER, 2004; SKELLY et al., 2013). Foi observado que estes 

animais desenvolveram um comportamento doentio nas primeiras 6 h, marcado por 

anorexia, perda de peso, hipotermia e hipolocomoção (INUI, 2001; DANTZER, 2004). 

Após 24 h, o comportamento doentio diminui, mas os animais passam a expressar um 

comportamento do tipo depressivo, que pode ser medido em testes comportamentais, 

como suspensão pela cauda, nado forçado, consumo de solução de sacarose e interação 

social (DANTZER et al., 2008a; YIRMIYA, 1996).  

Assim, um estresse interno que induz uma inflamação sistêmica por tempo prolongado 

ou em indivíduos suscetíveis pode desencadear o transtorno depressivo (MAES et al., 

2009). 
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Muita atenção já foi dada na literatura para o equilíbrio entre a ativação do eixo HHA e 

a resposta inflamatória. Comportamentalmente, o primeiro participa da resposta de luta 

ou fuga do indivíduo frente a um estímulo ameaçador, enquanto o segundo participa da 

reparação do tecido que já sofreu algum dano (MCEWEN, 2007; RAISON; 

CAPURON; MILLER, 2006). Por ambos processos necessitarem de grandes reservas 

energéticas, foi evolutivamente selecionado um delicado balanço de inibição e ativação 

entre glicocorticóides e citocinas, buscando melhor eficiência no manejo energético e 

melhor sobrevivência do indivíduo (MILLER; RAISON, 2016). O potencial anti-

inflamatório dos glicocorticóides é bastante conhecido, inibindo essencialmente a 

síntese, liberação e eficácia das citocinas (SAPOLSKY; ROMERO; MUNCK, 2000). 

Porém, é também possível que os glicocorticóides promovam liberação de citocinas 

pela probabilidade de que após enfrentar uma situação de risco, o indivíduo necessite 

reparação tecidual (MILLER; RAISON, 2016). Já citocinas aumentadas provocam 

aumento de glicocorticóides como mecanismo de auto-controle ou feedback, porém, 

este mecanismo pode também resultar em insensibilidade aos glicocorticóides 

(SLAVICH; IRWIN, 2014).  

Resiliência 

A resiliência e a susceptibilidade ao estresse interno ou externo têm sido amplamente 

discutidas na literatura da última década. O conceito de resiliência configura a 

habilidade de um organismo de lidar com o tumulto ambiental sem prejuízos 

comportamentais; em outras palavras, a capacidade que certos indivíduos têm de evitar 

as consequências negativas sociais, psicológicas e biológicas advindas do estresse 

extremo (KARATSOREOS; MCEWEN, 2013; RUSSO et al., 2012). Enquanto a 

susceptibilidade configura uma falha em resolver a resposta fisiológica ao estresse, seja 

ele interno ou externo, agudo ou crônico, depois do término desse evento, criando uma 

carga alostática prejudicial que leva à susceptibilidade e aumento do risco para o 

desenvolvimento de um transtorno de humor (MCEWEN, 2003; MÉNARD et al., 

2016). 

Por muitos anos a pesquisa em resiliência esteve focada nos aspectos psicossociais 

determinantes para a resistência ao estresse, tais como emoções positivas, apoio social, 



 

 

22 

etc. Entretanto, somente nos últimos anos tem-se voltado para a descoberta de aspectos 

biológicos associados com fenótipos resilientes (FEDER et al., 2009). Atualmente 

considera-se que a resposta ao estresse não é determinada somente por um fator, 

genético ou ambiental, mas por uma interação desses dois fatores, influenciados ainda 

por escolhas de vida, e capacidade de percepção e avaliação de riscos individuais; tais 

características dão forma a circuitos neurais e funções neuroquímicas que se expressam 

em comportamentos resilientes (FEDER; NESTLER; CHARNEY, 2009; MCEWEN, 

1999). 

Mesmo com todas as evidências discutidas até agora, ainda não é possível atestar sobre 

uma única causa para a depressão. Talvez seja o caso de abordar a relação entre os 

componentes envolvidos no transtorno depressivo da mesma forma como se entende a 

resposta fisiológica ao estresse crônico (MCEWEN, 2008). A ativação do eixo HHA, a 

disfunção monoaminérgica e a ativação da resposta imune, entre outros, constituem um 

conjunto de múltiplos mediadores que interagem entre si de forma não linear. Quando 

um destes mediadores aumenta ou diminui, acontecem alterações de compensação nos 

outros.  

Um interessante mediador das alterações neuroquímicas e comportamentais observadas 

na depressão ainda a ser considerado neste trabalho é o estresse oxidativo. 

Estresse Oxidativo e o Transtorno Depressivo 

Noventa por cento do oxigênio que entra na célula dos mamíferos é destinado à 

produção de energia; a mitocôndria é a grande responsável por essa produção, gerando 

80% do ATP que a célula precisa (FRIEDMAN, 2011). A reação de geração de ATP 

inclui a transferência de elétrons aos pares para a molécula de O2. Porém, em 1-5% dos 

casos a transferência acontece apenas parcialmente, a molécula gerada permanece com 

apenas um elétron na última camada o que lhe confere grande reatividade; são as 

chamadas espécies reativas de oxigênio (EROs) (HALLIWELL, 2006; SIES, 1986).   

As moléculas que apresentam um elétron desemparelhado na camada de valência são 

chamadas de radicais, e por serem capazes de existir independentemente são conhecidas 

por radicais livres. A terminologia ERO abrange também moléculas bastante reativas, 
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mas que não apresentam um elétron desemparelhado e, portanto, não são radicais, mas 

são consideradas EROs pela sua instabilidade (KOHEN; NYSKA, 2002). Os radicais 

que compõem o primeiro grupo de EROs são O2-�e O-� ou nas suas formas protonadas 

HO2-� e HO-�, RO�, ROO� e OH�; o grupo de não radicais é formado por H2O2, 

ROOH, HOCl, O3, HCOR, O2- (KOHEN; NYSKA, 2002; SIES, 1986).  Existem 

também as espécies reativas de nitrogênio (ERN), com radical NO� e não-radical 

ONOOH que se comportam da mesma forma que as EROs (KOHEN; NYSKA, 2002). 

A natureza reativa das EROs e ERNs lhes garante, em sua maioria, uma meia vida 

extremamente curta, pois reagem rapidamente com outras moléculas doando ou 

recebendo elétrons para obter estabilidade (KOHEN; NYSKA, 2002). É importante 

lembrar que as EROs desempenham importante papel biológico participando da 

fagocitose na resposta imune e na sinalização intracelular, assim, organismos aeróbios 

adaptaram-se ao longo do tempo a um delicado equilíbrio entre a produção de espécies 

reativas e a neutralização delas pelas defesas antioxidantes (D’AUTRÉAUX; 

TOLEDANO, 2007; HALLIWELL, 2006). Por causa da sua propriedade química 

intrínseca, ERO e ERN reagem preferencialmente com um determinado alvo biológico; 

via de regra, a instabilidade da espécie reativa determina a toxicidade da mesma, 

enquanto decresce a sua capacidade sinalizadora (D’AUTRÉAUX; TOLEDANO, 2007). 

O desequilíbrio entre as EROs e ERNs e os mecanismos de defesa do organismo resulta 

em estresse oxidativo, que pode levar a um dano oxidativo. 

Os lipídeos, as proteínas e o DNA são os principais alvos celulares do dano oxidativo 

(DALLE-DONNE et al., 2006). As células são especialmente vulneráveis à oxidação 

por causa da grande quantidade de ácidos graxos insaturados presentes nas membranas 

celulares (FRIEDMAN, 2011). No primeiro passo da oxidação, um radical livre rouba 

um hidrogênio da cadeia lipídica, o radical lipídico formado rearranja sua estrutura 

molecular para ganhar estabilidade e reage com o O2 circundante formando o radical 

peroxila ROO�; este novo radical formado propaga a reação à molécula de ácido graxo 

vizinho e assim sucessivamente, resultando numa reação em cadeia que pode causar a 

peroxidação de toda a membrana lipídica (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1984; 

KOHEN; NYSKA, 2002). O resultado da peroxidação lipídica torna a membrana mais 
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fluida, aumenta a permeabilidade celular a qualquer substâncias e causa danos à função 

dos canais iônicos e receptores celulares, pode ocorrer perda da integridade da 

membrana e morte celular (HALLIWELL, 2006).  

Os danos às proteínas acontecem principalmente pelos radicais hidroxila OH�, alcoxil 

RO� e óxido nítrico NO� em resíduos de aminoácidos específicos, pode ocorrer 

fragmentação da estrutura, que por sua vez provocam mudanças na conformação e 

inativação da proteína (KOHEN; NYSKA, 2002; SIES, 1986). A molécula de DNA é 

bastante protegida, mas quando sob ataque de EROs e ERNs, podem ter a cadeia dupla 

quebrada, troca de bases e diversas mutações deletérias (SEIS, 1986). 

O cérebro é o órgão do corpo mais sensível ao estresse oxidativo; a principal razão para 

isso é o alto consumo de O2 pelo cérebro para suprir as necessidades de ATP, pois alto 

consumo de O2 resulta em excesso de produção de EROs (HALLIWELL, 2006). As 

membranas neuronais são ricas em ácidos graxos insaturados, que são particularmente 

vulneráveis ao ataque de radicais livres, adicionalmente a morfologia alongada dos 

axônios facilita o dano periférico (HALLIWELL, 2006). Além disso, o abundante 

neurotransmissor glutamato é potencialmente citotóxico por promover mobilização de 

cálcio intracelular, o cálcio interfere com o transporte de íons e promove estresse 

oxidativo. A dopamina produz radical O•-
2 e HO• durante o processo de metabolização, 

assim como a microglia, que funciona como macrófago no sistema nervoso central e 

produz O2 e H2O2 para fagocitar detritos celulares e invasores não desejados, a 

microglia pode também produzir citocinas pró-inflamatórias, como IL-1β, IL-6 e TNFα, 

desencadeando um processo inflamatório central (FRIEDMAN et al., 2014; 

HALLIWELL, 2006). 

São abundantes as evidências que mostram a relação entre estresse oxidativo e 

depressão. Numa meta-análise, Michel e colaboradores (2012) discutem a hipótese do 

estresse oxidativo na depressão, na qual estresse oxidativo seria o responsável pelas 

mudanças morfológicas vistas em tecidos post-mortem de pacientes depressivos e 

extensamente discutida por Sapolsky (2001). Sarandol e colaboradores (2007) mostram  

aumento de malonaldeído (MDA), um subproduto da peroxidação lipídica, aumentado 

em pacientes depressivos e uma correlação positiva entre a severidade do transtorno e a 
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atividade da enzima antioxidante superóxido desmutase. Além disso, Forlenza e Miller 

(2006) acharam níveis aumentados de marcadores de dano oxidativo no DNA no soro 

de pacientes com depressão; pacientes com episódios depressivos recorrentes 

apresentaram maiores níveis do marcador quando comparados a pacientes no seu 

primeiro episódio. As evidências clínicas também mostraram marcadores de estresse 

nitrosativo, algumas enzimas antioxidantes foram encontradas diminuídas e o 

tratamento com antidepressivo normalizou os níveis alterados destas enzimas e dos 

marcadores oxidativos e nitrosativos (MAES et al., 2011a; MICHEL; PÜLSCHEN; 

THOME, 2012; NG et al., 2008).  

Em modelos animais de depressão foram encontrados níveis alterados de marcadores de 

dano nitrosativo e oxidativo como MDA e proteínas carboniladas, o marcador de dano 

oxidativo nas proteínas, bem como das enzimas antioxidantes (PATKI et al., 2013; 

SILVA et al., 2016; ZLATKOVIĆ et al., 2014). O tratamento com antidepressivos 

restabeleceu os níveis das enzimas antioxidantes nestes animais (SILVA et al., 2016; 

ZAFIR; ARA; BANU, 2009). 

Interessante notar que a inflamação está intrinsecamente associada à formação de 

radicais livres, em razão da ação de células fagocitárias em resposta a patógenos e 

outros invasores, e como sinalizadores intracelulares de propagação da inflamação e 

controle do ciclo celular (HENSLEY et al., 2000). Na maioria dos tecidos do corpo 

durante uma infecção, a ação dos macrófagos e produção de radicais livres é 

compensada pelo benefício da eliminação do invasor, porém, no cérebro, os neurônios 

não tem a mesma capacidade de regeneração das células somáticas, então a produção de 

radicais livres no sistema nervoso central apresenta um risco consideravelmente maior, 

razão para qual a inflamação central estar quase sempre associada ao estabelecimento de 

uma neuropatologia (HOOPER, 2011). Os principais radicais livres produzidos durante 

o processo inflamatório central são O2-�, NO�, H2O2, OH�, ONOO-� e NO2. Assim 

como já foi visto para outras doenças, como esclerose múltipla e síndrome de Guillain-

Barré, o dano oxidativo ocorrido nas estruturas celulares causa alteração na função e 

estrutura delas que pode gerar nova resposta imune a estes sítios decorrentes da 
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oxidação, chamados neoepítopos, desencadeando uma resposta auto-imune e 

combustível para mais inflamação (MAES et al., 2011a).   

Uma conclusão clara é que todos os mecanismos até agora citados estão interligados. A 

inflamação causa estresse oxidativo e estresse oxidativo gera dano tecidual que gera 

inflamação. Inflamação promove aumento da atividade do eixo HHA e níveis 

aumentados de glicocorticóides cronicamente geram estresse oxidativo, 

neurodegeneração e inflamação (Fig. 1). O último fator a entrar nessa equação é a 

enzima indolamina 2,3-dioxigenase (IDO) participante da metabolização do triptofano, 

precursor da serotonina. O principal motivo para a IDO ser considerada como fator 

nessa equação é que essa enzima é ativada por citocinas pró-inflamatórias, estresse 

oxidativo e glicocorticóides (MAES et al., 2011a). 

 

Figura 1. Esquema das relações entre os componentes fisiológicos que integram uma resposta 
ao estresse (interno ou externo) que podem desencadear o transtorno depressivo. TNFα= Fator 
de Necrose Tumoral alfa, IL-1β= Interleucina 1 beta, IL-6= Interleucina 6, INFγ= Interferon 
gama, CRF= hormônio liberador da corticotropina, ACTH= hormônio adrenocorticotrófico, 
IDO= indolamina 2,3-dioxigenase.  
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Enzima indolamina 2,3-dioxigenase e o Transtorno Depressivo 

O triptofano é o aminoácido essencial menos abundante no corpo e tem três destinos 

finais: síntese de proteínas em geral; biossíntese da serotonina; e catabolismo pela via 

da quinurenina, sendo que a maioria do metabolismo do triptofano no organismo ocorre 

através da via da quinurenina (via QUIN) (BALL et al., 2009).  

A disponibilidade de triptofano para as vias descritas acima depende exclusivamente da 

ingestão deste na dieta. Uma vez no sangue, o triptofano é majoritariamente destinado à 

metabolização e os seus subprodutos assumem funções fisiológicas, o restante não 

metabolizado é convertido em serotonina, estima-se que apenas 1% do triptofano 

disponível na periferia é destinado para a síntese de serotonina no cérebro 

(CHRISTMAS; POTOKAR; DAVIES, 2011; MYINT et al., 2007).  

Para chegar no sistema nervoso central, o triptofano é transportado ativamente pela 

barreira hematoencefálica competindo com outros aminoácidos como a tirosina, valina, 

leucina, isoleucina e fenilalanina no transporte para o cérebro, chamados aminoácidos 

competitivos (MAES et al., 2011a). Depois de atravessar a barreira hematoencefálica, o 

triptofano é levado para os neurônios serotoninérgicos onde acontecem as reações para 

conversão em serotonina, o passo limitante para a primeira reação é a ação da enzima 

triptofano hidroxilase; sob condições normais, esta enzima encontra-se somente 50% 

saturada, o que significa que mudanças na disponibilidade do triptofano determinam 

taxa de síntese de serotonina (CHRISTMAS; POTOKAR; DAVIES, 2011; 

SCHAECHTER; WURTMAN, 1990). A indução da via catabólica do triptofano pela 

ativação da IDO poderia desviar esse aminoácido da produção de serotonina, resultando 

em níveis centrais do neurotransmissor mais baixos e desencadeando os sintomas 

depressivos em conformidade com a hipótese monoaminérgica da depressão (MAES et 

al., 2011a; SUBLETTE; POSTOLACHE, 2012). 

Muitas evidências que corroboram essa hipótese são apresentadas no trabalho de Maes e 

colaboradores (2011), por exemplo níveis significativamente menores de triptofano no 

plasma de pacientes depressivos, mesmo após doses elevadas de triptofano oral ou 
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intravenoso; na depressão, a concentração de triptofano no líquido cefalorraquidiano 

está inversamente correlacionada com ansiedade, anorexia, agitação e pensamentos 

suicidas entre outros; o uso de antidepressivos em pacientes depressivos restabelece a 

concentração plasmática de triptofano a níveis iguais aos controles. Modelos animais 

também reforçam essa teoria. A administração de triptofano tem efeito antidepressivo 

em camundongos expostos a modelos de desespero comportamental como teste de 

suspensão pela cauda e nado forçado; em ratos foi visto depleção de serotonina central 

após uma dieta pobre em triptofano, que aumenta a sensibilidade destes animais ao 

estresse por contenção crônico (MAES et al., 2011a). 

Em modelos animais também é possível verificar a importância da IDO na expressão de 

comportamentos do tipo depressivo. Como verificado por O´Connor e colaboradores 

(2009) em camundongos injetados com LPS, estes animais expressam comportamento 

do tipo depressivo verificado nos teste de suspensão pela cauda e nado forçado, mas 

quando injetados previamente com um inibidor da enzima IDO retornam ao 

comportamento comparável ao controle. Interessante notar que nesses camundongos 

houve uma diminuição nas concentrações periféricas de triptofano em resposta ao LPS, 

que não se traduziu em diminuição nos níveis de triptofano no cérebro e não estava 

associada a uma redução da neurotransmissão serotonérgica (O’CONNOR et al., 2009a). 

A solução para essa incoerência propõe uma explicação alternativa para o surgimento 

do comportamento do tipo depressivo após a ativação da IDO, a formação de catabólitos 

potencialmente tóxicos na via de degradação do triptofano, que entra em conformidade 

com a hipótese neurodegenerativa da depressão (O’CONNOR et al., 2009a; 

SUBLETTE; POSTOLACHE, 2012). 

Depois do triptofano ser metabolizado em quinurenina, o próximo passo de 

catabolização pode seguir por duas vias, produzir o metabólito intermediário 3-

hidroxiquinurenina (3-OHQUIN) que sofre hidrólise e forma o ácido quinolínico, o 3-

OHQUIN promove apoptose celular de células imunes, enquanto o ácido quinolínico é 

agonista glutamatérgico e pode ser citotóxico e causar neurodegeneração; o passo 

alternativo pode dar origem ao ácido quinurênico, que é antagonista glutamatérgico e é 

neuroprotetor em contrapartida aos efeitos citotóxicos do ácido quinolínico (MYINT et 
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al., 2007). No cérebro, o triptofano é catabolizado nos astrócitos e na micróglia. Nos 

astrócitos ocorre principalmente a formação de ácido quinorênico, enquanto na 

micróglia (e nos macrófagos periféricos) acontece principalmente a catabolização em 

ácido quinolínico; os astrócitos também metabolizam o ácido quinolínico produzido 

pela micróglia vizinha, o desbalanço entre a neuroproteção e neurodegeneração pode ser 

parte da fisiopatologia do transtorno depressivo (Fig. 2; MYINT et al., 2007). Os 

subprodutos 3OHQUIN e ácido quinolínico interferem na cadeia respiratória da 

mitocôndria diminuindo o controle sob as reações de respiração celular e levando à 

formação de EROs e ERNs (MAES et al., 2011a).  

Essa segunda hipótese é corroborada por outros achados: em pacientes depressivos 

recebendo tratamento com INFγ, a concentração plasmática de triptofano não foi 

correlacionada com a taxa de aminoácidos competitivos, ou seja, não havia nenhuma 

evidência para que a disponibilidade de triptofano central estivesse alterada, mas a 

fração quinurenina/ácido quinurênico foi correlacionada com a severidade da depressão 

apresentada pelos pacientes; além disso, animais injetados com quinurenina exibem 

comportamentos do tipo depressivo, mesmo que a quinurenina per se não seja 

neuroativa, mas rapidamente cruza a barreira hematoencefálica e é degradada na via 

catabólica (MAES et al., 2011a; O’CONNOR et al., 2009a; SUBLETTE; 

POSTOLACHE, 2012). 

