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RESUMO 

 

Lectinas são proteínas que se ligam a mono ou oligossacarídeos específicos. Essa interação 

com carboidratos faz das lectinas valiosas ferramentas para aplicações biotecnológicas. O 

objetivo desse trabalho foi, portanto, caracterizar parcialmente a lectina da alga marinha 

vermelha Solieria filiformis (LSf) e investigar o seu efeito em modelos experimentais de 

depressão. A LSf foi isolada por extração com tampão Tris-HCl 25mM, pH 7,5, precipitação 

com sulfato de amônio (70%) e cromatografias sequenciais em matrizes de DEAE-celulose e 

Sephadex G-100. Posteriormente, foi caracterizada por espectroscopia de dicroísmo circular 

(DC), seguida da avaliação de seu efeito no sistema nervoso central, utilizando testes 

comportamentais para a triagem de agentes ansiolíticos e antidepressivos, tais como os testes 

do campo aberto, do labirinto em cruz elevado, da placa perfurada, de suspensão de cauda e 

do nado forçado. Para esses testes, camundongos Swiss machos (n = 6-10) foram pré-tratados 

com a LSf (1, 3 ou 9 mg/kg; iv.). Uma vez que a LSf apresentou efeito antidepressivo 

relevante, avaliou-se o envolvimento do sistema monoaminérgico nesse efeito, e, para isso, 

foram realizados testes do nado forçado, utilizando antagonistas específicos. Posteriormente, 

analisou-se o efeito da LSf (9 mg/kg; iv.) em modelo de depressão induzida pela 

administração do lipopolissacarídeo de Escherichia coli (LPS – 0,5 mg/kg; ip.), através de 

protocolos de prevenção e reversão. Por fim, a capacidade antioxidante da LSf foi avaliada 

através das dosagens de peroxidação lipídica, glutationa reduzida (GSH) e nitrito no córtex 

pré-frontal, hipocampo e corpo estriado dos camundongos. Como controles positivos dos 

experimentos, foram utilizados imipramina (10 ou 30 mg/kg; ip.), bupropiona (30 mg/kg; ip.) 

e fluoxetina (35 mg/kg; ip.). Como resultados, a análise por DC revelou que a LSf é 

composta, predominantemente, por folhas-β, e a triagem comportamental mostrou que LSf 

possui efeito antidepressivo-símile, sem efeitos psicoestimulante e ansiolítico. Seu 

mecanismo de ação na depressão parece envolver o sistema dopaminérgico e a sua capacidade 

de conter o estresse oxidativo nas áreas cerebrais analisadas. Adicionalmente, a LSf foi capaz 

de prevenir e reverter as alterações comportamentais e neuroquímicas induzidas pelo LPS, 

confirmando, assim, o seu potencial antidepressivo. Assim, o presente trabalho sugere que, 

em modelos experimentais de depressão, a LSf possui efeito antidepressivo-símile, podendo, 

portanto, representar um potencial agente terapêutico para o tratamento da depressão. 

Palavras-chave: algas marinhas; depressão; lectina; lipopolissacarídeo; Solieria filiformis. 
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ABSTRACT 

 

RED ALGA MARINE Solieria filiformis (Kützing) P.W. Gabrielson LECTIN: PARTIAL 

CHARACTERIZATION AND ANTIDEPRESSANT EFFECT ON DEPRESSION 

EXPERIMENTAL MODELS 

 

Lectins are proteins that bind to specific mono or oligosaccharides. This interaction with 

carbohydrates makes of the lectins valuable tools for biotechnological applicattions. The aim 

of this study was, therefore, to partially characterize the red alga marine Solieria filiformis 

lectin (SfL) and investigate its effect in depression experimental models. The SfL was isolated 

by extraction with Tris-HCl buffer 25 mM (pH 7,5), precipitation with ammonium sulfate 

(70%) and chromatographies in DEAE-cellulose and Sephadex G-100 matrices. 

Subsequently, was characterized by circular dichroism (CD) spectroscopy, followed by 

evaluation of its effect in the central nervous system, using behavioral tests for screening of 

anxiolytic and antidepressant agents, such as the open field, elevated plus maze, hole-board, 

tail suspension and forced swimming tests. For these tests, male Swiss mice (n = 6-10) were 

pretreated with SfL (1, 3 or 9 mg/kg; iv.). Since the SfL showed significant antidepressant 

effect, it was evaluated the monoaminergic system involvement in this effect, and, for this, 

forced swimming tests were performed, using specific antagonists. Posteriorly, it was 

analyzed the SfL effect (9 mg/kg; iv.) in depression model induced by administration of the 

Escherichia coli lipopolysaccharide (LPS – 0,5 mg/kg; i.p.), through prevention and reversion 

protocols. Finally, the SfL antioxidant capacity was evaluated, through lipid peroxidation, 

reduced glutathione (GSH) and nitrite dosages in the prefrontal cortex, hippocampus and 

striatum of the mice. As experiments positive controls, imipramine (10 or 30 mg/kg; ip.), 

bupropion (30 mg/kg) and fluoxetine (35 mg/kg) were used. As result, the CD analysis 

revealed that the SfL is composed, predominantly, by β-sheet, and the behavioral screening 

showed that the SfL has antidepressant-like effect, without psychostimulant and anxiolytic 

effects. Its action mechanism in the depression seems to involve the dopaminergic system and 

its ability to contain the oxidative stress in the analyzed brain areas. Additionally, the SfL was 

able to prevent and reverse the behavioral and neurochemical changes induced by LPS, 

confirming, thus, its potential antidepressant. Like this, this study suggests that, in depression 

experimental models, the SfL has antidepressant-like effect, and may, therefore, to represent a 

potential therapeutic agent for the depression treatment. 

Keywords: marine alga; depression; lectin; lipopolysaccharide; Solieria filiformis. 

 



10 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Classificação estrutural das lectinas............................................................... 21 

Figura 2 - Representação esquemática da hemaglutinação de eritrócitos por 

lectinas............................................................................................................ 23 

Figura 3 - Sequência primária de uma isolectina da S. filiformis (LSf1)........................ 29 

Figura 4 - Sequência primária de uma isolectina da S. filiformis (LSf2)........................ 29 

Figura 5 - Predição estrutural das isolectinas LSf1 e LSf2............................................. 30 

Figura 6 - Sínteses da dopamina e da noradrenalina....................................................... 35 

Figura 7 - Síntese da serotonina...................................................................................... 36 

Figura 8 - Alga marinha vermelha Solieria filiformis (Kützing) P.W. Gabrielson 

(Rhodophyta, Gigartinales, Solieriaceae)...................................................... 48 

Figura 9 - Esquema de obtenção da lectina da alga marinha vermelha Solieria 

filiformis (LSf)............................................................................................... 50 

Figura 10 - Representação esquemática dos protocolos de pré-tratamento (painel A) e 

pós-tratamento (painel B)............................................................................... 59 

Figura 11 - Espectro da estrutura secundária da LSf em condições nativas..................... 64 

Figura 12 - Efeito da temperatura sobre a estrutura secundária da LSf............................ 66 

Figura 13 - Análise da reversibilidade da desnaturação térmica da 

LSf.................................................................................................................. 67 

Figura 14 - Efeito da administração da LSf no teste do campo aberto............................. 69 

Figura 15 - Efeito da administração da LSf no teste do labirinto em cruz elevado.......... 71 

Figura 16 - Efeito da administração da LSf no teste da placa perfurada.......................... 72 

Figura 17 - Efeito da administração da LSf no teste de suspensão de cauda.................... 74 

Figura 18 - Efeito da administração da LSf no teste do nado forçado.............................. 75 

Figura 19 - Efeito da LSf desnaturada ou associada com manana no teste do nado 

forçado............................................................................................................ 76 

Figura 20 - Avaliação do envolvimento do sistema dopaminérgico na redução do 

tempo de imobilidade induzido por LSf no teste do nado forçado................ 79 

Figura 21 - Avaliação do envolvimento do sistema noradrenérgico na redução do 

tempo de imobilidade induzido por LSf no teste do nado forçado................ 81 

Figura 22 - Avaliação do envolvimento do sistema serotonérgico na redução do tempo 

de imobilidade induzido por LSf no teste do nado forçado........................... 83 

 



11 
 

   

Figura 23 - Efeito da LSf na peroxidação lipídica do córtex pré-frontal (A), hipocampo 

(B) e corpo estriado (C).................................................................................. 86 

Figura 24 - Efeito da LSf sobre os níveis de glutationa reduzida (GSH) no córtex pré-

frontal (A), hipocampo (B) e corpo estriado (C)............................................ 88 

Figura 25 - Efeito da LSf sobre os níveis de nitrito no córtex pré-frontal (A), 

hipocampo (B) e corpo estriado (C)............................................................... 90 

