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RESUMO 

Estudo dos efeitos neuroprotetores do ômega-3, liraglutide, risperidona e 
clozapina em um modelo neuroinflamatório induzido por poly i:c em cultura 
primária de células hipocampais. 
 
A exposição do cérebro a desafios imunes durante períodos críticos do 
desenvolvimento leva a alterações duradouras. Sabe-se que a exposição a 
patógenos durante períodos perinatais está relacionada ao desenvolvimento de 
processos inflamatórios que levam ao desenvolvimento de transtornos 
neurodesenvolvimentais como autismo e esquizofrenia. No momento atual, modelos 
animais de esquizofrenia por desafio imune, pré- ou neonatais, têm ganhado muita 
evidência. Um destes modelos envolve a administração perinatal do vírus mimético 
poly I:C.  Os mecanismos subjacentes ao desafio imune por poly I:C em animais 
neonatos não são completamente compreendidos, sendo estes de grande 
importância para o desenvolvimento de estratégias de prevenção contra transtornos 
neurodesenvolvimentais em idades precoces. Neste contexto, o objetivo do presente 
trabalho foi avaliar os efeitos neuroprotetores do ômega-3, liraglutide, risperidona ou 
clozapina na prevenção de alterações neuroinflamatórias em cultura de células 
neurais hipocampais expostas ao poly I:C.  As células hipocampais de camundongos 
Swiss foram obtidas de animais no primeiro dia de nascimento (P0) e submetidas ao 
poly I:C sozinho bem como tratadas simultaneamente com ômega-3, liraglutide, 
risperidona ou clozapina e incubadas por 72 horas. Células imersas somente em 
meio de cultura neurobasal enriquecido com o suplemento B27 foram utilizadas 
como controle. A viabilidade celular foi determinada pelo teste do MTT. Os seguintes 
parâmetros foram avaliados de acordo com as técnicas em parênteses: NFkBp50 e 
óxido nítrico sintase induzida -iNOS (imunofluorescência), NFkBp65 (imunoblot), 
nitrito (método de Griess), interleucina 6 - IL-6 e fator neurotrófico derivado do 
cérebro – BDNF (técnica de ELISA). Os resultados mostraram que as células 
neurais tratadas com Poly I: C apresentaram um aumento significativo de NFKBp65 
,NFKBp50, iNOS , Nitrito e IL-6, parâmetros estes que diminuiram significativamente 
em animais tratados de forma concomitante com poly I: C + ômega – 3 ou poly I:C + 
Liraglutide, sendo observado também que  o sobrenadante das culturas de 
neurônios hipocampais expostos ao ômega-3 apresentaram um alta quantidade de 
expressão do fator neurotrófico derivado do cérebro – BDNF. Os antipsicóticos 
atípicos clozapina e risperidona também demontraram uma redução destes 
parâmetros. Os resultados encontrados neste estudo indicam que a exposição de 
células hipocampais ao vírus mimético poly I: C possivelmente leva ao 
desenvolvimento da morte celular tanto por necrose como por apoptose e a 
adiminstração concominante com ômega -3 ou liraglutide seguindo o protocolo de 
prevenção revelou um efeito neuroprotetor, efeito este que envolve a redução da 
expressão da enzima iNOS, diminuindo a produção de oxido nítrico, inibindo a 
ativação das subunidades p50 e p65 do fator de transcrição NFkB. Além disso houve 
diminuição na produção de IL-6, em adição o ômega-3 parece ter seu efeito 
dependente da produção de BDNF. 
 
Palavras- Chaves: Neuroinflamação, neurodesenvolvimento, cultura primária de 
células hipocampais, poly I:C, ômega-3, clozapina, risperidona, liraglutide e 
neuroproteção. 
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ABSTRACT 
Study of the neuroprotective effects of omega -3 , liraglutide , clozapine and 
risperidone in a neuroinflammatory model induced by poly I: C in primary 
cultures of hippocampal cells. 
 
Exposing the brain to immune challenges during critical periods of development 
leads to lasting changes. It is known that exposure to pathogens during perinatal 
period is related to the development of inflammatory processes which lead to the 
development of neurodevelopmental disorders such as autism and schizophrenia. 
Currently, animal models of schizophrenia immune challenge, pre- or neonatal, have 
gained much evidence. One of these models involves perinatal administration of 
virus mimetic poly I: C. The mechanisms underlying the immune challenge by poly I: 
C in newborn animals are not fully understood, which are of great importance to the 
development of strategies for preventing neurodevelopmental disorders at early 
ages. In this context, the aim of this study was to evaluate the neuroprotective effects 
of omega-3, liraglutide, risperidone or clozapine in preventing neuroinflammatory 
changes in cultured hippocampal neural cells exposed to poly I: C. The hippocampal 
cells of Swiss mice were obtained from animals on the first day of birth (P0) and 
subjected to poly I: C alone and simultaneously treated with omega-3, liraglutide, 
risperidone or clozapine and incubated for 72 hours. Immersed cells only through 
neurobasal culture enriched with B27 supplement were used as control. Cell viability 
was determined by MTT test. The following parameters were evaluated according to 
the techniques in parentheses: NFkBp50 and inducible nitric oxide synthase -iNOS 
(immunofluorescence), NFkBp65 (immunoblot), nitrite (Griess method), interleukin 6 - 
IL-6 and brain-derived neurotrophic factor - BDNF (ELISA). The results showed that 
neural cells treated with Poly I: C had a significant increase NFKBp65, NFKBp50, 
iNOS, nitrite and IL-6 significantly decreased these parameters in the animals treated 
concomitantly with poly I: C + omega - 3 or poly I: C + Liraglutide also been observed 
that the supernatant of cultures of hippocampal neurons exposed to the omega-3 
showed an high amount of expression of brain-derived neurotrophic factor - BDNF. 
Atypical antipsychotics clozapine and risperidone also demonstrated decreased a 
reduction of these parameters. The results of this study indicate that exposure of 
hippocampal cells to the virus mimetic poly I: C leads to possible development of cell 
death either by necrosis and by apoptosis and concomitant adiminstração omega -3 
or liraglutide following the protocol prevention revealed an effect neuroprotective 
effect that this involves the reduction in iNOS expression, decreasing production of 
nitric oxide by inhibiting the activation of p50 and p65 subunits of NFkB transcription 
factor. In addition there was a decrease in IL-6 production in addition to omega-3 
appears to have its dependent effect of BDNF production. 
 
 
 
 
 
Key-words: Neuroinflammation, neurodevelopment, primary cultures of hippocampal 
cells, poly I: C, ômega-3, clozapine, risperidone, liraglutide and neuroprotection. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 NEURODESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento do cérebro é um processo notável. As células 

progenitoras nascem, se diferenciam e migram para seus locais finais. Axônios e 

dendritos formam importantes conexões sinápticas que preparam o campo cerebral 

para a codificação de informações potencialmente importantes para o resto da vida. 

No cérebro de mamíferos, sinapses e receptores são super produzidos e eliminados 

em até 50% durante duas fases da vida: imediatamente antes do nascimento e 

durante as transições de infância, adolescência, até a idade adulta. Este processo 

resulta em diferentes períodos críticos e sensíveis do desenvolvimento cerebral. Os 

circuitos neurais nociceptivos são formados durante os períodos embrionários, 

quando os estímulos dolorosos são normalmente ausentes ou limitados. Hoje, os 

procedimentos médicos com recém-nascidos que envolvem riscos para a saúde vão 

desde lesão tecidual e dor e os seus efeitos em longo prazo ainda são 

desconhecidos (ANDERSEN, 2003; RUDA et al, 2000). 

 

No cérebro de mamíferos  adultos, a neurogênese de células estaminais e 

progenitoras neurais prevalecem em duas regiões: na zona subgranular do giro 

denteado e na zona subventricular alinhanda aos ventrículos laterais. Os 

neuroblastos gerados migram para os locais apropriados e vão se diferenciar e 

amadurecer em células granulares e interneurônios do bulbo olfativo. Após lesão, 

tais como acidente vascular cerebral, os neuroblastos gerados na zona 

subventricular migram também para  áreas que não são normalmente neurogênicas, 

como por exemplo, striatum e córtex cerebral (EKDAHL, KOKAIA e LIDVALL , 2009). 

 

As diferentes etapas do período neurodesenvolvimental são apresentadas 

na Figura 1. 
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FIGURA 1- ETAPAS DO NEURODESENVOLVIMENTO 

 

 

Fonte: Adaptado DE ANDERSEN, SUSAN L. Trajectories of brain development: point of 

vulnerability or window of opportunity?.Neuroscience & Biobehavioral Reviews, v. 27, n. 1, 2003 

 

 

 

1.2 NEUROINFLAMAÇÃO 

 
A inflamação do sistema nervoso central (SNC) é geralmente associada a 

trauma e infecção. A neuroinflamação ocorre em estreita relação ao trauma, 

infecção, e doenças neurodegenerativas. Baixos níveis inflamatórios neuronais são 

considerados com um efeito benéfico e a neuroinflamação crônica pode ser 

prejudicial. O sistema imune inato consiste de receptores de reconhecimento 

padrão, macrófagos e o sistema complemento desempenhando um papel 

fundamental na homeostase do SNC após a lesão e infecção. Os componentes 
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imunológicos inatos também podem contribuir para neuroinflamação e 

neurodegeneração (SHASTRI, BONIFATI e KISHORE; 2013). 

 

Embora visto durante muitos anos como um órgão imune privilegiado, o 

sistema nervoso central contém muitos componentes do sistema imune, incluindo os 

componentes do sistema do complemento que são sintetizados por astrócitos, 

microglia, e neurônios. Aumentos na atividade neuronal em resposta a uma lesão 

tecidual podem conduzir a alterações na expressão de genes e mudanças 

prolongadas no sistema nervoso. O sistema complemento fornece um mecanismo 

de defesa inata contra microorganismos patogênicos e essas alterações funcionais 

parecem contribuir para a hiperalgesia e dor espontânea associadas à lesão de 

tecidos. A plasticidade neuronal envolve neuropeptídios, tais como dinorfina, 

substância P e peptídeo relacionado com o gene da calcitonina, e aminoácidos 

excitatórios, tais como o NMDA, que são mediadores químicos envolvidos no 

processamento nociceptivo (BONIFATI e KISHORE, 2007; DUBNER E RUDA,1992). 

 

Em estudos realizados com roedores, a inflamação do cérebro e a 

ativação da microglia foram prejudiciais para a sobrevivência dos neurônios do 

hipocampais mesmo depois dos animais terem nascido. Estímulos inflamatórios 

aplicados em culturas de fatias de hipocampo, tais como:  interferon-α, fator de 

necrose tumoral ,  lipopolissacarídeo, vírus da imunodeficiência humana-1 com 

revestimento proteico da glicoproteína 120, adenovírus e β-amiloide, aumentaram a 

síntese de numerosas quimiocinas e citocinas nas fatias do hipocampo, indicando 

que os fatores segregados por sítios da neuroinflamação são atraentes para as 

células progenitoras neuronais e sugerindo que as quimiocinas desempenham um 

papel importante neste processo (BELMADANI et al ,2006; EKDAHL, KOKAIA E 

LIDVALL ,2009). 

 

Apesar da sua apresentação diversificada, mecanismos inflamatórios 

podem contribuir para muitas desordens neurodegenerativas e em algumas a 

utilização de moduladores inflamatórios estão em uso clínico. A inflamação pode ter 

ações benéficas, assim como prejudiciais no sistema nervoso central, 

particularmente na reparação e recuperação. No entanto, vários alvos 

antiinflamatórios têm sido identificados como tratamentos putativos para desordens 
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do SNC, inicialmente em condições agudas, mas que também podem ser 

apropriadas para condições neurodegenerativas crónicas (ALLAN E ROTHWELL, 

2003). 

 

A noção inicial de que o cérebro representa um órgão incapaz de produzir 

uma resposta inflamatória a uma lesão, não deve ser mais utilizada. Com efeito, 

evidências acumuladas durante a última década mostraram que o sistema nervoso 

central pode montar uma resposta inflamatória bem definida para uma variedade de 

insultos incluindo trauma, isquemia, transplante, infecções virais, toxinas, bem como 

processos neurodegenerativos. Muitos aspectos centralmente derivados das mais 

variadas respostas inflamatórias, até certo ponto, originárias inicialmente de uma 

reação periférica, tornam a inflamação um componente chave de respostas de 

defesa do hospedeiro às lesões, sendo reconhecida como um dos principais 

contribuintes para alterações agudas e crônicas do sistema nervoso central ( ALLAN 

E ROTHWELL 2003; ARVIN et al ,1996). 

 

A neurodegeneração, a disfunção, a perda lenta e progressiva de 

neurônios e axónios no sistema nervoso central é a característica patológica 

principal de condições neurodegenerativas agudas e crónicas, tais como doença de 

Alzheimer e doença de Parkinson, infecções virais neurotrópicas, acidente vascular 

cerebral, distúrbios paraneoplásicos, lesão cerebral traumática e esclerose múltipla. 

Apesar dos diferentes eventos desencadeadores, uma característica comum é a 

ativação imunitária crónica, em particular, da microglia e dos macrófagos residentes 

do sistema nervoso central. Vale ressaltar que, além do papel patogénico das 

respostas imunes, inúmeras evidências emergentes indicam que tais respostas 

também são importantes para a neuroregeneração (AMOR et al ,2010).   

 

Diversos mecanismos celulares estão envolvidos na regulação e na 

liberação de substâncias pró-inflamatórias nos neurônios sensoriais. Existe um 

grande número de mediadores inflamatórios que ativam várias vias de transdução 

de sinal para aumentar a excitabilidade e a liberação de transmissores a partir de 

neurônios sensoriais. Alguns compostos liberados durante a lesão podem estimular 

ou sensibilizar os neurônios sensoriais, essas vias de sinalização intracelulares 

identificadas atualmente vão desde a expressão de mediadores inflamatórios 
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incluindo o sistema complemento, moléculas de adesão, enzimas ciclooxigenase 

com seus subprodutos e o aumento das citocinas. Em doença neurodegenerativas 

experimentais, clínicas e em estudos de intervenção com experimentos animais 

sugerem que vários destes fatores contribuem diretamente para lesão neuronal. 

Mais notavelmente, citocinas específicas, como a interleucina-1 (IL-1), têm sido 

implicadas pesadamente na neurodegeneração aguda (ALLAN E ROTHWELL, 

2003; ARVIN et al ,1996; RICHARDSON  e VASKO,2002). 

 

O papel da inflamação para a neurogênese tem, no entanto, uma 

explicação muito mais complexa. Evidências experimentais indicam que a microglia, 

em determinadas circunstâncias, pode ser benéfica e apoiar as diferentes etapas na 

neurogênese, desde a proliferação de células progenitoras, sobrevivência, migração 

e ate a diferenciação. A ativação da microglia, como indicador de inflamação, pode 

ou não ser antineurogênica, mas o resultado final é dependente do equilíbrio entre 

moléculas secretadas com ação anti e pró-inflamatória. A inflamação é uma reação 

de defesa contra diversos insultos, destinada a eliminar os agentes nocivos sendo 

capaz de inibir os seus efeitos prejudiciais. Ela consiste de uma deslumbrante 

variedade de mecanismos moleculares e celulares e uma intrincada rede de trabalho 

para mantê-los sob controle. Nas doenças neurodegenerativas, a inflamação pode 

ser desencadeada pela acumulação de proteínas com conformações anormais ou 

por sinais que emanam a partir dos neurônios lesionado (EKDAHL, KOKAIA E 

LIDVAL, 2009; WYSS- CORAY E MUCKE, 2002). 