Na periferia, o triptofano pode ser catabolizado também pela enzima triptofano 

dioxigenase (TDO) presente principalmente no fígado. A TDO é uma enzima 

constitutiva responsável por manter estáveis os níveis de triptofano sanguíneos, 

enquanto a IDO está mais amplamente distribuída, podendo ser encontrada no cérebro, 

pulmão, bem como macrófagos e células dendríticas (MAES et al., 2011a; 

TAKIKAWA et al., 1988). Glicocorticóides aumentam a expressão de TDO e citocinas 

induzem IDO (MYINT et al., 2007). Portanto, a ativação da via de degradação do 

triptofano por glicocorticóides agindo na enzima periférica TDO ou por citocinas 

agindo na IDO pode causar diminuição da disponibilidade de triptofano ou a geração de 

subprodutos que representam um risco para os neurônios, resultando em vulnerabilidade 

e distúrbios neurológicos (MAES et al., 2011a). 
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Figura 2. Esquema simplificado da via da quinurenina. A via catabólica do triptofano gera dois 
subprodutos, o ácido quinolínico e o ácido quinurênico, neurotóxico e neuroprotetor 
respectivamente (seta vermelha neurotóxico, seta azul neuroprotetor). Citocinas e 
glicocorticóides induzem as enzimas IDO e TDO, fatores limitantes do processo. Se não for 
metabolizado, o triptofano atravessa a barreira hematoencefálica e é transformado em serotonina. 
IDO= indolamina 2,3-dioxigenase, TDO= triptofano dioxigenase, QUIN= quinurenina, 
3OHQUIN= 3-hidroxiquinurenina. 

 

Tendo em vista a alta prevalência e gravidade do Transtorno Depressivo Maior na 

sociedade atualmente e as conflitantes hipóteses acerca da neurobiologia da depressão, a 

pesquisa sobre este transtorno de humor se faz muito necessária. Na verdade, muito do 

que sabemos sobre a depressão é baseada nos estudos das ações dos antidepressivos e 

ainda não há uma compreensão clara dos substratos neurais que estão alterados na 

depressão e síndromes relacionadas (NESTLER; CARLEZON, 2006). O entendimento 

dos mecanismos neurobiológicos da depressão possibilitam o desenvolvimento de 

tratamentos com melhor eficiência. 
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Nesse contexto, os modelos animais integrativos dos sistemas comportamental, 

endócrino e neuroquímico – responsáveis pela resposta a estímulos estressores – são de 

fundamental importância para melhor compreensão dos circuitos neurais e mecanismos 

gerais que medeiam o comportamento do tipo depressivo (FEDER; NESTLER; 

CHARNEY, 2009).  

Para os modelos animais serem considerados válidos para testes de hipóteses de 

modelos psiquiátricos é esperado que sigam uma certa homologia com os sintomas da 

doença no ser humano, uma semelhança da fisiopatologia conhecida e que respondam 

ao tratamento farmacológico clássico utilizado na clínica (BERTON; HAHN; THASE, 

2012). Neste trabalho serão utilizados dois modelos animais de depressão. O modelo de 

desamparo aprendido compreende a abordagem do comportamento do tipo depressivo 

induzido por estresse agudo e externo, por meio da aplicação de um estímulo estressor 

elétrico. O modelo de administração sistêmica de LPS abrange o comportamento do tipo 

depressivo induzido por estresse interno, que desencadeia uma inflamação.  

Assim, objetiva-se com este trabalho comparar alterações bioquímicas periféricas e 

centrais ocorridas em dois modelos animais de depressão que apresentam etiologias 

distintas: um proveniente de estresse externo e um proveniente de estresse interno.  
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OBJETIVOS 

Geral 

Investigar e comparar as alterações bioquímicas ocorridas no soro, CPF e hipocampo de 

camundongos submetidos a dois modelos animais de depressão induzida por desamparo 

aprendido e por administração de LPS. 

Específicos 

1. Induzir um estado do tipo depressivo em um grupo de animais submetidos ao 

modelo do desamparo aprendido e um grupo de animais submetidos ao modelo 

de administração de LPS; 

2. Investigar a concentração das citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-1β e TNFα e 

da citocina anti-inflamatória IL-10 no CPF e hipocampo do grupo de animais 

submetidos ao desamparo aprendido, bem como no soro, CPF e hipocampo do 

grupo de animais após administração de LPS ou salina; 

3. Investigar a atividade da enzima IDO no soro, CPF e hipocampo do grupo de 

animais submetidos ao desamparo aprendido e do grupo de animais após 

administração de LPS ou salina; 

4. Comparar o dano oxidativo ocorrido no soro, CPF e hipocampo do grupo de 

animais submetidos ao desamparo aprendido e do grupo de animais após 

administração de LPS ou salina por meio das análises de proteínas carboniladas 

e peroxidação lipídica;  
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METODOLOGIA 

Animais 

Foram usados camundongos Swiss machos (25-30 g) provenientes do biotério do 

Departamento de Biofísica e Farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Os animais foram alojados em caixas de dimensões 41 x 34 x 16 cm com no 

máximo 15-16 animais por caixa. Foi permitido livre acesso a comida e água em um 

ciclo de 12 horas luz-escuro (6h00 - 18h00), com temperatura de 23°C ± 1oC. Todos os 

procedimentos experimentais foram feitos de acordo com as recomendações da Lei 

no11.794 de 08/10/2008 (Lei Arouca) após a aprovação pela Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, protocolo No 

004/2015, com adendo No 004/2015(3). 

Drogas e Tratamentos 

Foi utilizado o lipopolissacarídeo de E. coli 0111:B4 (LPS), uma toxina bacteriana, 

adquirido da Sigma-Aldrich (San Louis, MO, EUA). O LPS foi administrado na dose de 

0,8 mg/kg diluído em salina e administrado intraperitoneal (ip), no volume de 10 ml/kg. 

Salina estéril foi administrada no volume de 10 ml/kg em um subgrupo de animais, 

como controle. Todas as administrações ocorreram no período matutino. 

Testes comportamentais 

Modelo do Desamparo Aprendido 

O termo desamparo aprendido se refere a uma consequência comportamental resultante 

da exposição do animal a um estimulo aversivo incontrolável. Os choques aleatórios e 

inescapáveis aplicados nas patas dos animais na primeira sessão de experimento 

provocam um estado emocional/motivacional do tipo depressivo (MAIER; WATKINS, 

2005). 

O protocolo do desamparo aprendido neste trabalho foi realizado de acordo com o 

descrito anteriormente por Maeng e colaboradores e modificado por Malkesman e 

colaboradores (MAENG et al., 2008; MALKESMAN et al., 2012). O teste do 

desamparo aprendido foi feito na shutlle box, composta por dois compartimentos (50 x 
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30 x 30 cm) separados por uma porta-guilhotina (12 x 25 cm). A shuttle box foi 

confeccionada em acrílico preto e no piso existem barras de aço inoxidável (0,3 cm de 

largura e 1 cm de distância) por onde passa uma corrente elétrica de intensidade máxima 

de 0,5mA. A primeira sessão (sessão 1) foi chamada de sessão de indução do 

desamparo, na qual a porta-guilhotina permaneceu fechada e os animais ficaram 

isolados em apenas um compartimento da shuttle box. Foram disparados 180 ciclos de 

choques elétricos inescapáveis de duração aleatória, mínima de 3 s e máxima de 20 s. 

Os intervalos médios entre choques eram de 15 s (variando de 10-20 s) para que os 

animais descansem para o próximo ciclo.  

A sessão 2 aconteceu 24h após a sessão de indução, e foi denominada de screening 1. A 

sessão de screening 1 é composta de 30 ciclos de 30 s cada. Cada ciclo é dividido em 

dois blocos, no primeiro bloco o animal recebe choques (0,5 mA) de início e duração 

aleatória atingindo o máximo de 10 s, o segundo bloco é o período de descanso para o 

animal com duração de 20 s. Nesta sessão, a porta que conecta os dois compartimentos 

da shuttle box permaneceu aberta, dando a possibilidade aos animais de escapar dos 

choques elétricos. Os camundongos que falharam mais de 20 vezes em escapar do 

compartimento que receberam os choques elétricos foram considerados na condição de 

desamparo aprendido. Aqueles animais que não atingiram o critério para o desamparo 

foram considerados resilientes.  

Na sessão 3, 24 h depois, os animais foram novamente submetidos ao screening, 

chamado então de screening 2. Os animais desamparados e os resilientes foram 

submetidos à shuttle box e a porta que conecta os compartimentos permaneceu aberta. 

Na sessão de screening 2, os animais foram submetidos a 30 ciclos de choques (0,5 mA 

com duração aleatória de até 10 s, com 20 s de descanso).  

Os parâmetros mensurados foram em ambas sessões de screening foram: latência de 

escape do compartimento onde recebeu o choque (em segundos) e a frequência de 

falhas na fuga para o compartimento ao lado. 

Indução do estado do tipo depressivo pela administração sistêmica de LPS 

O lipopolissacarídeo da parede celular da bactéria Escherichia coli (LPS) é um potente 
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ativador do sistema imune e estudos mostram que a administração sistêmica de LPS em 

roedores induz um estado doentio caracterizado principalmente por elevação de 

interleucinas pró-inflamatórias, pêlos eriçados, hipotermia, anorexia e hipolocomoção 6 

h após a administração (Dantzer et al. 2004). Em 24 h, o estado doentio diminui, não há 

mais hipolocomoção e a temperatura corpórea volta ao normal, porém se observam 

alterações comportamentais tais como anedonia e diminuição da interação social, um 

estado semelhante ao depressivo também foi verificado nos testes de suspensão pela 

cauda e nado forçado (FRENOIS et al., 2007; YIRMIYA, 1996).  

Para modelar o modelo animal de depressão neste trabalho, camundongos machos 

receberam LPS por via intraperitoneal (ip) na dose de 0,8 mg/kg. Esta dose é descrita na 

literatura e verificada em experimentos anteriores do laboratório por ser capaz de causar 

sintomas doentios transitórios nos animais (BIESMANS et al., 2013; MEDEIROS et al., 

2015). O teste comportamental de suspensão pela cauda e campo aberto foram 

realizados 24 h após a administração de LPS, seguido da eutanásia e testes bioquímicos 

descritos a seguir. Foi feito também um grupo controle que recebeu administração ip de 

salina e foi submetido ao mesmo protocolo comportamental e bioquímico.  

O comportamento doentio foi acompanhado ao longo das 24h com registro cuidadoso 

dos seguintes parâmetros: temperatura retal, peso do animal e ingestão de comida e água. 

A medida da temperatura retal foi feita com um termômetro digital em 3 momentos 

distintos: imediatamente antes da injeção de LPS, 6h e 24h depois. O peso do animal foi 

verificado antes da administração de LPS e 24h depois. O controle do consumo de ração 

e água foi feito pelo cálculo da média por grupo experimental da seguinte forma: 

diminuindo o peso dos péletes de comida e das garrafas de água no início e ao final do 

experimento, dividido pelo número de animais na caixa. O grupo de animais que 

porventura não desenvolveu comportamento doentio, verificado durante as 24 h após a 

administração de LPS, foram descartados.  

No teste de suspensão pela cauda, os camundongos foram visual e acusticamente 

isolados numa sala separada especialmente para o teste comportamental, o teste foi feito 

com as portas fechadas. Com o auxílio de uma fita adesiva, os animais foram suspensos 

pela cauda, respeitando uma distância mínima de 50 cm das paredes e da bancada. A 
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fita adesiva foi colocada aproximadamente 1 cm de distância da ponta da cauda. O teste 

teve duração de 6 minutos e durante este tempo foi mensurado o tempo de imobilidade, 

que consiste na ausência total de movimentos (STERU et al., 1985).  

O campo aberto foi realizado numa caixa de fórmica preta quadrada dividida em quatro 

espaços com dimensões 40 x 40 x 40 cm cada um. Quatro animais foram filmados e 

avaliados na locomoção espontânea simultaneamente, durante 5 min. A distância 

percorrida em metros (m) foi mensurado pelo software Anymaze (Stoelting, Wood Dale, 

IL, EUA).  

Os experimentos foram realizados entre 9 h e 13 h, numa sala separada especialmente 

para o teste comportamental, o teste foi feito com as portas fechadas e com pouca 

iluminação, 30 min após o teste de suspensão pela cauda. Após cada sessão 

experimental a caixa foi limpa com etanol a 5% e seca. A realização do teste do campo 

aberto exclui o viés comportamental relacionado a um possível efeito locomotor 

associado à ativação do sistema imunológico via administração de LPS. 

Testes Bioquímicos 

Verificação da concentração de citocinas pró-inflamatórias 

A concentração das citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-1β e TNFα e da citocina anti-

inflamatória IL-10 foram medidas no soro e tecido cerebral dos animais pela técnica de 

ELISA-sanduíche com kits comerciais específico para camundongos e os 

procedimentos foram feitos de acordo com as especificações do fabricante (eBioscience, 

Inc., San Diego, CA, Estados Unidos; e R&D System, Inc., Minneapolis, MN, Estados 

Unidos).  

Logo após o fim do teste comportamental, os animais foram eutanasiados por 

deslocamento cervical, visto que a administração de fármacos anestésicos poderia 

influenciar as análises bioquímicas, assim, o método de eutanásia por deslocamento 

cervical foi cuidadosamente escolhido para causar menos alterações fisiológicas no 

organismo (AL-MOUSAWI et al., 2010). O cérebro (hipocampo e CPF) e o sangue 

(soro) foram extraídos e imediatamente congelados a -80 ºC. As regiões cerebrais do 

CPF e hipocampo foram escolhidas por serem participantes do sistema límbico e 
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estarem relacionadas ao comportamento do tipo depressivo (NESTLER et al., 2002). O 

soro espelha sistêmicamente a presença dos parâmetros vistos. O sangue foi retirado por 

sangria branca e o soro foi obtido por centrifugação do sangue a 1500 x g por 10 min e 

somente depois congelado a -80 ºC. Dez miligramas dos tecidos cerebrais foram 

homogeneizados em solução RIPA. 

O procedimento de ensaio imunoenzimático foi feito em três dias e seguiu da seguinte 

maneira: no primeiro dia foram adicionados os anticorpos monoclonais específicos para 

cada citocina nas placas de 96 poços de ELISA. Após incubação por 12h, foram 

pipetadas as soluções padrões com gradientes de concentração conhecida da citocina, 

para formar a curva padrão, e as amostras de concentração desconhecida provenientes 

dos camundongos testados nos poços da placa e deixadas em incubação. Foi então 

adicionado o segundo anticorpo (anticorpo secundário biotinilado) e novamente 

deixados em incubação. As citocinas presentes nas amostras aderem simultaneamente 

aos anticorpos presentes nas paredes dos poços e aos segundos anticorpos, presentes na 

solução. Após a remoção do excesso dos segundos anticorpos, a enzima estreptavidina 

peroxidase foi adicionada, ligando-se aos anticorpos secundários e completando o 

complexo de quatro membros do ELISA-sanduíche. Após essa etapa, foi realizada mais 

uma incubação, sucedida de lavagem. Em seguida foi incorporado o cromógeno 

tetrametilbenzidina estabilizado, que se ligou à enzima estreptavidina peroxidase, 

possibilitando a produção de coloração. A intensidade da coloração apresentada pelas 

soluções contidas nos poços é diretamente proporcional à concentração da citocina 

presente nas amostras e foi determinada por análise de regressão, comparando as 

absorbâncias obtidas das amostras com aquelas da curva padrão. A leitura foi feita em 

uma leitora de microplacas a 450 nm. 

Níveis de citocina abaixo dos limites de detecção do teste foram considerados 0 pg/ml, 

o resultado foi expresso em picogramas por mililitro (pg/ml) no soro e no tecido 

cerebral.  
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Avaliação da atividade da enzima indolamina 2,3-dioxigenase (IDO) 

A atividade da IDO foi medida pela produção de quinurenina, o primeiro subproduto da 

cascata de catabolização do triptofano, de acordo com os métodos primeiramente 

descritos por Takikawa (1988). Uma unidade da enzima foi avaliada pela quantidade de 

quinurenina produzida em uma hora de ensaio (µmol/h) por miligrama de proteína na 

amostra. Os cérebros foram homogeneizados em 300 µL de 20 mM de solução tampão 

de fosfato de potássio, 140 mM KCl pH 7,0 gelada e solução de inibidores de protease e 

fosfatase, aproximadamente 2 mg de proteína por ensaio. A centrifugação a 14000 x g 

por 30 min a 4 ºC sedimenta os detritos maiores e 0,2 ml do sobrenadante foi 

adicionado a 0,8 ml do meio de incubação composto por 400 µM L-triptofano, 20 mM 

ascorbato, 10 µM metileno azul, 100 µg catalase em 50 mM de tampão fosfato de 

potássio pH 6,5. A reação foi incubada por 60 min a 37 ºC e bloqueada ao adicionar 0,2 

ml de ácido tricloroacético 30%. Mais uma etapa de incubação a 50 ºC por 30 min 

garante a transformação do composto N-formilquinurenina em L-quinurenina. A 

mistura foi novamente centrifugada a 13000 x g por 30 min a 4 ºC. Cem microlitros do 

sobrenadante foi adicionado ao mesmo volume do reagente de Ehrlich (2% P-

dimethylbenzaldehyde em ácido acético glacial). Após 10 min a cor se desenvolve e a 

absorbância foi medida na leitora de microplacas a 480 nm. Uma curva de calibração de 

concentrações definidas de L-quinurenina (0 - 2,5 mM) foi feita para a comparação da 

absorbância. O resultado foi apresentado em µmol/mg de proteína da amostra. 

Todos os reagentes foram adquiridos na Sigma-Aldrich (San Louis, MO, EUA).  

Carbonilação de Proteínas 

O teste de carbonilação de proteínas quantifica o dano oxidativo ocorrido nas proteínas 

celulares após o evento de estresse oxidativo pela medida de grupos carbonil nos 

aminoácidos da proteína, foi descrito primeiramente por Levine e colaboradores (1994). 

Para o teste de carbonilação de proteínas, as amostras de soro foram diluídas 6 vezes 

atingindo uma concentração final de 10 mg/ml.  

A homogeneização dos tecidos cerebrais foi feita no vórtex a 10% de concentração final, 

aproximadamente 30 mg em 300 µl de PBS pH=7,4, contendo uma solução de 
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inibidores de protease e fosfatase. O homogeneizado foi então centrifugado a 1000 x g 

por 15 min para sedimentação do material insolúvel. O sobrenadante foi utilizado para 

as análises bioquímicas. Todos os procedimentos foram feitos resfriados. Alíquotas de 

100 µl contendo aproximadamente 1 mg de proteína foram tratadas com 10 µl de 

estreptozocina 10% para evitar interferência do DNA na análise, incubadas a 

temperatura ambiente por 15 min e centrifugadas a 13000 x g por 5 min. Foi adicionado 

ao novo sobrenadante 100 µl de 2,3-dinitrofenilhidrazine (DNPH) e após incubação em 

temperatura ambiente por 10 min, 30 µl de ácido tricloroacético (TCA) 100% foi 

adicionado e novamente incubado por 5 min no gelo. O pélete da centrifugação 13000 x 

g por 2 min foi lavado com álcool/acetato de etila (1:1 v/v) por duas vezes, a sonicação 

permitiu a diluição do pélete a cada etapa. Por fim, guanidina 6 M foi adicionado para a 

diluição final e mensuração da absorbância a 420 nm na leitora de microplacas TP 

Reader (ThermoPlate, Distrito Nanshan, Shenzhen, China). A quantidade de proteínas 

carboniladas foi calculada em nanomol por mililitro (nmol/ml) de soro e nanomol por 

miligramas (nmol/mg) de proteína total nos tecidos.  

Todos os reagentes foram adquiridos na Sigma-Aldrich (San Louis, MO, EUA). 

Peroxidação Lipídica 

O teste de peroxidação lipídica mede o dano ocorrido nos lipídeos das células após o 

evento de estresse oxidativo, primeiramente descrito em Esterbauer e Cheeseman  

(1990). Neste trabalho foi utilizado um kit comercial adquirido na Sigma-Aldrich (San 

Louis, MO, EUA). A formação de peróxidos lipídicos foi medida pela reação de 

malondialdeído (MDA) com ácido tiobarbitúrico (TBA) para formar um produto final 

proporcional ao MDA e avaliado na leitora de microplaca TP Reader (ThermoPlate, 

Distrito Nanshan, Shenzhen, China). Dez microlitros de soro foram misturados com 500 

µl de H2SO4 42 mM. Foi então adicionado 125 µl de solução ácida fosfotúgstica e 

incubado em temperatura ambiente por 5 min. Após 3 min de centrifugação a 13000 x g, 

uma solução de hidroxitolueno butilado (BHT) e água foi adicionada para ressuspender 

o pélete no gelo. 
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A homogeneização de 10 mg de tecido cerebral foi feita com 150 µl de ácido acético e 

150 µl da solução de lise, no vórtex contendo 3 µl de BHT. Para remover o material 

insolúvel, a amostra foi centrifugada por 10 min a 13000 x g. Seiscentos microlitros de 

TBA foram finalmente adicionados para formação do complexo MDA-TBA e incubado 

a 95 ºC por 60 min. Para parar a reação e restaurar a temperatura das amostras, foi feito 

um banho com água gelada por 10 min, 200 µl da amostra foram colocadas na placa 

para leitura a 535 nm. O resultado foi expresso em namomol por mililitro (nmol/ml) 

para o soro e nanomol por miligrama (nmol/mg) de proteína total nos tecidos cerebrais. 

Quantificação de Proteínas 

A quantidade de proteínas nas alíquotas foi estimada pelo método de Lowry e foi 

utilizado proteína do soro bovino como padrão (LOWRY et al., 1951). 