Figura 26 - Teste do campo aberto com camundongos tratados com a LSf, antes da 

administração de LPS (protocolo de pré-tratamento).................................... 94 

Figura 27 - Teste do campo aberto com camundongos tratados com a LSf, após a 

administração de LPS (protocolo de pós-tratamento).................................... 96 

Figura 28 -  Teste do nado forçado com camundongos tratados com a LSf, antes da 

administração de LPS (protocolo de pré-tratamento).................................... 98 

Figura 29 -  Teste do nado forçado com camundongos tratados com a LSf, após a 

administração de LPS (protocolo de pós-tratamento).................................... 99 

Figura 30 -  Teste de preferência por sacarose com camundongos tratados com a LSf, 

antes da administração de LPS (protocolo de pré-tratamento)...................... 101 

Figura 31 - Teste de preferência por sacarose com camundongos tratados com a LSf, 

após a administração de LPS (protocolo de pós-tratamento)......................... 102 

Figura 32 -  Níveis de peroxidação lipídica do córtex pré-frontal (A), hipocampo (B) e 

corpo estriado (C) nos camundongos tratados com a LSf, antes da 

administração de LPS (protocolo de pré-tratamento).................................... 104 

Figura 33 -  Níveis de peroxidação lipídica do córtex pré-frontal (A), hipocampo (B) e 

corpo estriado (C) nos camundongos tratados com a LSf, após a 

administração de LPS (protocolo de pós-tratamento).................................... 105 

Figura 34 -  Níveis de glutationa reduzida (GSH) do córtex pré-frontal (A), hipocampo 

(B) e corpo estriado (C) nos camundongos tratados com a LSf, antes da 

administração de LPS (protocolo de pré-tratamento).................................... 107 

Figura 35 - Níveis de glutationa reduzida (GSH) do córtex pré-frontal (A), hipocampo 

(B) e corpo estriado (C) nos camundongos tratados com a LSf, após a 

administração de LPS (protocolo de pós-tratamento).................................... 108 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Figura 36 -  Níveis de nitrito do córtex pré-frontal (A), hipocampo (B) e corpo estriado 

(C) nos camundongos tratados com a LSf, antes da administração de LPS 

(protocolo de pré-tratamento)........................................................................ 110 

Figura 37 - Níveis de nitrito do córtex pré-frontal (A), hipocampo (B) e corpo estriado 

(C) nos camundongos tratados com a LSf, após a administração de LPS 

(protocolo de pós-tratamento)........................................................................ 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACTH Hormônio adrenocorticotrófico 

AINEs Anti-inflamatórios não-esteroidais 

Akt Proteína quinase B 

ANOVA Análise de variância 

BDNF Fator neurotrófico derivado do cérebro 

BUP Bupropiona  

BZD Benzodiazepínicos 

CEPA Comissão de Ética em Pesquisa Animal 

COMT Enzima catecol-O-metiltransferase 

ConBr Lectina da Canavalia brasiliensis 

CRH Fator liberador de corticotrofina 

DC Dicroísmo circular 

DEAE Dietilaminoetil 

DNA Ácido desoxirribonucleico. 

DOPA 3,4-dihidroxifenilanina 

DTNB Ácido 5,5’-ditio-bis-2-nitrobenzoico  

EDTA Ácido etilenodiaminotetracético 

ELISA Ensaio de Imunoabsorção Ligado à Enzima. 

eNOS Óxido nítrico sintase endotelial 

E.P.M. Erro padrão da média. 

EROs Espécies reativas de oxigênio 

ERNs Espécies reativas de nitrogênio 

F0/70 Fração protéica precipitada com sulfato de amônio a 70% de saturação 

FLU Fluoxetina  

g Grama 

GABA Ácido γ-aminobutírico 

GMPc Guanosina monofosfato cíclico 

GPX Glutationa peroxidase 

GSH Glutationa reduzida 

ha Hectare 

HCl Ácido clorídrico 

  

 
 

 



14 
 

HHA Eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

IL Interleucina  

IMP Imipramina  

iNOS Óxido nítrico sintase induzível 

IOI Ioimbina  

ip. Intraperitoneal  

iv. Intravenosa  

LCE Labirinto em cruz elevado 

km Quilômetro 

LPS Lipopolissacarídeo 

LSf Lectina da alga marinha vermelha Solieria filiformis 

LSfd LSf desnaturada 

µg Micrograma 

µL Microlitro 

µm Micrômetro 

µM Micromolar 

m Metro 

M Molar 

Man Manana  

MAO Enzima monoaminoxidase 

MDA Malondialdeído  

mg Miligrama 

min Minuto 

mL Mililitro 

N2 Nitrogênio 

nº Número 

NaCl Cloreto de sódio 

NEBA Número de entradas nos braços abertos 

NEBF Número de entradas nos braços fechados 

NEED N-(1-naftil)-etilenodiamina dihidrocloreto 

NFĸB Fator nuclear kappa B 

 

nm 

 

Nanômetro 

 



15 
 

NMDA N-metil-D-aspartato 

nNOS Óxido nítrico sintase neuronal 

NO Óxido nítrico 

OMS Organização Mundial da Saúde 

PCPA p-chlorophenylalanine methyl ester  

PEBA Porcentagem de entradas nos braços abertos 

pH Potencial hidrogeniônico 

pI Ponto isoelétrico 

PI3K Fosfatidilinositol 3-quinase 

PRA Prazosina 

PTBA Porcentagem do tempo de permanência nos braços abertos 

SCH 23390 
(R)-(+)-7-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-

1H-benzazepinehydrochloride 

SDS Dodecil Sulfato de Sódio 

SNC Sistema nervoso central 

SOD Superóxido dismutase 

SUL Sulpirida  

θ Elipticidade molar 

TB Tampão Tris-HCl 25 mM, pH 7,5 

TBARS Espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico 

TeCA Teste do campo aberto 

TeNF Teste do nado forçado 

TLR4 Receptor do tipo toll 4. 

TNF Fator de necrose tumoral 

TOC Transtorno obsessivo-compulsivo 

TPBA Tempo de permanência nos braços abertos 

TPBF Tempo de permanência nos braços fechados 

TPP Teste da placa perfurada 

TPS Teste de preferência por sacarose 

TSC Teste de suspensão de cauda 

 

 

 

 

 

 



16 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................... 19 

1.1 Algas Marinhas................................................................................................ 19 

1.2 Lectinas............................................................................................................. 20 

1.2.1 Lectinas de Algas Marinhas............................................................................. 23 

1.2.2 Aplicações e Atividades Biológicas de Lectinas de Algas Marinhas.............. 25 

1.2.3 Lectina da Alga Marinha Vermelha Solieria filiformis.................................. 26 

1.3 Desordens Neurocomportamentais................................................................ 31 

1.3.1 Ansiedade.......................................................................................................... 31 

1.3.2 Depressão.......................................................................................................... 33 

1.3.2.1 Fisiopatologia da Depressão............................................................................. 34 

1.3.2.2 Estresses Oxidativo e Nitrosativo na Depressão............................................... 38 

1.3.2.3 Modelos Animais de Depressão......................................................................... 40 

1.3.2.4 Modelo de Depressão Induzida por Lipopolissacarídeo.................................... 41 

1.3.2.5 Tratamento Farmacológico da Depressão........................................................ 43 

2 OBJETIVOS ..................................................................................................... 45 

2.1 Geral.................................................................................................................. 45 

2.2 Específicos......................................................................................................... 45 

3 MATERIAIS E MÉTODOS ........................................................................... 47 

3.1 Materiais........................................................................................................... 47 

3.1.1 Alga Marinha.................................................................................................... 47 

3.1.2 Células Sanguíneas........................................................................................... 47 

3.1.3 Animais.............................................................................................................. 47 

3.1.4 Fármacos e Reagentes...................................................................................... 49 

3.2  Métodos............................................................................................................. 49 

3.2.1 Isolamento e Caracterização Parcial da Lectina da Alga Marinha 

Vermelha Solieria filiformis.............................................................................. 49 

3.2.1.1 Extração e Isolamento da Lectina da Alga Marinha Vermelha Solieria 

filiformis............................................................................................................. 49 

3.2.1.2 Determinação da Atividade Hemaglutinante..................................................... 51 

3.2.1.3 Espectro de Dicroísmo Circular (DC) .............................................................. 52 

3.2.2 Avaliação do Efeito da LSf no Sistema Nervoso Central de 

Camundongos.................................................................................................... 53 

 



17 
 

3.2.2.1 Desenho Experimental....................................................................................... 53 

3.2.2.2 Modelo Experimental de Análise da Atividade Locomotora.............................. 53 

3.2.2.2.1 Teste do Campo Aberto..................................................................................... 53 

3.2.2.3 Modelos Experimentais de Análise da Ansiedade.............................................. 54 

3.2.2.3.1 Teste do Labirinto em Cruz Elevado.................................................................. 54 

3.2.2.3.2 Teste da Placa Perfurada.................................................................................... 55 