 

Até que ponto a inflamação é benéfica para o tecido cerebral lesionado, e 

como ele contribui para os danos cerebrais secundários e perda neuronal 

progressiva? Existe uma dupla evidência, tanto um efeito benéfico, como um papel 

deletério da neuroinflamação após lesão cerebral traumática. A estimulação dos 

neurônios sensoriais produz vasodilatação, extravasamento de plasma, e 

hipersensibilidade, progressos foram feitos na compreensão da etiologia da 

inflamação neurogênica. Estudos têm-se centrado em grande parte no papel do 

péptido relacionado com o gene neuropeptídeo, a substância P e a calcitonina, que 

são liberados na periferia por ativação de neurônios sensoriais de pequeno diâmetro 

(MORGANTI-KOSSMANN, 2002; RICHARDSON E VASKO, 2002). 
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Atualmente, pesquisas abordando o papel da neuroinflamação estão 

ganhando muita evidência. Considera-se por neuroinflamação a ativação de células 

inflamatórias residentes no cerébro como, por exemplo, a microglia, podendo 

também envolver outras celulas linfoides (DOORDUIN et al., 2008). 

 

A inflamação é uma parte importante da fisiopatologia da lesão cerebral 

traumática. Embora o sistema nervoso central possua um mecanismo diferenciado 

dos outros órgãos, devido ao seu isolamento quase completo mediado pela barreira 

hematoencefalica, os principais passos que caracterizam a ativação imunitária 

dentro do cérebro vão seguir um cenário idêntico ao de outros órgãos. Os principais 

interventores nestes processos são os inúmeros mediadores imunes liberados após 

a lesão primária. Eles guiaram uma sequência de eventos, incluindo a expressão de 

moléculas de adesão, a infiltração celular e a secreção adicional de moléculas 

inflamatórias e fatores de crescimento, resultando em regeneração ou a morte 

celular (MORGANTI-KOSSMANN , 2002). 

 
A inflamação é uma reação de defesa contra diversos insultos, o papel da 

inflamação nos transtornos neurodesenvolvimentais e neurodegenerativos tem, no 

entanto, uma explicação muito mais complexa caracterizada pela ativação de vias 

de sinalização intracelulares associadas à expressão de inúmeros mediadores 

inflamatórios. 

 

1.3 ATIVAÇÃO IMUNE NA ETIOPATOGENIA DE TRANSTORNOS 

NEURODESENVOLVIMENTAIS  

 

Uma das primeiras investigações a relatar uma associação entre 

infecções virais e esquizofrenia foi conduzida na Finlândia (MASI et al.,2003). Estes 

pesquisadores observaram que fetos humanos expostos durante o segundo 

trimestre de gestação ao vírus da influenza A2, na epidemia de 1957, apresentavam 

risco mais elevado para esquizofrenia na vida adulta do que os não expostos. 

 

A ativação crônica do sistema imune de ratas durante a gestação por 

exposição a lipopolissacarídeos bacterianos (LPS) aumenta a atividade da enzima 
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tirosina hidroxilase (TH) no nucleus accumbens da prole adulta (AYALON et al., 

2004, JARSKOG 2007; BARKLEY ,1977). 

 

Diversos modelos de animais foram estabelecidos para explorar as 

consequências da ativação imune pré-natal no desenvolvimento cerebral. Os 

modelos atualmente existentes são baseados na exposição gestacional materna 

para o vírus da gripe humana, para o ácido mimético viral polyriboinosinic-

polyribocytidilic (Poly I: C), o lipopolissacarídeo bacteriano, a terebentina (um agente 

inflamatório local) ou citocinas inflamatórias. Estes modelos são fundamentais para o 

estabelecimento de relações causais e para a identificação de mecanismos celulares 

e moleculares que afetam o desenvolvimento normal do cérebro devido a 

exposições imunes no início da vida. Um aspecto importante dos modelos de 

ativação do sistema imunológico relacionados ao desenvolvimento cerebral é que 

eles permitem uma monitorização multi-facetada e longitudinal do processo da 

doença que se desenrola durante o curso de neurodesenvolvimento pré-natal até as 

fases da vida adulta (MEYER, 2014) 

 

A TH é a enzima limitante da síntese in vivo de dopamina (DA) e 

noradrenalina, e pode ser usada como um marcador pré-sináptico dopaminérgico. O 

aumento da atividade da TH no nucleus accumbens de ratos adultos expostos no 

período pré-natal ao LPS é acompanhado pelo aumento dos níveis basais de DA 

nesta área cerebral, bem como pelo aumento dos níveis do metabólito ácido 

dihidroxifenilacético (DOPAC) nas áreas mais dorsais do corpo estriado (JARSKOG 

2007; BARKLEY, 1977). 

 

Há evidências bioquímicas do aumento nos níveis de DA e seu metabólito 

DOPAC nas regiões estriatais dorsal e ventral. Curiosamente, os níveis basais 

anormais de DA e seus metabólitos parecem estar ligados ao aumento da atividade 

TH nessas regiões do cérebro, semelhante aos efeitos demonstrados nos modelos 

experimentais. 

 

Eventos perinatais e complicações durante o parto que levem à hipóxia ou 

isquemia podem causar danos ao hipocampo e córtex cerebral. Além disso, as 

alterações do meio intrauterino que têm sido ligadas à esquizofrenia também podem 
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aumentar os riscos para ocorrência de outros transtornos psiquiátricos (AKIL E 

WEINBERGER, 2000). 

 

Relatos assim nos dão inúmeras demonstrações que a ativação imune 

pré-natal por infecção viral pode afetar negativamente o desenvolvimento normal de 

todo o Sistema Nervoso Central. 

 

 

1.4 DESAFIO IMUNE PRÉ E PÓS-NATAL PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO 

DE POLY I:C E SUAS IMPLICAÇÕES NEURODESENVOLVIMENTAIS 

 

No modelo neurodesenvolvimental de esquizofrenia em roedores pela 

administração da substância Poly I:C, um poliribonucleotídeo sintético que provoca 

respostas imunes similares às observadas durante a infecção viral, a injeção em 

ratas grávidas leva a um amplo espectro das alterações vistas na esquizofrenia com 

a presença de déficits neuropatológicos relevantes e funcionais no animal adulto 

(MEYER et al., 2004). 

 

Usando técnicas de neuroimagem foi mostrado que a exposição in útero 

ao Poly I:C levou ao surgimento de anormalidades estruturais no cérebro dos 

animais, na idade adulta após o nascimento, associados com esquizofrenia, como: 

os ventrículos laterais aumentados e menor hipocampo (PRASAD, 2008 ; MACEDO 

et al., 2012).Especificamente, ocorre diferenças nos volumes do ventrículo esquerdo 

e do hipocampo entre 35 dias de idade nos animais que as mães receberam Poly I: 

C, mas que foram mais claramente evidentes aos 90 dias de idade (PIONTKEWITZ , 

ASSAF, WEINER, 2009).  

 

A utilização de modelos experimentais de ativação imune pré-natal e pós-

natal são ferramentas indispensáveis para confirmar a hipótese de associação entre 

a exposição à infecção e aumento do risco de comprometimento do 

desenvolvimento cerebral o que favorece a compreensão da etiopatogenia dos 

transtornos mentais. 
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Sabe-se na atualidade que injúrias no nascimento, durante as transições 

da infância e até mesmo em perídos antes da adolescência podem interferir sobre a 

formação final do cérebro adulto de um modo extremamente danoso, fato que por 

sua vez difere da exposição a esses mesmos elementos já na vida adulta 

(ANDERSEN, 2003; LENT, 2010). 

 

Em um estudo feito por IBI et al., (2009) buscou-se realizar um modelo de 

ativação imunitária em roedores durante um período de desenvolvimento cerebral  

correspondente ao estágio fetal referente ao segundo trimestre de gravidez de 

humanos. Foi injetado Poly I:C  repetidamente nos animais neonatos, durante 5 dias 

(2º ao 6º dias de nascidos),o que corresponde no cérebro humano ao 128º-158º dias 

de desenvolvimento dos eventos corticais e 93º-115º dias dos eventos límbicos. 

 

O modelo de desafio imunológico com  poly I: C é capaz de reproduzir os 

sintomas tanto positivos como negativos da esquizofrenia, tal modelo assemelha-se 

a neurobiologia e etiologia da esquizofrenia apresentando também um bom valor 

preditivo, sendo, portanto, uma importante ferramenta para identificação de novos 

alvos moleculares durante a vida pré-natal, adolescência e idade adulta que 

poderiam contribuir para o desenvolvimento de estratégias preventivas ou o 

tratamento desse transtorno mental devastador. Esses experimentos dão 

consideráveis evidências de que a ativação imune pré-natal por infecção pode afetar 

negativamente todo o desenvolvimento do sistema dopaminérgico 

mesocorticolimbico (MACÊDO et  al , 2012; AGUIAR et al., 2010). 

 

Os eventos neurodesenvolvimentais em animais possuem fases  

correspondentes ao desenvolvimento do cérebro humano, ferramenta que atua 

favorecendo a compreensão do uso de modelos animais na investigação cientifica 

dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos nos transtornos mentais (ANDERSEN, 

2003) 

 

A idade e as fases do desenvolvimento humano comparadas relativamente 

com as fases do desenvolvimento de ratos são apresentadas na Figura 2. 
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FIGURA 2- COMPARAÇÃO RELATIVA DE IDADES E FASES DO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO E DE RATOS. 

 

 

Fonte:  Adaptado de ANDERSEN, Susan L. Trajectories of brain development: point of vulnerability 

or window of opportunity?.Neuroscience & Biobehavioral Reviews, v. 27, n. 1, p. 3-18, 2003 

 

 

O modelo de estimulação neonatal por Poly I:C é sustentado também pela 

hipótese da ativação imune, onde fatores genéticos associados a insultos 

ambientais, como infecções virais pré-natais desencadeiam  manifestações 

comportamentais e fisiopatológicas deste transtorno. O  modelo de esquizofrenia por 

ativação imune neonatal traz inúmeras vantagens para o estudo desta patologia por 

ser um modelo neurodesenvolvimental atual e esclarecedor sobre a etiopatogenia 

desta patologia. Um modelo animal com relevância biológica ou clínica nas 

neurociências comportamentais é um importante indicador usado para estudar as 

reações do comportamento cerebral sob condições controladas com o objetivo de 

atingir um conhecimento aprofundado sobre o que se deseja estudar e possibilitar 

um prognóstico a cerca do mesmo ( MACÊDO et al, 2012; VAN DER STAAY, 2006). 

 

Os organismos multicelulares podem empregar um elevado número de 

defesas para combater a replicação viral, sendo um dos mais dramáticos a 

implementação de um processo de apoptose celular autônomo. O custo global para 
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a viabilidade de um organismo que perdeu células infectadas por apoptose pode ser 

pequena, se as células que morreram forem substituídas. Em contraste, o suicídio 

de células insubstituíveis, como os neurônios altamente especializados pode levar a 

um prejuízo extremamente critico e consequências até mesmo fatais. Os modelos 

animais por sua vez desempenham um papel central na investigação cientifica tendo 

relação com a compreensão dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos e 

diretamente associados com os transtornos mentais (HOLMES, 2003; ALLSOPP et 

al,1998). 

 

 

1.5 VIAS INTRACELULARES RELACIONADAS À ATIVAÇÃO IMUNE 

  

Através da aplicação recente de técnicas de biologia molecular, novos 

conceitos estão a emergir rapidamente para explicar os mecanismos moleculares 

associados com o desenvolvimento de lesão cerebral. Em particular, a importância 

de citocinas, especialmente o TNF alfa e IL-1β, bem como moléculas de adesão, 

tem sido enfatizadas na propagação e manutenção de uma resposta inflamatória do 

SNC. Após a infecção de neurônios humanos com o vírus da raiva houve um 

aumento na expressão dos genes para o interferon beta (IFN-β), dos genes para 

quimiocinas (CCL-5, CXCL-10), citocinas inflamatórias, interleucina 6,  fator de 

necrose tumoral e interleucina 1 alfa, conforme apresentado na Figura 3.  Em 

adição, a infecção pelo vírus da Herpes tipo 1 aumentou a produção de  IL- 6 e do 

fator regulador de interferon (PRÉHAUD et al , 2014; ARVIN et al, 1996). 

  

 As principais vias de sinalização dos transtornos psiquiátricos envolvidos com 

a resposta imune inata estão apresentadas na Figura 4. 



 

FIGURA 3-  ESQUEMA DA RESPOSTA IMUNE INATA A INFECÇÃO POR VÍRUS.

Fonte:PRÉHAUD, C., MÉGRET, F., LAFAGE, M., & LAFON, M. 
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distúrbios neuropsiquiátricos. Sistemas de modelos pré-clínicos baseados na 
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FIGURA 4- ENVOLVIMENTO DOS RECEPTORES TLR3 E TLR4 NAS VIAS DE 

SINALIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS NEUROPSIQUIÁTRICOS. 

 

FONTE: REISINGER, S., KHAN, D., KONG, E., BERGER, A., POLLAK, A., & POLLAK, D. D. The 
Poly (I: C)-induced maternal immune activation model in preclinical neuropsychiatric drug discovery. 
Pharmacology & therapeutics. 2015 
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A inflamação é um fator importante na patogênese de doenças 

neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, esclerose múltipla e durante 

infecções microbianas do sistema nervoso. As células da glia foram pensadas como 

sendo as principais contribuintes na produção de citocinas, quimiocinas e dos 

receptores Toll -like (TLR) expressos no cérebro. Hoje já se sabe que os neurônios 

humanos também expressam TLR -3, um importante receptor ligado a resposta 

imune inata mediada por vírus. As células neuronais após o tratamento com dsRNA,  

um subproduto da infecção viral e um ligante de TLR – 3,  podem estabelecer  uma 

forte resposta inflamatória caracterizada pela expressão de citocinas inflamatórias ( 

TNF α, IL - 6 ) e quimiocinas ( CCL - 5 e CXCL - 10 ) associadas a moléculas 

antivirais como o IFN-β (LAFON et al , 2006). 

 

A família de receptores toll-like (TLR) desempenha um papel importante 

na imunidade inata, devido às suas capacidades de reconhecimento de patógenos. 

O TLR3 é um sensor para o RNA de cadeia dupla, e regula respostas de defesa do 

hospedeiro para vários vírus, por meio da produção de interferon do tipo I. O 

Interferon-β é um produto primário da ativação do receptor TLR3, e a sua transcrição 

no SNC é elevada em resposta ao ligante sintético viral Poly I: C. As infecções 

periféricas, juntamente com os mediadores inflamatórios indutores de TLR, são 

conhecidos por apresentarem efeitos prejudiciais sobre o funcionamento do cérebro, 

exercendo um impacto negativo sobre o neurodesenvolvimento e a cognição 

(COSTELLO, DEREK E LYNCH, 2013). 