Análise Estatística 

Todos os dados foram apresentados como média ± erro padrão da média (EPM). Foi 

feito o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov. As diferenças entre os grupos 

experimentais foram determinadas pelo teste t ou pela ANOVA de uma via, seguido 

pelo teste post-hoc de Newman-Keuls para comparações múltiplas, no caso de 

distribuições normais. Para distribuições que fogem a este padrão, os testes não 

paramétricos utilizados foram teste de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. As correlações 

utilizadas foram a correlação de Pearson para os dados paramétricos e a correlação de 

Spearman para não paramétricos. As correlações foram realizadas com os grupos de 

animais desamparados e resilientes no modelo comportamental do desamparo 

aprendido; no modelo de administração de LPS, a correlação foi realizada com os 

grupos salina e LPS; o grupo controle não submetido aos testes comportamentais não 

foram consideradas nas análises de correlação. O nível de significância assumido neste 

estudo foi para valores de p≤0,05. 
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Protocolo Experimental 

Etapa I – Modelo de depressão induzida por Desamparo Aprendido 

Experimento I – Verificação das concentrações das citocinas em animais submetidos 

ao modelo de desamparo aprendido 

As concentrações das citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-1β e TNFα e da citocina anti-

inflamatória IL-10 foram detectadas no hipocampo e CPF dos camundongos submetidos 

ao modelo de desamparo aprendido pelo teste comercial utilizando a técnica de Elisa-

sanduíche.  

Os animais foram submetidos ao protocolo comportamental com duas sessões (indução 

+ screening 1). Na sessão de indução, os animais receberam ciclos de choques elétricos 

inescapáveis e imprevisíveis. Na sessão de screening 1, 24h após a sessão de indução, 

os animais receberam novamente ciclos de choques, mas com a possibilidade de escape. 

Logo após o fim do teste comportamental, os animais foram eutanasiados e as estruturas 

cerebrais foram dissecadas e congeladas separadamente a -20 ºC. O soro foi também 

retirado neste momento (Fig. 3). 

A análise dos níveis de citocinas foi feita nas amostras dos grupos de animais 

desamparados, resilientes e controle.  

Experimento II - Avaliação da Atividade Enzimática da IDO em animais submetidos 

ao modelo de desamparo aprendido 

A avaliação da atividade da enzima IDO nos animais submetidos ao modelo de indução 

do comportamento do tipo depressivo por desamparo aprendido foi feita por um teste 

colorimétrico.  

Os animais foram submetidos ao protocolo com duas sessões (indução + screening 1). 

Na sessão de indução, os animais receberam 180 ciclos de choques elétricos 

inescapáveis e imprevisíveis. Na sessão de screening 1, os animais receberam 30 ciclos 

de choques com a possibilidade de escape. 

O soro, hipocampo e CPF dos animais desamparados, resilientes e controles foram 

retirados logo após a avaliação comportamental e imediatamente congelados a -80 ºC. 
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Foram usados os mesmos animais para verificação das citocinas, separando as 

estruturas cerebrais e soro em amostras diferentes para cada teste (Fig. 3).  

Experimento III - Avaliação do dano oxidativo em animais submetidos ao modelo de 

desamparo aprendido 

O desamparo aprendido foi induzido em camundongos por exposição ao protocolo 

descrito anteriormente. Na sessão de indução no dia 1, os animais receberam 180 ciclos 

de choques elétricos inescapáveis e imprevisíveis de intensidade 0,5 mA. Na sessão de 

screening 1 e screening 2, os animais são expostos ao mesmo aparato, recebendo 30 

ciclos de choques, com a possibilidade de escape por meio de uma porta guilhotinada. 

Os animais que falharam em escapar aos choques elétricos por mais de 20 vezes foram 

considerados desamparados. Aqueles animais que não foram desamparados, foram 

chamados de resilientes. 

Um grupo de animais foi exposto ao protocolo com 2 sessões (indução + screening 1) e 

outro grupo de animais foi exposto ao protocolo com 3 sessões (indução + screening 1 + 

screening 2). O dano oxidativo no soro e em estruturas cerebrais dos camundongos foi 

avaliado em ambos os grupos (com 2 sessões e 3 sessões), assim como em animais que 

não foram expostos ao aparato, chamado de grupo controle.  

Logo após o término da segunda sessão (24h) e da terceira (48h) sessão de experimento, 

o sangue e o cérebro dos animais foram extraídos e congelados a -20 ºC. As estruturas 

cerebrais do hipocampo e CPF foram dissecadas e congeladas separadamente. As 

análises bioquímicas para detecção dos níveis de proteínas carboniladas e peroxidação 

lipídica foram feitas após o fim dos testes comportamentais (Fig. 3).  
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Figura 3. Desenho experimental do protocolo de desamparo aprendido em camundongos e 
análises bioquímicas realizadas. 

 

Etapa II – Modelo de depressão induzida por administração de LPS 

Experimento I – Verificação das concentrações das citocinas em animais submetidos 

ao modelo de administração de LPS 

Para avaliar as concentrações de citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-1β e TNFα e da 

citocina anti-inflamatória IL-10 no soro, CPF e hipocampo dos animais submetidos ao 

modelo de depressão induzida por administração de LPS, os animais receberam injeção 

sistêmica de LPS ou salina e 24 h depois foram testados comportamentalmente no teste 

de suspensão pela cauda e campo aberto. Imediatamente após o teste comportamental, 

os animais foram eutanasiados. O soro, CPF e hipocampo destes animais foram 

retirados e congelados separadamente a -80 ºC.  

Considerando que alguns achados da literatura mostram que os teste comportamentais 

podem promover liberação de citocinas (LEMAY; VANDER; KLUGER, 1990), dois 

grupos separados de animais serviram de controle para o teste comportamental. Assim, 

para a medida da concentração de citocinas, foram utilizados 5 grupos experimentais: 

salina com teste comportamental, salina sem teste comportamental, LPS com e sem 

teste comportamental e controle. 
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Os níveis de citocinas foram detectados pelo teste comercial utilizando a técnica de 

Elisa-sanduíche (Fig. 4). 

Experimento II – Avaliação da atividade enzimática da IDO em animais submetidos 

ao modelo de administração de LPS 

Para avaliar a atividade enzimática da IDO no soro, hipocampo e CPF dos animais 

submetidos ao modelo de depressão induzida por administração de LPS, os animais 

receberam injeção sistêmica de LPS ou salina e 24 h depois foram testados 

comportamentalmente no teste de suspensão pela cauda e campo aberto. Imediatamente 

após o teste comportamental, os animais foram eutanasiados e os cérebros e soro destes 

animais foram retirados e congelados separadamente a -80 ºC.  

Foram utilizados grupos controles para os testes comportamentais e para as injeções de 

salina ou LPS. Em seguida foram realizados os testes bioquímicos da avaliação da 

enzima IDO. Foram usados os mesmos animais para verificação das citocinas, 

separando as estruturas cerebrais e soro em amostras diferentes para cada teste (Fig. 4). 

Experimento III - Avaliação do Dano Oxidativo em animais submetidos ao modelo de 

administração de LPS 

Camundongos receberam 0,8 mg/kg de LPS pela via ip no período da manhã. Um outro 

grupo de animais recebeu salina pela via ip para servir de grupo controle. O 

comportamento doentio de ambos os grupos experimentais foi verificado pelas medidas 

da temperatura retal, peso corporal e ingestão de comida e água ao longo das primeiras 

24 h. A medida da temperatura retal foi feita às 0 h, às 6 h e às 24 h após a 

administração de LPS ou salina. O peso corporal foi medido às 0 h e às 24 h. 

Após 24 h da administração de LPS ou salina, foi avaliado o comportamento do tipo 

depressivo dos animais pelo teste de suspensão pela cauda. A medida da locomoção dos 

animais foi feita no teste do campo aberto após o fim do teste de suspensão pela cauda. 

Aqueles animais que receberam LPS e não desenvolveram estado doentio nas primeiras 

6 h do teste foram descartados e não passaram pelas etapas subsequentes do 

experimento. 
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Logo após os testes comportamentais, os animais foram eutanasiados e o hipocampo e 

CPF foram dissecados e congelados separadamente a -20 ºC. O soro também foi 

retirado neste momento. Em seguida foram realizados os testes bioquímicos de 

carbonilação de proteínas e peroxidação lipídica em ambos os grupos experimentais 

(Fig. 4). 

 
Figura 4. Desenho experimental do modelo de indução do comportamento do tipo depressivo 
em camundongos pela administração de LPS e análises bioquímicas. 

  



RESULTADOS  

Etapa I – Modelo de depressão por Desamparo Aprendido 

Verificação das concentrações das citocinas em animais submetidos ao desamparo 

aprendido 

A concentração das citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-1β e TNFα e anti-inflamatória 

IL-10 foi medido no CPF e hipocampo dos camundongos desamparados e resilientes, 

submetidos ao modelo de desamparo aprendido, e controle, não submetidos ao modelo 

comportamental. Não foi feita a avaliação das citocinas no soro dos animais no 

desamparo aprendido. A verificação da quantidade de citocinas foi feita 24 h após a 

indução do desamparo (logo após a sessão screening 1). Para essa análise, o grupo de 

animais resilientes foi incorporado ao grupo de animais desamparados formando o 

grupo de animais expostos ao estresse de indução do desamparo. Todas as citocinas 

foram medidas no mesmo grupo de animais, portanto, o gráfico do comportamento no 

desamparo aprendido foi mostrado somente uma vez. Os valores das concentrações de 

IL-1β e TNFα no CPF e hipocampo dos animais deste experimento ficaram abaixo do 

limite de detecção do teste, logo, estes gráficos não foram mostrados.  

CPF 24 h 

A figura 5 mostra o comportamento dos animais e a concentração das citocinas IL-6 e 

IL-10 no CPF dos animais desamparados e resilientes, 24 h após a sessão de indução do 

desamparo, e controle. O teste de Pearson mostra a correlação positiva entre os fatores 

número de escapes e média da latência de escape para os animais submetidos ao 

protocolo comportamental (r de Pearson=0,9924; p<0,05; Fig. 5a). O teste de Mann-

Whitney comparou as médias da concentração de citocinas no CPF entre os grupos de 

animais submetidos ao desamparo aprendido (desamparados e resilientes) e o grupo 

controle. O teste de Mann-Whitney não foi significativo para as citocinas IL-6 e IL-10 

no CPF dos animais (IL-6: U=21, IL-10: U=14,5; p>0,05 para ambos; Fig. 5b, d). Não 

houve correlação significativa entre a concentração de IL-6 e IL-10 e o tempo médio de 

latência no teste comportamental (IL-6: r de Pearson=-0,5940, IL-10: r de 

Pearson=0,3219; p>0,05 para ambos; Fig. 5c, e). 
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Figura 5. Indução de desamparo e avaliação das concentrações de citocinas IL-6 e IL-10 no 
CPF de camundongos 24 h após a sessão de indução no teste do desamparo aprendido. a) 
Animais suscetíveis e animais resilientes 24 h após a sessão de indução do desamparo, o 
número de falhas de escape dos animais aos choques está correlacionado à média da latência de 
escape (n desamparado=13, n resiliente=9); b, d) Mann-Whitney mostra que o grupo de animais 
expostos ao desamparo aprendido não apresenta maior quantidade de citocinas IL-6 e IL-10 no 
CPF quando comparados ao grupo controle (n desamparado+resiliente=10 e n controle=5); c, e) 
A concentração das citocinas IL-6 e IL-10 não foi correlacionada ao comportamento 
desamparado dos animais (n desamparado+resiliente=9). 

 

Hipocampo 24 h 

A figura 6 mostra a concentração das citocinas IL-6 e IL-10 no hipocampo dos animais 

desamparados e resilientes, 24 h após a sessão de indução do desamparo, e controle. O 

teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar as médias da concentração da 

citocina IL-6, enquanto que o teste t comparou as médias dos níveis da citocina IL-10 

entre os grupos de animais submetidos ao desamparo aprendido (desamparados e 

resilientes) com o grupo controle no hipocampo. O teste de Mann-Whitney e o teste t 

não foram significativos para as citocinas IL-6 e IL-10 no hipocampo dos animais (IL-6: 

U=17; IL-10: t(13)=0,9416; p>0,05 para ambos; Fig. 6b, d). Houve correlação positiva 

significativa entre a concentração da citocina IL-6 e o comportamento desamparado dos 
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animais no hipocampo (r de Spearman=0,6833, p=0,0503; Fig. 6b).  Para a citocina IL-

10 não houve correlação significativa com o tempo médio de latência (r de Pearson=-

0,1803, p>0,05; Fig. 6d).  

 
Figura 6. Avaliação da concentração de citocinas IL-6 e IL-10 no hipocampo de camundongos 
24 h após a sessão de indução no teste do desamparo aprendido. a, c) Mann-Whitney e teste t 
mostram que o grupo de animais expostos ao desamparo aprendido não apresentam maior 
quantidade de citocinas IL-6 e IL-10, respectivamente, no hipocampo quando comparados ao 
grupo controle (n desamparado+resiliente=10 e n controle=5); b) A concentração da citocina 
IL-6 foi correlacionado ao comportamento desamparado dos animais (n 
desamparado+resiliente=9); d) Não houve correlação significativa para a citocina IL-10 e o 
comportamento desamparado dos animais (n desamparado+resiliente=9). 

 

Avaliação da Atividade Enzimática da IDO em animais submetidos ao modelo de 

desamparo aprendido 

A atividade enzimática da IDO foi medida pela produção de quinurenina no soro, CPF e 

hipocampo dos camundongos desamparados e resilientes submetidos ao modelo de 

desamparo aprendido, 24 h após a sessão de eletrochoques incontroláveis. Um grupo de 

animais não submetidos ao modelo comportamental também foi avaliado para atividade 

da IDO, como grupo controle. A análise da atividade enzimática da IDO foi feita nos 
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mesmos animais nos quais foi feita a avaliação das concentrações de citocinas, logo o 

gráfico do comportamento foi apresentado somente uma vez. 

Soro, CPF e Hipocampo 24 h 

A figura 7 mostra a quantidade de quinurenina produzida em uma hora de ensaio e a 

correlação desta com o comportamento dos animais no desamparo aprendido. A parte 

superior da figura mostra a quantidade de quinurenina produzida em uma hora de ensaio 

enzimático no soro, CPF e hipocampo respectivamente. A parte de baixo da figura 

mostra a correlação entre a quantidade de quinurenina produzida e o desempenho 

comportamental no teste de desamparo aprendido para o soro, CPF e hipocampo, 

respectivamente.  

O teste da ANOVA de uma via mostra que não houve diferença significativa na 

quantidade de quinurenina produzida em uma hora de ensaio enzimático entre os grupos 

de animais desamparados, resilientes e controle no soro, CPF e hipocampo 24 h depois 

da sessão de indução do desamparo (soro: F(2,16)=2,415; CPF: F(2,25)=0,1709; 

hipocampo: F(2,23)=2,354; p>0,05 para todos; Fig. 7a, b, c). Não foi possível observar 

correlação entre a produção de quinurenina e o comportamento desamparado dos 

animais no soro, CPF e hipocampo (soro: r de Pearson=0,2632; CPF: r de Spearman=-

0,2176; hipocampo: r de Pearson=0,0791; p>0,05 para todos; Fig. 7d, e, f). 
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Figura 7. Produção de quinurenina no soro, CPF e hipocampo de camundongos 24 h após a 
sessão de indução do desamparo. a) A quinurenina produzida em uma hora de ensaio 
enzimático não foi diferente entre os grupos desamparado, resiliente e controle no soro, 
verificado pela ANOVA de uma via (n desamparado=6, n resiliente=8 e n controle=5); b) A 
quinurenina produzida em uma hora de ensaio enzimático não foi diferente entre os grupos 
desamparado, resiliente e controle no CPF, verificado pela ANOVA de uma via (n 
desamparado=13, n resiliente=10 e n controle=5); c) A quinurenina produzida em uma hora de 
ensaio enzimático dos grupos desamparado e resiliente não foi significativamente diferente do 
grupo controle no hipocampo, verificado pela ANOVA de uma via seguido pelo post-hoc 
Newman-Keuls (n desamparado=12, n resiliente=10 e n controle=4); d, e, f) A quinurenina 
produzida em uma hora de ensaio enzimático não foi correlacionado ao comportamento 
desamparado dos animais no soro, CPF e hipocampo, respectivamente (soro: n desamparado=6, 
n resiliente=8, CPF e hipocampo: n desamparado=12, n resiliente=10). 

 

A figura 8 mostra as correlações entre a quantidade de quinurenina produzida em uma 

hora de ensaio e a concentração das citocinas IL-6 e IL-10 no CPF e hipocampo de 

animais submetidos ao desamparo aprendido. A parte superior da figura mostra a 

correlação da quinurenina produzida com a citocina IL-6 e IL-10 no CPF. A parte de 

baixo da figura mostra a correlação entre a quinurenina produzida e as citocinas IL-6 e 

IL-10 no hipocampo.  

Não foi possível observar correlação entre a produção de quinurenina e a concentração 

de IL-6 e IL-10 no CPF (IL-6: r de Pearson=-0,4325; IL-10: r de Pearson=0,5222; 

p>0,05 para ambos; Fig. 8a, b). No hipocampo, não houve correlação entre a produção 

de quinurenina e a concentração de IL-6, porém a citocina IL-10 foi correlacionada 

positivamente com a concentração de quinurenina (IL-6: r de Spearman=0,1167; 

p>0,05; IL-10: r de Pearson=0,7194; p<0,05; Fig. 8c, d). 
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Figura 8. Correlação entre a produção de quinurenina no CPF e hipocampo e a concentração de 
citocinas IL-6 e IL-10 em camundongos 24 h após a sessão de indução no teste do desamparo 
aprendido. a, c) A citocina IL-6 não foi correlacionada com a produção de quinurenina no CPF 
e hipocampo dos animais 24 h após a sessão de indução do desamparo (n desamparado=5, n 
resiliente=5); b) A quinurenina produzida em uma hora de ensaio enzimático não foi 
correlacionada à concentração de IL-10 no CPF (n desamparado=5, n resiliente=5); c) A 
quinurenina produzida em uma hora de ensaio enzimático foi correlacionada positivamente à 
concentração de IL-10 no hipocampo (n desamparado=5, n resiliente=5). 

 

Avaliação do dano oxidativo em animais submetidos ao modelo de desamparo 

aprendido  

O protocolo de desamparo aprendido foi eficiente em induzir um estado desamparado 

em 70 % dos animais testados, conforme o limite estipulado em 20 falhas (MAENG et 

al., 2008). Os animais que não desenvolveram o estado desamparado foram 

considerados resilientes e, nos parâmetros de dano oxidativo, os dados oriundos destes 

animais foram analisados separadamente. O dano oxidativo foi avaliado através dos 

níveis de proteínas carboniladas e MDA no soro, CPF e hipocampo dos camundongos 

submetidos ao teste de desamparo aprendido 24 h e 48 h depois da exposição à sessão 

de eletrochoques incontroláveis. 
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Soro 24 h 

A figura 9 mostra o comportamento dos animais e o dano oxidativo no soro 24 h após a 

sessão de indução do desamparo. A parte superior da figura mostra o comportamento e 

as proteínas carboniladas dos animais. Pode-se observar animais que desenvolveram o 

comportamento de desamparo e animais resilientes com base no número de falhas e a 

média da latência de escape aos choques durante as 30 sessões, avaliado 24 h após a 

sessão de indução do teste. O teste de Spearman mostrou correlação significativa entre 

os fatores comportamentais (r de Spearman=0,9637, p<0,05; Fig. 9a). O teste da 

ANOVA de uma via não detectou diferença significativa de proteínas carboniladas entre 

os grupos desamparado, resiliente e controle no soro dos animais expostos ao teste do 

desamparo aprendido (F(2,26)=2,218, p>0,05; Fig. 9b). Não foi possível observar 

correlação entre a formação de dano oxidativo às proteínas e o comportamento 

desamparado dos animais (r de Pearson=0,3032, p>0,05; Fig. 9c). 

A parte inferior da figura 9 mostra o comportamento e concentração de MDA no soro 

dos animais 24h após a sessão de indução do desamparo, o teste de Pearson mostra a 

correlação positiva entre o número de escapes e média da latência de escape (r de 

Pearson=0,9650; p<0,05; Fig. 9d). O teste da ANOVA de uma via seguido pelo post-

hoc Newman-Keuls mostra que houve diferença significativa na concentração de MDA 

no soro dos grupos de animais desamparados e resilientes quando comparados ao 

controle 24h depois da sessão de indução do desamparo (F(2,19)=13,38, p<0,05; Fig. 

9e). Foi possível observar uma correlação moderada entre a formação de dano oxidativo 

aos lipídeos e o comportamento desamparado dos animais (r de Pearson=0,6383, 

p<0,05; Fig. 9f). 
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Figura 9. Indução de desamparo e avaliação de proteínas carboniladas e peroxidação lipídica no 
soro de camundongos 24 h após a sessão de indução. a, d) Animais suscetíveis e animais 
resilientes 24 h após a sessão de indução do desamparo, o número de falhas de escape dos 
animais aos choques está correlacionado à média da latência de escape; b) O teste da ANOVA 
não apontou diferença significativa para as concentrações de proteínas carboniladas no soro 
entre os grupos de animais desamparados, resilientes e controle; c) O dano oxidativo às 
proteínas não foi correlacionado ao comportamento desamparado dos animais (n 
desamparado=11, n resiliente=9 e n controle=9; #p<0,05 vs. controle); e) ANOVA de uma via e 
post-hoc Newman-Keuls mostra que o grupo de animais desamparados e resilientes apresentam 
maior quantidade de MDA no soro quando comparados ao grupo controle; f) O dano oxidativo 
aos lipídeos foi positivamente correlacionado ao comportamento desamparado dos animais (n 
desamparado=8, n resiliente=6 e n controle=8; #p<0,05 vs. controle). 