3.2.2.4 Modelos Experimentais de Análise da Depressão............................................. 55 

3.2.2.4.1 Teste de Suspensão de Cauda............................................................................. 55 

3.2.2.4.2 Teste do Nado Forçado....................................................................................... 56 

3.2.3 Investigação da Participação das Monoaminas na Ação Antidepressiva da 

LSf...................................................................................................................... 57 

3.2.3.1 Avaliação do Sistema Dopaminérgico............................................................... 57 

3.2.3.2 Avaliação do Sistema Noradrenérgico............................................................... 57 

3.2.3.3 Avaliação do Sistema Serotonérgico.................................................................. 57 

3.2.4 Avaliação do Efeito da LSf em Modelo de Depressão Induzida por 

Lipopolissacarídeo em Camundongos.............................................................. 58 

3.2.4.1 Desenho experimental........................................................................................ 58 

3.2.4.1.1 Protocolo de Pré-tratamento............................................................................... 58 

3.2.4.1.2 Protocolo de Pós-tratamento.............................................................................. 58 

3.2.4.2 Testes Comportamentais.................................................................................... 59 

3.2.4.2.1 Teste do Campo Aberto...................................................................................... 59 

3.2.4.2.2 Teste do Nado Forçado....................................................................................... 60 

3.2.4.2.3 Teste de Preferência por Sacarose...................................................................... 60 

3.2.5 Testes Neuroquímicos....................................................................................... 60 

3.2.5.1 Determinação dos Parâmetros de Estresses Oxidativo e Nitrosativo................ 61 

3.2.5.1.1 Determinação da Peroxidação Lipídica.............................................................. 61 

3.2.5.1.2 Determinação dos Níveis de Glutationa Reduzida............................................. 61 

3.2.5.1.3 Determinação dos Níveis de Nitrito................................................................... 62 

3.2.6 Análises Estatísticas.......................................................................................... 62 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO..................................................................... 63 

4.1 Espectro de Dicroísmo Circular...................................................................... 63 

4.2 Efeito da LSf no Sistema Nervoso Central de Camundongos...................... 68 

4.2.1 Efeito da LSf na Atividade Locomotora........................................................... 68 

 



18 
 

4.2.1.1 Teste do Campo Aberto...................................................................................... 68 

4.2.2 Efeito da LSf na Ansiedade............................................................................... 69 

4.2.2.1 Teste do Labirinto em Cruz Elevado.................................................................. 70 

4.2.2.2 Teste da Placa Perfurada................................................................................... 72 

4.2.3 Efeito da LSf na Depressão............................................................................... 73 

4.2.3.1 Teste de Suspensão de Cauda............................................................................. 73 

4.2.3.2 Teste do Nado Forçado...................................................................................... 75 

4.3 Participação das Monoaminas na Ação Antidepressiva da 

LSf...................................................................................................................... 78 

4.3.1 Sistema Dopaminérgico..................................................................................... 78 

4.3.2 Sistema Noradrenérgico.................................................................................... 80 

4.3.3 Sistema Serotonérgico....................................................................................... 82 

4.4 Testes Neuroquímicos...................................................................................... 85 

4.4.1 Efeito da LSf nos Estresses Oxidativo e Nitrosativo........................................ 85 

4.4.1.1 Peroxidação Lipídica......................................................................................... 85 

4.4.1.2 Níveis de Glutationa Reduzida........................................................................... 87 

4.4.1.3 Níveis de Nitrito.................................................................................................. 88 

4.5 Efeito da LSf em Modelo de Depressão Induzida por Lipopolissacarídeo 

em Camundongos............................................................................................. 91 

4.5.1 Testes Comportamentais................................................................................... 92 

4.5.1.1 Teste do Campo Aberto...................................................................................... 92 

4.5.1.2 Teste do Nado Forçado...................................................................................... 97 

4.5.1.3 Teste de Preferência por Sacarose..................................................................... 100 

4.5.2 Testes Neuroquímicos....................................................................................... 103 

4.5.2.1 Efeito da LSf nos Estresses Oxidativo e Nitrosativo.......................................... 103 

4.5.2.1.1 Peroxidação Lipídica.......................................................................................... 103 

4.5.2.1.2 Glutationa Reduzida........................................................................................... 106 

4.5.2.1.3 Níveis de Nitrito................................................................................................. 109 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................... 115 

6 CONCLUSÃO................................................................................................... 116 

 REFERÊNCIAS................................................................................................ 117 

 

 

 



19 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Algas Marinhas 

 

O termo "Alga" não tem valor taxonômico e  refere-se a um grupo polifilético, 

que possui representantes nos Domínios Eubacteria e Eukarya, estando distribuídos nos reinos 

Bacteria, Plantae, Chromista e Protozoa (GUIRY, 2012).  

As algas estão dispostas em 15 filos, segundo critérios químicos, citológicos e 

morfológicos, que estão relacionados aos tipos e às combinações de pigmentos 

fotossensibilizantes presentes; à natureza química das substâncias de reserva e das paredes 

celulares; à ausência ou à presença de flagelos; ao padrão e ao curso da mitose e da citocinese; 

à presença ou à ausência de membrana no retículo endoplasmático e ao tipo e à complexidade 

de ciclo de vida (DE CARVALHO; ROQUE, 2000; GUIRY, 2012).  

Esses organismos variam bastante no tamanho, podendo apresentar de 3-10 µm, 

como as algas unicelulares (microalgas), até mais de 70 m de comprimento, como as gigantes 

kelps (macroalgas), e encontram-se distribuídos por diferentes habitats: oceanos, corpos de 

água doce, solos, rochas e superfície de vegetais (DE CARVALHO; ROQUE, 2000). Na 

verdade, as algas estão presentes em quase todos os lugares onde haja luz para a realização da 

fotossíntese (EL GAMAL, 2010). 

As algas marinhas representam a base da cadeia alimentar nos oceanos, uma vez 

que outros organismos marinhos necessitam das algas para a obtenção de energia 

(SAMARAKOON; JEON, 2012). Além disso, são responsáveis por uma boa parte da 

atividade fotossintética global e sua distribuição depende da temperatura e salinidade da água, 

da intensidade de luz solar, das correntes oceânicas e da concentração de nutrientes na água 

(EL GAMAL, 2010; MAKKAR et al., 2015). 

Diferindo das plantas, as macroalgas marinhas não são vascularizadas, contêm 

clorofila “a” e apresentam estruturas reprodutivas simples, isto é, sem a proteção de células 

estéreis. De acordo com a estrutura física, função e ciclo reprodutivo, elas são classificadas 

nos seguintes filos (MAKKAR et al., 2015):   

- Chlorophyta: possui coloração verde, principalmente, pela predominância das 

clorofilas a e b, apesar de também possuir beta-caroteno e xantofila. Os principais gêneros 

desse filo incluem Ulva, Codium, Enteromorpha, Chaetomorpha e Cladophora.  
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- Phaeophyta, com coloração marrom, principalmente pela presença dos 

pigmentos xantofila e fucoxantina. Seus principais gêneros incluem Ascophyllum, Laminaria, 

Saccharina, Macrocystis, Nereocystis e Sargassum. 

- Rhodophyta, que possui coloração vermelha devido à predominância dos 

pigmentos ficoeritrina e ficocianina. Os principais gêneros de algas vermelhas incluem 

Pyropia, Porphyra, Chondrus, Palmaria e Gracilaria. 

As algas vermelhas, foco deste trabalho, ocorrem primariamente em habitats 

marinhos tropicais e temperados, apesar de serem conhecidas espécies de água doce e 

extremófilas (DEPRIEST; BHATTACHARYA; LÓPEZ-BAUTISTA, 2014). Cerca de 7.000 

espécies de algas vermelhas já são conhecidas e estima-se que o número total dessas algas no 

planeta seja de, aproximadamente, 14.000 espécies (GUIRY, 2012).   

Para sobreviver em um ambiente bastante competitivo, as algas marinhas 

desenvolveram estratégias de defesa que resultaram em um nível significativo de diversidade 

químico-estrutural, partindo de diferentes vias metabólicas (CARDOZO et al., 2007). 

Portanto, a síntese de inúmeras classes de compostos bioativos, os quais estão normalmente 

envolvidos nos processos metabólicos primário e secundário, é importante para a defesa 

química desses organismos, principalmente, contra herbívoros (SAMARAKOON; JEON, 

2012). 