 

 

1.6 FUNÇÃO NEURONAL DO ÓXIDO NÍTRICO  

 

O óxido nítrico (NO) é um gás, instável, considerado recentemente como 

um neurotransmissor atípico. Alterações na distribuição de NO e na presença de 

seus metabólitos em esquizofrênicos apontam para o envolvimento deste agente 

nos transtornos psiquiátricos. Desta forma, a concentração cerebral de NO 

representa uma importante ferramenta para a compreensão da fisiopatologia das 

alterações mentais (SALUM, PEREIRA e GUIMARÃES, 2008). 
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As enzimas responsáveis pela síntese desse gás são denominadas 

sintases do óxido nítrico (NOS), constituindo um grupo de enzimas 

extraordinariamente reguladas que podem ser encontradas em três isoformas: duas 

delas constitutivas, a neuronal e a endotelial, e uma induzida. Todas as isoformas da 

enzima NOS sintetizam NO e L-citrulina a partir da L-arginina e do oxigênio 

molecular em uma reação dependente de diferentes cofatores, entre eles a 

nicotinamida adenina dinucleotídeo (ZHANG e SNYDER, 1995). 

 

O óxido nítrico (NO) é um neurotransmissor atípico capaz de inibir a 

recaptação de dopamina e estimular sua liberação. Este por sua vez tem a 

capacidade de modular comportamentos controlados pelo sistema dopaminérgico. O 

teste de inibição pré-pulso revela uma deficiência no filtro sensório-motor, 

característica verificada em esquizofrênicos ou após tratamentos com 

psicotomiméticos, podendo ser prevenida pela inibição do NO (SALUM, PEREIRA e 

GUIMARÃES, 2008) O radical livre NO foi identificado como um mensageiro 

neuronal com diferentes funções tanto no sistema nervoso central como no 

periférico. O NO pode atuar como um hormônio, um neurotransmissor, um 

mensageiro parácrino, um mediador ou ainda como uma molécula citoprotetora ou 

citotóxica (BERNSTEIN, BOGERTS e KEILHOFF, 2005). 

 

Existem sólidas evidências de que o NO exerce uma influência excitatória 

primária sobre as neurotransmissões fásica e tônica de DA em condições fisiológicas 

(WATTS, STANDAERT E OBESO, 2002). Mais especificamente, o NO aumenta a 

liberação de DA e inibe sua recaptação, enquanto que agentes inibidores da síntese 

de NO promovem efeito oposto (KISS e VIZI, 2001; WEST e GALLOWAY, 1997). 

Dessa forma, o NO pode desempenhar um papel importante na integração da 

informação transmitida aos núcleos da base, mediando e regulando aspectos 

diversos da neurotransmissão dopaminérgica (SALUM, PEREIRA E GUIMARÃES, 

2008). 

 

A Ilustração da liberação do NO a partir da ativação dos receptores 

glutamatérgicos do tipo NMDA e sua interferência na terminação dopaminérgica é 

descrita na Figura 5. 

 



30 
 

FIGURA 5- ILUSTRAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO NO A PARTIR DA ATIVAÇÃO 

DOS RECEPTORES GLUTAMATÉRGICOS DO TIPO NMDA E SUA 

INTERFERÊNCIA NA TERMINAÇÃO DOPAMINÉRGICA. 

 
 

Fonte: Adaptado de SALUM, C., PEREIRA, A. C. DE C. I. & GUIMARÃES, E. A. D. B. B. 

Dopamina, Óxido Nítrico e suas Interações em Modelos para o Estudo da Esquizofrenia. Psicologia: 

Reflexão e Crítica, 21(2), 186-194, 2008. 

 

Trabalhos in vitro e in vivo sugerem que o NO endógeno desempenha um 

efeito inibitório sobre os transportadores de monoaminas. Assim, o NO parece agir 

inibindo a recaptação de DA e aumentando a liberação deste neurotransmissor 

(KISS e VIZI, 2001; ROCCHITTA et al., 2005)  
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A produção excessiva de óxido nítrico no cérebro foi observada em 

regiões que podem prover entrada excitatória crítica ao sistema dopaminérgico 

mesencefálico (GARCIA-RILL et al., 1995).  Adicionalmente, verificou-se no plasma 

de pacientes esquizofrênicos um aumento de NO (AKYOL et al., 2002). 

 

Esses achados sugerem que um aumento na produção de NO em 

diferentes áreas cerebrais pode contribuir para o desenvolvimento neuronal alterado, 

levando a disfunção dos circuitos neuronais e funcionamento cognitivo prejudicado. 

 

1.7 ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS NEUROPROTETORAS E SEUS 

MECANISMOS DE AÇÕES 

 

1.7.1 ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS CLOZAPINA E RISPERIDONA 

 

O tratamento precoce com antipsicóticos atípicos pode reduzir o risco de 

transição para a psicose, mas não se sabe se anormalidades neuroanatômicas 

podem ser evitadas. Nos estudos in vivo realizados recentemente, utilizando 

ressonância magnética estrutural têm mostrado que o tratamento com o antipsicótico 

atípico clozapina durante um período assintomático da adolescência impede o 

surgimento de anormalidades estruturais do cérebro como a esquizofrenia em ratos 

adultos expostos a desafios imunológicos pré-natais (PIONTKEWITZ, ARAD E 

WEINER; 2011). 

 

A clozapina juntamente com outros fármacos como olanzapina, 

quetiapina, risperidona são exemplo de antipsicóticos atípicos utilizado para o 

tratamento das psicoses, possuindo uma eficácia superior aos psicóticos típicos 

(SISCA et al, 2009).  

 

Em um trabalho realizado anteriormente por nosso grupo a administração 

de clozapina foi capaz de  reduzir alterações neuroinflamatórias, minimizando os 

déficits de inibição pré-pulso e memória de trabalho em ratos. O tratamento com 

clozapina reduziu também a ativação da microglia e a expressão da iNOS em 

diferentes áreas cerebrais com ênfase superior no hipocampo. Em conjunto, estes 

resultados deram evidências adicionais para uma etiologia neuroinflamatória dos 
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transtornos mentais e que a clozapina pode aliviar parcialmente esse processo 

(RIBEIRO, et al., 2015). 

 

1.7.2 ÔMEGA -3  

 

Atualmente tem-se percebido uma preponderância de estudos 

epidemiológicos sobre o efeito protetor do consumo de ômega-3, especialmente o 

ácido eicosapentaenóico (EPA) e docosahexaenóico (DHA), nos transtornos  

psiquiatricos. O uso de EPA e DHA apresenta riscos insignificantes e algum 

benefício potencial no transtorno depressivo maior e transtorno bipolar. Os 

benefícios de saúde do ômega-3 pode ser especialmente importante em pacientes 

com transtornos psiquiátricos, reduzindo os efeitos colaterais metabólicos de alguns 

medicamentos psicotrópicos. Os  ácidos graxos, são nutrientes dietéticos essenciais  

e um dos seus papéis é proporcionar através do ácido docosahexaenóico (DHA) o 

crescimento e a melhora funcional do tecido nervoso (INNIS, 2007 ; FREEMAN et al 

, 2006); 

 

A redução nos níveis de DHA é associado ao prejuízo no desempenho 

cognitivo e comportamental, efeitos que são particularmente importantes durante o 

desenvolvimento do cérebro. As funções de DHA são:  neurogênese , melhora da 

neurotransmissão  e proteção contra o estresse oxidativo. O ômega-3 por sua vez é 

capaz de impedir a perda de proteína básica mielina, preservando a integridade da  

condutividade nas fibras nervosas, atua protegendo diretamente culturas de células 

nervosas da excitotoxicidade. Em suma, o ômega-3 apresenta uma proteção 

multifacetada contra  a disfunção comportamental, perda neuronal no hipocampo, 

inflamação e perda de mielinização e da condutividade impulso. O impacto de 

proteção do ômega-3 reafirma a utilização clínica deste suplemento dietético como 

uma profilaxia contra a lesão cerebral traumática e outras desordens do sistema 

nervoso (PU et al 2013; INNIS, 2007),  

 

O ômega -3 e os ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs) são compostos 

que têm um papel estrutural no sistema nervoso e são essenciais para o 

desenvolvimento neurológico. Há uma necessidade não atendida de neuroproteção 

aguda sobre os tratamentos que promovem neuroregeneração. Alguns resultados 
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obtidos com o ácido docosahexaenóico e o ácido eicosapentaenóico apresentaram 

um potencial terapêutico em neurotrauma, onde a administração aguda de ômega -3 

após a lesão ou a inclusão alimentar deste melhorou diversos resultados 

neurológicos. Onde os mecanismos envolvidos incluem diminuição da 

neuroinflamação e do estresse oxidativo, suporte neurotrófico, e ativação de vias de 

sobrevivência celular (MICHAEL – TITUS E PRIESTLEY; 2014). 

 

1.7.3 LIRAGLUTIDE (ANALÓGO  DA INCRETINA GLP-1) 

  

Vários estudos vêm descrevendo um papel importante das incretinas 

intestinais, enfatizando a função do GLP-1 (Glucagon - like peptide-1) em fenômenos 

relacionados com o desenvolvimento e regeneração nervosa associados a 

mecanismos de sobrevivência neuronal (LIOUDYNO  et al., 1998; GAUTIER et al., 

2005; WANG et al., 2008; GAULT E HOLSCHER, 2008). 

 

O liraglutide análogo do GLP-1 é capaz de modular diretamente a 

liberação de neurotransmissores e estimular a plasticidade sináptica. O receptor de 

GLP -1 desempenha um papel importante no controle da plasticidade sináptica e na 

memória. Os resultados lançam luz sobre os processos moleculares que estão na 

base das propriedades neuroprotetoras dos análogos de GLP-1 em modelos animais 

(GAULT e HOLSCHER, 2008; ABBAS, FAIVRE e HOLSCHER, 2009) 

 

O GLP – 1 desempenha um papel importante nas funções cerebrais e na 

atividade neuronal, apresentando um papel específico dos receptores de GLP-1 na 

plasticidade sináptica e nos processos cognitivos. Através do uso de camundongos 

knockout para o receptor de GLP-1 foi percebido um severo prejuízo na plasticidade 

sináptica hipocampal destes animais (ABBAS, FAIVRE E HOLSCHER, 2009). 

 

O giro dentado do hipocampo (DG) é uma área de neurogênese e 

proliferação ativa no cérebro adulto. Os eventos moleculares controladores da 

gênese celular no hipocampo adulto, permanecem essencialmente ainda 

desconhecidos. Os estudos com as incretinas intestinais surgem para explorar essa 

variabilidade natural e identificar potenciais reguladores da gênese celular e da 

neuroproteção no hipocampo (NYBERG et al., 2005). 
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Uma deficiência na neurotransmissão pode estar envolvido na diminuição  

da neurogênese associada a disfunção cognitiva. Curiosamente, os análogos de 

GLP-1 demonstraram efeitos neuroprotetores e neurogenicos contra diversas 

condições deletérias neuronais, conforme apresentado na Figura 6. 

 

FIGURA 6- MECANISMOS MOLECULARES DOS ANÁLOGOS DO GLP-1 

ENVOLVIDOS NA NEUROGÊNESE E ASSOCIADOS A MEMÓRIA E COGNIÇÃO 

 

Fonte:Adaptado de DUARTE ET AL., Crosstalk between diabetes and brain: glucagon-like peptide-1 

mimetics as a promising therapy against neurodegeneration. 2013 

 

 

A identificação dos mecanismos de ações fisiológicos responsáveis pela 

promoção e o favorecimento da neuroproteção funcionam como novos alvos na 

neurociência objetivando uma melhor eficácia na prevenção e no tratamento dos 

transtornos psiquiátricos. 
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2  JUSTIFICATIVA  

 

Esta pesquisa visa determinar novos alvos terapêuticos para a prevenção 

das alterações neuroinflamatórias envolvidas nos transtornos desenvolvimentais 

cerebrais, através do uso de antipsicóticos atípiticos como a clozapina e a 

risperidona, bem como também o teste de novos fármacos ainda não totalmente 

direcionados para esta finalidade, sendo testados neste estudo em questão o 

ômega-3 e o liraglutide. O ômega-3 pertence à classe dos ácidos graxos, sendo um 

meio seguro econômico e útil a medicina preventiva e vem mostrando proteção 

contra várias doenças, apresentando inclusive efeito neuroprotetor e neurotrófico. O 

liraglutide, que é um análogo do peptídeo GLP-1 tem demonstrado diversos efeitos 

sobre a neurotransmissão cerebral sendo eficaz na modulação metabólica da 

glicose no cérebro aumentando a plasticidade sináptica e a sobrevida neuronal. 

 

Em nosso estudo in vivo realizado anteriormente foi observada a 

capacidade da clozapina em  reduzir alterações neuroinflamatórias, minimizando os 

déficits de inibição pré-pulso e memória de trabalho em ratos reduzindo também a 

expressão da iNOS em diferentes áreas cerebrais com ênfase superior no 

hipocampo e inibindo a ativação microglial.  

 

Tendo por base estas diversas evidências este estudo foi delineado com 

o intuito de ampliar a compreensão e buscar determinar os possíveis efeitos 

neuroprotetores dos seguintes fármacos: ômega-3, liraglutide, risperidona e 

clozapina em cultura primária de células hipocampais submetidas a um estímulo 

neuroinflamatório induzido pela exposição ao vírus mimético poly I:C.   

 

Acredita-se que em futuro bem próximo tais estratégias terapêuticas 

serão baseadas em múltiplos sistemas neuronais, tendo diferentes drogas e doses 

direcionadas para favorecer o funcionamento de redes neurais específicas, 

diminuindo assim os efeitos adversos e reduzindo os diversos sinais associados a 

alterações neurodesenvolvimentais e neuroinflamatórias características dos 

transtornos mentais. 
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3 OBJETIVOS 

 
 
3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar os possíveis efeitos protetores do ômega-3, liraglutide, risperidona ou 

clozapina na neuroinflamação induzida por Poly I:C em cultura primária de células 

hipocampais. 

 

 

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Analisar a viabilidade de células neurais hipocampais submetidas ao poly I:C bem 

como à administração de ômega-3, liraglutide, clozapina ou risperidona; 

 

- Determinar a imunoexpressão e a comarcação de NFkBp50 e iNOS em cultura de 

células neurais hipocampais expostas ao Poly I:C e que receberam tratamentos com 

ômega-3, liraglutide, clozapina ou risperidona; 

 

- Quantificar por imunoblot alterações na expressão da proteína de transcrição 

NFkBp65. 

 

- Avaliar as diferentes concentrações de nitrito no sobrenandante da cultura de 

células neurais hipocampais desafiados com poly I:C submetidos ao protocolo de 

prevenção com ômega-3, liraglutide, clozapina ou risperidona. 

 

- Determinar os níveis de IL-6 no sobrenandante da cultura de células neurais 

hipocampais desafiados com poly I:C submetidos ao protocolo de prevenção com 

ômega-3, liraglutide, clozapina ou risperidona. 

 

- Quantificar os níveis BDNF no sobrenandante da cultura de células neurais 

hipocampais desafiados com poly I:C submetidos ao protocolo de prevenção com 

ômega-3, liraglutide, clozapina ou risperidona. 
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS NEURAIS HIPOCAMPAIS 

 

No primeiro dia de nascido (P0) os filhotes de diferentes mães foram 

sacrificados por decapitação dentro do fluxo laminar  e dissecados com pinças 

cirúrgicas estéreis com o auxílio de uma Lupa binocular Leica EZ4D, sendo 

selecionada a area do hipocampo como alvo para o estudo. O tecido cerebral 

passou a ser conservado em meio Neurobasal, contendo 100μg/mL de 

estreptomicina e 100U/mL de penicilina e enriquecido com o suplemento B27.  A 

cultura foi dissociada mecanicamente usando pipeta pasteur de ponta afilada, sendo 

posteriormente centrifugada, foi descartado o sobrenadante e ressuspendido o pellet 

das células hipocampais para posterior plaqueamento. As células foram 

acondicionadas em placas de 24 poços sendo plaqueadas sobre lamínulas pré-

tratadas com poli-L-lisina 50μg/mL. Tendo uma densidade final de 150.000 

células/cm2.  