 

Soro 48 h 

A figura 10 mostra o comportamento dos animais e o dano oxidativo no soro 48 h após 

a sessão de indução do desamparo. A parte superior da figura mostra o comportamento 

e as proteínas carboniladas dos animais. Pode-se observar animais que desenvolveram o 

comportamento de desamparo e animais resilientes com base no número de falhas e a 

média da latência de escape aos choques durante as 30 sessões, avaliado 24 h após a 

sessão de indução do teste. O teste de Pearson mostrou correlação significativa entre os 
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fatores comportamentais (r de Pearson=8381, p<0,05; Fig. 10a). O teste da ANOVA de 

uma via e post-hoc Newman-Keuls mostra aumento significativo de grupos carbonil nas 

proteínas do soro dos animais desamparados quando comparados ao grupo controle 48 h 

depois da sessão de indução do desamparo (F(2,23)=7,57, p<0,05; Fig. 10b). Porém não 

foi possível observar correlação entre a formação de dano oxidativo às proteínas e o 

comportamento desamparado dos animais (r de Pearson=0,2712, p>0,05; Fig. 10c). 

A parte inferior da figura 10 mostra o comportamento e concentração de MDA no soro 

dos animais 48 h após a sessão de indução do desamparo, o teste de Pearson mostra a 

correlação positiva entre o número de escapes e a média da latência de escape (r de 

Pearson=0,9240; p<0,05; Fig. 10d). O teste da ANOVA de uma via seguido pelo post-

hoc Newman-Keuls mostra que houve diferença significativa na concentração de MDA 

no soro dos grupos de animais desamparados quando comparados ao controle 48 h 

depois da sessão de indução do desamparo (F(2,18)=6,356, p<0,05; Fig. 10e). Não foi 

possível observar correlação entre a formação de dano oxidativo aos lipídeos e o 

comportamento desamparado dos animais (r de Pearson=0,5059, p>0,05; Fig. 10f). 

 
Figura 10. Indução de desamparo e avaliação de proteínas carboniladas e peroxidação lipídica 
no soro de camundongos 48 h após a sessão de indução. a, d) Animais suscetíveis e animais 
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resilientes 48 h após a sessão de indução do desamparo, o número de falhas de escape dos 
animais aos choques está correlacionado à média da latência de escape, b) ANOVA de uma via 
e post-hoc Newman-Keuls mostra que o grupo de animais desamparados apresenta maior 
quantidade de proteínas carboniladas no soro quando comparados ao grupo controle, c) O dano 
oxidativo às proteínas não foi correlacionado ao comportamento desamparado dos animais (n 
desamparado=12, n resiliente=5 e n controle=9; #p<0,05 vs. controle); e) ANOVA de uma via e 
post-hoc Newman-Keuls mostra que o grupo de animais desamparados apresenta maior 
quantidade de MDA no soro quando comparado ao grupo controle; f) O dano oxidativo aos 
lipídeos não foi correlacionado ao comportamento desamparado dos animais (n desamparado=6, 
n resiliente=4 e n controle=11; #p<0,05 vs. controle). 

 

CPF 24 h 

A figura 11 mostra o comportamento dos animais e o dano oxidativo no CPF 24 h após 

a sessão de indução do desamparo. A parte superior da figura mostra o comportamento 

dos animais e os níveis de proteínas carboniladas no CPF. Pode-se observar animais que 

desenvolveram o comportamento de desamparo e animais resilientes com base no 

número de falhas e a média da latência de escape aos choques durante as 30 sessões, 

avaliado 24 h após a sessão de indução do teste, o teste de Spearman mostra a 

correlação positiva entre os fatores (r de Spearman=0,9661; p<0,05; Fig. 11a). O 

resultado da ANOVA de uma via seguida do post-hoc Newman-Keuls mostra aumento 

significativo de grupos carbonil nas proteínas do CPF dos animais desamparados 

quando comparados ao controle 24 h depois da sessão de indução do desamparo 

(F(2,28)=8,845, p<0,05; Fig. 11b). O post-hoc também detectou diferença significativa 

entre o grupo resiliente quando comparado ao grupo controle. Porém não foi possível 

observar correlação entre a formação de dano oxidativo às proteínas e o comportamento 

desamparado dos animais (r de Pearson=0,1422, p>0,05; Fig. 11c). 

A mesma figura 11, na parte inferior, mostra o comportamento dos animais e os níveis 

de MDA no CPF dos animais 24 h após a sessão de indução do desamparo, o teste de 

Pearson mostra a correlação positiva entre o número de escapes e a média da latência de 

escape (r de Pearson=0,9953; p<0,05; Fig. 11d). O teste da ANOVA de uma via seguido 

pelo post-hoc Newman-Keuls mostra que houve diferença significativa na concentração 

de MDA no CPF dos grupos de animais desamparados e controle 24 h depois da sessão 

de indução do desamparo (F(2,23)=4,276, p<0,05; Fig. 11e). O teste de Pearson 



 

 

56 

mostrou uma moderada correlação positiva entre a formação de dano oxidativo aos 

lipídeos e o comportamento desamparado dos animais (r de Pearson=0,5224, p<0,05; 

Fig. 11f). 

 
Figura 11. Indução de desamparo e avaliação de proteínas carboniladas e peroxidação lipídica 
no CPF de camundongos 24 h após a sessão de eletrochoques incontroláveis. a, d) Animais 
suscetíveis e animais resilientes 24 h após a sessão de indução do desamparo, o número de 
falhas de escape dos animais aos choques está correlacionado à média da latência de escape; b) 
ANOVA de uma via e post-hoc Newman-Keuls mostra que o grupo de animais desamparados e 
resilientes apresentam maior quantidade de proteínas carboniladas no CPF quando comparados 
ao grupo controle; c) O dano oxidativo às proteínas não foi correlacionado ao comportamento 
desamparado dos animais (n desamparado=12, n resiliente=9 e n controle=10; #p<0,05 vs. 
controle); e) ANOVA de uma via e post-hoc Newman-Keuls mostra que o grupo de animais 
desamparados apresenta maior quantidade de MDA no CPF quando comparado ao grupo 
controle; f) O dano oxidativo aos lipídeos foi correlacionado positivamente ao comportamento 
desamparado dos animais (n desamparado=12, n resiliente=5 e n controle=9; #p<0,05 vs. 
controle). 

 

CPF 48 h  

A figura 12 mostra o comportamento dos animais e o dano oxidativo no CPF 48 h após 

a sessão de indução do desamparo. A parte superior da figura 12 mostra o 
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comportamento e as proteínas carboniladas dos animais. Pode-se observar a formação 

de dois grupos, suscetíveis e resilientes, baseado no comportamento dos animais 48 h 

após a sessão de indução do desamparo, o teste paramétrico de Pearson mostra uma 

correlação significativa entre os fatores número de falhas de escape e média da latência 

de escape (r de Pearson=0,9193; p<0,05; Fig. 12a). O resultado da ANOVA de uma via 

e post-hoc Newman-Keuls mostra aumento significativo de grupos carbonil nas 

proteínas do CPF dos animais desamparados quando comparados ao controle 48h 

depois da sessão de indução do desamparo (F(2,17)=4,405, p<0,05; Fig. 12b). Porém 

não foi possível observar correlação entre a formação de dano oxidativo às proteínas e o 

comportamento desamparado dos animais (r de Pearson=0,3483, p>0,05; Fig. 12c). 

A parte inferior da figura 12 mostra o comportamento e a concentração de MDA no 

CPF dos animais 48 h após a sessão de indução do desamparo, o teste de Pearson 

mostra a correlação positiva entre os fatores número de escapes e a média da latência de 

escape para estes animais (r de Pearson=0,8601; p<0,05; Fig. 12d). O teste da ANOVA 

de uma via seguido pelo post-hoc Newman-Keuls mostra que houve diferença 

significativa na concentração de MDA no CPF entre os grupos de animais 

desamparados e resilientes em comparação ao controle 48 h depois da sessão de indução 

do desamparo (F(2,20)=9,507, p<0,05; Fig. 12e). Foi verificada uma correlação 

negativa fraca entre a formação de dano oxidativo aos lipídeos e o comportamento 

desamparado dos animais (r de Pearson=-0,5416, p<0,05; Fig. 12f). 
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Figura 12. Indução de desamparo e avaliação de proteínas carboniladas e peroxidação lipídica 
no CPF de camundongos 48 h após a sessão de indução. a, d) Animais suscetíveis e animais 
resilientes 48 h após a sessão de indução do desamparo, o número de falhas de escape dos 
animais aos choques está correlacionado à média da latência de escape; b) ANOVA de uma via 
e post-hoc Newman-Keuls mostra que o grupo de animais desamparados apresenta maior 
quantidade de proteínas carboniladas no CPF quando comparados ao grupo controle; c) O dano 
oxidativo às proteínas não foi correlacionado ao comportamento desamparado dos animais (n 
desamparado=5, n resiliente=5 e n controle=10; #p<0,05 vs. controle); e) ANOVA de uma via e 
post-hoc Newman-Keuls mostra que o grupo de animais desamparados e resilientes apresentam 
maior quantidade de MDA no CPF quando comparados ao grupo controle; f) O dano oxidativo 
aos lipídeos foi correlacionado negativamente ao comportamento desamparado dos animais (n 
desamparado=9, n resiliente=5 e n controle=9; #p<0,05 vs. controle). 

 

Hipocampo 24 h 

A figura 13 mostra o comportamento dos animais e o dano oxidativo no hipocampo 24 

h após a sessão de indução do desamparo. A parte superior da figura mostra o 

comportamento e as proteínas carboniladas dos animais. O teste de Spearman mostra a 

correlação positiva entre os fatores número de escapes e média da latência de escape (r 

de Spearman=0,9661; p<0,05; Fig. 13a). O teste da ANOVA de uma via mostra que não 

houve diferença significativa de proteínas carboniladas no hipocampo entre os grupos 
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de animais desamparados, resilientes e controle 24 h depois da sessão de indução do 

desamparo (F(2,27)=1,5840, p>0,05; Fig. 13b). Também não foi possível observar 

correlação entre a formação de dano oxidativo às proteínas e o comportamento 

desamparado dos animais (r de Pearson=-0,0205, p>0,05; Fig. 13c). 

Na parte inferior da figura 13 também são exibidos os gráficos do comportamento e 

concentração de MDA no hipocampo dos animais 24 h após a sessão de indução do 

desamparo, o teste de Pearson mostra a correlação positiva entre o número de escapes e 

a média da latência de escape (r de Pearson=0,9947; p<0,05; Fig. 13d). O teste da 

ANOVA de uma via mostra que não houve diferença significativa na concentração de 

MDA no hipocampo dos grupos de animais desamparados, resilientes e controle 24 h 

depois da sessão de indução do desamparo (F(2,30)=0,2965, p>0,05; Fig. 13e). Não foi 

possível observar correlação entre a formação de dano oxidativo aos lipídeos e o 

comportamento desamparado dos animais (r de Pearson=-0,2147, p>0,05; Fig. 13f). 

 
Figura 13. Indução de desamparo e avaliação de proteínas carboniladas e peroxidação lipídica 
no hipocampo de camundongos 24 h após a sessão de indução. a) Animais suscetíveis e animais 
resilientes 24 h após a sessão de indução do desamparo, o número de falhas de escape dos 
animais aos choques está correlacionado à média da latência de escape; b) ANOVA de uma via 
mostra que não houve diferença significativa entre os grupos de animais resilientes, 
desamparados e controle no número de proteínas carboniladas no hipocampo; c) O dano 
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oxidativo às proteínas não foi correlacionado ao comportamento desamparado dos animais (n 
desamparado=12, n resiliente=9 e n controle=9); e) ANOVA de uma via mostra que não há 
diferença entre os grupos; f) O dano oxidativo aos lipídeos não foi correlacionado ao 
comportamento desamparado dos animais (n desamparado=15, n resiliente=7 e n controle=11). 

 

Hipocampo 48 h 

A figura 14 mostra o comportamento dos animais e o dano oxidativo no hipocampo 48 

h após a sessão de indução do desamparo. A parte superior da figura mostra o 

comportamento e as proteínas carboniladas dos animais. Pode-se observar o 

comportamento dos animais 48 h após a sessão de indução do desamparo na figura 14a, 

o teste de Pearson mostra a correlação positiva entre os fatores número de escapes e 

média da latência de escape (r de Pearson=0,8211; p<0,05; Fig. 14a). O teste da 

ANOVA de uma via e post-hoc Newman-Keuls mostra aumento significativo de grupos 

carbonil nas proteínas do hipocampo dos animais resilientes quando comparados ao 

grupo controle 48 h depois da sessão de indução do desamparo (F(2,22)=3,476, p<0,05; 

Fig. 14b). Porém não foi possível observar correlação entre a formação de dano 

oxidativo às proteínas e o comportamento desamparado dos animais (r de Pearson=-

0,4362, p>0,05; Fig. 14c). 

Na mesma figura 14, parte inferior, são exibidos os gráficos do comportamento e 

concentração de MDA no hipocampo dos animais 48 h após a sessão de indução do 

desamparo, o teste de Pearson mostra a correlação positiva entre o número de escapes e 

a média da latência de escape (r de Pearson=0,8541; p<0,05; Fig. 14d). O teste da 

ANOVA de uma via mostra que não houve diferença significativa na concentração de 

MDA no hipocampo entre os grupos de animais (F(2,22)=3,005, p>0,05; Fig. 14e). Não 

foi possível observar correlação entre a formação de dano oxidativo aos lipídeos e o 

comportamento desamparado dos animais (r de Pearson=-0,2002, p>0,05; Fig. 14f). 
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Figura 14. Indução de desamparo e avaliação de proteínas carboniladas e peroxidação lipídica 
no hipocampo de camundongos 48 h após a sessão de indução. a, d) Animais suscetíveis e 
animais resilientes 48 h após a sessão de indução do desamparo, o número de falhas de escape 
dos animais aos choques está correlacionado à média da latência de escape; b) ANOVA de uma 
via e post-hoc Newman-Keuls mostra que o grupo de animais resilientes apresenta maior 
quantidade de proteínas carboniladas no hipocampo quando comparados ao grupo controle; c) O 
dano oxidativo às proteínas não foi correlacionado ao comportamento desamparado dos animais 
(n desamparado=11, n resiliente=5 e n controle=9; #p<0,05 vs. controle); e) ANOVA de uma 
via não constatou diferença significativa entre os grupos; f) O dano oxidativo aos lipídeos não 
foi correlacionado ao comportamento desamparado dos animais (n desamparado=10, n 
resiliente=5 e n controle=11). 

 

 

 

 

 

A tabela a seguir resume todos os resultados encontrados para o dano oxidativo e 
desamparo aprendido. 

0 5 10 15 20 25
0

5

10

15

20

Latência de escape (s)

C
ar

bo
ni

l (
nm

ol
/m

g)

a) b) c)

d) e) f)

0 5 10 15 20 25
0

2

4

6

8

10

Latência de escape (s)

M
D

A
 (n

m
ol

/m
g)

0 5 10 15 20 25
0

10

20

30

Latência de escape (s)

Fa
lh

as
 d

e 
es

ca
pe

0 5 10 15 20 25
0

10

20

30

Latência de escape (s)

Fa
lh

as
 d

e 
es

ca
pe

Controle Desamparado Resiliente
0

5

10

15

20

C
ar

bo
ni

l (
nm

ol
/m

g)

#

Controle Desamparado Resiliente
0

2

4

6

8

10

M
D

A
 (n

m
ol

/m
g)

Hipocampo 48 h



 

 

62 

Tabela 1. Dano oxidativo no soro, CPF e hipocampo dos animais submetidos ao modelo de 
desamparo aprendido, nas 24 h e 48 h após exposição aos eletrochoques da sessão de indução.  

Modelo de desamparo aprendido 

Avaliação 24 h após a sessão de eletrochoques 

Carbonil Controle Desamparado Resiliente Correlação 

Soro 5,6 ± 1,0 8,6 ± 1,0 7,6 ± 1,1 r= 0,30 

CPF 5,1 ± 0,3 8,0 ± 0,5# 7,4 ± 0,7# r= 0,14 

Hipocampo 5,5 ± 0,4 7,4 ± 0,9 7,1 ± 0,9 r= -0,02 

MDA 
 

Soro 0,7 ± 0,3 2,3 ± 0,2# 1,7 ± 0,2# r= 0,64& 

CPF 2,3 ± 0,5 4,8 ± 0,7# 2,9 ± 0,5 r= 0,52& 

Hipocampo 2,9 ± 0,6 2,9 ± 0,4 3,4 ± 0,5 r= -0,21 

Avaliação 48 h após a sessão de eletrochoques 

Carbonil Controle Desamparado Resiliente Correlação 

Soro 5,6 ± 1,0 16,1 ± 2,2# 10,0 ± 2,7 r= 0,27 

CPF 5,1 ± 0,3 7,2 ± 0,7# 6,4 ± 0,9 r= 0,35 

Hipocampo 5,5 ± 0,4 7,1 ± 0,9 9,7 ± 2,0# r= -0,44 

MDA 
    

Soro 1,7 ± 0,5 4,1 ± 0,3# 3,4 ± 0,4 r= 0,50 

CPF 2,3 ± 0,5 3,9 ± 0,3# 5,3 ± 0,6# r= -0,54& 

Hipocampo 2,9 ± 0,6 4,3 ± 0,4 5,0 ± 0,8 r= -0,20 

Os valores representam a média ± o erro padrão; #p<0,05 vs. controle; &p<0,05 correlação 
significativa, verificados no teste ANOVA de uma via post-hoc Newman-Keuls. 
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Etapa II – Modelo de depressão induzida por administração de LPS 

Comportamento doentio 

A administração sistêmica de LPS na dose de 0,8 mg/kg em camundongos causou um 

comportamento doentio nas primeiras horas após a injeção, evidenciado pelas medidas 

de temperatura retal, peso corporal e ingestão de comida e água. Após 24 h da 

administração de LPS o estado doentio desaparece, há normalização da temperatura 

retal e a locomoção dos animais no campo aberto também encontra-se semelhante ao 

grupo controle. 

Entretanto, pode-se observar um comportamento do tipo depressivo medido no teste de 

suspensão pela cauda 24 h após administração de LPS. O dano oxidativo verificado pela 

concentração de proteínas carboniladas e peroxidação lipídica foi feito neste momento, 

no tecido cerebral e no soro dos camundongos. 

A figura 15 mostra o comportamento doentio de todos os animais utilizados para 

verificação do dano oxidativo. O teste de Mann-Whitney verificou que a temperatura do 

grupo que recebeu LPS reduziu significativamente às 6 h em comparação ao grupo que 

recebeu salina, mas retorna ao normal 24 h após a administração (U=131,5; p<0,05; Fig. 

15a). Os animais que receberam LPS consumiram menos ração e beberam menos água 

ao longo das 24 h após a injeção, estes mesmos animais apresentaram maior perda de 

peso em comparação aos animais que receberam salina, o teste estatístico Mann-

Whitney para cada um destes parâmetros verificou diferenças significativas em todas as 

análises citadas (ração: U=21; água: U=21,5; e peso: U=49; p<0,05 para todos; Fig. 15b 

e c respectivamente). O teste t não verificou diferença na distância percorrida no campo 

aberto pelos animais que receberam LPS em relação aos animais que receberam salina 

24 h após a injeção (t(49)=0,8187; p<0,05; Fig. 15d). 
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Figura 15. Avaliação do comportamento doentio após administração de LPS ou salina. a) O 
teste t verificou diminuição da temperatura retal dos animais nas 6 h, retornando ao normal nas 
24 h após a administração; b) Os animais que receberam LPS tiveram menor consumo de ração 
e água ao longo de 24 h após a administração em comparação com os animais que receberam 
salina; c) A perda de peso dos animais 24 h depois da administração de LPS foi 
significativamente maior em comparação aos animais que receberam salina; d) Não houve 
diferença significativa entre os grupos para a distância percorrida no campo aberto 24 h após os 
animais receberem LPS ou salina (n salina=23, n LPS=27, *p<0,05 vs. salina). 

 

Verificação das concentrações das citocinas em animais submetidos ao modelo de 

administração de LPS 

A concentração das citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-1β e TNFα e anti-inflamatória 

IL-10 foi medida no soro, CPF e hipocampo dos camundongos submetidos ao modelo 

de depressão induzida por administração de LPS. Um grupo não submetido ao protocolo 

comportamental foi utilizado como controle. A verificação dos níveis de citocinas foi 

feita 24 h após a administração de LPS ou salina. Todas as análises foram feitas com o 

mesmo grupo de animais, portanto, o gráfico do comportamento no teste de suspensão 

pela cauda foi mostrado somente uma vez. Os valores das concentrações de IL-1β e 

TNFα no CPF e hipocampo dos animais deste experimento ficaram abaixo do limite de 

detecção do teste, logo, estes gráficos não foram mostrados. 
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Os testes comportamentais de suspensão pela cauda e campo aberto não alteraram a 

concentração das citocinas IL-1β, TNFα, IL-6 e IL-10 no soro, CPF e hipocampo dos 

animais. Então, o grupo salina não submetido ao teste comportamental e o grupo LPS 

não submetido ao teste comportamental foram incorporados aos grupos salina e LPS, 

respectivamente. Importante notar que as correlações entre as concentrações das 

citocinas e o tempo de imobilidade no teste de suspensão pela cauda contam somente 

com os animais dos grupos salina e LPS que passaram pelo teste de suspensão pela 

cauda. 