Em muitos países, as algas marinhas têm sido bastante utilizadas como fontes de 

alimento, principalmente, devido à presença de fibras, minerais, antioxidantes, vitaminas, 

pigmentos, compostos halogenados, polissacarídeos, proteínas e ácidos graxos na sua 

composição (TORRES et al., 2014). Além disso, podem oferecer inúmeros compostos 

químicos, que têm revelado importantes resultados nas mais variadas aplicações 

biotecnológicas (FARVIN; JACOBSEN, 2012). Focando nos bioprodutos, recentes avanços 

na pesquisa de fármacos, a partir de fontes naturais, sugerem que as macroalgas marinhas 

formam um grupo promissor no fornecimento de moléculas bioquimicamente ativas 

(HARNEDY; FITZGERALD, 2011). Dentre essas moléculas, destacam-se as lectinas. 

 

1.2 Lectinas 

 

As lectinas possuem ampla distribuição na natureza e já foram encontradas em 

diversos organismos, tais como: bactérias, fungos, algas, vegetais superiores, vertebrados, 

invertebrados e vírus (CARDOZO et al., 2007). A primeira definição dessas moléculas foi 

proposta por Boyd e Shapleigh (1954), os quais as definiram como proteínas que se ligam 
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reversivelmente a carboidratos, aglutinando células e/ou precipitando polissacarídeos e 

glicoproteínas. Assim, o termo “lectina” é oriundo do latim Legere, que significa selecionar 

ou escolher, sendo utilizado para definir uma classe de aglutininas de plantas superiores.  

Posteriormente, várias definições e denominações foram propostas para essas 

moléculas. A mais utilizada foi proposta por Peumans e Van Damme (1995), que definiram as 

lectinas como proteínas ou glicoproteínas de origem não imune, contendo pelo menos um 

domínio não catalítico que se liga reversivelmente a mono ou oligossacarídeos específicos. 

Essa ligação a resíduos de carboidratos pode ser de alta especificidade sem alterar a estrutura 

química dos ligantes (GRANGEIRO, 1996). 

Tendo por base essas definições, Van Damme et al. (1998) subdividiram as 

lectinas em quatro grupos (FIGURA 1): merolectinas, hololectinas, quimerolectinas e 

superlectinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As merolectinas são as lectinas que possuem apenas um sítio de ligação a 

carboidratos e, devido a essa natureza monovalente, não são capazes de aglutinar células ou 

precipitar glicoconjugados. Como exemplo pode-se citar a heveína, uma proteína do látex de 

Fonte: Togashi, 2010. Representação esquemática de merolectinas, hololectinas, quimerolectinas e 
superlectinas.  

Figura 1 - Classificação estrutural das lectinas. 
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Hevea brasiliensis, com apenas um sítio ligante à quitina (VAN PARIJS; BROEKAERT; 

GOLDSTEIN, 1991). 

Já as hololectinas são compostas de dois ou mais domínios idênticos ou bastante 

homólogos, que se ligam ao mesmo carboidrato ou a açúcares de estrutura similar e, portanto, 

são capazes de promover a aglutinação de células e/ou precipitar glicoconjugados. Essas 

lectinas apresentam-se, normalmente, como dímero ou tetrâmero. Tem-se como exemplo, a 

lectina da Canavalia braziliensis (ConBr) (SANZ-APARICIO et al., 1997). 

Com relação às quimerolectinas, essas lectinas possuem, além de um ou mais 

domínios ligantes a carboidratos, um outro domínio que apresenta alguma atividade biológica, 

mas que age independentemente dos domínios ligantes a carboidratos. Como exemplo, cita-se 

a ricina, toxina da mamona, que é uma proteína inativadora do ribossomo (RIP), possuindo 

dois domínios de ligação para carboidratos e um domínio para a inativação do ribossomo 

(PEUMANS; VAN DAMME, 1998). 

As superlectinas são lectinas de natureza quimérica que consistem de, no mínimo, 

dois domínios ligantes a carboidratos, os quais são estruturalmente distintos e reconhecem 

carboidratos diferentes. Exemplo: lectinas da tulipa (VAN DAMME et al., 1996).  

Posterior à definição de Peumans e Van Damme (1995), Gabius et al. (2011) 

definiram as lectinas como proteínas ligantes a carboidratos, mas que não possuem atividade 

enzimática sobre seus ligantes. Além disso, diferem dos anticorpos e de proteínas de 

transporte para mono ou oligossacarídeos livres.  

As estratégias utilizadas pelas lectinas para gerar sua especificidade por 

carboidratos incluem a formação de pontes de hidrogênio com moléculas de água, 

modificações pós-traducionais e oligomerizações (VIJAYAN; CHANDRA, 1999). As 

interações proteína–carboidrato fazem das lectinas ferramentas valiosas em diversos 

processos biológicos, tais como as interações patógeno-hospedeiro, comunicação célula-

célula, indução de apoptose, metástases e diferenciação celular (ZIÓŁKOWSKA; 

WLODAWER, 2006). Desta forma, essas proteínas são atualmente consideradas como 

possíveis ferramentas de elucidação da informação biológica contida nos açúcares, tendo em 

vista seu importante papel no reconhecimento celular (CARDOZO et al., 2007). 

Além disso, as lectinas podem se ligar a certos componentes da membrana das 

células sanguíneas, ocasionando aglutinação (FIGURA 2), que constitui no principal atributo 

para a sua detecção, purificação e caracterização (LIS; SHARON, 1998).  
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Figura 2 - Representação esquemática da hemaglutinação de eritrócitos por lectinas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Bezerra, 2009.  
 

 

 

1.2.1 Lectinas de Algas Marinhas 

 

As lectinas de algas marinhas geralmente são termoestáveis; apresentam massas 

moleculares inferiores às de vegetais superiores; não apresentam afinidade por açúcares 

simples, mas por oligossacarídeos complexos, frequentemente glicoproteínas; e não requerem 

cátions divalentes para a sua atividade biológica (ROGERS; HORI, 1993). Além disso, estas 

proteínas ocorrem principalmente na forma monomérica e têm uma alta proporção de 

aminoácidos ácidos, com ponto isoelétrico (pI) entre 4 e 6 (HORI; MIYAZAWA; ITO, 1990). 

Entretanto, algumas exceções a essas características já foram descritas na literatura, tais 

como: as lectinas de algas verdes dos gêneros Enteromorpha, Ulva e Codium, que apresentam 

afinidade por monossacarídeos (ALVAREZ-HERNANDEZ et al., 1999; AMBROSIO et al., 

2003; WANG et al., 2004); e a lectina da alga Ptilota filicina, que demonstrou dependência 

de íons para a sua atividade hemaglutinante (SAMPAIO; ROGERS; BARWELL, 1998). 

O primeiro estudo para evidenciar a presença de lectinas nas algas marinhas 

utilizou eritrócitos humanos e foi relatado por Boyd et al. (1966). Após testarem 24 extratos 

aquosos, os autores constataram que seis extratos preparados com algas pardas 

(Phaeophyceae) e um de alga azul (Cyanophyceae) aglutinaram eritrócitos dos grupos A e O. 
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Extratos de uma alga verde e dois de algas pardas aglutinaram inespecificamente eritrócitos 

de todos os grupos, enquanto que o extrato de uma alga vermelha apresentou especificidade 

por eritrócitos do tipo A. Desde então, as lectinas vêm sendo frequentemente encontradas em 

algas marinhas, sendo as algas vermelhas as mais estudadas, seguidas pelas algas verdes e 

pardas (EL GAMAL, 2010). 

No Brasil, esses estudos iniciaram com Ainouz e Sampaio (1991). Ao estudarem a 

ocorrência de lectinas em algas marinhas do Nordeste brasileiro, verificaram que os extratos 

salinos de dez espécies aglutinaram eritrócitos de coelho, enquanto sete, seis e quatro extratos 

aglutinaram eritrócitos de galinha, boi e carneiro, respectivamente.  

Examinando 96 novas espécies, Rogers et al. (1977) constataram que o tratamento 

dos eritrócitos com enzimas proteolíticas facilitavam a detecção das lectinas de algas 

marinhas. O uso de enzimas proteolíticas possibilita uma aglutinação mais forte devido, 

provavelmente, a uma combinação de fatores, tais como a remoção de sialoglicoproteínas e 

suas cargas negativas da superfície dos eritrócitos; a redução no impedimento estérico 

causado por polipeptídeos dos eritrócitos; e o aparecimento de carboidratos e glicoproteínas 

anteriormente não acessíveis na superfície dessas células (LIS; SHARON, 1986). 

Estudos comparativos realizados com sangue de diferentes animais comprovaram 

que os eritrócitos de coelho são mais susceptíveis à aglutinação por extratos de algas (HORI; 

MIYAZAWA; ITO, 1981). Esses dados, e a praticidade de obtenção justificam uma maior 

utilização dos eritrócitos de coelho nos trabalhos de detecção de lectinas em algas marinhas, 

em detrimento dos eritrócitos humanos.  