 

Os grupos amostrais do estudo foram divididos em: Controle, Poly I:C 

(0,1%); Poly I:C (0,1%)+ ômega-3 (0,1%); Poly I:C( 0,1%) + Clozapina (0,1%), Poly 

I:C (0,1%) + Liraglutide (0,1%) e Poly I:C (0,1%) + Risperidona (0,1%). Todas as 

drogas foram diluídas no próprio meio de cultura com concentração final de 0,1% 

sendo então mantidos em estufa por 72 horas na temperatura de 37oC e atmosfera 

de 95% de ar e 5% de CO2, conforme protocolo apresentado na Figura 7, sendo 

realizada subsequente análise. 
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FIGURA 7- PROTOCOLO DE PREVENÇÃO EM CULTURA PRIMÁRIA DE 

CÉLULAS NEURAIS HIPOCAMPAIS 

ESTUTURA TIPO 

DE CÉLULA 

IDADE DO 

ANIMAL 

TEMPO 

DE 

CULTIVO 

HIPOCAMPO NEURAIS P0 72 HS 

GRUPO SUBSTÂNCIA 

01 

SUBSTÂNCIA 

02 

CONCENTRAÇÃO 

CONTROLE ----- ----- ----- 

POLY I:C POLY I:C ----- 0,1% 

ÔMEGA-3 POLY I:C ÔMEGA-3 0,1% 

LIRAGLUTIDE POLY I:C LIRAGLUTIDE 0,1% 

CLOZAPINA POLY I:C CLOZAPINA 0,1% 

RISPERIDONA POLY I:C RISPERIDONA 0,1% 

   

   

4.2 DROGAS UTILIZADAS  

   

A droga Polyinosinic Polycytidylic ácid (PolyI:C®, Sigma-Aldrich, EUA),um 

análogo sintético mimético da cadeia dupla de RNA(dsRNA), com padrão molecular 

associado a infecção viral, reconhecido pelo receptor TLR3 induzindo a ativação do 

NFκB e a produção de citocinas inflamatórias, foi utilizado na concentração de 0,1%. 

As outras drogas foram utilizadas conforme o protocolo de prevenção descrito 

anteriormente na Figura 7. Clozapina (Leponex®, Novartis Pharmaceuticals UK LTD 

– Horsham – Inglaterra), na concentração de 0,1%, risperidona (Eurofarma 

Laboratórios Ltda) na concentração de 0,1%, ômega-3 (ω-3 de Óleo de Peixe – FDC 

Vitamins Inc, EUA – Estados Unidos) na concentração de 0,1% e liraglutide 

(Victoza® Novo Nordisk) também na concentração de 0,1 %. 
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4.3 MTT (ENSAIO DE REDUÇÃO DO SAL DE TETRAZÓLIO) 

 

A redução do MTT é um método colorimétrico rápido, frequentemente 

usado para medir proliferação celular e citotoxicidade (Mosman, 1983). Neste 

ensaio, o MTT é acumulado pelas células por endocitose e a redução do anel 

tetrazólico deste sal resulta na formação de cristais de formazan de cor azul que se 

acumulam em compartimentos endossomais e lisossomais, sendo depois 

transportados para fora das células por exocitose.  

 

O ensaio do MTT tem sido usado frequentemente como ensaio de 

viabilidade celular. Nas experiências de MTT, os sobrenadantes das culturas 

celulares, contendo ou não os agentes testados, foram removidos e as células foram 

cultivadas com uma solução de MTT (5 mg/ml) em PBS, durante 4 horas a 37°C.  

 

Após esta incubação, os cristais de formazan, resultantes da redução do 

MTT, foram dissolvidos numa solução de HCL 0,04 N em isopropanol e a 

absorbância foi medida num leitor automático de placas de cultura (SLT Spectra) a 

um comprimento de onda de 570 nm, com um filtro de referência de 620 nm. Os 

valores da viabilidade celular foram expressos em percentagem relativamente à 

absorbância determinada nas células controle.  

 

4.4 IMUNOFLUORESCÊNCIA 

 

Após o período de incubação o meio de cultura foi retirado das placas e 

as células foram fixadas em paraformaldeído 2,5% por 15 minutos. Após, procedeu-

se a lavagem das culturas com a solução salina (PBS pH 7,4). Foram feitas três 

lavagens e cada uma delas teve a duração de 5 minutos. A seguir as placas foram 

incubadas com a solução de bloqueio (PBS + Triton 0,15% + soro 3%+ BSA 3%) por 

60 minutos em temperatura ambiente. O anticorpo primário, diluído na solução de 

bloqueio, foi então colocado em contato com as células durante toda a noite em 

câmara úmida. Utilizamos a diluição de 1:200 do anticorpo primário feito em coelho 

anti-iNOS de camundongo (Santa cruz Biotechnology) ou feito em cabra anti-

NFκBp50 de camundongo (Santa cruz Biotechnology). Ao final da incubação com o 

anticorpo primário foi feita uma lavagem com PBS por duas vezes sendo que cada 
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uma teve a duração de 5 minutos. A seguir incubou-se com o anticorpo secundário 

fluorescente (Alexa flúor donkey anti-rabbit  568 ou Alexa flúor donkey anti-goat 488, 

Invitrogen) por 2 horas em câmara úmida (diluído em solução de bloqueio), na 

concentração de 1:200. Após este período procedeu-se uma lavagem com PBS e 

depois incubou-se com DAPI (Invitrogen) por 30 minutos. Na sequência fez-se mais 

uma lavagem em PBS e as lamínulas foram então montadas em lâminas 

histológicas com Prolong Gold® (Molecular Probes) para que se pudesse realizar a 

captura das imagens através da microscopia confocal. As células foram fotografadas 

usando microscópio Confocal Olympus F1000, com uma magnificação de 20X e 

60X. A contagem foi realizada através do programa FIJI, utilizando o método analyze 

particles. Foi feito no mínimo 4 amostras por experimentos diferentes para cada 

grupo estudado. 

 

4.5 WESTERN BLOTTING 

   

Para avaliar a expressão proteica de NFκBp65 foi realizado Western 

Blotting. Primeiramente foi realizada a extração de proteínas da cultura primária de 

células neurais hipocampais, para cada poço da placa, contendo aproximadamente 

150.000 cels/cm², foi obtido um pellet de células, este foi ressuspendido em 100 μL 

de tampão de lise RIPA (50 mM Tris-HCl pH 8,0 150 mM NaCl, 1% NP-40, 0,5% 

deoxicolato de sódio e 0,1% de SDS). Sendo posteriormente realizada a dosagem 

da concentração de proteínas utilizando o Método do Ácido Bicinconínico (Pierce 

BCA Protein Assay Kit). Em seguida 20μg de proteínas de cada amostra foi 

preparada com tampão de amostra (composto de SDS 2,1%, glicerol 26,3%, azul de 

bromofenol 0,01%, Tris-HCl 65,8mM, pH 8,0 e para redução das proteínas foi 

adicinado β-mercaptoetanol 1:19) e separadas no gel SDS-PAGE a 60 V nos 

primeiros 15 minutos e 120V por 1 h e 30 minutos em tampão de corrida (Tris Base 

0,25 M, Glicina 1,92 M e SDS 0,1%). O gel de concentração utilizado foi: 5% de 

acrilamida/bisacrilamida 29:1, Tris-HCl 0,4M, pH 8,0; SDS 0,1%; persulfato de 

amônio 0,1% e TEMED 0,005%. O gel de separação consistiu de 10% de 

acrilamida/bisacrilamida 29:1 ; Tris-HCl 1,5 M, pH 8,0; SDS 0,15%; Persulfato de 

amônia 0,1%e TEMED 0,005%. Ao término da corrida prosseguimos à transferência 

das proteínas por eletroforese do gel para uma membrana de PVDF 

(Polivinilidenodifluorido). Para tal, foi utilizado tampão de tranferência (Tris 48mM; 
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glicina 39 mM; metanol 20%) e um sanduíche composto de papéis filtro, esponja e a 

membrana de PVDF. Para reduzir as ligações inespecíficas, as membranas foram 

bloqueadas com leite desnatado a 5% em tampão de lavagem (150 mM de NaCl, 10 

mM Tris-HCl, pH 7,4, e 0,05% de Tween 20) durante 1 hora e, em seguida, 

incubadas com os seguintes anticorpos primários mouse α- tubulina (Sigma T6199, 

1:4000) ou Rabbit NFkBp65 (SC-372, 1:200), em tampão de lavagem contendo 1% 

de BSA overnight. As membranas foram então lavadas 3 vezes por 10 min com 

tampão de lavagem. Em seguida, as membranas foram incubadas com anticorpos 

secundários HRP-goat anti – mouse (626520, 1:1000) ou HRP- goat anti – rabbit 

(Invitrogen – 656120, 1:1000), em tampão de lavagem contendo 1% de BSA durante 

1h em temperatura ambiente. As membranas foram lavadas três vezes por 10 min 

com tampão de lavagem. A detecção dos imunoblots foi realizada pelo processo de 

quimioluminescência, utilizando o Kit Ecl Plus Bio Rad por 5 minutos. Após a 

sensibilização do filme de raio X, este foi submetido a solução reveladora e em 

seguida a solução fixadora para filmes raio X.  

 

 

4.6 QUANTIFICAÇÃO DE INTERLEUCINA 6 E BDNF POR ENSAIO 

IMUNOENZIMÁTICO (ELISA)  

 

A determinação dos níveis de IL-6 e BDNF secretados por células 

hipocampais foram realizadas através de ensaios imunoenzimáticos (ELISA), 

utilizando-se o sobrenadante da cultura de células primárias. Alíquotas de 100μL das 

amostras a serem dosadas foram incubadas com 100μL de anticorpos de detecção 

à temperatura ambiente por 2 horas. Em seguida essas amostras foram lavadas 4x 

e após foi adicionado 100 μL do conjugado Avidin-HRP por 30 minutos. Novamente 

as amostras foram lavadas 4x e foi adicionado 100μL da solução substrato a cada 

poço e incubadas em temperatura ambiente para desenvolver a coloração. A leitura 

foi realizada em um leitor de placas ELISA a 405 nm.  
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4.7 DOSAGEM DE ÓXIDO NÍTRICO DO SOBRENADANTE DA CULTURA DE 

CÉLULAS HIPOCAMPAIS 

 

Os sobrenadantes das culturas foram analisados quanto à produção de 

nitrito pela reação de Griess, como uma medida da produção de óxido nítrico 

(GREEN et al., 1982). Para medir a produção de nitrito, alíquotas de 100μL das 

amostras a serem dosadas foram incubadas com 100μL dos reagentes (50μL da 

solução de sulfanilamida 1% e 50μL de solução de N- (1-naphthyl)-ethylenediamine 

dihydrochloride 0,1% em 2,5% de H3PO4. A absorbância das amostras foi 

comparada a uma curva padrão. A leitura foi realizada em leitor de ELISA com 

absorbância de 570 nm. 

 

4.8 ASPECTOS ÈTICOS E LEGAIS DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa foi submetida à aprovação pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa Animal (CEPA) da UFC, apresentando o protocolo de número 33/2013, 

conforme documento em anexo. Os experimentos foram conduzidos de acordo com 

o Guia de Cuidados e Usos de Animais de Laboratório do Departamento de Saúde e 

Serviços Humanos dos Estados Unidos da América (Olfertet al, 1993). Sendo 

utilizados aproximadamente 100 animais Recém- Natos. 

 

4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 

 

As células foram fotografadas usando Microscópio Olympus com aumento 

de 20X e 60X em campo claro. A contagem foi realizada através das fotos pelo 

programa FIJI no aumento de 20x, usando o método Analyze particles, Foram 

utilizadas 4 amostras de lâminas histológicas  de diferentes poços de cultivo da 

cultura primária de células neurais hipocampais. Foi calculada a percentagem da 

área marcada (pixels). Para cálculo da estabilização e quantificação da dosagem de 

proteínas do imunoblot utilizou-se o programa imageJ. 

 

Para o teste do MTT os valores da viabilidade celular foram baseados na 

densidade óptica e expressos em porcentagem tendo como padrão à absorbância 

determinada e expressa pelas células hipocampais do grupo controle.  A 



43 
 

absorbância das amostras de nitrito, IL-6 e BDNF foram obtidas através dos 

sobrenadantes das culturas e comparados a uma curva padrão. 

 

 A análise de todos os resultados foi realizada através do software 

GraphPadPrism, versão 5.0 para Windows, GraphPad Software, San Diego 

Califórnia EUA. Copyright© 1992 – 2007, sendo analizados através da análise de 

variância ANOVA seguida do teste de Tukey post hoc.  Sendo considerados 

significativos valores de p< 0,05. 
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5.         RESULTADOS  
 

5.1 EFEITOS DO ÔMEGA-3, LIRAGLUTIDE, CLOZAPINA E RISPERIDONA 

SOBRE A VIABILIDADE CELULAR PELO TESTE DO MTT (ENSAIO DE 

REDUÇÃO DO SAL DE TETRAZÓLIO) EM CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS 

NEURAIS HIPOCAMPAIS. 

 

O teste de viabilidade celular foi baseado na absorbância apresentada 

pelas células controle cultivadas com neurobasal e enriquecidas com B27. Os 

efeitos do ômega-3, liraglutide, clozapina e risperidona sobre a viabilidade celular 

pelo teste do MTT (ensaio de redução do sal de tetrazólio) em cultura primária de 

células neurais hipocampais foram significativos quando comparados ao grupo Poly 

I:C 

 

As células expostas exclusivamente ao vírus mimético Poly I:C durante 

um período de 72 horas apresentaram uma significativa redução da viabilidade 

celular. 

 

Os grupos tratados com ômega-3, liraglutide, clozapina ou risperidona, 

conforme os protocolos de prevenção mostraram significativa confluência celular 

acompanhada de uma viabilidade celular similar a do grupo controle, conforme 

Figura 8. 
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FIGURA 8- EFEITOS DO ÔMEGA-3, LIRAGLUTIDE, CLOZAPINA E 
RISPERIDONA SOBRE A VIABILIDADE CELULAR PELO TESTE DO MTT 
(ENSAIO DE REDUÇÃO DO SAL DE TETRAZÓLIO) EM CULTURA PRIMÁRIA DE 
CÉLULAS NEURAIS HIPOCAMPAIS. 
 

 

 

Viabilidade celular pelo teste do MTT em cultura primária de células neurais hipocampais divididas 

nos seguintes grupos: Controle (Meio Neurobasal enriquecido com B27), Poly I:C (0,1%), Poly I:C 

(0,1%)+ ômega-3 (0,1% ), Poly I:C (0,1%)+ clozapina (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ risperidona (0,1%) e 

Poly I:C (0,1%)+ Liraglutide (0,1%). As barras representam a media ± EPM de 8 poços por grupo da 

% absorbância. Diferenças estátisticas foram analisadas por ANOVA seguido de Tukey (*p<0,05 

comparado ao controle e #p<0,05 comparado ao Poly I:C) 
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5.2 ANÁLISE QUALITATIVA DA IMUNOFLUORESCÊNCIA PARA NFKBP50 E 

INOS EM CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS IMERSAS EM 

MEIO DE CULTURA NEUROBASAL SUPLEMENTADO COM B27. 