Soro 

A figura 16 mostra o comportamento dos animais e a concentração das citocinas IL-6, 

IL1β, TNFα e IL-10 no soro dos animais que receberam LPS ou salina e o grupo 

controle, não submetido ao protocolo comportamental. O teste comportamental mostrou 

aumento da imobilidade dos camundongos tratados com LPS quando comparados ao 

grupo que recebeu salina, verificado pelo teste t (t(22)=2,531; p<0,05; Fig. 16a). O teste 

de Kruskal-Wallis comparou as médias das concentrações de citocinas no soro entre os 

grupos de animais que receberam LPS ou salina e o grupo controle. O teste de Kruskal-

Wallis foi significativo para IL-6 somente e post-hoc de Dunn’s verificou diferença do 

grupo LPS em comparação com os grupos salina e controle (IL-6: H(3)=6,067). As 

concentrações das citocinas IL-1β, TNFα e IL-10 não foram significativamente 

diferentes entre os grupos testados (IL-1β: H(3)=1,702; TNFα: H(3)=3,922; IL-10: 

H(3)=1,630; p>0,05 para todos; Fig. 16b, d, f, h). Não houve correlação significativa 

entre a quantidade de citocinas e o tempo de imobilidade no teste comportamental (IL-

6: r de Pearson=0,0502; IL-1β: r de Spearman=0,5512; TNFα: r de Pearson=-0,4766; 

IL-10: r de Spearman=-0,0259; p>0,05 para todos; Fig. 16c, e, g, i). 
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Figura 16. Indução do comportamento do tipo depressivo pela administração de LPS e 
avaliação das concentrações de citocinas IL-6, TNFα, IL-1β e IL-10 no soro de camundongos; 
a) Teste de suspensão pela cauda mostrou maior imobilidade dos animais que receberam LPS 
em comparação aos que receberam salina 24 h após a injeção (n salina=12, n LPS=12; *p<0,05 
vs. salina); b) Kruskal-Wallis foi significativo para a quantidade de citocina IL-6 entre os 
grupos que receberam LPS 24 h após a administração em comparação com o grupo salina e 
controle (n salina=9, n LPS=10 e n controle=5; *p<0,05 vs. salina, #p<0,05 vs. controle); d, f, 
h) Kruskal-Wallis não foi significativo para a quantidade de citocina TNFα, IL-1β ou IL-10 
entre os grupos que receberam LPS ou salina 24 h após a administração e em relação ao 
controle (n salina=9, n LPS=10 e n controle=5); c, e, g, i) A concentração de citocinas não foi 
correlacionado à imobilidade dos animais no teste de suspensão pela cauda (n salina=5, n 
LPS=5). 
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CPF  

A figura 17 mostra a concentração das citocinas IL-6 e IL-10 no CPF dos animais que 

receberam LPS ou salina e o grupo controle, não submetido ao protocolo 

comportamental. O teste de Kruskal-Wallis comparou as médias das concentrações 

dessas citocinas no CPF entre os grupos de animais que receberam LPS ou salina e o 

grupo controle. O teste de Kruskal-Wallis foi significativo para a citocina IL-6 somente 

e o post-hoc de Dunn’s verificou diferença no grupo salina em comparação com o grupo 

controle e LPS em relação ao grupo salina (IL-6: H(3)=9,355; p<0,05; Fig. 17a). 

A concentração da citocina IL-10 não foi significativamente diferente entre os grupos 

testados (IL-10: H(3)=1,663; p>0,05; Fig. 17c). Uma correlação positiva moderada foi 

detectada entre a quantidade de citocina IL-6 e o tempo de imobilidade no teste 

comportamental (IL-6: r de Spearman=0,7073; p<0,05; Fig. 17b). Porém não houve 

correlação significativa entre os mesmos parâmetros e a citocina IL-10 (IL-10: r de 

Spearman=-0,5018; p>0,05; Fig. 17d). 

 
Figura 17. Concentração das citocinas IL-6 e IL-10 no CPF de camundongos submetidos ao 
modelo de depressão induzida por administração de LPS. a) Kruskal-Wallis e post-hoc de 
Dunn’s foi significativo para a concentração de IL-6 24 h após a administração de LPS para o 
grupo salina em comparação ao grupo controle, e LPS em relação ao grupo salina (n salina=9, n 
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LPS=10 e n controle=5; *p<0,05 vs. salina, #p<0,05 vs. controle); c) Kruskal-Wallis não foi 
significativo para a quantidade da citocina IL-10 24 h após a administração de LPS ou salina, 
quando comparados ao controle (n salina=9, n LPS=10 e n controle=5); b) A concentração de 
IL-6 foi positivamente correlacionado à imobilidade no teste de suspensão pela cauda dos 
animais (n salina=5, n LPS=5); d) A concentração de IL-10 não foi correlacionado à 
imobilidade no teste comportamental (n salina=5, n LPS=5). 

 

Hipocampo 

Na figura 18, a ANOVA de uma via não apontou diferença significativa para as médias 

da concentração de IL-6 e IL-10 no hipocampo dos animais que receberam LPS ou 

salina 24 h antes do teste, também não foi observada diferença significativa quando 

comparada ao grupo controle, que não foi submetido ao teste comportamental (IL-6: 

F(2,21)=1,501; IL-10: F(2,21)=2,116; p>0,05 para ambos; Fig. 18a, c). Não houve 

correlação significativa entre a concentração de IL-6 e o tempo de imobilidade no teste 

comportamental (r de Pearson=0,4616; p>0,05; Fig. 18b). Houve correlação 

significativa entre a concentração de IL-10 e o tempo de imobilidade no teste de 

suspensão pela cauda (r de Spearman=-0,9231; p<0,05; Fig. 18d). 

 
Figura 18. Concentração das citocinas IL-6 e IL-10 no hipocampo de camundongos submetidos 
ao modelo de depressão induzida por administração de LPS. a, c) ANOVA de uma via não 
apontou diferença significativa para a concentração das citocinas IL-6 e IL-10 24 h após a 
administração de LPS ou salina, quando comparados ao controle (n salina=9, n LPS=10 e n 
controle=5); b) A concentração de IL-6 não foi correlacionado à imobilidade no teste de 
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suspensão pela cauda (n salina=5, n LPS=5); d) A concentração de IL-10 foi correlacionada 
negativamente ao tempo de imobilidade dos animais no teste comportamental (n salina=5, n 
LPS=5). 

 

Avaliação da atividade enzimática da IDO em animais submetidos ao modelo de 

administração de LPS 

A atividade enzimática da IDO foi medida pela produção de quinurenina no soro, CPF e 

hipocampo dos camundongos submetidos ao modelo de depressão induzida por 

administração de LPS. Os animais que receberam LPS ou salina e um grupo controle, 

que não foi submetido ao modelo comportamental, foram avaliados para atividade da 

IDO. Outros dois grupos receberam salina e LPS e não foram submetidos ao teste 

comportamental, como controle do efeito do teste na atividade enzimática. Porém, não 

foi visto diferença estatística entre os grupos que foram submetidos ao comportamento; 

logo, estes animais foram incorporados aos grupos salina e LPS, respectivamente.   

A análise da IDO e a verificação das citocinas foram feitas nos mesmos animais e o 

gráfico do comportamento foi apresentado somente uma vez. 

Soro, CPF e Hipocampo 

A figura 19, a parte superior da figura mostra a quantidade de quinurenina produzida em 

uma hora de ensaio enzimático no soro, CPF e hipocampo respectivamente. A parte de 

baixo da figura mostra a correlação entre a quantidade de quinurenina produzida e o 

comportamento do tipo depressivo verificado no teste de suspensão pela cauda para o 

soro, CPF e hipocampo respectivamente.  

No soro dos animais não foi observado alteração na produção de quinurenina entre os 

grupos que receberam LPS ou salina, ou em relação ao grupo controle, não submetido 

ao teste comportamental; dados verificados pelo teste de Kruskal-Wallis (H(3)=1,955; 

p>0,05; Fig. 19a). No CPF foi observado aumento significativo da produção de 

quinurenina para o grupo que recebeu LPS, em comparação ao grupo salina e controle, 

verificado pela ANOVA de uma via seguida pelo post-hoc de Newman-Keuls 

(F(2,38)=7,302; p<0,05; Fig. 19b). No hipocampo foi observado diminuição 

significativa da produção de quinurenina para o grupo que recebeu LPS, em 
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comparação ao grupo salina e controle, verificado pela ANOVA de uma via seguida 

pelo post-hoc de Newman-Keuls (F(2,38)=52,19; p<0,05; Fig. 19c). Não foi possível 

observar correlação significativa entre a produção de quinurenina e o comportamento do 

tipo depressivo evidenciado no teste comportamental (soro: r de Spearman=0,2510; 

CPF: r de Pearson=0,3438; hipocampo: r de Pearson=-0,1089; p>0,05 para todos; Fig. 

19d, e, f). 

 
 
Figura 19. Avaliação da produção de quinurenina no soro, CPF e hipocampo de camundongos. 
a) Kruskal-Wallis não foi significativo para a produção de quinurenina no soro 24 h após a 
administração de LPS ou salina, comparados ao controle; b) ANOVA de uma via e post-hoc 
Newman-Keuls mostrou que o grupo que recebeu LPS apresenta maior produção de 
quinurenina no CPF quando comparado ao grupo que recebeu salina e ao grupo controle (n 
salina=18, n LPS=18 e n controle=5; *p<0,05 vs. salina, #p<0,05 vs. controle); c) ANOVA de 
uma via e post-hoc Newman-Keuls mostrou que o grupo que recebeu LPS apresenta menor 
produção de quinurenina no hipocampo quando comparado ao grupo que recebeu salina e ao 
grupo controle (n salina=18, n LPS=18 e n controle=5; *p<0,05 vs. salina, #p<0,05 vs. 
controle); d, e, f) A produção de quinurenina no soro, CPF e hipocampo não foi correlacionada 
à imobilidade no teste de suspensão pela cauda dos animais (n salina=12, n LPS=12). 

 

A figura 20 mostra as correlações entre a quantidade de quinurenina produzida em uma 

hora de ensaio e a concentração das citocinas IL-6 e IL-10 no soro, CPF e hipocampo de 

animais submetidos ao modelo de administração de LPS. A parte superior da figura 

mostra a correlação da quinurenina produzida com as citocinas IL-6 e IL-10 no soro. A 
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parte do meio da figura mostra a correlação entre a quinurenina produzida e as citocinas 

IL-6 e IL-10 no CPF. E por fim a parte de baixo da figura mostra a correlação entre a 

quinurenina produzida e as citocinas IL-6 e IL-10 no hipocampo. 

Não foi possível observar correlação entre a produção de quinurenina e a concentração 

das citocinas no soro (IL-6: r de Spearman=-0,2129; IL-10: r de Spearman=0,2150; 

p>0,05 para ambos; Fig. 20a, b). No CPF, houve correlação positiva entre a produção de 

quinurenina e a concentração de IL-6, porém a citocina IL-10 não foi correlacionada 

com a produção de quinurenina (IL-6: r de Spearman=0,4573; p<0,05; IL-10: r de 

Spearman=-0,1827; p>0,05; Fig. 20c, d). No hipocampo, não houve correlação entre a 

produção de quinurenina e a concentração de IL-6 e IL-10 (IL-6: r de Pearson=-0,4063; 

IL-10: r de Pearson=0,3675; p>0,05 para ambos; Fig. 20e, f). 

 
 Figura 20. Correlação entre a produção de quinurenina no soro, CPF e hipocampo e a 
concentração de citocinas IL-6 e IL-10 em camundongos 24 h após a administração de LPS. a, 
b) As citocinas não foram correlacionadas com a produção de quinurenina no soro dos animais 
24 h após a administração de LPS (n salina=9, n LPS=10); c) A quinurenina produzida em uma 
hora de ensaio enzimático foi correlacionada positivamente à concentração de IL-6 no CPF (n 
salina=9, n LPS=10); d) A quinurenina produzida em uma hora de ensaio enzimático não foi 
correlacionada à concentração de IL-10 no CPF (n =19); e, f) A quinurenina produzida em uma 
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hora de ensaio enzimático não foi correlacionada à concentração de IL-6 e IL-10 no hipocampo 
(n salina=9, n LPS=10). 

 

Avaliação do Dano Oxidativo em animais submetidos ao modelo de administração de 

LPS 

Soro  

A figura 21 mostra o comportamento dos animais e o dano oxidativo no soro 24 h após 

a administração de LPS ou salina nos camundongos. A parte superior da figura mostra o 

teste de suspensão pela cauda e as proteínas carboniladas dos animais. O teste de 

suspensão pela cauda mostrou aumento da imobilidade dos camundongos tratados com 

LPS verificado pelo teste Mann-Whitney (U=25,5, p<0,05; Fig. 21a). No soro dos 

animais que receberam LPS não foi observado aumento de proteínas carboniladas em 

comparação aos animais que receberam salina ou ao grupo controle, não submetido ao 

teste comportamental, verificado pela ANOVA de uma via (F(2,27)=0,170; p>0,05; Fig. 

21b). Não foi possível observar correlação significativa entre o dano oxidativo às 

proteínas e o comportamento do tipo depressivo evidenciado no teste comportamental (r 

de Pearson=0,0873; p>0,05; Fig. 21c). 

A parte inferior da figura 21 mostra o comportamento dos animais e a concentração de 

MDA no soro 24 h após a administração de LPS ou salina, o teste de suspensão pela 

cauda mostrou aumento da imobilidade dos camundongos tratados com LPS verificado 

pelo teste Mann-Whitney (U=18; p<0,05; Fig. 21d). No soro dos animais que receberam 

LPS foi observado aumento de MDA em comparação aos animais que receberam salina 

e também em relação ao grupo controle, não submetido ao teste comportamental, o 

grupo salina também apresentou maior concentração de MDA em relação ao grupo 

controle, dados verificados pela ANOVA de uma via seguido pelo teste post-hoc de 

Newman-Keuls (F(2,23)=43,520; p<0,05; Fig. 21e). Não houve correlação significativa 

entre o dano oxidativo aos lipídeos e o comportamento do tipo depressivo evidenciado 

no teste comportamental (r de Pearson=0,1768; p>0,05; Fig. 21f). 
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Figura 21. Indução do comportamento do tipo depressivo pela administração de LPS e 
avaliação de proteínas carboniladas e peroxidação lipídica no soro de camundongos; a, d) Teste 
de suspensão pela cauda mostrou maior imobilidade dos animais que receberam LPS em 
comparação aos que receberam salina 24h após a injeção; b) ANOVA de uma via mostra que 
não há diferença na quantidade de proteínas carboniladas no soro entre os grupos que receberam 
LPS ou salina e controle; c) O dano oxidativo às proteínas não foi correlacionado à imobilidade 
dos animais no teste de suspensão pela cauda (n salina=11, n LPS=10 e n controle=9; *p<0,05 
vs. salina); e) ANOVA de uma via e post-hoc Newman-Keuls mostra que o grupo que recebeu 
LPS apresentou maior concentração de MDA no hipocampo em comparação com o grupo que 
recebeu salina e ao grupo controle, o grupo salina também apresentou maior concentração de 
MDA em comparação com o grupo controle; f) O dano oxidativo às proteínas não foi 
correlacionado à imobilidade dos animais no teste de suspensão pela cauda (n salina=9, n 
LPS=9 e n controle=8; *p<0,05 vs. salina, #p<0,05 vs. controle). 

 

CPF  

A figura 22 mostra o comportamento dos animais e o dano oxidativo no CPF 24 h após 

a administração de LPS ou salina nos camundongos. A parte superior da figura mostra o 

teste de suspensão pela cauda e as proteínas carboniladas dos animais. O teste 

comportamental mostrou aumento da imobilidade dos camundongos tratados com LPS 

24h após a injeção, verificado pelo teste t (t(25)=3,065, p<0,05; Fig. 22a). Na  mesma 

figura, o dano oxidativo ocorrido às proteínas no CPF dos animais que receberam LPS 
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foi maior em comparação aos animais que receberam salina, verificado pelo teste de 

ANOVA de uma via seguido pelo post-hoc Newman-Keuls (F(2,33)=4,348, p<0,05; Fig. 

22b). Não foi possível observar correlação significativa entre o dano oxidativo às 

proteínas e o comportamento do tipo depressivo evidenciado no teste comportamental (r 

de Pearson=0, p>0,05; Fig. 22c). 

A parte inferior da figura 22 mostra o teste comportamental e o dano oxidativo ocorrido 

aos lipídeos, medido pela concentração de MDA. O teste de suspensão pela cauda 

mostrou aumento da imobilidade dos camundongos tratados com LPS verificado pelo 

teste t (t(14)=2,288, p<0,05; Fig. 22d). No CPF dos animais que receberam LPS não foi 

observado aumento de MDA em comparação aos animais que receberam salina ou ao 

grupo controle, não submetido ao teste comportamental, verificado pela ANOVA de 

uma via seguida pelo teste post-hoc de Newman-Keuls (F(2,22)=0,621, p>0,05; Fig. 

22e). Foi encontrada uma correlação positiva moderada entre o dano oxidativo aos 

lipídeos e o comportamento do tipo depressivo evidenciado no teste comportamental (r 

de Pearson=0,5464, p<0,05; Fig. 22f). 

 
Figura 22. Indução do comportamento do tipo depressivo pela administração de LPS e 
avaliação de proteínas carboniladas e peroxidação lipídica no CPF de camundongos. a, d) Teste 
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de suspensão pela cauda mostrou maior imobilidade dos animais que receberam LPS em 
comparação aos que receberam salina 24h após a injeção, b) ANOVA de uma via e post-hoc 
Newman-Keuls mostra que o grupo que recebeu LPS apresenta maior quantidade de proteínas 
carboniladas no CPF quando comparado ao grupo que recebeu salina e ao grupo controle, c) O 
dano oxidativo às proteínas não foi correlacionado à imobilidade dos animais no teste de 
suspensão pela cauda (n salina=12, n LPS=14 e n controle=10; *p<0,05 vs. salina); e) ANOVA 
de uma via e post-hoc Newman-Keuls mostra que não há diferença na quantidade de MDA no 
CPF entre os grupos que receberam LPS ou salina e controle; f) O dano oxidativo às proteínas 
foi correlacionado à imobilidade dos animais no teste de suspensão pela cauda (n salina=6, n 
LPS=10 e n controle=9; *p<0,05 vs. salina). 

 

Hipocampo 

A figura 23 mostra o comportamento dos animais e o dano oxidativo no hipocampo 24 

h após a administração de LPS ou salina nos camundongos. A parte superior da figura 

mostra o teste de suspensão pela cauda e as proteínas carboniladas dos animais. O teste 

comportamental mostrou aumento da imobilidade dos camundongos tratados com LPS 

verificado pelo teste t (t(25)=2,743, p<0,05; Fig. 23a). No hipocampo dos animais que 

receberam LPS não foi observado aumento de proteínas carboniladas em comparação 

aos animais que receberam salina, porém ambos os grupos apresentaram mais grupos 

carbonil nas proteínas que o grupo controle não submetido ao teste comportamental, 

verificado pela ANOVA de uma via seguido pelo teste post-hoc de Newman-Keuls 

(F(2,33)=8,242, p<0,05; Fig. 23b). Não foi possível observar correlação significativa 

entre o dano oxidativo às proteínas e o comportamento do tipo depressivo evidenciado 

no teste comportamental (r de Pearson=0,0645, p>0,05; Fig. 23c). 

A parte inferior da figura 23 mostra o comportamento dos animais e a concentração de 

MDA 24 h após a administração de LPS ou salina, o teste de suspensão pela cauda 

mostrou aumento da imobilidade dos camundongos tratados com LPS verificado pelo 

teste de Mann-Whitney (U=34, p<0,05; Fig. 23d). No hipocampo dos animais que 

receberam LPS não foi observado aumento de MDA em comparação aos animais que 

receberam salina nem em relação ao grupo controle, não submetido ao teste 

comportamental, dados verificados pela ANOVA de uma via (F(2,33)=2,979, p>0,05; 

Fig. 23e). Houve correlação significativa entre o dano oxidativo aos lipídeos e o 
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comportamento do tipo depressivo evidenciado no teste comportamental (r de 

Pearson=0,6902, p<0,05; Fig. 23f). 

 
Figura 23. Indução do comportamento do tipo depressivo pela administração de LPS e 
avaliação de proteínas carboniladas e peroxidação lipídica no hipocampo de camundongos; a, d) 
Teste de suspensão pela cauda mostrou maior imobilidade dos animais que receberam LPS em 
comparação aos que receberam salina 24h após a injeção; b) ANOVA de uma via e post-hoc 
Newman-Keuls mostra que há diferença na quantidade de proteínas carboniladas no hipocampo 
entres os grupos salina e desamparado em comparação ao grupo controle; c) O dano oxidativo 
às proteínas não foi correlacionado à imobilidade dos animais no teste de suspensão pela cauda 
(n salina=12, n LPS=15 e n controle=9; *p<0,05 vs. salina, #p<0,05 vs. controle); e) ANOVA 
de uma via não mostra diferença significativa entre os grupos; f) O dano oxidativo às proteínas 
foi correlacionado à imobilidade dos animais no teste de suspensão pela cauda (n salina=11, n 
LPS=14 e n controle=11; *p<0,05 vs. salina). 