Em comparação aos estudos com lectinas de plantas, ainda são poucos os 

trabalhos de detecção e isolamento de lectinas de algas. Isso se deve, principalmente, ao baixo 

rendimento lectínico que as algas possuem (NAGANO et al., 2005). Portanto, comparado às 

lectinas caracterizadas de fontes animais e de plantas, pouco é conhecido sobre as 

propriedades bioquímicas e estruturais das lectinas macroalgais (HARNEDY; 

FITZGERALD, 2011).      

As lectinas, primariamente, são encontradas nos corpos proteicos das células, que 

são ricos em proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático, e transportadas via Golgi 

(CARDOZO et al., 2007). Não existem muitos relatos sobre a localização intracelular 

específica das lectinas nas algas. Entretanto, um estudo recente com as algas vermelhas 

Hypnea musciformis e H. cervicornis mostrou que essas algas possuem uma maior 

concentração de lectinas na parede celular e no citoplasma, e que essas proteínas estão 

ausentes nos vacúolos (MIGUEL et al., 2014).  
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Sabe-se que, nos vegetais superiores, as lectinas estão envolvidas na defesa contra 

bactérias e fungos patogênicos, através do reconhecimento e imobilização de micro-

organismos via ligação, prevenindo o seu crescimento e multiplicação (LIAO et al., 2003) ou 

atuam como reserva de nutrientes (CAVADA et al., 1990). Porém, até o presente, pouco se 

sabe sobre o envolvimento das lectinas nas funções fisiológicas das algas. Kim et al. (1996) 

relataram que na alga Antithamnion sparsum Tokida (Rhodophyta), a lectina está envolvida 

no reconhecimento célula-célula, durante a fertilização. Yoon et al. (2008) sugeriram que a 

lectina da alga Bryopsis plumosa (Chlorophyta) pode estar envolvida na agregação das suas 

organelas na água do mar, isso é importante quando o organismo sofre alguma injúria celular, 

e na proteção contra contaminação bacteriana, para o sucesso na regeneração do protoplasto. 

Ademais, nas algas H. musciformis e H. cervicornis, as lectinas podem estar envolvidas na 

agregação do citoplasma e no reconhecimento de carboidratos da parede celular (MIGUEL et 

al., 2014).   

A primeira lectina de alga marinha a ser purificada e caracterizada parcialmente 

foi a da alga vermelha Ptilota plumosa (ROGERS; BLUNDEN; EVANS, 1977). O 

isolamento de lectinas de algas marinhas passa por uma série de etapas que começa com a 

preparação de um extrato total, a partir do contato da alga com soluções tamponantes. Após 

isso, pode-se submeter o extrato obtido a precipitações salinas (salting out), principalmente 

com sulfato de amônio, e a procedimentos cromatográficos (sequenciais ou não). Dentre esses 

procedimentos estão as cromatografias gasosa, de troca iônica, de interação hidrofóbica, de 

afinidade e de filtração em gel (HARNEDY; FITZGERALD, 2011).  

Quando isoladas, as lectinas podem ser caracterizadas estruturalmente através de 

uma diversidade de técnicas, tais como: espectroscopia de dicroísmo circular, espectroscopia 

de fluorescência, cristalografia e difração de raios X, ressonância magnética nuclear e 

espectrometria de massa (HORI et al., 2007; NEHIRA et al., 2012). A importância de se 

estudar a estrutura química dessas proteínas está em correlacionar detalhes estruturais com as 

propriedades físico-químicas ou atividades biológicas apresentadas pelas mesmas. 

 

1.2.2 Aplicações e Atividades Biológicas de Lectinas de Algas Marinhas 

 

As lectinas têm sido alvo de pesquisas no mundo inteiro. Isso se deve à sua 

impressionante capacidade de ligar-se especificamente a carboidratos ou a substâncias que os 

contêm, propiciando um imenso campo de aplicação biológica em diversas áreas, como na 

agricultura, bioquímica e ciências biomédicas. Nesse contexto, um atrativo para a utilização 
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de lectinas de algas marinhas é o fato das mesmas possuírem massa molecular menor do que 

as lectinas de plantas, e, por isso, elas seriam mais apropriadas para o uso como ferramentas 

biológicas, pois o menor tamanho dessas moléculas implicaria em uma menor reação 

antigênica (ROGERS; HORI, 1993). Além disso, essas lectinas apresentam grande 

estabilidade, devido às várias pontes dissulfeto que possuem, e mostram uma alta 

especificidade por glicoconjugados complexos, como os presentes na superfície das células 

(PINTO et al., 2009).   

Estudos realizados com as lectinas das algas vermelhas Solieria robusta, 

Eucheuma serra, E. amakusaensis e E. cottonii demonstraram que as mesmas apresentam 

forte atividade mitogênica (HARNEDY; FITZGERALD, 2011).    

A lectina da alga marinha vermelha Gracilaria ornata inibiu a emergência das 

larvas do gorgulho Callosobruchus maculatus, mostrando, então, uma potente ação inseticida 

(LEITE et al., 2005). 

Efeitos antinociceptivos significantes têm sido demonstrados por lectinas de 

algumas espécies de algas marinhas. Dentre essas estão as algas vermelhas Bryothamnion 

seaforthii, B. triquetrum, Amansia multifida e Pterocladiella capillacea; e a alga verde 

Caulerpa cupressoides (NEVES et al., 2007; SILVA et al., 2010; VANDERLEI et al., 2010; 

VIANA et al., 2002;). 

Com relação aos estudos sobre inflamação, algumas lectinas de algas tiveram 

efeitos pró-inflamatórios, induzindo a migração de neutrófilos em ratos e camundongos 

(NEVES et al., 2001). Enquanto outras, como as lectinas das algas H. cervicornis e P. 

capillacea, apresentaram efeito anti-inflamatório (BITENCOURT et al., 2008; SILVA et al., 

2010).  

A lectina da C. cupressoides, em diferentes estudos, apresentou efeitos tanto anti-

inflamatórios, quando administrada sistemicamente (DE QUEIROZ et al., 2015; RIVANOR 

et al., 2014; VANDERLEI et al., 2010), quanto pró-inflamatórios, quando administrada 

localmente (DE QUEIROZ et al., 2015).  

As lectinas de algas marinhas também têm se mostrado moléculas antivirais 

bastante eficientes. Como exemplos, podem ser citadas: a lectina da Boodlea coacta 

(Chlorophyta), que foi capaz de inibir os vírus HIV-1 e influenza (SATO et al., 2011); e as 

lectinas ESA-2 da Eucheuma serra e KAA-2 da Kappaphycus alvarezii (Rhodophyta), que 

potencialmente inibiram a propagação do vírus influenza (SATO et al., 2011; 2015). 

Além das atividades já descritas, essas proteínas também estão envolvidas em 

outras atividades biológicas, tais como: antibacteriana (HOLANDA et al., 2005; HUNG, 
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2015); antitumoral (HAYASHI et al., 2012; SUGAHARA et al., 2001); cicatrizante 

(NASCIMENTO-NETO et al., 2012) e imunoestimulante (ABREU et al., 2012). 

De forma mais concreta no mercado, lectinas purificadas da alga marinha verde 

Codium fragile spp. tomentosoides foram produzidas e vendidas comercialmente, sendo 

rotineiramente utilizadas em estudos bioquímicos, incluindo tipagem sanguínea e 

caracterização de polissacarídeos de superfície celular (HARNEDY; FITZGERALD, 2011; 

SMIT, 2004).  

Pesquisas envolvendo a ação de lectinas no sistema nervoso central estão mais 

avançadas para lectinas de plantas. Há relatos na literatura de lectinas de plantas depressoras 

do sistema nervoso central (GONÇALVES et al., 2013; VASCONCELOS et al., 2009), 

lectinas com atividades antidepressiva (BARAUNA et al., 2006), anticonvulsivante e 

neuroprotetora (RUSSI et al., 2012; VASCONCELOS et al., 2009). Com relação às lectinas 

de algas, Neves et al. (2007), ao estudarem a lectina purificada da alga marinha vermelha 

Amansia multifida, demonstraram que esta proteína tem ação antinociceptiva de origens 

central e periférica. Entretanto, não há relatos na literatura que mostrem os possíveis efeitos 

de lectinas algais nas desordens neurocomportamentais.  

 

1.2.3 Lectina da Alga Marinha Vermelha Solieria filiformis 

  

A lectina da alga S. filiformis (LSf) foi purificada por Benevides et al. (1996), 

através da obtenção do extrato total com tampão fosfato 20 mM, pH 7,0, seguido da 

precipitação com sulfato de amônio até 70% de saturação e procedimentos cromatográficos 

sequenciais de troca iônica, em DEAE-celulose, e de afinidade, em coluna de Manana-

Sepharose CL-4B. Ao utilizarem eritrócitos de coelhos tratados com tripsina, esses autores 

constataram que a atividade hemaglutinante da LSf não é dependente de cátions divalentes, é 

inibida pelas glicoproteínas manana, avidina, ovalbumina e egg-white e estável ao calor por 

30 minutos a 50 ºC. A massa molecular aparente foi estimada em 29.000 Da, por eletroforese 

em gel de poliacrilamida na presença de SDS e β-mercaptoetanol, sendo esta uma lectina 

monomérica. 