 

 

A avaliação por imunofluorescência para NFκBp50 em células neurais 

hipocampais imersas em meio de cultura Neurobasal enriquecido com suplemento 

B27, mostrou uma leve marcação nuclear, conforme a Figura 9, observou-se 

também uma leve expressão de iNOS em áreas concomitantes.  

  

 Dapi foi usado como marcador nuclear, sendo observada uma considerável 

confluência celular. 
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FIGURA 9- FOTOMICROGRAFIAS DA IMUNOEXPRESSÃO PARA NFKBP50 E 
INOSEM CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS IMERSAS EM MEIO 
DE CULTURA NEUROBASAL SUPLEMENTADO COM B27. 
 

 
Fotos da imunoexpressão de NFkBp50 (A, D, G, J), iNOS (B, E, H e L) e a comarcação NFkBp50 + 
iNOS (C, F, I, M) em cultura primária de células Hipocampais imersas em meio de cultura Neurobasal 
suplementado com B27. DAPI foi utilizado como marcador nuclear. Aumento de 20x.  
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5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DA IMUNOFLUORESCÊNCIA PARA NFKBP50 E 

INOS EM CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS EXPOSTAS AO 

POLY I:C. 

 
 

A avaliação por imunofluorescência para NFκBp50 em células neurais 

hipocampais expostas exclusivamente ao vírus mimético poly I:C mostrou uma 

intensa marcação difusa em comparação as células do grupo controle .  

 

Foi observado também elevada intensidade de marcação para iNOS e a 

comarcação destes indicadores ocorreu em áreas concomitantes, conforme 

apresentado na Figura 10. 

 

Os resultados encontrados neste estudo indicam que a exposição de 

células hipocampais ao vírus mimético poly I: C possivelmente leva ao 

desenvolvimento da morte celular tanto por necrose como por apoptose, fato que 

pode ser visualizado através das fotomicrografias onde foram encontrados inúmeros 

corpos apoptóticos, bem como células apresentando extravasamento do material 

intranuclear e celular, um relevante indicativo de morte celular por necrose, 

conforme Figuras 11 e 12. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

FIGURA 10- FOTOMICROGRAFIAS DA IMUNOEXPRESSÃO PARA NFKBP50 E 
INOS EM CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS TRATADAS COM 
POLY I:C: 

 
Fotos da imunoexpressão de NFkBp50 (A, D, G, J), iNOS (B, E, H e L) e a comarcação NFkBp50 + 
iNOS (C, F, I, M) em cultura primária de células Hipocampais tratadas com Poly I:C (0,1%) diluído em 
meio de cultura Neurobasal. DAPI foi utilizado como marcador nuclear. Aumento de 20x.  
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FIGURA 11- FOTOMICROGRAFIAS DA IMUNOEXPRESSÃO PARA NFKBP50 E 
INOS  EM CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS TRATADAS COM 
POLY  I:C NO AUMENTO DE 60X. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imunofluorescência de células marcadas com DAPI (azul) NFkBp50 (verde) e iNOS (vermelho ). A  

seta indica possível apoptose em cultura após  exposição de 72 hs ao Poly I: C. Captura de imagens 

através de microscopia confocal aumento de 60x. Cartoons foram adaptados de Patologia Básica, 

Robbins (2014). 
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FIGURA 12- FOTOMICROGRAFIAS DA IMUNOEXPRESSÃO PARA NFKBP50 E 
INOS  EM CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS TRATADAS COM 
POLY  I:C NO AUMENTO DE 60X. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imunofluorescência de células marcadas com DAPI (azul) NFkBp50 (verde) e iNOS (vermelho ). A  

seta indica possivel necrose em cultura após  exposição de 72 hs ao Poly I: C. Captura de imagens 

através de microscopia confocal aumento de 60x. Cartoons foram adaptados de Patologia Básica, 

Robbins (2014). 
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5.4 ANÁLISE QUALITATIVA DA IMUNOFLUORESCÊNCIA PARA NFKBP50 E 

INOS EM CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS EXPOSTAS AO 

POLY I:C.+ ÔMEGA-3 

 

A avaliação por imunofluorescência para NFκBp50 nas células  

hipocampais submetidas ao protocolo de prevenção com ômega-3 mostrou uma 

baixa imunoexpressão deste marcador, sendo restrita particulamente a região 

citoplasmática indicando uma possível inibição da ativação da subunidade p50 do 

fator de transcrição NFκB, conforme apresentado na Figura 14, reduzindo assim a 

expressão deste marcador na região nuclear. 

 

Foi observada também diminuição considerável da intensidade de 

marcação para iNOS quando comparado com os grupos tratados exclusivamente 

com poly I:C e a comarcação com NFκBp50 ocorreu de forma leve, conforme 

apresentado na Figura 13. 

 

Os resultados encontrados neste estudo indicam que a exposição de 

células hipocampais ao vírus mimético poly I: C de forma concomitante com o 

protocolo de prevenção do ômega-3 pode possivelmente reduzir a morte celular, 

através da inibição da expressão da subunidade p50 do fator de transcrição NFκB e 

da diminuição na expressão da iNOS apresentando um mecanismo de proteção 

neural. 
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FIGURA 13- FOTOMICROGRAFIAS DA IMUNOEXPRESSÃO PARA NFKBP50 E 
INOS EM CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS TRATADAS COM  
POLY I:C: + ÔMEGA-3 

 

Fotos da imunoexpressão de NFkBp50 (A, D, G, J), iNOS (B, E, H e L) e a comarcação NFkBp50 + 
iNOS (C, F, I, M) em cultura primária de células Hipocampais tratadas com Poly I:C (0,1%)+ ômega-3 
(0,1% ) diluído em meio de cultura Neurobasal. DAPI foi utilizado como marcador nuclear. Aumento 
de 20x.. 



 

FIGURA 14- FOTOMICROGRAFIAS DA IMUNOEXPRESSÃO PARA NFKBP50 E 
INOS EM CULTURA PRIMÁRIA
POLY I: C:+ ÔMEGA-3 NO AUMENTO DE 60X.

 

 

 
 

Imunofluorescência de células

Núcleo de células neurais 

concomitantemente com Ômega

FOTOMICROGRAFIAS DA IMUNOEXPRESSÃO PARA NFKBP50 E 
PRIMÁRIA DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS TRATADAS COM 
3 NO AUMENTO DE 60X. 

  

células marcados com DAPI (azul) NFKBp50 (verde) e iNOS (vermelho). 

células neurais em cultura após exposição de 72 hs ao Poly I: C tratados 

concomitantemente com Ômega- 3. Captura de imagens através de microscopia confocal 60x. 
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FOTOMICROGRAFIAS DA IMUNOEXPRESSÃO PARA NFKBP50 E 
DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS TRATADAS COM 

marcados com DAPI (azul) NFKBp50 (verde) e iNOS (vermelho). 

em cultura após exposição de 72 hs ao Poly I: C tratados 

3. Captura de imagens através de microscopia confocal 60x.  
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5.5 ANÁLISE QUALITATIVA DA IMUNOFLUORESCÊNCIA PARA NFKBP50 E 

INOS EM CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS EXPOSTAS AO 

POLY I:C.+ CLOZAPINA 

 

A avaliação por imunofluorescência para NFκBp50 e iNOS no hipocampo 

de animais submetidos ao protocolo de prevenção com clozapina mostra uma 

moderada diminuição na imunoexpressão destes marcadores quando comparado 

aos  animais expostos ao Poly I:C. 

 

Os resultados encontrados neste estudo indicam que a exposição de 

células neurais hipocampais ao vírus mimético poly I: C de forma concomitante com 

o protocolo de prevenção da clozapina reduzem de forma moderada a coexpressão 

de marcadores inflamatórios, conforme apresentado nas Figuras 15 e 16. 
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FIGURA 15- FOTOMICROGRAFIAS DA IMUNOEXPRESSÃO PARA NFKBP50 E 
INOS EM CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS TRATADAS COM  
POLY I:C:+CLOZAPINA 

 

Fotos da imunoexpressão de NFkBp50 (A, D, G, J), iNOS (B, E, H e L) e a comarcação NFkBp50 + 
iNOS (C, F, I, M) em cultura primária de células Hipocampais tratadas com Poly I:C (0,1%)+ 
Clozapina (0,1% ) diluído em meio de cultura Neurobasal. DAPI foi utilizado como marcador nuclear. 
Aumento de 20x. 
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FIGURA 16- FOTOMICROGRAFIAS DA IMUNOEXPRESSÃO PARA NFKBP50 E 
INOS EM CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS TRATADAS COM  
POLY I:C: + CLOZAPINA NO AUMENTO DE 60X. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imunofluorescência de células marcados com DAPI (azul) NFKBp50 (verde) e iNOS (vermelho). 

Núcleo de células neurais em cultura após exposição de 72 hs ao Poly I: C tratados 

concomitantemente com clozapina. Captura de imagens através de microscopia confocal 60x. 
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5.6 ANÁLISE QUALITATIVA DA IMUNOFLUORESCÊNCIA PARA NFKBP50 E 

INOS EM CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS EXPOSTAS AO 

POLY I:C.+ RISPERIDONA 

 

A avaliação por imunofluorescência para NFκBp50 e iNOS no hipocampo 

de animais submetidos ao protocolo de prevenção com risperidona mostrou uma 

leve diminuição na imunoexpressão destes marcadores quando comparado aos 

animais expostos ao Poly I:C, conforme apresentado nas Figuras 17 e 18. 

 

Os resultados encontrados neste estudo indicam que a exposição de 

células hipocampais ao vírus mimético poly I: C de forma concomitante com o 

protocolo de prevenção da risperidona reduzem de forma leve a coexpressão dos 

marcadores NFκBp50 e iNOS.  

 



59 
 

FIGURA 17- FOTOMICROGRAFIAS DA IMUNOEXPRESSÃO PARA NFKBP50 E 
INOS EM CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS TRATADAS COM  
POLY I:C:+ RISPERIDONA 

 

Fotos da imunoexpressão de NFkBp50 (A, D, G, J), iNOS (B, E, H e L) e a comarcação NFkBp50 + 
iNOS (C, F, I, M) em cultura primária de células Hipocampais tratadas com Poly I:C (0,1%)+ 
Risperidona (0,1% ) diluído em meio de cultura Neurobasal. DAPI foi utilizado como marcador 
nuclear. Aumento de 20x. 
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FIGURA 18- FOTOMICROGRAFIAS DA IMUNOEXPRESSÃO PARA NFKBP50 E 
INOS EM CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS TRATADAS COM  
POLY I:C: + RISPERIDONA  NO AUMENTO DE 60X. 
 
 
 

 
 
 
Imunofluorescência de células marcados com DAPI (azul) NFKBp50 (verde) e iNOS (vermelho). 

Núcleo de células neurais em cultura após exposição de 72 hs ao Poly I: C tratados 

concomitantemente com Risperidona. Captura de imagens através de microscopia confocal 60x 
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5.7 ANÁLISE QUALITATIVA DA IMUNOFLUORESCÊNCIA PARA NFKBP50 E 

INOS EM CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS EXPOSTAS AO 

POLY I:C.+ LIRAGLUTIDE 

 

A avaliação por imunofluorescência para NFκBp50 no hipocampo de 

animais submetifdos ao protocolo de prevenção com Liraglutide mostra uma 

considerável diminuição na imunoexpressão deste marcador quando comparado aos 

animais expostos ao Poly I:C. Foi observado também uma elevada diminuição na 

intensidade de marcação para iNOS  e a comarcação ocorreu de forma leve, 

conforme apresentado nas Figuras 19 e 20. 

 

Os resultados encontrados neste estudo indicam que a exposição de 

células hipocampais ao vírus mimético poly I: C de forma concomitante com o 

protocolo de prevenção do liraglutide possívelmente possui um efeito neuroprotetor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

FIGURA 19- FOTOMICROGRAFIAS DA IMUNOEXPRESSÃO PARA NFKBP50 E 
INOS EM CULTURA PRIMÁRIA
POLY I:C:+ LIRAGLUTIDE

Fotos da imunoexpressão de
iNOS (C, F, I, M) em cultura 
Liraglutide (0,1% ) diluído em meio de cultura Neurobasal. DAPI foi utilizado como marcador nuclea
Aumento de 20x. 

FOTOMICROGRAFIAS DA IMUNOEXPRESSÃO PARA NFKBP50 E 
PRIMÁRIA DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS TRATADAS COM  

POLY I:C:+ LIRAGLUTIDE 

Fotos da imunoexpressão de NFkBp50 (A, D, G, J), iNOS (B, E, H e L) e a comarcação NFkBp50 + 
iNOS (C, F, I, M) em cultura primária de células Hipocampais tratadas com Poly I:C (0,1%)+ 

(0,1% ) diluído em meio de cultura Neurobasal. DAPI foi utilizado como marcador nuclea
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FOTOMICROGRAFIAS DA IMUNOEXPRESSÃO PARA NFKBP50 E 
DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS TRATADAS COM  

 

NFkBp50 (A, D, G, J), iNOS (B, E, H e L) e a comarcação NFkBp50 + 
de células Hipocampais tratadas com Poly I:C (0,1%)+ 

(0,1% ) diluído em meio de cultura Neurobasal. DAPI foi utilizado como marcador nuclear. 
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FIGURA 20- FOTOMICROGRAFIAS DA IMUNOEXPRESSÃO PARA NFKBP50 E 
INOS  EM CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS TRATADAS COM  
POLY I:C: + LIRAGLUTIDE NO AUMENTO DE 60X. 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

Imunofluorescência de células marcados com DAPI (azul) NFKBp50 (verde) e iNOS (vermelho). 

Núcleo de células neurais em cultura após exposição de 72 hs ao Poly I: C tratados 

concomitantemente com Liraglutide. Captura de imagens através de microscopia confocal 60x. 