 

A tabela 2 a seguir resume todos os dados do dano oxidativo e o modelo de indução de 

comportamento do tipo depressivo por administração de LPS. 
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Tabela 2. Dano oxidativo no soro, CPF e hipocampo dos animais expostos ao modelo de 
indução de comportamento do tipo depressivo por administração de LPS.  

Modelo de indução do comportamento do tipo depressivo pela 
administração de LPS 

Avaliação 24 h após administração de LPS 

Carbonil Controle Salina LPS Correlação 

Soro 5,6 ± 1,0 5,4 ± 1,0 6,2 ± 1,1 r= 0,08 

CPF 5,0 ± 0,3 4,3 ± 0,7 7,3 ± 0,9* r= 0,00 

Hipocampo 5,5 ± 0,4 8,0 ± 0,3# 8,4 ± 0,6# r= 0,06 

MDA  

Soro 0,7 ± 0,3 3,5 ± 0,4# 4,6 ± 0,1*# r= 0,18 

CPF 2,3 ± 0,5 2,7 ± 0,6 3,0 ± 0,4 r= 0,55& 

Hipocampo 2,9 ± 0,6 2,7 ± 0,4 4,0 ± 0,4 r= 0,69& 

Dados representam a média ± erro padrão, calculados pela ANOVA de uma via, seguido pelo 
post-hoc de Newman-Keuls; #p<0,05 vs. controle, *p<0,05 vs. salina, &p<0,05 correlação 
significativa. 
 

A tabela 3 a seguir resume os dados deste trabalho numa comparação das concentrações 

de citocinas, atividade da IDO e dano oxidativo dos modelos de indução de 

comportamento do tipo depressivo por desamparo aprendido e por administração de 

LPS. 
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Tabela 3. Concentração de citocinas, concentração de quinurenina e concentração de proteínas 
carboniladas e MDA no soro, CPF e hipocampo nos modelos de desamparo aprendido e 
administração de LPS.  

  Modelo de indução do 
comportamento do tipo 

depressivo por desamparo 
aprendido 

Modelo de indução do 
comportamento do tipo 

depressivo pela administração 
de LPS 

  Avaliação 24 h após a sessão 
de eletrochoques 

Avaliação 24 h após 
administração de LPS 

   Correlação  Correlação 
Soro IL-6 nd. - é - 

IL-10 nd. - - - 
Quinurenina - - - - 
Carbonil - - - - 
MDA é ì é - 

CPF IL-6 - - é ì 
IL-10 - - - - 
Quinurenina - - é - 
Carbonil é - é - 
MDA é ì - ì 

Hipocampo IL-6 - ì - - 
IL-10 - - - î 
Quinurenina - - ê - 
Carbonil - - é - 
MDA - - - ì 

Setas representam diferenças significativas entre grupos: é aumento da concentração em 
relação ao controle e/ou salina, ì correlação positiva com o comportamento do tipo depressivo, 
ê diminuição da concentração em relação ao controle e/ou salina, î correlação negativa com o 
comportamento do tipo depressivo, -: não alterado, nd.: não determinado. 
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DISCUSSÃO 

Este trabalho teve como objetivo avaliar as alterações bioquímicas ocorridas no soro e 

tecidos cerebrais de camundongos expostos a dois modelos animais de depressão: 

induzidos por estresse externo, no desamparo aprendido; ou por estresse interno, pela 

administração sistêmica de LPS. Foi possível observar o comportamento do tipo 

depressivo nos camundongos de ambos os modelos animais. Aqueles que expressaram 

comportamento mais característico de depressão apresentaram mais sinais de danos 

oxidativos ocorridos no soro e no cérebro. Foi observada também correlação positiva 

entre o comportamento do tipo depressivo e a concentração das citocinas IL-6 em 

ambos os modelos. A atividade da enzima IDO foi aumentada no CPF dos animais 

expostos ao modelo de administração de LPS e foi positivamente correlacionada com a 

concentração da citocina IL-10 no hipocampo dos animais expostos ao desamparo 

aprendido. 

Modelo de depressão induzida por Desamparo Aprendido 

O protocolo de desamparo aprendido usado neste trabalho foi eficaz em produzir uma 

média de 70% de animais com fenótipo desamparado. Os 30% restantes foram 

considerados resilientes. O comportamento de desamparo nos animais foi verificado 

pela recorrente falha em escapar dos choques elétricos no segundo e terceiro dia de 

experimento, 24 h e 48 h após a sessão de indução do desamparo, respectivamente.  

Choques incontroláveis e inescapáveis na sessão de indução causam o comportamento 

diferenciado em uma parcela dos animais, condição que se assemelha ao transtorno 

depressivo na população humana, na qual apenas uma parcela das pessoas desenvolve 

depressão ou outros transtornos de humor após exposição ao estresse agudo ou crônico 

enquanto a outra parcela se comporta como resiliente (FEDER; NESTLER; 

CHARNEY, 2009; MAIER, 1984). A condição de incontrolabilidade do evento 

estressor no protocolo do desamparo aprendido é um fator crucial no desenvolvimento 

do comportamento do tipo depressivo nos animais após a sessão de indução, uma vez 

que animais expostos somente a choques controláveis não desenvolvem desamparo 

(MAIER, 1984). O comportamento do tipo depressivo pode ser verificado nos dias 
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subsequentes, pelas falhas de escape. Também pode ser observado, segundo a literatura, 

no aumento da imobilidade em testes de desespero comportamental e diminuição do 

consumo de solução de sacarose (MAIER; WATKINS, 2005). Mesmo em humanos, as 

consequências emocionais de experiências aversivas são muito mais severas quando o 

indivíduo não tem controle sob a situação (AMAT et al., 2005).  

A geração de um grupo de animais resilientes pela exposição ao protocolo de 

desamparo aprendido torna este modelo mais interessante, pela possibilidade de 

comparação entre animais desamparados e resilientes.  

Verificação das concentrações das citocinas em animais submetidos ao desamparo 

aprendido 

As concentrações das citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-1β e TNFα foram medidas no 

modelo de depressão induzido por desamparo aprendido em razão da extensa literatura 

relacionando o comportamento depressivo com aumento de citocinas pró-inflamatórias 

(ANISMAN; MERALI, 2002; MAES, 1995; MAES et al., 2012a, 2014). Pacientes 

depressivos em tratamento, com melhora dos sintomas ou não, quando comparados com 

indivíduos saudáveis, apresentam todos os principais marcadores de inflamação, 

inclusive elevação de citocinas pró-inflamatórias (MILLER; MALETIC; RAISON, 

2009). Revisões e meta-análises indicam que os marcadores plasmáticos em pacientes 

depressivos mais fortemente associados a depressão são as IL-6, IL-1, TNFα e a 

proteína reativa C (MAES et al., 2014; MILLER; RAISON, 2016).  

A exposição ao estresse agudo também pode provocar elevação de citocinas em 

humanos (ROHLEDER, 2014). Uma meta-análise de testes de estresse psicológico em 

voluntários saudáveis observou um efeito robusto da IL-6 no soro e plasma, induzindos 

por falar em público, testes aritméticos mentais ou teste de stroop de cores e palavras; o 

que significa que os níveis periféricos de IL-6 tipicamente aumentam após estresse 

agudo; os resultados para IL-1β foram parecidos, mas não foi encontrado efeito 

significativo para a TNFα (STEPTOE; HAMER; CHIDA, 2007). 

Em modelos animais de depressão em roedores também há alteração das citocinas. No 

modelo animal de depressão induzida por estresse crônico moderado, ao fim de 3 
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semanas de experimento, foi visto elevação de citocinas no soro dos animais, incluindo 

IL-6 (PAN et al., 2006). Porém em outros trabalhos do mesmo modelo, não foi 

observada mudança na expressão de IL-6 e IL-1β periférica (MORMÈDE et al., 2002). 

No hipocampo, foi visto aumento da expressão de RNA mensageiro (RNAm) de IL-6 e 

TNFα (TIANZHU; SHIHAI; JUAN, 2014). No modelo animal de depressão induzida 

por estresse social não houve alteração plasmática de IL-1β e IL-10, nem do RNAm da 

IL-1β e TNFα no CPF 75 minutos após o encontro agressivo com um rival, porém tanto 

a proteína, quanto a expressão de IL-6 foi aumentada no CPF e plasma (AUDET; 

MANGANO; ANISMAN, 2010; AUDET et al., 2011).  

As análises de citocinas do presente trabalho foram feitas no protocolo de desamparo 

aprendido 24 h após a indução do desamparo. Apesar de representar um modelo animal 

de depressão, é necessário levar em conta a natureza aguda deste protocolo quando em 

comparação com os dados da literatura, pois o tempo de duração do estresse na indução 

do modelo de depressão, a natureza, intensidade e cronicidade e também a linhagem dos 

animais utilizados são fatores cruciais que influenciam a resposta imune desencadeada 

(ANISMAN; MERALI, 2002; BROWNE et al., 2012).  

Nos protocolos de estresse agudo, a literatura mostra dados conflitantes como elevação 

da expressão de IL-6 e IL-1β no hipocampo de animais submetidos a 60 min de estresse 

por contensão, vistos imediatamente após a retirada do animal do aparato (CHEN et al., 

2016). Já o choque inescapável não promoveu aumento da expressão de IL-1β, TNFα e 

IL-6 no CPF e hipocampo 24 h após o fim do experimento comportamental 

(O’CONNOR et al., 2003).  

CPF e Hipocampo 24 h  

Neste trabalho, não foi possível detectar quantidades significativas de IL-1β e TNFα no 

cérebro dos animais submetidos ao protocolo comportamental e controles. A 

concentração de IL-6 e IL-10 no CPF e hipocampo não foram significativamente 

diferentes entre os grupos (Fig. 5 e 6). Assim como visto por Rizzo e colaboradores 

(2012), a indução do modelo animal de depressão por desamparo aprendido não causou 

aumento de IL-1β nem IL-6 no córtex dos animais. Yang e colaboradores também não 
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detectaram alteração na concentração de IL-6 no CPF de animais expostos ao paradigma 

de 3 dias de experimento (YANG et al., 2015).  

É possível que o evento de estresse não tenha sido forte o suficiente para causar o 

aumento destas citocinas por 24 h, como é visto em outros modelos animais de 

depressão (PATKI et al., 2013). Cheng e colaboradores usaram um protocolo muito 

similar ao deste trabalho com uma única sessão de indução do desamparo, e o grupo não 

observou nenhuma alteração das citocinas no CPF (CHENG et al., 2016).  

No hipocampo, no entanto, o grupo de Cheng observou um pico da concentração de IL-

6, TNFα e IL-12 nos animais às 12 h após a sessão de indução do desamparo, 

normalizando 24 h depois (CHENG et al., 2016). Visto que animais knockouts para IL-

6 não desenvolvem comportamento desamparado (CHOURBAJI et al., 2006), é 

provável que o dia de estresse de indução do desamparo do presente trabalho tenha 

promovido elevação das citocinas, porém, apenas transitória. 

Ainda assim, é notável a correlação positiva encontrada neste trabalho entre a 

concentração de IL-6 no hipocampo e a média do tempo de latência para escapar dos 

choques elétricos dos animais (Fig. 6b). Ou seja, os animais que apresentaram maiores 

concentrações de IL-6 no hipocampo gastaram mais tempo para mudar de 

compartimento, o que corrobora as hipóteses que correlacionam IL-6 com o 

comportamento depressivo, com a severidade do transtorno e até com a previsibilidade, 

apontando a IL-6 como um potencial alvo biológico para diagnóstico e tratamento da 

depressão (HODES; MÉNARD; RUSSO, 2016; MILLER; RAISON, 2016).  

Avaliação da Atividade Enzimática da IDO em animais submetidos ao modelo de 

desamparo aprendido 

Não foram encontradas concentrações de quinurenina significativamente diferentes 

entre os grupos expostos ao desamparo aprendido e controle no soro, CPF e hipocampo 

dos animais deste trabalho (Fig. 7). Considerando que a enzima IDO é ativada por 

citocinas pró-inflamatórias (MAES et al., 2011a), este resultado é coerente, já que 

também não foi visto aumento das citocinas no CPF e hipocampo 24 h após a indução 

do desamparo.  
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Soro 24 h 

Não houve significância estatística para o aumento da produção de quinurenina no soro 

dos animais desamparados e resilientes em comparação com os animais controles, 

porém observou-se uma elevação da concentração naqueles animais que sofreram 

eletrochoques 24 h antes da análise bioquímica (Fig. 7a, d). Este resultado pode ter sido 

causado pela ativação da TDO, enzima constitutiva do fígado que metaboliza o 

triptofano periférico em quinurenina e é ativada por glicocorticóides (LARKIN et al., 

2016; MAES et al., 2011a). Mas também a degradação do triptofano periférico em 

quinurenina pode ter sido pela IDO presente nos pulmões, fígado ou rins; como foi visto 

que a administração de um bloqueador oral da IDO impediu a ativação da cascata de 

metabolização da quinurenina (FUERTIG et al., 2016).   

CPF 24 h 

Não foi observado alteração na concentração de quinurenina no CPF 24 h após a 

indução do desamparo. A literatura mostra aumento da atividade da IDO em modelos de 

estresse crônico moderado no CPF (LIU et al., 2013). Mas novamente o tempo de 21 

dias de estresse crônico pode ser crucial para os resultados encontrados por Liu e 

colaboradores. Em um protocolo de estresse agudo, animais mantidos em contensão por 

120 minutos e avaliados imediatamente e 24 h após o evento estressor não mostraram 

aumento da expressão do RNAm da enzima IDO no CPF e hipocampo, somente na 

amigdala (VECCHIARELLI; GANDHI; HILL, 2016). Este resultado também reflete o 

perfil de ativação cerebral proposto para o modelo de desamparo aprendido: 

hiperativação da amigdala e hipoativação do CPF (AMAT et al., 2005; ARNSTEN, 

2009).  

Hipocampo 24 h 

O nível de quinurenina produzida no hipocampo dos animais deste trabalho não foi 

diferente do grupo controle, conforme visto em camundongos uma semana após o 

estresse de exposição a um predador (MIURA et al., 2011). No entanto, no trabalho de 

Miura e colaboradores foi observada uma diminuição da concentração de serotonina 

nessa mesma região cerebral,  é possível que o mesmo tenha acontecido neste trabalho, 
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seria interessante verificar a concentração de serotonina nas regiões centrais. A janela 

de tempo para a análise da IDO foi maior do que a utilizada neste trabalho, mas 

acredita-se que o estresse social tenha impacto mais profundo na resposta imune do 

animal, devido provavelmente a uma herança biológica evolutiva (ANISMAN, 2002; 

MILLER; RAISON, 2016). Entretanto, pode ser que o resultado não significativo deste 

trabalho seja consequência da janela de tempo utilizada, que deveria considerar o tempo 

para alteração das citocinas e modulação de glicocorticóides (AUDET; MANGANO; 

ANISMAN, 2010); seriam necessários mais estudos em outras abordagens. 

Outro motivo que pode ter contribuído para o resultado não significativo na atividade da 

IDO no hipocampo dos animais desamparados e resilientes deste trabalho foi o uso do 

hipocampo não separado em subregiões, como proposto na literatura (LAUGERAY et 

al., 2011; LAUGERAYA et al., 2010; VECCHIARELLI; GANDHI; HILL, 2016).  

Avaliação do dano oxidativo em animais submetidos ao modelo de desamparo 

aprendido  

O estudo do dano oxidativo nos animais expostos ao modelo de desamparo aprendido 

traz interessante discussão acerca dos mecanismos fisiológicos envolvidos no 

desencadeamento do comportamento desamparado ou resiliente após um evento 

estressor incontrolável. Neste trabalho, não foram observadas diferenças significativas 

no dano oxidativo às proteínas e aos lipídeos entre os animais desamparados e 

resilientes. No entanto, é possível observar uma correlação positiva entre o 

comportamento do tipo depressivo e o dano oxidativo aos lipídeos (Tabela 1). Além 

disso, os animais desamparados sofrem mais dano oxidativo no soro e no CPF, quando 

comparados aos animais controle (Tabela 1).  

Soro 24 h e 48 h 

Foi observado, no soro dos animais submetidos ao desamparo aprendido, um aumento 

de proteínas carboniladas e de MDA 24 h e 48 h depois da sessão (Fig. 9 e 10). Há 

inclusive diferença de dano oxidativo às proteínas entre o grupo de desamparados e o 

grupo de resilientes 48 h após o estresse (Fig. 10). Ademais, há uma correlação positiva 

entre o comportamento do tipo desamparado dos animais e a concentração de MDA no 
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soro 24 h após a indução do desamparo. Esses achados apoiam a literatura que relaciona 

dano oxidativo e depressão (NG et al., 2008; SARANDOL et al., 2007). Os resultados 

também corroboram a hipótese que aponta o soro como um interessante alvo para 

diagnóstico e tratamento da depressão: diferenças individuais preexistentes no soro de 

camundongos podem ser preditivas e promoverem susceptibilidade ao estresse (HODES 

et al., 2014). 

CPF 24 h e 48 h 

Foi visto neste trabalho maior concentração de proteínas carboniladas e MDA no CPF 

dos animais desamparados quando comparados ao controle 24 h e 48 h depois do evento 

estressor. Esse mesmo resultado foi encontrado em diversos modelos animais de 

depressão como: estresse crônico moderado, estresse crônico imprevisível e injeção de 

dexametasona (REUS et al., 2015; SILVA et al., 2016; ZAFIR; ARA; BANU, 2009). 

Além disso, em 24 h após o evento de estresse ainda é possível observar uma correlação 

positiva entre o comportamento desamparado dos animais e a extensão de dano 

oxidativo aos lipídeos, conforme a literatura que aponta correlação entre a severidade do 

transtorno depressivo e marcadores de dano oxidativo no plasma de pacientes (YANIK; 

EREL; KATI, 2004). O grupo de resilientes também apresentou maior dano oxidativo 

quando comparados ao controle em ambos momentos.  

Sabe-se que a ação do córtex pré-frontal medial em camundongos (CPFm) é detectar 

quando um estresse é controlável e alterar o comportamento final, bloqueando as 

sequelas comportamentais resultantes do estresse incontrolável (AMAT et al., 2005). O 

CPF tem extensas conexões com diversas áreas corticais e subcorticais, e regula os 

pensamentos, ações e emoções através delas (ARNSTEN, 2009). Ele é capaz de reter 

informações na ausência do estímulo ambiental imediato, num processo chamado de 

memória de trabalho, e integrar com memórias de longo prazo para guiar 

comportamentos subsequentes (GOLDMAN-RAKIC et al., 1996). No caso de 

alterações no ambiente, o CPF é responsável pela flexibilização comportamental, ou 

seja, promover a adaptação do organismo, inibir ações consideradas erradas e 

eventualmente mudar a estratégia (ARNSTEN, 2009; CERQUEIRA et al., 2007). O 

CPF tem suas funções distribuídas de maneira topográfica: as áreas dorsal e lateral 
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regulam o pensamento e ação, e as áreas medial e ventral são relacionadas ao controle 

emocional (ARNSTEN, 2009). Assim, frente a um estímulo aversivo, o CPFm recebe 

informações do córtex pré-frontal dorso-lateral (CPFDL) onde chegam os inputs 

sensoriais e motores, e manda resposta aos núcleos subcorticais do sistema límbico na 

amígdala e hipocampo; além de manter ligações diretas e indiretas com núcleos 

monoaminérgicos no locus coeruleus e núcleo dorsal da rafe (NDR; AMAT et al., 2005; 

ARNSTEN, 2009). Este último núcleo é de especial interesse por ser a principal fonte 

de projeções serotoninérgicas que inervam o sistema límbico (AZMITIA; SEGAL, 

1978).  

Amat e colaboladores têm pesquisado amplamente a importância do NDR e CPF no 

desenvolvimento do comportamento desamparado nos animais; o seu trabalho de 2005 

mostrou que o CPFm é crucial na mediação das ações do NDR. Quando o estímulo 

aversivo é controlável, o CPFm faz transmissões sinápticas glutamatérgicas com 

interneurônios gabaérgicos dentro do NDR, ou seja, inibe os neurônios do núcleo e 

consequentemente bloqueia a expressão do comportamento do tipo depressivo (AMAT 

et al., 2005). Porém, quando o animal é exposto aos choques incontroláveis da sessão de 

indução, o CPF fica hipoativo e o NDR desinibido, então acontecem abundantes 

transmissões serotoninérgicas no sistema límbico durante o evento estressor, resultando 

num comportamento do tipo depressivo nas 24 h e 48 h subsequentes (MAIER; 

WATKINS, 2005). Mais uma evidência veio do seguinte experimento: a inibição do 

CPFm com um agonista gabaérgico faz que animais expostos a choques controláveis na 

sessão de indução se comportem como animais desamparados 24 h depois (AMAT et 

al., 2005).  Portanto, a hiperestimulação do NDR seria o resultado per se da exposição a 

eventos estressores, mas no caso de um evento estressor controlável, o CPFm inibe o 

NDR e o resultado comportamental é o não desamparo. As projeções do NDR para o 

CPF sob estresse incontrolável carregam maiores efluxos de 5HT para os neurônios 

piramidais do córtex (AMAT et al., 2005).  