Posteriormente, Abreu et al. (2012) purificaram a mesma lectina, utilizando a 

metodologia descrita acima, mas com algumas modificações. A lectina foi, então, purificada 

através de extração com tampão Tris-HCl 25 mM, pH 7,5, precipitação com sulfato de 

amônio até 70% de saturação e procedimentos cromatográficos sequenciais de troca iônica, 

em DEAE-celulose, e de filtração em gel, em coluna de Sephadex G-100. 
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Estudos de caracterização físico-química parcial dessa lectina mostraram, por 

eletroforese bidimensional, que a referida proteína possui 6 isoformas, a qual a mais 

abundante apresenta massa molecular de 26.180 Da e pI acídico de 5,18 (ABREU, 2012).  

Com relação à caracterização estrutural, duas isolectinas (LSf1 e LSf2) dessa alga 

tiveram a estrutura primária elucidada (CHAVES, 2013). As duas sequências possuem 267 

resíduos de aminoácidos e massas moleculares médias de 27.998 Da, para a LSf1, e 27.926 

Da, para a LSf2 (FIGURAS 3 E 4). 
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Figura 3 - Sequência primária de uma isolectina da S. filiformis (LSf1). 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Chaves, 2013. 

 

 

 
 
Figura 4 - Sequência primária de uma isolectina da S. filiformis (LSf2). 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Chaves, 2013. 
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Dados sobre a estrutura secundária dessa lectina são escassos. Chaves (2013), 

utilizando a sequência primária das isolectinas, sugeriu, por modelagem em software, que 

ambas isoformas são formadas por dois β-barris (FIGURA 5). 

 

 

 

Figura 5 - Predição estrutural das isolectinas LSf1 e LSf2. 
 

 
 
Fonte: Chaves, 2013. 

 

 

 

Com relação ao potencial biotecnológico da lectina da S. filiformis, estudos 

mostraram que a referida proteína possui efeito sobre o crescimento de eubactérias 

patogênicas (HOLANDA et al., 2005); possui atividade tóxica contra o ciclo evolutivo do 

ectoparasita Boophilus microplus, um carrapato bovino (NASCIMENTO, 2003); possui 

atividades anti-inflamatória e antinociceptiva in vivo (ABREU, 2012); e atividade 

imunoestimulante in vitro (ABREU et al., 2012). Além disso, quando administrada, por via 

intravenosa, durante 7 dias, em camundongos, essa lectina não apresentou toxicidade, nos 

parâmetros analisados (ABREU, 2012). Apesar desses estudos, não há relatos na literatura 

sobre um possível efeito dessa lectina no controle de desordens neurocomportamentais.    

 

 

 

LSf1 LSf2 
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1.3 Desordens Neurocomportamentais 

 

Os distúrbios comportamentais, cognitivos e emocionais associados a danos ou 

disfunções no sistema nervoso central (SNC) são classificados como desordens ou transtornos 

neurocomportamentais (STRUB; BLACK, 1981). Essas desordens são doenças debilitantes 

graves com múltiplas causas genéticas e ambientais (KALUEFF et al., 2015).        

As desordens neurocomportamentais são compostas por uma variedade de 

alterações comportamentais que estão associadas a doenças cerebrais, tais como esclerose 

múltipla, demência e condições neuro-oncológicas; a deficiências cerebrais transitórias e 

permanentes, tais como encefalopatias tóxica e metabólica; e/ou a injúrias, tais como trauma, 

hipóxia e/ou esquemia (ZASLER; MARTELLI; JACOBS, 2013). 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que os transtornos 

neurocomportamentais afetam 10% da população humana e são responsáveis por 15% da 

carga global de doenças. É provável que a prevalência dessas desordens cresça devido, 

principalmente, ao aumento da expectativa de vida. Por isso, a busca por melhores 

tratamentos para essas desordens devem trazer benefícios significativos a níveis clínico e 

social (D’AMICO; ESTIVILL; TERRIENTE, 2015). 

Nesse contexto, os produtos naturais têm atraído uma atenção crescente para 

prevenir e tratar as desordens neurocomportamentais, tais como a ansiedade e a depressão 

(WU, 2016).     

 

1.3.1 Ansiedade 

 

As desordens de ansiedade estão entre os transtornos enfrentados por muitas 

pessoas no século 21 e, notadamente, reduz a qualidade de vida, podendo causar inúmeras 

perdas financeiras (SOUSA; OLIVEIRA; FERNANDES, 2012). Essas desordens estão entre 

as primeiras desordens psiquiátricas a se manifestarem, com uma média estimada aos 11 anos 

de idade (JOHN et al., 2015). 

A ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo ou apreensão, 

caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo de algo 

desconhecido ou estranho. Tanto a ansiedade como o medo passam a ser reconhecidos como 

patológicos quando são exagerados, desproporcionais em relação ao estímulo, 

qualitativamente diversos do que se observa como norma em uma faixa etária, interferindo 

com a qualidade de vida, com o conforto emocional e com o desempenho diário do indivíduo 
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(CASTILLO et al., 2000). A ansiedade e o medo são considerados emoções semelhantes, 

porém, enquanto o medo é devido a uma ameaça definida, na ansiedade a fonte do perigo é 

incerta ou desconhecida (BARNARD; CHAPMAN, 2016).  

O termo ansiedade inclui não só o transtorno de ansiedade generalizada, mas 

também outros distúrbios, tais como fobia social, transtorno do pânico, transtorno obsessivo-

compulsivo (TOC), transtorno de estresse pós-traumático e fobias específicas 

(HOVENKAMP-HERMELINK, 2016; KERNS et al., 2015). Com relação à epidemiologia 

desses transtornos, o de ansiedade generalizada é o mais comum; seguido de fobias 

específicas, agorafobia, fobia social, transtorno de estresse pós-traumático e TOC 

(KONNOPKA et al., 2009). 

O GABA (ácido γ-aminobutírico) é um dos neurotransmissores-chaves envolvidos 

na ansiedade e o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central dos 

vertebrados, tendo sua ação mediada pelos receptores GABAA, GABAB e GABAC. GABAA e 

GABAC são canais de cloreto dependentes de ligantes e GABAB estão acoplados à proteína G 

(GAFFORD; RESSLER, 2015).    

O tratamento da ansiedade abrange métodos psicoterapêuticos, incluindo a terapia 

cognitiva-comportamental, e farmacológicos, isoladamente ou em combinação (GALLO; 

COMER; BARLOW, 2013).  

Desde o início dos anos 60, drogas que agem no sistema gabaérgico se tornaram a 

farmacoterapia mais comumente prescrita para a ansiedade. Os benzodiazepínicos (BZD) 

agem como moduladores alostéricos positivos do receptor GABAA, promovendo, então, o 

transporte de cloreto e a hiperpolarização neuronal (STRUB et al., 2016). Dentre os BZD 

mais utilizados no controle da ansiedade, estão o alprazolam, o bromazepam, o clotiazepam e 

o diazepam (MANDRIOLI; MARCOLINI; RAGGI, 2008). Apesar de serem bastante 

utilizados, o uso desses fármacos têm sido associado a efeitos indesejáveis, tais como: 

amnésia retrógrada e sonolência (JAVELOT, 2015). Além disso, estudos têm relatado o risco 

de demência em indivíduos que fazem uso crônico dos BZD (DE GAGE et al., 2012).  

Dentre outros fármacos aplicados para o tratamento das desordens de ansiedade, 

podemos citar os inibidores da captação de serotonina, os quais têm sido, particularmente, 

eficazes em pacientes com desordem obsessiva-compulsiva (KELLNER, 2010). A modulação 

do sistema serotonérgico é também o mecanismo de ação da buspirona, utilizada em pacientes 

com desordem de ansiedade generalizada (BANDELOW et al., 2013).  
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1.3.2 Depressão  

 

A depressão corresponde a um tipo de transtorno de humor e responde por 4,3% 

da carga global de doenças, estando entre as maiores causas únicas de incapacidade no 

mundo, particularmente, para as mulheres (WHO, 2013). Ademais, estima-se que em até 

2020, a depressão será a segunda maior causa de incapacidade no mundo (MARTIN; 

QUIRINO; MARI, 2007). A idade de início dos transtornos depressivos situa-se entre 20 e 40 

anos, apesar de também poder ocorrer na infância (FOUNTOULAKIS, 2010). 