 

 

 

 

 

  



 

5.8 ANÁLISE QUANTITATIVA DA IMUNOEXP

 

FIGURA 21- ANÁLISE QUANTITATIVA DA IMUNOEXPRESSÃO DE NFKBP50  
EM CULTURA PRIMÁRIA
AO POLY I:C E TRATADAS COM ÔMEGA
LIRAGLUTIDE 

 

Controle (Meio Neurobasal enriquecid

Poly I:C (0,1%)+ clozapina (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ risperidona (0,1%) e Poly I:C (0,1%)+ Lir

(0,1%). As barras representam a media ± EPM da % área marcada de 4 fotografias por grupo no

aumento de 20x. Diferenças estátisti

comparado ao controle e #p<0,05 comparado ao Poly I:C)

 

 

LISE QUANTITATIVA DA IMUNOEXPRESSÃO DE NFKBP50

ANÁLISE QUANTITATIVA DA IMUNOEXPRESSÃO DE NFKBP50  
PRIMÁRIA DE CÉLULAS NEURAIS HIPOCAMPAIS 

AO POLY I:C E TRATADAS COM ÔMEGA-3, CLOZAPINA , RISPERIDONA  OU 

Controle (Meio Neurobasal enriquecido com B27), Poly I:C (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ ômega

Poly I:C (0,1%)+ clozapina (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ risperidona (0,1%) e Poly I:C (0,1%)+ Lir

(0,1%). As barras representam a media ± EPM da % área marcada de 4 fotografias por grupo no

ento de 20x. Diferenças estátisticas foram analisadas por ANOVA seguido de Tukey (*p<0,05 

comparado ao controle e #p<0,05 comparado ao Poly I:C) 
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NFKBP50 

ANÁLISE QUANTITATIVA DA IMUNOEXPRESSÃO DE NFKBP50  
HIPOCAMPAIS EXPOSTAS 

3, CLOZAPINA , RISPERIDONA  OU 

 

o com B27), Poly I:C (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ ômega-3 (0,1% ), 

Poly I:C (0,1%)+ clozapina (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ risperidona (0,1%) e Poly I:C (0,1%)+ Liraglutide 

(0,1%). As barras representam a media ± EPM da % área marcada de 4 fotografias por grupo no 

cas foram analisadas por ANOVA seguido de Tukey (*p<0,05 



 

5.9 ANÁLISE QUANTITATIVA DA IMUNOEXPRESSÃO DE iNOS

 

FIGURA 22- ANÁLISE QUANTITATIVA DA IMUNOEXPRESSÃO DE
CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS 
POLY I:C E TRATADAS COM ÔMEGA
LIRAGLUTIDE 

Controle (Meio Neurobasal enriquecido com B27), Poly I:C (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ ômega

Poly I:C (0,1%)+ clozapina (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ risperidona (0,1%

(0,1%). As barras representam a media ± EPM da % área marcada de 4 fotografias por grupo no 

aumento de 20x. Diferenças estátis

comparado ao controle e #p<0,05 comparado ao Poly I:C)

LISE QUANTITATIVA DA IMUNOEXPRESSÃO DE iNOS

ANÁLISE QUANTITATIVA DA IMUNOEXPRESSÃO DE
DE CÉLULAS NEURAIS HIPOCAMPAIS 

POLY I:C E TRATADAS COM ÔMEGA-3, CLOZAPINA , RISPERIDONA  OU 

Controle (Meio Neurobasal enriquecido com B27), Poly I:C (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ ômega

%)+ clozapina (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ risperidona (0,1%) e Poly I:C (0,1%)+ Liraglutide

(0,1%). As barras representam a media ± EPM da % área marcada de 4 fotografias por grupo no 

aumento de 20x. Diferenças estátisticas foram analisadas por ANOVA seguido 

comparado ao controle e #p<0,05 comparado ao Poly I:C) 
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LISE QUANTITATIVA DA IMUNOEXPRESSÃO DE iNOS 

ANÁLISE QUANTITATIVA DA IMUNOEXPRESSÃO DE INOS EM 
HIPOCAMPAIS EXPOSTAS AO 

3, CLOZAPINA , RISPERIDONA  OU 

 

Controle (Meio Neurobasal enriquecido com B27), Poly I:C (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ ômega-3 (0,1% ), 

) e Poly I:C (0,1%)+ Liraglutide 

(0,1%). As barras representam a media ± EPM da % área marcada de 4 fotografias por grupo no 

icas foram analisadas por ANOVA seguido de Tukey (*p<0,05 
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5.10 ANÁLISE QUANTITATIVA DA COMARCAÇÃO DE iNOS e NFkBp50 

 

A avaliação por imunofluorescência para NFκBp50 em células neurais 

hipocampais imersas em meio de cultura Neurobasal enriquecido com suplemento 

B27, mostrou uma leve marcação nuclear, observou-se também uma leve expressão 

de iNOS em áreas concomitantes, conforme a Figura 24 (A,B,C). 

 

A avaliação por imunofluorescência para NFκBp50 em células neurais 

hipocampais expostas exclusivamente ao vírus mimético poly I:C mostrou uma 

intensa marcação difusa em comparação as células do grupo controle . Foi 

observado também elevada intensidade de marcação para iNOS e a comarcação 

destes indicadores ocorreu em áreas concomitantes, conforme apresentado na 

Figura 24 (D,E,F). 

 

A análise para NFκBp50 nas células hipocampais submetidas ao 

protocolo de prevenção com ômega-3 mostrou uma baixa imunoexpressão deste 

marcador. Foi observada também diminuição considerável da intensidade de 

marcação para iNOS quando comparado com os grupos tratados exclusivamente 

com poly I:C e a comarcação com NFκBp50 ocorreu de forma leve, conforme Figura 

24 (G,H,I). 

 

A expressão de NFκBp50 e iNOS no hipocampo de animais submetidos 

ao protocolo de prevenção com clozapina mostrou uma moderada diminuição na 

imunoexpressão destes marcadores quando comparado aos animais expostos ao 

poly I:C, conforme apresentado na Figura 24 (J,L,M). 

 

 

A fluorescência para NFκBp50 e iNOS no hipocampo de animais 

submetidos ao protocolo de prevenção com risperidona mostrou uma leve 

diminuição na imunoexpressão deste marcador quando comparado aos animais 

expostos ao poly I:C, conforme apresentado na Figura 24 (N,O,P). 
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A avaliação por imunofluorescência para NFκBp50 no hipocampo de 

animais submetidos ao protocolo de prevenção com Liraglutide mostra uma 

considerável diminuição na imunoexpressão deste marcador quando comparado aos 

animais expostos ao Poly I:C. Foi observado também uma elevada diminuição na 

intensidade de marcação para iNOS  e a comarcação ocorreu de forma leve, 

conforme Figura 24 (Q,R,S). 

  



 

FIGURA 23- ANÁLISE QUANTITATIVA DA IMUNOEXPRESSÃO COMARCADA 
DE INOS+NFKBP50EM CULTURA 
HIPOCAMPAIS EXPOSTAS AO POLY I:C E TRATADAS COM ÔMEGA
CLOZAPINA , RISPERIDONA  
 

Controle (Meio Neurobasal enriquecido com B27), Poly I:C (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ ômega

Poly I:C (0,1%)+ clozapina (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ risperidona (0,1%

(0,1%). As barras representam a m

aumento de 20x. Diferenças estátisti

comparado ao controle e #p<0,05 comparado ao Poly I:C)

 
 

ANÁLISE QUANTITATIVA DA IMUNOEXPRESSÃO COMARCADA 
DE INOS+NFKBP50EM CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS 

EXPOSTAS AO POLY I:C E TRATADAS COM ÔMEGA
CLOZAPINA , RISPERIDONA  OU LIRAGLUTIDE 

 
 
 
 

Controle (Meio Neurobasal enriquecido com B27), Poly I:C (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ ômega

Poly I:C (0,1%)+ clozapina (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ risperidona (0,1%) e Poly I:C (0,1%)+ Liraglutide

(0,1%). As barras representam a media ± EPM da % área marcada de 4 fotografias por grupo no 

20x. Diferenças estátisticas foram analisadas por ANOVA seguido de Tukey (*p<0,05 

comparado ao controle e #p<0,05 comparado ao Poly I:C) 
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ANÁLISE QUANTITATIVA DA IMUNOEXPRESSÃO COMARCADA 
DE CÉLULAS NEURAIS 

EXPOSTAS AO POLY I:C E TRATADAS COM ÔMEGA-3, 

 

Controle (Meio Neurobasal enriquecido com B27), Poly I:C (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ ômega-3 (0,1% ), 

) e Poly I:C (0,1%)+ Liraglutide 

edia ± EPM da % área marcada de 4 fotografias por grupo no 

cas foram analisadas por ANOVA seguido de Tukey (*p<0,05 



 

FIGURA 24- FOTOMICROGRAFIA DA IMUNOEXPRESSÃO C
INOS+NFKBP50 EXPOSTAS AO POLY I:C E TRATADAS COM ÔMEGA
CLOZAPINA , RISPERIDONA  OU LIRAGLUTIDE
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos da imunoexpressão de NFkBp50 (A, D, G, J
NFkBp50 + iNOS (C, F, I, M, P, S
(0,1%)+ Liraglutide (0,1% ) diluído em meio de cultura Neurobasal. DAPI foi utilizado com
nuclear. Aumento de 60x. 
 

FOTOMICROGRAFIA DA IMUNOEXPRESSÃO C
EXPOSTAS AO POLY I:C E TRATADAS COM ÔMEGA

CLOZAPINA , RISPERIDONA  OU LIRAGLUTIDE 

Fotos da imunoexpressão de NFkBp50 (A, D, G, J, N, Q), iNOS (B, E, H e L
, P, S) em cultura primária de células Hipocampais tratadas com Poly I:C 

(0,1%)+ Liraglutide (0,1% ) diluído em meio de cultura Neurobasal. DAPI foi utilizado com
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FOTOMICROGRAFIA DA IMUNOEXPRESSÃO COMARCADA DE 
EXPOSTAS AO POLY I:C E TRATADAS COM ÔMEGA-3, 

), iNOS (B, E, H e L, O, R) e a comarcação 
de células Hipocampais tratadas com Poly I:C 

(0,1%)+ Liraglutide (0,1% ) diluído em meio de cultura Neurobasal. DAPI foi utilizado como marcador 
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5.11IMUNOBLOT DE CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS HIPOCAMPAIS 

ANÁLISE DOS NÍVEIS DE NFkBp65. QUANTIFICAÇÃO DOS NÍVEIS 

NORMALIZADA PELA RAZÃO NFkBp65/α–TUBULINA. 

 

A avaliação por imunoblot em diferentes amostras de culturas de células 

neurais hipocampais imersas em meio de cultura Neurobasal enriquecido com 

suplemento B27, mostrou uma leve expressão protéica da subunidade p65 e do fator 

de transcrição NFκB, conforme Figura 25 (A, B). 

 

Já a avaliação por imunoblot para NFκBp50 em células neurais 

hipocampais expostas exclusivamente ao vírus mimético poly I:C mostrou uma 

intensa expressão protéica desta subunidade. 

 

A análise para NFκBp65 nas células hipocampais submetidas ao 

protocolo de prevenção com ômega-3 mostrou uma baixa imunoexpressão deste 

marcador.  

 

A expressão de NFκBp65 no hipocampo de animais submetidos ao 

protocolo de prevenção com clozapina mostrou uma moderada diminuição desta 

subunidade. Já o imunoblot para NFκBp65 no hipocampo de animais submetidos ao 

protocolo de prevenção com risperidona mostrou uma leve diminuição na 

imunoexpressão deste marcador. 

 

A avaliação para NFκBp65 no hipocampo de animais submetidos ao 

protocolo de prevenção com Liraglutide mostra uma considerável diminuição na 

imunoexpressão da subunidade p65 quando comparado aos animais expostos ao 

Poly I:C.  

 

Todos os resultados descritos para a análise por imunoblot da expressão 

protéica da subunidade p65 do fator de transcrição NFκB nos diferentes grupos de 

estudo estão apresentados na Figura 25 (A, B). Todos os grupos foram 

normalizados pela razão NFκBp65 /α–TUBULINA. 

 



 

FIGURA 25- IMUNOBLOT 
HIPOCAMPAIS ANÁLISE DOS NÍVEIS DE 
NÍVEIS NORMALIZADA PELA RAZÃO 

 

 
(A) Controle (Meio Neurobasal enriquecido com B27), Poly I:C (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ ômega

(0,1% ), Poly I:C (0,1%)+ clozapina (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ risperidona (0,1%

Liraglutide (0,1%). As barras representam a media ± EPM de IL

Diferenças estátisticas foram analisadas por ANOVA seguido de Tukey (*p<0,05 comparado ao 

controle e #p<0,05 comparado ao Poly I:C) 

clozapina, R: risperidona, O: ômega

IMUNOBLOT DE CULTURA PRIMÁRIA
HIPOCAMPAIS ANÁLISE DOS NÍVEIS DE NFKBP65. QUANTIF
NÍVEIS NORMALIZADA PELA RAZÃO NFKBP65/α–TUBULINA.

(A) 

(B) 
 

Controle (Meio Neurobasal enriquecido com B27), Poly I:C (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ ômega

(0,1% ), Poly I:C (0,1%)+ clozapina (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ risperidona (0,1%

(0,1%). As barras representam a media ± EPM de IL-6 (pg/ml) de 

cas foram analisadas por ANOVA seguido de Tukey (*p<0,05 comparado ao 

controle e #p<0,05 comparado ao Poly I:C) (B) Imunoblot dos níveis de NFkBp65  (

R: risperidona, O: ômega-3, L: liraglutide, P: Poly I:C) normalizado pela 
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PRIMÁRIA DE CÉLULAS 
. QUANTIFICAÇÃO DOS 

TUBULINA. 

 

 

 

Controle (Meio Neurobasal enriquecido com B27), Poly I:C (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ ômega-3 

(0,1% ), Poly I:C (0,1%)+ clozapina (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ risperidona (0,1%) e Poly I:C (0,1%)+ 

6 (pg/ml) de 4 amostras por grupo. 

cas foram analisadas por ANOVA seguido de Tukey (*p<0,05 comparado ao 

NFkBp65  (C: controle, CZ: 

) normalizado pela α- Tubulina.

α–TUBULINA 

NFkBp65 
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5.12 DOSAGEM DE INTERLEUCINA-6 NO SOBRENADANTE DE CULTURA 

PRIMÁRIA DE CÉLULAS NEURAIS HIPOCAMPAIS POR ELISA 

 

A avaliação para IL-6 pelo teste de ELISA no sobrenadante de culturas de 

células neurais hipocampais imersas em meio de cultura Neurobasal enriquecido 

com suplemento B27, mostrou uma baixa concentração de IL-6, conforme Figura 

26. 

 

Já a avaliação de IL-6 no sobrenadante de células neurais hipocampais 

expostas exclusivamente ao vírus mimético poly I:C mostrou uma intensa e 

significativa concentração deste marcador inflamatório. 

 

A análise para IL-6 no sobrenadante das células hipocampais submetidas 

ao protocolo de prevenção com ômega-3, clozapina, risperidona ou liraglutide 

apresentou uma considerável e significativa diminuição na concentração desta 

interleucina, quando comparado ao grupo poly I:C. Todos os resultados descritos 

para a análise estão apresentados na Figura 26. 

 

  



 

FIGURA 26- EFEITO DO ÔMEGA
LIRAGLUTIDE NA DOSAGEM DE IL
PRIMÁRIA DE CÉLULAS 
I:C 
 

 

 

Controle (Meio Neurobasal enriquecido com B27), Poly I:C (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ ômega

Poly I:C (0,1%)+ clozapina (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ risperidona (0,1

(0,1%). As barras representam a media ± EPM de IL

estátisticas foram analisadas por ANOVA seguido de Tukey (*p<0,05 comparado ao controle e 

#p<0,05 comparado ao Poly I:C)

 

 

EFEITO DO ÔMEGA-3, CLOZAPINA, RISPERIDONA E 
LIRAGLUTIDE NA DOSAGEM DE IL-6 NO SOBRENADANTE DE CULTURA 
PRIMÁRIA DE CÉLULAS NEURAIS HIPOCAMPAIS ESTIMULADAS COM POLY 

Controle (Meio Neurobasal enriquecido com B27), Poly I:C (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ ômega

Poly I:C (0,1%)+ clozapina (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ risperidona (0,1%) e Poly I:C (0,1%)+ Liraglutide 

esentam a media ± EPM de IL-6 (ng/ml) de 4 amostras por grupo. Diferenças 

estátisticas foram analisadas por ANOVA seguido de Tukey (*p<0,05 comparado ao controle e 

#p<0,05 comparado ao Poly I:C) 
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3, CLOZAPINA, RISPERIDONA E 
NADANTE DE CULTURA 

HIPOCAMPAIS ESTIMULADAS COM POLY 

 

Controle (Meio Neurobasal enriquecido com B27), Poly I:C (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ ômega-3 (0,1% ), 

%) e Poly I:C (0,1%)+ Liraglutide 

g/ml) de 4 amostras por grupo. Diferenças 

estátisticas foram analisadas por ANOVA seguido de Tukey (*p<0,05 comparado ao controle e 
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5.13 DOSAGEM DE BDNF NO SOBRENADANTE DE CULTURA PRIMÁRIA DE 

CÉLULAS NEURAIS HIPOCAMPAIS POR ELISA. 