A particular participação do CPF na gênese do comportamento do tipo depressivo no 

teste do desamparo aprendido pode ser a razão para a maior extensão do dano oxidativo 

visto no CPF dos animais desamparados. Cerqueira e colaboradores (2007) acharam 
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redução do volume do CPFm nas camadas de neurônios superiores, onde há inserção 

das conexões glutamatérgicas vindas do hipocampo; a redução do volume cortical é 

causada pela retração ou atrofia dendrítica, pois não foi observada perda de neurônios. 

Em outro trabalho, o mesmo grupo mostrou diminuição do comprimento dos dendritos 

do CPFm após tratamento crônico com glicocorticóides (CERQUEIRA et al., 2007). 

Levando-se em consideração que um dos maiores alvos de oxidação de proteínas é o 

citoesqueleto, e que a desestruturação da sua morfologia é a principal causa para atrofia 

e retração dos dendritos (ZLATKOVIĆ et al., 2014), estas evidências corroboram a 

existência de dano oxidativo no CPF de animais expostos a estresse, conforme visto 

neste trabalho (Fig. 11 e12).  

O dano oxidativo pode ocorrer por aumento de EROs e ERNs ou diminuição das 

defesas anti-oxidantes do organismo. Não se pode afirmar com precisão qual 

mecanismo ocorre nos animais desamparados do presente trabalho, porém, há razões 

para o aumento de ERO e ERN. Isso porque o comportamento desamparado foi 

relacionado ao fortalecimento de sinapses excitatórias no CPFm, em contrapartida, 

animais resilientes apresentaram sinapses fracas, e sabe-se que o glutamato pode 

desencadear estresse oxidativo pelo aumento do influxo de cálcio nas células (WANG et 

al., 2014). Ademais, glicocorticóides aumentados podem induzir citotoxicidade e 

citocinas pró-inflamatórias produzem ERO e ERN (MAILLY et al., 1999; MCEWEN, 

1999; WEISS et al., 1993). Além disso, num modelo de estresse crônico imprevisível 

não foi visto alteração de duas das principais enzimas anti-oxidantes no cérebro dos 

animais (FARIA et al., 2014). 

Hipocampo 24 h e 48 h 

Interessante notar que o hipocampo parece ser menos suscetível ao estresse oxidativo, 

não apresentando aumento de proteínas carboniladas nem MDA neste trabalho (Fig. 13 

e 14). Este fato também foi observado por Zlátkovic e colaboradores (2014) em seu 

trabalho comparando marcadores de estresse e dano oxidativo e defesas antioxidantes 

em diversos protocolos de estresse. Sob estímulo estressor agudo, o CPF apresentou 

dano aos lipídeos sem redução das defesas antioxidantes, enquanto o hipocampo não 

sofreu dano oxidativo nem alteração das enzimas antioxidantes (ZLATOVIC et al., 
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2014). Quando sob a perspectiva da transmissão sináptica, o CPF mostrou-se mais 

sensível ao estresse crônico quando comparado ao hipocampo, expressando mais 

proteínas de exocitose (MULLER et al., 2011). Também, 20 minutos de contenção em 

ratos promoveu maior liberação de glutamato no CPF do que no hipocampo e estriado 

destes animais (MOGHADDAM, 1993). Juntos, são indicativas para a maior 

vulnerabilidade do CPF para o dano oxidativo após exposição ao estresse quando 

comparado ao hipocampo. 

Animais resilientes 

Os animais considerados resilientes se comportaram como animais expostos ao estímulo 

aversivo controlável, capazes de flexibilização comportamental típica do CPF. Neste 

contexto, é provável que um conjunto de predisposições genéticas e ambientais 

individuais, prévias à sessão de indução, sejam chave para o desencadeamento do 

comportamento resiliente (FEDER; NESTLER; CHARNEY, 2009; MAIER et al., 

2015). No que diz respeito à fisiologia destes animais, alguns fatores relatados na 

literatura são conhecidos mediadores neurais do fenótipo; são eles: a capacidade de 

conter a resposta inicial do CRH ao estímulo estressor agudo; a ativação moderada do 

eixo HHA com menor liberação de glicocorticóide após estresse; e maiores 

concentrações plasmáticas do hormônio esteróide  desidroepiandrosterona (DHEA), que 

liberado pela glândula suprarrenal produz efeitos anti-oxidantes e anti-inflamatórios 

(CHARNEY, 2004; FEDER; NESTLER; CHARNEY, 2009; RUSSO et al., 2012). No 

caso do dano oxidativo estudado neste trabalho, seria esperado que os animais 

resilientes apresentassem menor dano oxidativo quando comparados a animais 

desamparados, como consequência do menor recrutamento dos mecanismos que 

ocorrem no desamparo. De fato, quando a sessão teste aconteceu 24 h após a sessão de 

indução, os animais que escaparam mais rapidamente dos choques tiveram menores 

concentrações de MDA no soro e no CPF (Fig. 9 e 11).  

Desamparo Aprendido 24 h x 48 h 

A comparação entre os dias 2 e 3 no protocolo de desamparo aprendido mostra que o 

comportamento desamparado permanece até 48 h após a sessão de indução e os 
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marcadores de dano oxidativo também se mantêm. Porém, a proximidade ao evento 

estressor incontrolável da sessão de indução possibilita comparação mais aproximada 

das mudanças fisiológicas que ocorrem na geração do desamparo, devido à 

metabolização e excreção dos compostos resultantes da oxidação pelo organismo 

(DALLE-DONNE et al., 2006). Nos dias 2 e 3, os animais são expostos aos choques 

novamente, porém agora controláveis e com o número de ciclos de choques 6 vezes 

reduzido. Segundo Maier e colaboradores (2006), os mecanismos fisiológicos que 

regulam os comportamentos dos animais desamparados nos dias 2 e 3 seriam os 

mesmos do dia 1. Porém, por enfrentarem uma sessão mais curta, o dano oxidativo 

também seria menor. Afinal, diferentes estressores provocam liberações de 

glicocorticóides específicas a cada evento e diferentes ativações do eixo HHA, mesmo 

no caso do estresse agudo (ZLATKOVIĆ et al., 2014). Logo, ao comparar o modelo de 

desamparo aprendido deste trabalho com os modelos de estresse agudo da literatura, 

considera-se que a avaliação dos parâmetros bioquímicos foi feita 24 h ou 48 h após o 

evento de estresse.  

Estresse Oxidativo, Citocinas e IDO 

Ainda que não seja possível chegar a uma conclusão definitiva, é plausível conjecturar 

que o dano oxidativo observado no CPF dos animais submetidos ao desamparo 

aprendido deste trabalho pode ter sido induzido pela transmissão serotoninérgica do 

NDR para o CPF, após o evento de estresse incontrolável no dia de indução do 

desamparo, como discutido acima (AMAT et al., 2005). Isso pois o hipocampo não 

apresentou dano oxidativo e ambas estruturas não mostraram aumento de citocinas pró-

inflamatórias nem quinurenina 24 h após o evento de indução do desamparo. Contudo, 

pode ser que as citocinas estivessem transitoriamente elevadas, ou ainda outras 

alterações estivessem ocorrendo em áreas cerebrais distintas e em uma janela temporal 

diferente da analisada neste trabalho. 

A citocina anti-inflamatória IL-10 não apresentou diferença significativa no CPF e no 

hipocampo dos animais 24 h após a exposição ao estresse de indução do desamparo, 

reforçando os dados da literatura: camundongos machos knockout para IL-10 expostos a 

uma bateria de testes de ansiedade e desespero comportamental não apresentaram 
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comportamento alterado em relação ao controle (MESQUITA et al., 2008). Houve, 

porém, correlação positiva entre a quantidade de quinurenina produzida no hipocampo 

dos animais submetidos ao protocolo comportamental e a concentração de IL-10. 

Resultado similar foi visto por Deac e colaboradores (2016), a forte correlação positiva 

entre a quinurenina e a IL-10 encontrada no soro de humanos saudáveis pode ocorrer 

por meio do receptor hidrocarboneto aril. Este receptor é responsável pela diferenciação 

de células T, e estas por sua vez são importantes indutoras da citocina anti-inflamatória 

IL-10. A quinurenina liga-se no receptor hidrocarboneto aril e estabelece um 

mecanismo de feedback negativo para a quinurenina através da regulação da inflamação 

aguda inicial, mantendo um equilíbrio entre a inflamação e a supressão da resposta 

imune (DEAC et al., 2016). 

Modelo de depressão induzida por administração de LPS 

Comportamento doentio 

O modelo de indução de comportamento do tipo depressivo em camundongos pela 

administração de LPS foi eficaz em produzir o fenótipo depressivo nos animais deste 

trabalho, verificado pela maior imobilidade no teste de suspensão pela cauda. Os 

animais que receberam salina 24 h antes do teste apresentaram imobilidade mais baixa 

quando comparados aos animais que receberam LPS 24 h antes. 

A administração de LPS também induziu um comportamento doentio nos animais, 

acompanhado nas primeiras 6 h após a injeção (Fig. 15). Foi observada redução da 

temperatura retal em comparação com os animais que receberam salina (Fig. 15a), que é 

resultado do processo inflamatório nos animais. A literatura mostra que citocinas pró-

inflamatórias liberadas durante a infecção causam aumento da temperatura retal em 

camundongos, principalmente pela ação da IL-1β e IL-6 atuando no hipotálamo (INUI, 

2001). Porém, outros trabalhos mostram que o efeito pirógeno do LPS depende da 

espécie e linhagem de animal utilizada, sendo encontradas algumas discrepâncias; por 

exemplo, em aves foi observado febre após a administração sistêmica de LPS, em ratos, 

a temperatura corporal reduziu nas primeiras 2 h e aumentou em seguida, e em 

camundongos não foi observado febre, mas somente hipotermia (FRAIFELD; 
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KAPLANSKI, 1998; ROMANOVSKY et al., 2005). Essa mesma condição foi 

replicada no laboratório anteriormente e considera-se uma característica dos animais e 

das condições experimentais (MEDEIROS et al., 2015). O estado doentio também foi 

caracterizado por diminuição da ingestão de comida e água e consequente redução do 

peso corporal (Fig. 15b e c), resultados do efeito anorexígeno da toxina bacteriana 

(LANGHANS, 2007). As citocinas pró-inflamatórias mais uma vez tem um papel neste 

comportamento, agindo junto com diversos reguladores e promovendo a secreção de 

leptina, produzida no tecido adiposo periférico e liberada no sangue, que sinaliza a 

inibição do comportamento alimentar ao sistema nervoso central (INUI, 2001; 

LANGHANS, 2007).  

Foi observado na literatura que os animais apresentam redução da atividade locomotora 

nas primeiras 6 h após a administração de LPS (FRENOIS et al., 2007). Assim cabe 

uma discussão sobre o valor adaptativo do comportamento doentio, pois a invasão por 

um patógeno exige a resposta imunológica do organismo, que demanda elevado gasto 

energético (DANTZER, 2004). As citocinas pró-inflamatórias produzidas na periferia 

pela resposta imune aguda sinalizam ao sistema nervoso central e atenuam os processos 

que consomem mais energia, como a locomoção, reprodução e alguns processos 

cognitivos, para que a energia metabólica produzida possa ser direcionada para o 

combate à infecção (LEONARD; MAES, 2012). Seria uma adaptação evolutiva 

conservada entre as espécies; e até vários sintomas relatados por pacientes humanos são 

letargia, retardo psicomotor, menor libido, perda de apetite, baixa capacidade de 

concentração etc. (LEONARD; MAES, 2012). O comportamento doentio pode ser visto 

como uma estratégia fundamental para a sobrevivência do organismo (DANTZER 

2004).  

De mesma importância que a geração do comportamento doentio é a sua regressão a fim 

de que o indivíduo restabeleça o comportamento usual, assim, a atividade das citocinas 

precisa ser muito bem regulada na sua intensidade e duração (DANTZER, 2004). No 

modelo de injeção de LPS, o comportamento doentio regride em 24 h, a temperatura 

retal retorna ao basal, e a distância percorrida pelos animais no teste do campo aberto se 

equipara aos animais salina, significando que não há hipolocomoção, que também foi 
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visto no presente trabalho (Fig. 15d; FRENOIS et al., 2007; DANTZER et al., 2008). 

Não é mais possível detectar citocinas pró-inflamatórias periféricas, o que evidencia o 

fim do estado inflamatório na periferia (Fig. 16; FRENOIS et al., 2007; MEDEIROS et 

al., 2015).  

Entretanto, no teste de suspensão pela cauda, realizado 24h após a administração de 

LPS, os animais apresentaram aumento da imobilidade quando comparados com 

animais salina. Este achado já foi extensamente reproduzido na literatura, como no nado 

forçado e no consumo de solução de sacarose, corroborando o perfil do tipo depressivo 

dos animais após exposição à toxina bacteriana, uma indicação de inflamação central 

(CUSTODIO et al., 2013; DANTZER et al., 2008b; FRENOIS et al., 2007; YIRMIYA, 

1996).  

Verificação das concentrações das citocinas em animais submetidos ao modelo de 

administração de LPS 

A medida das citocinas pró-inflamatórias no sistema nervoso central e periférico é 

crucial para a discussão da etiologia do comportamento do tipo depressivo visto após a 

administração de LPS.  

Soro 

A literatura mostra que a inflamação periférica em doses baixas de LPS, como a usada 

neste trabalho, é transitória e em 24 h não há mais citocinas no soro dos animais; o 

comportamento doentio desencadeado pela infecção também desaparece (MEDEIROS 

et al. 2015). Estes resultados foram em parte encontrados neste trabalho: não se 

observou mais comportamento doentio 24 h após a injeção de LPS, e não foi possível 

detectar concentrações significativas de IL-1β, TNFα e IL-10 no soro dos animais que 

receberam a toxina bacteriana. Já a IL-6 encontra-se levemente aumentada no soro dos 

animais que receberam LPS em comparação aos animais que receberam salina e ao 

grupo controle. Entretanto, há uma variação grande nas concentrações dessa citocina 

entre os indivíduos, o que pode ser remanescente do pico da resposta imune ocorrida 

algumas horas antes, decorrente da infecção (BIESMANS et al., 2013; MEDEIROS et 

al., 2015) (Fig. 16).  
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CPF e Hipocampo 

Evidências apontam para a existência de uma inflamação central prolongada em 

comparação com a periférica, foi observado aumento de citocinas pró-inflamatórias em 

áreas do sistema límbico 24 h após a injeção de LPS (CUSTODIO et al., 2013; 

ERICKSON; BANKS, 2011; WEI et al., 2015). Em modelos de sepse, a inflamação 

central pode durar até 10 meses (QIN et al., 2007). Porém, alguns trabalhos não 

encontraram níveis aumentados das citocinas ou acharam diferença significativa 

somente quando a dose de LPS é maior do que a usada neste trabalho, ou ainda após 

administrações repetidas de LPS que aumentam a severidade da inflamação 

(BIESMANS et al., 2013; ERICKSON; BANKS, 2011; GODBOUT et al., 2005). A 

medida de IL-1β, TNFα e IL-10 vista neste trabalho não resultaram em diferenças 

significativas entre os grupos tratados com LPS, salina ou controle nas áreas do cérebro 

(Fig. 17 e 18), o que pode ser evidência para o fim da inflamação central, quando os 

níveis de citocinas já retornaram aos níveis basais, assim como a inflamação periférica 

(BIESMANS et al., 2013; SIMONI et al., 1995). Foi visto porém uma discreta diferença 

significativa no CPF entre os grupos que receberam LPS e salina para a concentração da 

IL-6 (Fig. 17a). O grupo salina apresentou também diferença significativa em 

comparação ao grupo controle, todavia, no grupo controle há um animal com 

concentração de IL-6 estranhamente elevado. Este resultado pode ser decorrente de uma 

alteração neste animal somente, causada pelo ambiente e/ou pela história dele, sendo 

necessário e recomendável aumentar o número amostral dos grupos para maior 

segurança estatística dos resultados (GIBB et al., 2011; HILDEBRAND et al., 2013).  

A IL-6 elevada no CPF dos animais que receberam LPS é reforçada pela correlação 

desta com o comportamento neste trabalho. Os animais que apresentaram maior 

imobilidade no teste de suspensão pela cauda tinham maiores concentrações de IL-6 no 

CPF, corroborando a literatura que mostra que o comportamento do tipo depressivo se 

correlaciona com as concentrações da IL-6 (MAES et al., 2014; RAWDIN et al., 2013). 

Esta citocina aumentada no CPF dos animais 24 h após a administração de LPS pode 

provocar o dano oxidativo visto neste grupo, pois, como se sabe, citocinas pró-
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inflamatórias estão correlacionadas ao estresse oxidativo (HALLIWELL, 2006; 

LEONARD; MAES, 2012; MAES et al., 2011b; RAWDIN et al., 2013). 

O comportamento dos animais no teste de suspensão pela cauda foi negativamente 

correlacionado à concentração da IL-10 no hipocampo dos animais (Fig. 18d). Este 

resultado corrobora a ainda incipiente literatura que correlaciona IL-10 e depressão 

(MESQUITA et al., 2008; RAWDIN et al., 2013). Em um estudo com pacientes 

depressivos, apesar de não ser possível detectar diferença estatística entre as 

concentrações de IL-10 no soro destes pacientes quando comparados aos controles, foi 

observado que aqueles pacientes com maiores concentrações de IL-10 tiveram início do 

transtorno depressivo posterior e sintomas menos severos do que pacientes com 

menores concentrações sorológicas de IL-10 (GAZAL et al., 2015). E a administração 

intracerebroventricular de IL-10 em ratos que receberam LPS central ou perifericamente 

atenuou os efeitos comportamentais induzidos pela toxina bacteriana (BLUTHÉ et al., 

1999). 

Avaliação da atividade enzimática da IDO em animais submetidos ao modelo de 

administração de LPS 

A atividade da enzima IDO foi avaliada no soro, CPF e hipocampo dos camundongos e 

foi constatada alteração na quinurenina produzida pela atividade enzimática, 24 h após a 

administração de LPS no CPF e hipocampo dos animais. 

Soro 

Não foi encontrada diferença significativa para a quinurenina periférica 24 h após 

administração de LPS (Fig. 19). Este resultado pode ser devido à janela temporal 

utilizada, na qual os níveis de quinurenina já podem ter sido metabolizados nos 

compostos posteriores da via catabólica da quinurenina, ou que a ativação transitória de 

citocinas periféricas não tenham sido suficientes para ativar esta via na periferia.  

CPF 

Foi observado nos resultados deste trabalho que a concentração da quinurenina no CPF 

dos animais que receberam LPS mostrou-se aumentada em relação aos animais que 

receberam salina, bem como aos animais controle (Fig. 19b). Foi observada também 
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uma correlação positiva entre a concentração da IL-6 no CPF dos animais que 

receberam LPS ou salina e a concentração de quinurenina produzida em 1 h de ensaio 

enzimático. Sabe-se que as citocinas pró-inflamatórias podem induzir a atividade da 

enzima IDO e promover maior produção de quinurenina localmente (DANTZER et al., 

2008a; MILLER et al., 2013; O’CONNOR et al., 2009b). Assim, é possível que o 

aumento da quinurenina observado no CPF dos animais que receberam LPS foi causado 

pelo aumento de IL-6, principalmente. A quinurenina, ao ser degradada nos passos 

subsequentes da cadeia de metabolização, dá origem a dois subprodutos: o ácido 

quinurênico e o ácido quinulínico, dos quais o ácido quinurênico é agonista 

glutamatérgico e citotóxico (BALL et al., 2009). O dano oxidativo observado no CPF 

dos animais que receberam LPS pode ser decorrente do aumento da metabolização da 

quinurenina em ácido quinurênico. 

Hipocampo 

No hipocampo dos animais que receberam LPS foi visto menor quantidade de 

quinurenina produzida após uma hora de ensaio em comparação a animais que 

receberam salina ou controles (Fig. 19c). Este resultado é inesperado, pois alguns 

artigos encontraram aumento de quinurenina ou aumento da expressão da enzima IDO 

no hipocampo dos animais que receberam LPS (PARROTT; REDUS; O’CONNOR, 

2016). Porém, outros grupos acharam que a expressão da IDO foi transitoriamente 

induzida pelo LPS às 6 h, retornando ao nível basal às 12 h; a atividade enzimática 

atinge um pico às 8 h permanecendo elevada até 18 h após a administração de LPS e 

retorna gradualmente ao basal 24 h após o início da inflamação (FU et al., 2010). 