A depressão é uma doença conhecida desde os tempos mais remotos. Hipócrates, 

no século V a.C., já conhecia e definia a depressão sob a denominação de melancolia: “uma 

afecção sem febre, na qual o espírito triste permanece sem razão fixado em uma mesma ideia, 

constantemente abatido” (GONÇALES; MACHADO, 2007). 

Essa desordem resulta de uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos 

e biológicos e, por isso, é caracterizada por sintomas psíquicos (sensação de tristeza, 

autodesvalorização, sentimento de culpa, fadiga, retardo no pensamento e desânimo), 

sintomas fisiológicos (alterações do sono, alterações do apetite e perda da libido) e evidências 

comportamentais (retraimento social, crises de choro e lentidão generalizada), tendo uma alta 

nocividade e taxa de recorrência (DEL PORTO, 1999; REN et al., 2015).  Estes problemas 

podem se tornar crônicos e gerar prejuízos substanciais na capacidade de um indivíduo de 

cuidar de suas responsabilidades cotidianas, além de poder levar ao suicídio (MARCUS et al., 

2012). Em muitos casos, a depressão pode vir acompanhada da ansiedade, o que gera nos 

indivíduos, sintomas autonômicos, tais como tremor, palpitações, dores no estômago, náuseas 

e cefaleia (HIRSCHFELD, 2001).  

Esse transtorno mental também tem sido implicado na instalação e/ou progressão 

de doenças, tais como câncer, doenças cardiovasculares e endócrinas. Além disso, a depressão 

é considerada um fator de risco para o desenvolvimento de doença arterial coronariana e 

acidente vascular cerebral (GAY et al., 2010).    

Os distúrbios depressivos podem incluir vários tipos, dentre eles estão: a 

depressão maior, também conhecida como depressão unipolar, a qual interfere com a 

capacidade do indivíduo de lidar com o cotidiano; a depressão menor, conhecida também 

como distimia, uma depressão menos grave e frequentemente crônica; e a depressão bipolar, 

também conhecida como depressão maníaca, onde períodos de depressão ciclam com 

períodos de mania (WFMH, 2010). 
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1.3.2.1 Fisiopatologia da Depressão 

 

Acredita-se que a etiologia da depressão seja resultado de anormalidades celulares 

e moleculares, que interagem com fatores genéticos e ambientais, sendo o estresse o principal 

fator ambiental descrito na predisposição dos indivíduos à depressão (ANDREWS et al., 

2011). Entretanto, devido à heterogeneidade clínica e etiológica dos transtornos depressivos, 

tem sido difícil elucidar por completo a fisiopatologia da depressão, havendo, então, algumas 

hipóteses, que são citadas a seguir.  

É bem relatado na literatura que os neurotransmissores monoaminérgicos, tais 

como serotonina, noradrenalina e dopamina, desempenham um papel fundamental na 

fisiopatologia da depressão (ELHWUEGI, 2004). Assim, a hipótese das monoaminas prediz 

que o principal processo neuroquímico na depressão é a diminuição das funções 

monoaminérgicas associada à diminuição dos níveis de serotonina, noradrenalina e dopamina, 

em certos locais do cérebro (DELGADO, 2006). Esses neurotransmissores estão envolvidos 

na regulação da atividade psicomotora, apetite, sono e humor (LAFER; FILHO, 1999).  

A implicação da neurotransmissão dopaminérgica na fisiopatologia da depressão 

tem sido enfatizada, sendo o mecanismo de ação de alguns agentes antidepressivos prescritos 

atualmente, principalmente, a bupropiona (D'AQUILA et al., 2000; DUNLOP; NEMEROFF, 

2007; MAHMOUD et al., 2015; PAPAKOSTAS, 2006).  

A dopamina pertence ao grupo das catecolaminas, junto com a epinefrina e 

noradrenalina, sendo não apenas precursora destas, mas tendo também seus vários efeitos 

fisiológicos (PYTKA, 2016). A sua síntese ocorre a partir do aminoácido aromático L-

tirosina. Inicialmente, a tirosina é convertida em L-3,4-dihidroxifenilanina (L-DOPA), pela 

enzima tirosina hidroxilase. Posteriormente, a L-DOPA é convertida em dopamina, através da 

DOPA descarboxilase, que é uma L-aminoácido descarboxilase (DUNLOP; NEMEROFF, 

2007) (FIGURA 6). 
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Figura 6 - Sínteses da dopamina e da noradrenalina. 

 
 

Fonte: química nova interativa, 2016. 
 

 

 

Esse neurotransmissor é a catecolamina mais abundante no cérebro de mamíferos, 

sendo crucial para a coordenação do movimento, função endócrina, comportamento de 

recompensa, humor, memória e emoção. A dopamina é armazenada pelas vesículas sinápticas 

e, quando chega o impulso nervoso, é liberada por exocitose (RODAN; GIBSON; PEARL, 

2015). 

Existem 5 subtipos de receptores dopaminérgicos, os quais são divididos em duas 

famílias: a família D1, que compreende os subtipos D1 e D5, e a família D2, que compreende 

os subtipos D2, D3 e D4 (DUNLOP; NEMEROFF, 2007). Esses receptores realizam suas 

ações ao se acoplarem e ativarem diferentes complexos de proteína G (PYTKA, 2016). 

Há uma evidência preliminar que sugere que agentes farmacológicos que também 

possuem atividade pró-dopaminérgica podem oferecer vantagens sobre outras farmacoterapias 

baseadas em monoaminas não-dopaminérgicas, principalmente, com respeito ao alívio de 

certos sintomas, tais como fadiga, sonolência excessiva e retardo psicomotor 

(PAPAKOSTAS, 2006). 

A noradrenalina é produzida a partir da dopamina, pela ação da enzima dopamina 

β-hidroxilase (FIGURA 6), sendo parte integrante do sistema nervoso simpático e está 

envolvida com a excitação e o medo. Quando se dá o impulso nervoso, esse neurotransmissor 

também é liberado por processo de exocitose (RODAN; GIBSON; PEARL, 2015). 
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Os receptores adrenérgicos estão divididos em três tipos: os adrenoceptores α1 

(subtipos α1A, α1B e α1C), os adrenoceptores α2 (α2A, α2B e α2C) e os adrenoceptores β (β1, β2 e 

β3). Todos esses receptores são ligados à proteína G (PYTKA, 2016). 

Por fim, a serotonina está envolvida na regulação da emoção, temperatura, sono e 

apetite. Esse neurotransmissor é sintetizado a partir do aminoácido triptofano. Inicialmente, o 

triptofano é convertido em 5-hidroxitriptofano, pela enzima triptofano hidroxilase. 

Posteriormente, o 5-hidroxitriptofano é descarboxilado, formando a 5-hidroxitriptamina ou 

serotonina, pela ação da L-aminoácido descarboxilase (a mesma DOPA descarboxilase), 

como mostrado na figura 7 (RODAN; GIBSON; PEARL, 2015). 

 

 

 

Figura 7 - Síntese da serotonina. 

 
 

Fonte: adaptado de neuromed92, 2016. 
 

 

 

No organismo, a serotonina pode se ligar a 14 subtipos de receptores, que estão 

distribuídos em sete famílias (5-HT1 a 5-HT7). Com exceção do 5-HT3, que é ionotrópico, 

todos os receptores serotonérgicos são metabotrópicos, estando acoplados à proteína G 

(PYTKA, 2016). Atualmente, os fármacos que são inibidores da recaptação de serotonina 

estão entre os mais amplamente prescritos (ANDREWS et al., 2015). 

A principal forma de retirada dessas monoaminas da fenda sináptica é através da 

recaptação pelo terminal nervoso, por meio de receptores específicos. Essas aminas 
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biogênicas podem ainda ser degradadas pelas enzimas monoaminoxidase (MAO), a qual tem 

um importante papel no sistema nervoso central, funcionando pré-sinapticamente; e a catecol-

O-metiltransferase (COMT), que funciona principalmente no plasma e no fígado (RODAN; 

GIBSON; PEARL, 2015). 

Pelo fato de os antidepressivos aumentarem os níveis de monoaminas algumas 

horas após a administração, mas demorarem cerca de 2 a 3 semanas para exercerem seu efeito 

terapêutico, foi necessário o estabelecimento de hipóteses que explicassem esta latência na 

resposta e que levassem em conta os efeitos adaptativos crônicos dos receptores na 

administração de antidepressivos. A hipótese do receptor/neurotransmissor postula que as 

alterações na função dos sistemas de neurotransmissores podem ocorrer através da mudança 

na sensibilidade de receptores pré e pós-sinápticos. Tal hipótese propunha que o atraso no 

aparecimento do efeito terapêutico dos antidepressivos estava relacionado a alterações no 

número e na sensibilidade dos receptores monoaminérgicos (LAFER; FILHO, 1999). Assim, 

a deficiência das monoaminas seria explicada pela hipersensibilidade dos receptores 

monoaminérgicos que, por um mecanismo de retroalimentação, diminuiria a síntese e 

liberação dos neurotransmissores (CANALE; FURLAN, 2006). 