 

A avaliação para BDNF pelo teste de ELISA no sobrenadante de culturas 

de células neurais hipocampais tratadas exclusivamente com poly I:C, mostrou uma 

baixa concentração deste fator neurotrófico, conforme Figura 27. 

 

Já a análise para BDNF no sobrenadante das células hipocampais 

submetidas ao protocolo de prevenção com ômega-3 apresentou um elevada e 

significativa expressão deste fator neurotrófico derivado do cérebro. 

 

Porém os sobrenadantes das células tratadas com o protocolo de 

prevenção da clozapina, risperidona ou liraglutide não apresentaram resultados 

significativos, quando comparados ao grupo poly I:C. Todos os resultados descritos 

para a análise estão apresentados na Figura 27. 

 

 

 
  



75 
 

FIGURA 27- EFEITO DO ÔMEGA-3, CLOZAPINA, RISPERIDONA E 
LIRAGLUTIDE NA DOSAGEM DE BDNF NO SOBRENADANTE DE CULTURA 
PRIMÁRIA DE CÉLULAS NEURAIS HIPOCAMPAIS ESTIMULADAS COM POLY 
I:C 
 

 

 
 
Controle (Meio Neurobasal enriquecido com B27), Poly I:C (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ ômega-3 (0,1% ), 

Poly I:C (0,1%)+ clozapina (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ risperidona (0,1%) e Poly I:C (0,1%)+ Liraglutide 

(0,1%). As barras representam a media ± EPM de BDNF (ng/ml) de 8 poços por grupo. Diferenças 

estátisticas foram analisadas por ANOVA seguido de Tukey (*p<0,05 comparado ao controle e 

#p<0,05 comparado ao Poly I:C) 

  



76 
 

5.14 DOSAGEM DE NITRITO NO SOBRENADANTE DE CULTURA PRIMÁRIA DE 

CÉLULAS NEURAIS HIPOCAMPAIS POR ELISA 

 

A avaliação para nitrito pelo teste de ELISA no sobrenadante de culturas 

de células neurais hipocampais imersas em meio de cultura Neurobasal enriquecido 

com suplemento B27, mostrou uma baixa concentração deste marcador inflamatório, 

conforme Figura 28. 

 

Já a dosagem de nitrito no sobrenadante de células neurais hipocampais 

expostas exclusivamente ao vírus mimético poly I:C mostrou uma intensa e 

significativa concentração deste substrato. 

 

A análise de nitrito no sobrenadante das células hipocampais submetidas 

ao protocolo de prevenção com ômega-3, clozapina, risperidona ou liraglutide 

apresentou uma considerável e significativa diminuição na concentração deste 

indicador de ação da Nosintase induzida, quando comparado ao grupo poly I:C. 

Todos os resultados descritos para a análise estão apresentados na Figura 28. 

  



 

FIGURA 28- EFEITO DO ÔMEGA
LIRAGLUTIDE NA DOSAGEM DE NITRITO NO SOBRENADANTE DE CULTURA 
PRIMÁRIA DE CÉLULAS 
I:C 
 
 

Controle (Meio Neurobasal enriquecido com B27), Poly 

Poly I:C (0,1%)+ clozapina (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ risperidona (0,1%) e Poly I:C (0,1%)+ Liraglutide 

(0,1%). As barras representam a media ± EPM de Nitrito (ng/ml) de 8 poços por grupo. Diferenças 

estátisticas foram analisadas por ANOVA seguido de Tukey (*p<0,05 comparado ao controle e 

#p<0,05 comparado ao Poly I:C)

 

EFEITO DO ÔMEGA-3, CLOZAPINA, RISPERIDONA E 
LIRAGLUTIDE NA DOSAGEM DE NITRITO NO SOBRENADANTE DE CULTURA 
PRIMÁRIA DE CÉLULAS NEURAIS HIPOCAMPAIS ESTIMULADAS COM POLY 

 

Controle (Meio Neurobasal enriquecido com B27), Poly I:C (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ ômega

Poly I:C (0,1%)+ clozapina (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ risperidona (0,1%) e Poly I:C (0,1%)+ Liraglutide 

(0,1%). As barras representam a media ± EPM de Nitrito (ng/ml) de 8 poços por grupo. Diferenças 

foram analisadas por ANOVA seguido de Tukey (*p<0,05 comparado ao controle e 

#p<0,05 comparado ao Poly I:C) 
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3, CLOZAPINA, RISPERIDONA E 
LIRAGLUTIDE NA DOSAGEM DE NITRITO NO SOBRENADANTE DE CULTURA 

HIPOCAMPAIS ESTIMULADAS COM POLY 

 

I:C (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ ômega-3 (0,1% ), 

Poly I:C (0,1%)+ clozapina (0,1%), Poly I:C (0,1%)+ risperidona (0,1%) e Poly I:C (0,1%)+ Liraglutide 

(0,1%). As barras representam a media ± EPM de Nitrito (ng/ml) de 8 poços por grupo. Diferenças 

foram analisadas por ANOVA seguido de Tukey (*p<0,05 comparado ao controle e 
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6 DISCUSSÃO 
 

A inoculação viral tem demonstrado elevada capacidade de causar 

anormalidades na morfologia do hipocampo. Alterações imunológicas perinatais, 

podem afetar a estrutura  e  a função do hipocampo, obtendo-se  relatos de 

modificações nervosas em animais adultos. Neurônios hipocampais de ratos e 

neurônios do córtex pré-frontal co-estimulados com Interferon e com agonistas de 

TLR3, como o poly I: C, levam a expressão dos genes indutores de interferon e 

concomitantemente com a indução destes genes ocorre a expressão de citocinas 

pró-inflamatórias através da ativação do Stat1 e Stat3, os promotores da apoptose 

neuronal (HOYO-BECERRA  et al,2013;  FATEMI et al, 1999; FELEDER, 2010). 

 

Os neurônios humanos, mesmo na ausência de glia, são dotados de uma 

maquinaria intrínseca capaz de acionar uma robusta inflamação, quimioatração, e 

respostas antivirais, havendo uma expressão de receptores do tipo Toll 3 e também 

elevada produção de IFN-β após o tratamento com poly I:C. Estas observações 

permitem estabelecer firmemente que os neurônios humanos, mesmo em ausência 

da glia, possuem uma maquinaria intrínseca sensível a infecção por vírus (LAFON et 

al, 2006; PRÉHAUD et al, 2014); 

 

O Poly I: C apresenta elevada capacidade de induzir uma resposta 

neuroinflamatória associadas a sintomas de depressão e ansiedade em ratos. Além 

disso, possui também a capacidade de esgotar triptofano e serotonina central, 

através da indução de indolamina 2,3 dioxigenase, tendo impacto na expressão da 

neurotrofina BDNF e de seus receptores, sendo examinado como potencial 

mecanismo de relação entre a neuroinflamação e a depressão. O poly I: C induz 

uma resposta neuroinflamatória caracterizada por um aumento da expressão de IL-

1β, IL-6, TNF alfa no córtex frontal e no hipocampo. Nas primeiras 24h seguintes da 

administração de poly I: C em ratos foi manifestado um comportamento alterado 

caracterizado por uma atividade locomotora reduzida e elevado ganho de peso 

(GIBNEY et al ; 2012). 
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A exposição do cérebro a desafios imunes durante períodos críticos do 

desenvolvimento leva a alterações duradouras. Sabe-se que a exposição a 

patógenos durante períodos perinatais está relacionada ao desenvolvimento de 

processos inflamatórios que levam ao estabelecimento de transtornos 

neurodesenvolvimentais como autismo e esquizofrenia. No momento atual modelos 

animais de esquizofrenia por desafio imune pré ou neonatais têm ganhado muita 

evidência. Um destes modelos envolve a administração perinatal do vírus mimético 

poly I:C.  Os mecanismos subjacentes ao desafio imune por poly I:C em animais 

neonatos não são ainda completamente compreendidos, sendo estes de grande 

importância para o desenvolvimento de estratégias de prevenção contra os 

transtornos neurodesenvolvimentais, mesmo em idades precoces. 

 

Em uma investigação com o uso de poly I:C, foi induzida a produção de 

citocinas pró - inflamatórias e IFN - β , sendo avaliado se a expressão do receptor do 

tipo TLR3 em células epiteliais da córnea humana seria amplificada. O TLR3 por sua 

vez teve sua expressão amplificada. A estimulação com poly I:C provocou a 

produção de RNAm e a expressão elevada de IL - 6 e IL - 8. Após a exposição ao 

poly I: C, foi iniciada uma potente resposta antiviral, resultando no aumento de 

interferon de tipo 1, IFN-β e ativação do fator nuclear NFκB. Estes resultados 

sugeriram que as células epiteliais da córnea são importantes sentinelas do sistema 

imune inato contra a infecção viral e que a estimulação de TLR3 pode induzir a 

expressão de citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas chaves e genes antivirais que 

ajudam na defesa contra a infecção viral (KUMAR, ZHANG E YU 2006; UETA et al, 

2005). 

 

Segundo GILMORE, JARSKOG E SWAROOPARANI (2005), a infecção 

materna durante a gravidez está associada com aumento do risco de desordens do 

desenvolvimento neurológico. Objetivando simular uma infecção materna 

administrou-se poly I:C ou solução salina em ratos e os níveis de TNF alfa , fator 

neurotrófico derivado do cérebro (BDNF)  e o crescimento dos nervos foram 

determinados por ELISA . O TNF alfa foi significativamente aumentado no plasma 

materno, placenta e fluido amniótico, ao mesmo tempo em que diminuiu 

significativamente no fígado, baço e cérebro neonatal. Os níveis BDNF foram 

significativamente diminuídos em diferentes áreas destes animais. Alterações nos 
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níveis de TNF alfa e BDNF após a exposição materna ao poly I: C, representam um 

potencial mecanismo através do qual a infecção materna aumenta o risco de 

perturbações durante o desenvolvimento neurológico. 

 

No trabalho de GIBNEY et al (2012), foi medida a anedonia usando o 

teste de preferência a sacarina a fim de indicar um comportamento depressivo. O 

poly I: C, por sua vez, induziu um comportamento depressivo que persistiu durante 

até 72 horas após a administração. A ansiedade nestes animais foi medida usando o 

teste de campo aberto, um comportamento ansioso foi observado 24h seguintes ao 

poly I: C. Estas mudanças comportamentais foram acompanhadas por significativa 

diminuição da expressão de BDNF no hipocampo. Além disso, o poly I: C aumentou 

a concentração de triptofano, quinurenina e dos seus metabolitos.  

 

De acordo com GLEZER et al, (2000); nos últimos anos muitos esforços 

têm sido empregados para elucidar os mecanismos envolvidos na regulação da 

transcrição gênica. Moléculas que participam desses processos regulatórios, como 

os fatores de transcrição, têm recebido atenção especial. A participação desses 

fatores em diversas funções neurais enfatiza sua importância para a compreensão 

de distúrbios relacionados ao sistema nervoso central (SNC) e para delinear novos 

caminhos de acesso terapêutico. O fator de transcrição NFkB destaca-se pela sua 

vasta gama de ações e pelo fato de diversas proteínas estarem integradas na 

dinâmica de sua ativação. Evidências recentes apontam o envolvimento desse fator 

na plasticidade, desenvolvimento e neurodegeneração, com funções essenciais e 

específicas em neurônios e células da glia.  

 

O papel das citocinas inflamatórias na patogênese de doenças 

neurológicas não é bem compreendido. Os efeitos neurotóxicos por citocinas podem 

ser mediados pela imunoestimulação das células nervosas produzindo 

concentrações tóxicas de óxido nítrico (NO) e óxidos de azoto reativos. Assim, a 

imunoestimulação estaria mediando a neurotoxicidade por NO, óxidos de nitrogênio 

reativos e ânions superóxidos. Sugerindo assim um papel  neurotóxico para 

produção de NO e óxidos de nitrogênio reativos na fisiopatologia de doenças 

neurodesenvolvimentais  (BOJE , ARORA ;1992). 
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Estes resultados sugerem que alterações neurodesenvolvimentais 

induzidas por poly I: C estão associadas com uma redução na sinalização de BDNF, 

acompanhadas do aumento na ativação do fator de transcrição NFkB, apresentando 

um aumento na expressão de iNOS e IL-6, concordando e corroborando com os 

resultados encontrados em nosso presente estudo, justificando assim a busca de 

diferentes estratégias preventivas para estes transtornos neurais. 

 

A suplementação da dieta com ômega-3 , ácidos graxos é um meio 

seguro e econômico da medicina preventiva que tem mostrado proteção contra 

várias doenças.  uma dieta enriquecida  com ômega-3 por 2 meses exibiu atenuados 

déficits comportamentais de curto e longo prazo, esses ácidos graxos também 

protegeram contra a perda neuronal no hipocampo e promoveram a redução da 

resposta pró-inflamatória. O desequilíbrio dietético perinatal de ômega-3 alterou a 

atividade da microglia no cérebro em desenvolvimento, levando à formação anormal 

de redes neuronais, essa deficiência alterou o fenótipo e a motilidade destas células 

no cérebro em desenvolvimento pós-natal (MADORE et al, 2014; PU et al, 2013). 

 

MCNAMARA E SUSAN (2006); explicam que o ácido graxo ómega-3  no 

formato de princípio ácido docosahexaenóico (DHA), acumula-se no cérebro durante 

a expansão cortical perinatal e maturação. Estudos em animais demonstraram que 

as reduções nos niveis de DHA cerebrais durante a fase perinatal estão associados 

com déficits na arborização neuronal, vários índices de patologia sináptica incluindo 

déficits de neurotransmissão de serotonina e dopamina mesocorticolímbica, déficits 

neurocognitivos e índices comportamentais  elevados de ansiedade, agressividade e 

depressão. Em primatas e humanos, o parto prematuro está associado a déficits 

corticais fetais de DHA, onde crianças e  adolescentes nascidos prematuros 

apresentam déficits em maturação da matéria cinzenta cortical, déficits 

neurocognitivos particularmente no campo da atenção, e aumento do risco de déficit 

de atenção e  hiperatividade (TDAH) e esquizofrenia. Diversos resultados cognitivos 

positivos foram encontrados em pré-termos e atermos alimentados com DHA, 

sugerindo que os déficits de DHA perinatais no cérebro podem representar um fator 

de risco no desenvolvimento neurológico contribuindo para o surgimento posterior de 

psicopatologias. 
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Os ácidos graxos são nutrientes dietéticos essenciais, e um dos seus 

papéis importantes é proporcionar o ácido docosahexaenóico (DHA) útil para o 

crescimento e função do tecido nervoso.  