Resultado semelhante foi encontrado por O’Connor e colaboradores (2008), no qual foi 

observado maior expressão de IDO RNAm 4 h após administração de LPS, não sendo 

mais possível detectar expressão da enzima 24 h depois. O trabalho de Browne e 

colaboradores verificou a influência de duas linhagens diferentes de camundongos na 

resposta inflamatória e na expressão da IDO, constatando que a linhagem BALB/c é 

mais sensível na ativação imunológica e neuroendócrina em resposta ao LPS ou a um 

estresse agudo do que a linhagem C57BL/6 (BROWNE et al., 2012). Este é um fator 

que deve ser levado em conta ao comparar os resultados da literatura.  
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Neste trabalho, é possível que a ativação da IDO no hipocampo tenha ocorrido algumas 

horas antes do verificado; e que no momento da análise bioquímica outras enzimas 

posteriores da cadeia da quinurenina estejam elevadas, fazendo com que a quantidade 

detectada de quinurenina no hipocampo seja menor do que a detectada no controle ou 

no grupo salina, por já ter sido metabolizada. Conforme também visto na literatura, 24 h 

após a administração de LPS a expressão da enzima quinurenina-3-monoxigenase, 

enzima seguinte da cadeia da quinurenina que a transforma em seu metabólico tóxico, 

está aumentada no hipocampo (CONNOR et al., 2008). O metabólito da quinurenina 

decorrente da enzima quinurenina-3-monoxigenase poderia desencadear o dano 

oxidativo visto neste trabalho no hipocampo dos animais que receberam LPS, e até 

desencadear o comportamento do tipo depressivo conforme proposto na literatura 

(PARROTT; CONNOR, 2016). 

Avaliação do Dano Oxidativo em animais submetidos ao modelo de administração de 

LPS 

Sob o ponto de vista do estresse oxidativo, de maneira geral, foi constatado aumento de 

dano oxidativo no soro, CPF e hipocampo dos animais que receberam LPS em 

comparação aos animais que receberam salina e também houve diferença em relação 

aos animais controle, que não foram expostos ao desafio comportamental (Tabela 2).  

Dano oxidativo e inflamação 

Observa-se uma consistência entre as estruturas celulares onde o dano oxidativo ocorreu 

para os animais submetidos ao desamparo aprendido, porém para os animais que 

receberam LPS ou salina há uma variação entre o dano oxidativo ocorrido às proteínas e 

aos lipídeos. EROs e ERNs podem danificar qualquer tipo de biomolécula e o dano às 

proteínas, lipídeos e DNA pode ser concomitante ou não, pois o alvo celular do estresse 

oxidativo depende do tipo de célula, da natureza do estímulo estressor imposto 

(formação de espécie radical ou não radical), do sítio de geração (intra ou extra celular), 

da proximidade das EROs com o alvo específico e a severidade do estímulo (DALLE-

DONNE et al., 2003a).  
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O teste de peroxidação lipídica pode ser mais sensível devido às propriedades 

intrínsecas das células, especialmente dos neurônios; a constituição abundante em 

lipídeos poliinsaturados nas membranas celulares e a forma alongada dos dendritos são 

alvos fácies para ação de EROs ou ERNs e, portanto, há maior formação de MDA 

(HALLIWELL, 2006). Porém, proteínas carboniladas são geralmente mais estáveis 

quando comparadas com MDA e parecem ser um fenômeno comum durante a oxidação, 

logo são também um ótimo parâmetro para medir dano oxidativo (DALLE-DONNE et 

al., 2003a, 2003b).  

Neste contexto, uma abordagem interessante para interpretar os resultados do dano 

oxidativo para o modelo de administração de LPS é investigar as principais EROs e 

ERNs produzidas durante o processo inflamatório. Nos últimos 20 anos houve uma 

mudança de paradigma na pesquisa de estresse oxidativo. Desde então se passou a 

considerar a função sinalizadora das EROs e ERNs e cuja produção é delicadamente 

regulada como parte da rotina celular (D’AUTRÉAUX; TOLEDANO, 2007; 

HENSLEY et al., 2000). Sabe-se que o radical NO e a H2O2 são produzidos na 

sinalização intracelular do processo inflamatório. O NO é vasodilatador e inibidor da 

agregação plaquetária, é produzido por macrófagos e microglia para eliminação do 

patógeno e para sinalização intracelular de apoptose ou proliferação (COLEMAN, 

2001; KORHONEN et al., 2005). 

Já o H2O2 age em fatores de transcrição do DNA principalmente da família NF κB, um 

complexo de proteínas ativadas pela reação de redução em domínios sensíveis; 

inclusive, o passo comum a todas as vias de transcrição de sinal de ativação redox-

sensíveis é a presença de uma proteína quinase intermediária ativada pela fosforilação 

de subunidades específicas (HENSLEY et al. 2000). O H2O2 endógeno age como 

segundo mensageiro para estimular a cascata de proteína quinase ligada à expressão de 

genes inflamatórios e de controle do ciclo celular (HENSLEY et al. 2000).  

A síntese de NO acontece catalizada por uma família de enzimas, chamadas NO 

sintetases (NOS) e até agora foram caracterizadas três isoformas, duas delas são 

constitutivas presentes em neurônios central e periféricos (NOSn) e no endotélio 

(NOSe), ativadas pela alteração da concentração de cálcio intracelular (COLEMAN, 
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2001; KORHONEN et al., 2005). A NO sintetase induzida (NOSi) é produzida pelas 

citocinas IL-1, TNFα e INFγ e é responsável por produções até 1000 vezes maiores de 

NO, por horas, dias ou até períodos mais prolongados (COLEMAN, 2001; 

KORHONEN et al., 2005). Dependendo se há reação com um metal, o NO pode exercer 

seu efeito sinalizador direta ou indiretamente: ele age diretamente quando produzido 

pelas isoformas constitutivas em baixas concentrações; e age indiretamente quando 

produzido pela NOSi em elevada concentração, o que desencadeia o efeito patológico 

do NO (DAVIS et al., 2001). A resposta imune aumenta a produção do radical 

superóxido O2
-•, que quando reage com o NO, forma o potente oxidante ONOO-. A 

molécula de NO também pode se autoxidar e formar os derivados NO2
- e NO3

-, e como 

o NO e O2 são mais solúveis nas camadas lipídicas, a taxa de autoxidação aumenta 

dramaticamente neste local (DAVIS et al., 2001). A reação com lipídeos é iniciada pelo 

ataque aos ácidos graxos poliinsaturados por qualquer substância capaz de sequestrar 

um átomo de hidrogênio da cadeia lateral: quanto maior o número de ligações duplas, 

mais fácil essa reação ocorre. A molécula formada se rearranja e reage com O2 dando 

origem a novos compostos oxidativos, como o radical peróxido, que propaga a reação 

em cadeia pela membrana (HALLIWELL; CHIRICO, 1993). 

A simples mistura de um sal de ferro com H2O2 é suficiente para a formação do radical 

hidroxila OH-•, a mistura com cobre ocorre com uma velocidade ainda maior, a 

reatividade do radical hidroxila é tão grande que reage imediatamente com qualquer 

molécula biológica ao redor, produzindo compostos secundários de reatividade variável 

(HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1984). A reação primeiramente descrita em 1984 é 

chamada de reação de Fenton e é a mais importante para o dano oxidativo que ocorre 

em ambiente biológico e também o mecanismo mais comum para a formação de 

proteínas carboniladas em células vivas: o radical hidroxila oxida a cadeia de 

aminoácidos laterais ou promove a quebra da cadeia da proteína resultando na formação 

de grupos carbonil (KOHEN; NYSKA, 2002; MOLLER; ROGOWSKA-

WRZESINSKA; RAO, 2011).  
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Soro 

Foi encontrado nos resultados do presente trabalho maior dano oxidativo aos lipídeos do 

grupo que recebeu LPS em comparação ao grupo salina. A inflamação e aumento das 

citocinas periféricas podem ser responsáveis por esse resultado, conforme sugerido na 

literatura (LEONARD; MAES, 2012; MAES et al., 2009). Esse resultado pode estar 

relacionado ao comportamento do tipo depressivo apresentado pelo grupo LPS; como é 

visto na literatura aumento do dano oxidativo no soro de pacientes depressivos 

(FORLENZA; MILLER, 2006). 

Houve também maior peroxidação lipídica no soro dos animais que receberam salina 

em comparação aos animais controle, evidenciando um efeito do teste de suspensão pela 

cauda no dano oxidativo periférico (Fig. 21). Pode-se ressaltar o aumento do dano aos 

lipídeos provavelmente causado pela reação do NO� com o ferro presente na 

hemoglobina, tornando-se um potente indutor de peroxidação lipídica (HALLIWELL, 

2006). Assim como foi comentado para o modelo de desamparo aprendido, o soro pode 

ser visto como um bom indicador do estresse fisiológico central e periférico, e um 

interessante alvo para o estudo de transtornos de humor em pacientes (SARANDOL et 

al., 2007).  

CPF e Hipocampo 

Há aumento de proteínas carboniladas no CPF dos animais que receberam LPS em 

comparação aos animais que receberam salina e correlação positiva entre o 

comportamento do tipo depressivo e concentração de MDA em ambas regiões cerebrais. 

É possível que o dano oxidativo ocorrido ao CPF e hipocampo seja desencadeado pela 

inflamação central, decorrente da inflamação periférica induzida pela administração de 

LPS. O aumento das citocinas nas regiões límbicas promoveria a liberação e produção 

de NO e H2O2, entre outras EROs, que resulta em dano oxidativo às proteínas e aos 

lipídeos.  

Há um possível efeito do teste comportamental no dano oxidativo visto nos animais: o 

grupo que recebeu salina e o grupo que recebeu LPS, ambos submetidos ao teste de 

suspensão pela cauda, apresentaram aumento de proteínas carboniladas no hipocampo 
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quando comparados ao grupo controle (Fig. 22 e 23). Sabe-se que receptores de 

glutamato estão envolvidos no comportamento do tipo depressivo visto nos testes de 

desespero comportamental (BELOZERTSEVA et al., 2007; MANTOVANI et al., 2003; 

YUEN et al., 2009). O bloqueio de receptores glutamatérgicos teve efeitos 

antidepressivos no teste de suspensão pela cauda e nado forçado (BELOZERTSEVA et 

al., 2007). Logo, é possível que o teste de suspensão pela cauda promova liberação de 

glutamato. A maior mobilização de cálcio intracelular, em resposta à excitação 

glutamatérgica, aumenta também a produção e toxicidade do NO (COLEMAN, 2001; 

MANTOVANI et al., 2003). 

O comportamento do tipo depressivo visto nos animais deste trabalho pode estar 

relacionado ao dano oxidativo ocorrido ao CPF e hipocampo. A correlação significativa 

entre o tempo de imobilidade no teste de suspensão pela cauda e o nível de MDA 

argumenta a favor dessa hipótese, considerando que o maior tempo de imobilidade 

significaria maior severidade do comportamento do tipo depressivo, relacionado à 

extensão do dano oxidativo aos lipídeos (Fig. 22 e 23). Como foi visto na literatura: um 

marcador da resposta imunológica que exacerba a atividade do peróxido de hidrogênio e 

induz a NOSi, a neopterina é correlacionada à severidade da depressão e ao número de 

episódios da doença em humanos (WEISS et al. 1993; MAES et al., 2012). Discute-se 

que a depressão seja uma doença neurodegenerativa e que seus sintomas podem ser 

causados pela perda de neurônios nas áreas do sistema límbico (BAKUNINA; 

CARMINE; ZUNSZAIN, 2015; MOYLAN et al., 2013). É possível também que a ação 

das próprias citocinas induzam o comportamento do tipo depressivo, assim como fazem 

com o comportamento doentio (MAES et al., 2012; KUBERA et al., 2011). Porém, 

outros trabalhos colocam que os distúrbios de humor possam ser secundários à reposta 

imune inicial, possivelmente por alterarem o funcionamento do eixo HHA e as 

atividades e concentrações de monoaminas no sistema nervoso central (ANISMAN et 

al., 2002).  

Micróglia 

A ativação da micróglia é parte crucial das modificações observadas no cérebro, tanto 

no modelo de estresse externo, que é o desamparo aprendido, quanto no modelo de 
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estresse interno decorrente da administração de LPS. A micróglia é a célula imune inata 

do sistema nervoso central e pode ser estimulada por patógenos ou lesões teciduais; 

quando ativada, ela promove liberação de ERO e aumento da resposta inflamatória 

(BLOCK; ZECCA; HONG, 2007). É também nessa célula que a indução da IDO e 

produção de quinurenina acontecem (MYINT et al., 2007). Porém, considera-se que a 

micróglia não assume somente dois estados: ativado ou inativado, mas um espectro de 

ativação dependente do estímulo disparador, que desencadeia a produção de variadas 

combinações de citocinas pró ou anti-inflamatórias (RANSOHOFF; PERRY, 2009).  

Considerando os modelos de estresse externo, por exemplo: isolamento social, 

desamparo aprendido, eletrochoques, exposição a um predador etc. várias hipóteses 

discorrem acerca da ação dos glicocorticóides na supressão ou estimulação da produção 

de citocinas, uma delas propõe um modelo baseado numa progressão temporal dividida 

em percepção, defesa e recuperação. A fase de percepção iniciaria a partir da 

observação da ameaça e desencadeamento da resposta de estresse; a fase de defesa 

caracteriza a resposta de luta ou fuga do animal à ameaça, nela ocorreria a estimulação 

do eixo HHA e o pico da secreção de glicocorticóides; a terceira fase compreende a 

normalização dos níveis desse hormônio (FRANK; WATKINS; MAIER, 2013). O 

modelo propõe que a resposta de luta ou fuga e alta liberação de glicocorticóide 

representaria uma etapa imunossupressora e a recuperação daria início à etapa pró-

inflamatória, que promoveria a reparação de eventuais lesões (FRANK; WATKINS; 

MAIER, 2013). Logo, no caso do modelo animal do desamparo aprendido, no dia de 

indução do desamparo ocorreriam as duas primeiras fases: percepção da ameaça e 

defesa, essa última marcada por uma alta liberação de corticosterona e supressão 

imunológica. Algumas horas depois iniciaria a fase de recuperação, com diminuição do 

hormônio de estresse e ativação pró-inflamatória. 

Nos modelos de estresse interno, como: administração única ou repetida de doses do 

bacilo bacteriano BCG ou de LPS, a ativação da micróglia ocorre a partir das citocinas 

periféricas que posteriormente estimulam a inflamação central e liberação de 

glicocorticoides, também seguindo uma progressão temporal (HAAPAKOSKI et al., 

2015). A fase inicial no modelo de estresse interno é chamada de resposta imune aguda 

e, assim como no modelo de estresse externo, começa com a percepção do estímulo 
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nocivo; esse reconhecimento é feito pelas células da imunidade inata. A ativação dos 

receptores nessas células desencadeia uma cascata de sinalização que leva à expressão e 

liberação de citocinas, que por sua vez recrutam mais células da resposta inata e 

adaptativa, instalando o processo inflamatório (SLAVICH; IRWIN, 2014). As 

consequências fisiológicas e comportamentais locais e sistêmicas, respectivamente, são: 

inchaço, vermelhidão e dor; febre, retração social e comportamento doentio 

(DANTZER, 2004). É durante essa fase que ocorre ativação do eixo HHA pelas 

citocinas e liberação de glicocorticoides, que tem por objetivo suprimir a resposta imune 

para controlar a inflamação e impedir os danos decorrentes de uma hiperestimulação 

imune, compondo um mecanismo de feedback (IRWIN; COLE, 2011). A fase final é 

referente à recuperação do sistema, com normalização dos níveis de citocinas e 

resolução da inflamação. 

Interessante considerar que a exposição a um estímulo estressor agudo e/ou de média 

intensidade pode desencadear uma resposta imune preferencialmente anti-inflamatória e 

neuroprotetora; enquanto que estímulos crônicos ou demasiadamente intensos 

desencadeariam uma resposta pró-inflamatória neurotóxica (ANISMAN et al., 2002; 

ROHLEDER, 2014). Este pensamento evidencia a importância da janela temporal 

utilizada, assim como a natureza do estímulo estressor, que pode ativar a micróglia em 

diversos pontos do espectro e disparar intensidades de glicocorticóides e componentes 

da resposta inflamatória diferenciados, com predominância pró ou anti-inflamatória.  

Logo, se a liberação de glicocorticóides e a resposta inflamatória acontecem 

desencadeadas pelo desamparo aprendido ou pela administração de LPS as alterações 

nos mediadores da depressão podem variar. Nesse trabalho é possível observar que a 

citocina IL-6 correlaciona positivamente com o comportamento do tipo depressivo nos 

dois modelos animais, com diferença entre as regiões centrais afetadas: hipocampo no 

desamparo aprendido e CPF na administração de LPS. O dano oxidativo foi visto nas 

duas situações, sendo, talvez, uma importante consequência fisiológica da resposta ao 

estresse. A ativação da IDO variou entre os modelos. 

A compensação entre os mediadores da depressão e as alterações vistas em cada modelo 

de estresse interno ou externo sugere que diferentes caminhos fisiopatológicos ocorrem 

em cada caso; é interessante propor um paralelo entre os subtipos de transtorno 
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depressivo. Futuramente essas particularidades poderão se tornar biomarcadores no 

diagnóstico específico e pessoal do transtorno, conforme a literatura começa a apontar 

(HAAPAKOSKI et al., 2015; MAES et al., 2012a). 

 

Conclusão 

Foi visto nesse trabalho dano oxidativo central e periférico em ambos os modelos 

animais, e uma correlação positiva entre o comportamento do tipo depressivo e o dano 

oxidativo ocorrido aos lipídeos. O soro apresentou dano oxidativo nos dois modelos 

animais testados, mostrando-se um potencial marcador do transtorno depressivo. A 

citocina IL-6 foi correlacionada ao comportamento do tipo depressivo nos dois modelos 

animais. Já a enzima IDO foi aumentada no CPF do modelo de administração de LPS e 

diminuída no hipocampo do mesmo modelo, não apresentando diferença no modelo de 

desamparo aprendido.  

Em conclusão, os resultados desse trabalho corroboram a hipótese da ativação do 

sistema imune no evento depressivo verificado em dois modelos animais de depressão: 

um decorrente de estresse externo induzido pelo desamparo aprendido; e outro 

decorrente do estresse interno induzido por inflamação pela administração de LPS. A 

inflamação é um dos fatores que pode desencadear o dano oxidativo também verificado 

em ambos os modelos animais do presente trabalho. A ativação da enzima IDO foi 

observada com a particularidade da região central ou periférica, variando entre os 

modelos animais. Ainda muitos estudos são necessários para complementar o 

entendimento do equilíbrio entre os vários mediadores da depressão. 
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PROTOCOLO N.º 004/2015 

Professor/Pesquisador: ELAINE CRISTINA GAVIOLI 
 
 
 
 
 

Natal (RN), 24 de abril de 2015. 
 

Prezado Professor/Pesquisador, 

 
Vimos, através deste documento, informar que o projeto “INVESTIGAÇÃO DE 

PARÂMETROS BIOQUÍMICOS EM ANIMAIS RESILIENTES E SUSCETÍVEIS A MODELOS 

ANIMAIS DE DEPRESSÃO INDUZIDOS POR DESAMPARO APRENDIDO E ATIVAÇÃO DO 

SISTEMA IMUNOLÓGICO”, após análise das adequações, foi considerado APROVADO por 

esta Comissão. 

Informamos ainda que, segundo o Cap. 2, Art. 13 do Regimento, é função do 

professor/pesquisador responsável pelo projeto a elaboração de relatório(s) de 

acompanhamento que deverá(ão) ser entregue(s) dentro do(s) prazo(s) estabelecido(s) 

abaixo: 

- Relatório Final: ABRIL 2017 (30 dias após a conclusão do projeto). 

- Nº amostral: 174 Camundongos Swiss Machos 

- Procedência: Biotério do Depto de Biofísica e Farmacologia 

Agradecemos a sua atenção e nos colocamos a disposição para eventuais 

esclarecimentos. 

 
Cordialmente, 

 
 
 

Josy  Carolina Covan Pontes 
Coordenadora da CEUA 
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PROTOCOLO N.º 004/2015 (3) ADENDO 

Professor/Pesquisador: ELAINE CRISTINA GAVIOLI 
 
 

Natal (RN), 03 de fevereiro de 2016. 
 

 Certificamos que o ADENDO do projeto intitulado “Investigação de parâmetros 

bioquímicos em Animais Resilientes e Susceptíveis a modelos animais de Depressão 

induzidos por desamparo Aprendido e Ativação do Sistema Imunológico”, protocolo 

004/2015, sob a responsabilidade de ELAINE CRISTINA GAVIOLI, que envolve a produção, 

manutenção e/ou utilização de animais pertencentes ao filo Chordata, subfilo Vertebrata 

(exceto o homem), para fins de pesquisa científica encontra-se de acordo com os preceitos da 

Lei n.º 11.794, de 8 de outubro de 2008, do Decreto n.º 6.899, de 15 de julho de 2009, e com 

as normas editadas pelo Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal 

(CONCEA), e foi aprovado pela COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – CEUA/UFRN. 

Vigência do Projeto FEVEREIRO 2018 
Número de Animais Inclusão  59 

Aprovação prévia de 174 
TOTAL: 233 

Espécie/Linhagem Camundongos Swiss 
Peso/Idade  20-25g / 2-8 semanas 
Sexo Machos 
Origem Biotério do Depto de Biofísica e Farmacologia 

 

Informamos ainda que, segundo o Cap. 2, Art. 13 do Regimento, é função do 

professor/pesquisador responsável pelo projeto a elaboração de relatório de 

acompanhamento que deverá ser entregue tão logo a pesquisa for concluída. 

 

Josy  Carolina Covan Pontes 
Coordenadora da CEUA 