 

Alguns dos estudos recentes começaram a elucidar o papel do ômega-3 

no desenvolvimento funcional  do cérebro, favorecendo uma melhor compreensão 

do neurodesenvolvimento e fornecendo informações importantes sobre o papel do 

ômega-3 nos transtornos desenvolvimentais em bebês e crianças, bem como em 

outras fases da vida. 

 

MADORE et al (2014); diz que a baixa ingestão dietética de ômega-3 é 

um fator causador de transtornos de neurodesenvolvimento. O ômega-3 é um lipídeo 

essencial para a função dos componentes estruturais importantes para a membrana 

fosfolipídica neuronal, sendo altamente incorporados nas membranas celulares 

durante a fase de gestação e lactação. No entanto, os mecanismos que ligam a 

baixa ingestão de ômega-3 com as desordens do desenvolvimento neurológico são 

pouco compreendidos. 

 

A deficiência perinatal de ômega-3, está correlacionada com alterações 

na resposta inflamatória neuronal levando ao desenvolvimento de uma condição pró-

inflamatória no sistema nervoso central que podem contribuir para alterações no 

neurodesenvolvimento. 

 

Em nosso estudo o protocolo de prevenção com ômega- 3 além de 

apresentar diminuição da imunoexpressão de NFkBp50, NFkBp65 e iNOS , mostrou 

também considerável diminuição nos níveis de IL-6 e nitrito. Foi apresentado 

também um aumento de BDNF acompanhado de um significativo percentual de 

viabilidade celular, apontando para um possível mecanismo de ação com efeito 

neuroprotetor, junto com um suporte neurotrófico dependente de BDNF, favorecendo 

assim o desenvolvimento e a sobrevida neural mesmo diante de estímulos imunes 

virais provocados pela partícula mimética viral do poly I:C. Com bases nestes 

resultados foi elaborada a possível via do mecanismo de ação do ômega- 3, 

apresentada no circuito descrito abaixo (Figura 29). 
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FIGURA 29- MECANISMO DE AÇÃO DO ÔMEGA-3. 

 

 
 

Fonte: Autoria própria; Ribeiro, Bruna Mara Machado; 2015. 
 

 

SUGINO et al., (2009), determinaram que os antipsicóticos atípicos como 

por exemplo a clozapina,  suprimem o TNF-α e IL-6, enquanto aumentam IL-10, uma 

citocina anti-inflamatória, contudo o haloperidol, um antipsicótico típico, não produziu 

esses efeitos. 

 

Alguns estudos com clozapina realizados por HAGGER et al., (1993) e 

MCGURK (1999) demonstraram que esta droga tem um efeito benéfico na função 

cognitiva. Outros estudos comparativos feitos por PICKARD et al., (1992) e 
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LINDENMAYER et al., (1994) mostraram uma superioridade da clozapina sobre a 

clorpromazina, a flufenazina e o haloperidol em pacientes resistentes ao tratamento. 

 

Em um trabalho realizado por ROENKER et al (2011); Ratas grávidas 

receberam injeções de poly I: C ou solução salina no 14º dia gestacional. As crias do 

sexo masculino foram tratadas com risperidona entre os dias 35º e 56º pós-natais 

(periadolescência) e os níveis de glutamato extracelular foram determinados por 

microdiálise. Os resultados demonstraram que a função do receptor de glutamato 

diminuiu, havendo aumento na concentração de glutamato extracelular devido à 

ativação imunológica pré-natal. Além disso, os níveis de glutamato extracelular 

basais foram significativamente elevados em crias de poly I: C. Porém o pré-

tratamento com risperidona (0,01 mg / kg / dia de 35 º - 56 º dias após o nascimento) 

normalizou o glutamato cortical e basal extracelular.  

 

PIONTKEWITZ, ARAD, E WEINER, (2011), avaliou também a eficácia 

preventiva do antipsicótico atípico risperidona em ratas grávidas tratadas no 15º dia 

gestacional com poly I: C ou soro fisiológico. A descendência masculina recebeu 

Risperidona diariamente ou injeção de veículo na periadolescência (entre os dias 34º  

- 47º pós-natais). Mudanças estruturais no cérebro e comportamento foram 

avaliadas na idade adulta (a partir de 90 º pós-natal).  Filhos adultos tratados com 

poly I:C apresentaram alterações estruturais associados à esquizofrenia, aumento 

dos ventrículos laterais e diminuição do hipocampo. Ambas estas anormalidades 

estavam ausentes na prole que recebeu poly I: C e que foi tratada com risperidona 

na periadolescência, sendo acompanhadas da prevenção de anomalias 

comportamentais e da redução do déficit de atenção. 

  

O tratamento com medicamentos antipsicóticos atípicos como a 

risperidona durante a periadolescência pode prevenir o aparecimento de anomalias 

comportamentais e patologias estruturais cerebrais resultantes de insultos 

intrauterinos (ROENKER et al, 2011; PIONTKEWITZ, ARAD, E WEINER, 2011). 

 

Em nosso estudo o protocolo de prevenção com clozapina ou risperidona 

foi significativo no que se refere à diminuição nos níveis de IL-6, nitrito e da 

imunoexpressão das subunidades p50 e p65 do fator de transcrição NFkB,  quando 
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comparado com as células hipocampais expostas exclusivamente ao poly I:C, porém 

não apresentou resultados significativos na dosagem de BDNF. 

 

A Neurogênese é um processo que ocorre ao longo da vida, mas a taxa 

de proliferação e diferenciação de células diminui juntamente com a idade. Na 

doença de Alzheimer a presença do gene Ab no cérebro de pacientes inibe este 

processo, reduzindo a proliferação das células estaminais e a diferenciação celular. 

O GLP- 1  é um fator de crescimento que tem propriedades neuroprotetoras. Os 

receptores do GLP1 estão presentes em células neuronais progenitoras, e o 

liraglutide análogo do GLP - 1 foi capaz de mostrar um aumento na proliferação das 

células neuronais de pacientes com a doença de Alzheimer (PARTHSARATHY E 

HOLSCHER, 2013). 

 

A diabetes de tipo 2 tem sido identificada como um fator de risco para a 

doença de Alzheimer.A sinalização da insulina é frequentemente prejudicada nesta 

patologia, contribuindo para elevada neurodegeneração. Estudos anteriores 

demonstraram que a incretina GLP - 1 ajuda a normalizar a sinalização de insulina 

na diabetes do tipo 2. O GLP – 1 também desempenha um papel importante nas 

funções cerebrais e na atividade neuronal sendo testado o papel específico dos 

receptores de GLP-1 na plasticidade sináptica e nos processos cognitivos em 

camundongos nocautes para o receptor de GLP-1, onde função de neurônios 

hipocampais foi severamente prejudicada nestes animais (ABBAS, FAIVRE E 

HOLSCHER , 2009). 

 

O liraglutide análogo do GLP-1, modula diretamente a liberação de 

neurotransmissores e favorece a plasticidade sináptica, protegendo também as 

sinapses dos efeitos prejudiciais de fragmentos beta-amilóides .Os análogos de 

GLP- 1 de ação mais prolongada apresentam um grande potencial no tratamento e 

na prevenção de processos neurodegenerativos. O receptor de GLP -1R 

desempenha um papel importante no controle da plasticidade sináptica e em 

algumas formas de formação da memória. Tais resultados lançam luz sobre os 

processos moleculares que estão na base das propriedades neuroprotetoras dos 

análogos de GLP-1 em modelos animais (ABBAS, FAIVRE e HOLSCHER, 2009; 

GAULT e HOLSCHER, 2008) 
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No trabalho de PARTHSARATHY E HOLSCHER (2013) foram 

investigados os efeitos agudos e crônicos do liraglutide sobre a proliferação de 

células progenitoras, na diferenciação dos neuroblastos e na sua subsequente 

diferenciação em neurônios, onde o tratamento agudo com liraglutide mostrou um 

aumento na proliferação celular. Além disso, o número de neurônios imaturos estava 

aumentado em ambos os animais tratados de forma aguda e crônica em todas as 

idades. A maioria das células recém-geradas foi diferenciada em neurônios 

maduros. Estes resultados demonstram que o liraglutide, que está atualmente no 

mercado como um tratamento para a diabetes tipo 2, aumenta a neurogênese e 

pode ter efeitos benéficos em doenças neurodegenerativas. 

 

Em nosso trabalho o liraglutide um análogo da incretina GLP-1, foi capaz 

de diminuir a expressão de NFkBp50, NFkBp65 e iNOS nas células hipocampais 

expostas concomitante ao poly I:C, sendo acompanhada de uma diminuição nos 

níveis de nitrito e IL-6 no sobrenadante das culturas neurais hipocampais. 

 

Os análogos de GLP- 1 demonstraram diferentes efeitos sobre a 

neurotransmissão cerebral. Além disso, os peptídeos de GLP- 1 são eficazes na 

modulação e na liberação de insulina e no controle glicêmico em pacientes com 

diabetes tipo 2, sendo  igualmente eficazes na modulação da plasticidade sináptica, 

melhorando a plasticidade e revertendo os danos induzidos por fragmentos beta- 

amilóides. Os efeitos de drogas análogas do GLP-1 são potencialmente 

evidenciados através da capacidade de melhorar os prejuízos na comunicação 

neuronal e nos processos cognitivos observados na doença de Alzheimer (ABBAS, 

FAIVRE E HOLSCHER (2009). 

 

O Liraglutide exerce um efeito antiinflamatório através da supressão da 

ativação do fator NFkB, este efeito pode explicar algumas das propriedades 

protetoras de liraglutide, bem como os seus efeitos benéficos (HATORRI, 2010). 

 

Os resultados encontrados em nosso trabalho apontam que o efeito 

preventivo da administração de liraglutide em cultura primária de células neurais 

hipocampais demonstraram uma elevada confluência de células neurais 
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acompanhada de uma significativa viabilidade celular, bem como uma diminuição na 

imunoexpressão de NFkBp50, NFkBp65, iNOS, IL-6 e nitrito. Estes resultados 

demonstram que o liraglutide, que está atualmente no mercado como um tratamento 

para a diabetes tipo 2, aumenta a neurogênese e pode ter efeitos benéficos no 

neurodesenvolvimento.  

 

Segundo SALUM, PEREIRA E GUIMARÃES (2008), o NO, é um 

neurotransmissor atípico que inibe a recaptação de dopamina e estimula sua 

liberação, parecendo modular comportamentos controlados pelo sistema 

dopaminérgico. 

 

Esta atuação do NO pode representar uma nova forma de comunicação 

interneuronal, ou seja, uma interação não sináptica independente de receptores. 

Tendo em vista a interação entre os sistemas dopaminérgico, glutamatérgico e 

nitrérgico (WEST, GALLOWAY & GRACE, 2002). 

 

A interação entre os sistemas dopaminérgicos e nitrérgicos fornece novas 

perspectivas para a compreensão dos mecanismos fisiopatológicos e neuroquímicos 

de vários transtornos mentais. O crescente interesse por examinar a dinâmica da 

interação entre NO tem o potencial de revelar novas estratégias terapêuticas para 

esses transtornos (SALUM, PEREIRA E GUIMARÃES, 2008). 

 

 

Nos resultados encontrados em nosso estudo foi observada uma 

diminuição significativa nos níveis de nitrito e na expressão de iNOS, nos  diferentes 

grupos submetidos ao protocolo de prevenção com ômega- 3, clozapina, risperidona 

ou liraglutide, reduzindo assim a neurotoxicidade e aumentando a viabilidade celular, 

quando comparados aos grupos tratados exclusivamente com poly I:C. 

 

Com base nestes resultados, acredita-se que a imunoestimulação por 

poly I:C estaria possivelmente mediando a neurotoxicidade por NO. Sugerindo que o 

aumento de nitrito estaria diretamente ligado à elevada produção de NO e a 

atividade da Nosintase induzida, funcionando assim como agentes inflamatórios e 
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neurotóxicos capazes de promover alterações relacionadas com o 

neurodesenvolvimento. 

  

A exposição do cérebro a desafios imunes durante períodos críticos do 

desenvolvimento leva a alterações duradouras. Sabe-se que a exposição a 

patógenos durante períodos perinatais está relacionada ao desenvolvimento de 

processos inflamatórios cerebrais. No momento atual modelos animais por desafio 

imune pré ou neonatais têm ganhado muita evidência. Um destes modelos envolve a 

administração perinatal do vírus mimético poly I:C.  Os mecanismos subjacentes ao 

desafio imune por poly I:C em animais neonatos não são completamente 

compreendidos, sendo estes de grande importância para o desenvolvimento de 

estratégias de prevenção contra transtornos neurodesenvolvimentais em idades 

precoces. 

 



89 
 

7 CONCLUSÃO 
 

Com isso é possível concluir que estudos de tal caráter são relevantes 

para o campo da neurociência, pois poderão possivelmente determinar quais seriam 

os chamados períodos críticos do neurodesenvolvimento, possibilitando no futuro a 

prevenção da neuroinflamação e a promoção da neurogênese ainda em fases 

críticas do desenvolvimento cerebral, o que por sua vez poderá viabilizar uma 

melhor qualidade e eficácia no que se refere aos tratamentos e as estratégias úteis 

para as patologias do Sistema Nervoso Central. 

 
Os resultados encontrados em nosso estudo evidenciaram que: 

 

I. O tratamento com ômega-3, liraglutide, risperidona ou clozapina apresentou efeito 

neuroprotetor na neuroinflamação induzida por poly I:C em cultura primária de 

células neurais hipocampais. 

 

II. A viabilidade das células neurais hipocampais submetidas exclusivamente ao poly 

I:C apresentou-se diminuída. 

 

III. Houve um aumento na viabilidade de células hipocampais submetidas ao poly I:C 

de forma concomitante com a administração preventiva de ômega-3, liraglutide, 

clozapina ou risperidona. 

 

IV. Houve um aumento na imunoexpressão de NFkBp50 e iNOS nas células neurais 

hipocampais expostas ao Poly I:C. 

 

V. Houve uma redução significativa na imunoexpressão e na comarcação para 

NFkBp50 e iNOS em células neurais hipocampais expostas ao Poly I:C e que 

receberam tratamento concomitante com ômega-3, liraglutide, clozapina ou 

risperidona. 

 

VI. O imunoblot para a expressão protéica de NFkBp65 apresentou-se aumentado em 

células neurais hipocampais expostas ao Poly I:C.  
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VII. O imunoblot para a expressão protéica de NFkBp65 apresentou-se 

significativamente diminuído em células neurais hipocampais expostas ao Poly I:C. 

e que receberam tratamento concomitante com ômega-3, liraglutide, clozapina ou 

risperidona. 

 

VIII. A análise de IL-6 e nitrito pelo método de ELISA apresentou-se diminuído  no 

sobrenadante de células neurais hipocampais expostas ao poly I:C. e que 

receberam tratamento concomitante com ômega-3, liraglutide, clozapina ou 

risperidona. Já o sobrenadante das células expostas exclusivamente ao poly I:C 

apresentaram uma elevada concentração destes marcadores inflamatórios. 

 

IX. A avaliação para BDNF pelo teste de ELISA no sobrenadante de culturas de 

células neurais hipocampais tratadas exclusivamente com poly I:C, mostrou uma 

baixa concentração deste fator neurotrófico. 

 

X. A análise para BDNF no sobrenadante das células neurais hipocampais expostas 

ao poly I:C e submetidas ao protocolo de prevenção com ômega-3 apresentou um 

elevada expressão deste fator neuroprotetor. 
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