Outras evidências têm apontado que a base molecular da depressão pode estar nos 

eventos moleculares distais ao receptor, no sistema de cascata de transdução de sinais 

(CHOPRA; KUMAR; KUHAD, 2011). Uma hipótese amplamente aceita atualmente sugere 

que a elevação inicial dos níveis de monoaminas induzida por alguns antidepressivos, resulta 

no aumento da expressão gênica e na liberação de fatores neurotróficos, que levam ao 

aumento da neurogênese e plasticidade sináptica (HAASE;  BROWN, 2015). 

Dentre os fatores neurotróficos, está o fator neurotrófico derivado do cérebro 

(BDNF). Nesse contexto, o BDNF é um efetor dinâmico da organização sináptica, 

potenciação de longa duração, aprendizagem e memória (YAMADA; MIZUNO; 

NABESHIMA, 2002).   

O BDNF claramente tem um papel de sobrevivência dos neurônios, durante o 

desenvolvimento hipocampal e isso pode estar relacionado ao seu papel na depressão (YU; 

CHEN, 2011). Além disso, o processo de neurogênese hipocampal e neuroplasticidade 

facilitada pelo BDNF é crítico para a manutenção da função cognitiva e na regulação das 

desordens de humor, como a depressão (EISCH; PETRIK, 2012). Níveis de BDNF séricos 

estão reduzidos em pacientes deprimidos e estão negativamente correlacionados com a 

severidade da depressão. Enquanto que o tratamento com alguns antidepressivos têm 

restaurado os níveis séricos basais de BDNF (YU; CHEN, 2011). 
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A liberação excessiva de glicocorticoides também é uma das hipóteses aceitas 

como causa da depressão. Os glicocorticoides regulam a neurogênese, o tamanho do 

hipocampo, a aquisição de novas memórias e a resposta emocional ao estresse (HERBERT et 

al., 2006). Essa liberação seria em resposta a um estresse crônico, uma vez que uma das 

principais consequências da exposição ao estresse é a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal (HHA). Essa ativação induz a liberação do fator liberador de corticotrofina (CRH), a 

partir do hipotálamo, que, por sua vez, ativa a secreção de hormônio adrenocorticotrófico 

(ACTH), pela hipófise. Por fim, o ACTH, dentre outras funções, estimula a secreção de 

glicocorticoides (NOTHDURFTER et al., 2014). Essa hipótese também é conhecida como a 

hipótese do eixo hipótalamo-hipófise-adrenal. Níveis aumentados de glicocorticoides podem 

induzir a depressão ou sintomas associados com depressão, incluindo ansiedade, mania, 

alterações do sono e apetite e deficiências cognitivas (VINCENT et al., 2013). 

Atualmente, estudos têm evidenciado a relação entre a depressão e a inflamação 

(GARDNER; BOLES, 2011). Segundo Leonard et al. (2012), a depressão está associada com 

a ativação imune mediada por células, aumento da ativação monocítica e uma resposta por 

linfócitos T auxiliares. Pacientes com depressão têm apresentado altos níveis séricos de 

citocinas pró-inflamatórias, tais como interleucina 1 (IL-1), IL-6 e fator de necrose tumoral α 

(TNF-α) (MOYLAN et al., 2014). Esse aumento de citocinas desencadeia a neuroinflamação 

e a ativação microglial, que resulta nas alterações fisiopatológicas da depressão 

(SULAKHIYA et al., 2014).   

 

1.3.2.2 Estresses Oxidativo e Nitrosativo na Depressão 

 

A oxidação é parte fundamental da vida aeróbica e do nosso metabolismo, 

inclusive no processo inflamatório e no metabolismo mitocondrial. Esses processos 

biológicos são acompanhados pela geração de radicais livres, que são moléculas que possuem 

um ou mais elétrons desemparelhados, sendo, então, altamente reativos (MAES et al., 2011). 

Dessa forma, os radicais livres são produzidos naturalmente ou por alguma disfunção 

biológica.  

As espécies reativas de oxigênio (EROs) e de nitrogênio (ERNs) consistem de 

radicais e outros fatores reativos oxigênio/nitrogênio que podem reagir com outros substratos. 

Dentre as principais EROs, estão incluídos o superóxido (O2
.-), o peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e o radical hidroxila (OH.). Como exemplo de ERNs, podem ser citados o óxido 

nítrico (NO) e o peroxinitrito (ONOO.) (HARWELL, 2007). Sob condições fisiológicas, esses 
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radicais livres são contrabalanceados por algumas vias de defesa, uma vez que também 

possuem algumas funções fisiológicas, tais como a defesa contra patógenos e o processo de 

sinalização celular. Em excesso, ou em situações nas quais as defesas estão comprometidas, 

EROs e ERNs podem reagir com ácidos graxos, principalmente os das membranas, proteínas 

e ácidos nucleicos, principalmente o DNA, causando, assim, danos celulares (LEONARD; 

MAES, 2012).  

Sob condições normais, as EROs e ERNs produzidas são firmemente reguladas 

por sistemas de equilíbrio contendo antioxidantes, enzimas antioxidantes e proteínas. Os 

antioxidantes varredores (scavengers) regulam as reações oxidativa e nitrosativas, através da 

remoção das EROs e ERNs, evitando os danos que essas moléculas poderiam provocar no 

organismo. As vitaminas C e E e a glutationa reduzida (GSH) são exemplos desses 

antioxidantes. Já as enzimas antioxidantes têm a capacidade de neutralizar as EROs. Como 

exemplos dessas enzimas, têm-se a superóxido dismutase (SOD), a glutationa peroxidase 

(GPX) e a catalase. Algumas proteínas, tais como a albumina, transferrina, haptoglobina e 

ceruloplasmina, funcionam como antioxidantes, através de ligação às EROs e ERNs 

(LEONARD; MAES, 2012). Uma menor capacidade antioxidante pode impedir a proteção 

contra essas espécies reativas, podendo resultar na morte celular (MAES et al., 2009).  

Alguns órgãos, como o cérebro, são mais vulneráveis aos efeitos prejudiciais das 

EROs e ERNs, devido à sua alta taxa metabólica e menores níveis de antioxidantes. Isso pode 

explicar o envolvimento das vias oxidativa e nitrosativa em doenças neurodegenerativas 

(MAES et al., 2011).  

Ademais, as vias de estresse oxidativo e nitrosativo realizam um importante papel 

na depressão (SULAKHIYA et al., 2014). Diversos estudos têm relatado a presença de 

distúrbios oxidativos em indivíduos deprimidos, incluindo dano oxidativo e diminuição dos 

níveis de enzimas antioxidantes (O’DONNEL; DO; ARANGO, 2014). Chopra et al. (2011) 

relataram que na depressão ocorre a diminuição dos mecanismos antioxidantes e ativação das 

células fagocíticas, promovendo um aumento na formação de radicais livres. Assim, a 

neuroinflamação, juntamente com os estresses oxidativo e nitrosativo perpetua em um ciclo 

vicioso, o qual provoca as alterações comportamentais observadas em indivíduos deprimidos 

(SULAKHIYA et al., 2014). Este fato é importante, pois fármacos antioxidantes poderiam 

auxiliar na melhora dos sintomas da depressão, diminuindo a sua severidade.    
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1.3.2.3 Modelos Animais de Depressão 

 

Por volta de 1865, Claude Bernard, em seus estudos de fisiologia, lançou o 

princípio do uso de animais, como modelo de estudo e transposição para a fisiologia humana. 

Em seus trabalhos, ele provocou situações físicas e químicas que resultavam em alterações 

nos animais semelhantes à de doenças em humanos. Assim, enfatizou a aplicabilidade da 

experimentação animal aos humanos (FAGUNDES; TAHA, 2004). 

Modelos animais são importantes ferramentas para a investigação da etiologia da 

depressão, como também para o progresso no desenvolvimento de alvos terapêuticos efetivos 

para o seu tratamento (ABELAIRA; RÉUS; QUEVEDO, 2013). Embora os modelos animais 

tenham ajudado no entendimento de muitas desordens psiquiátricas, eles têm algumas 

limitações (DEDIC; WALSER; DEUSSING, 2011). Por exemplo, sintomas como 

sentimentos de tristeza, culpa e pensamentos suicidas são, principalmente, limitados aos 

humanos, não podendo ser observados em animais (ABELAIRA; RÉUS; QUEVEDO, 2013). 

Porém, outros aspectos da síndrome depressiva, tais como a anedonia (perda de 

interesse/prazer), o desespero comportamental e as alterações no apetite e no sono, têm sido 

replicados em animais de laboratório e, em vários casos, observa-se uma melhora desses 

sintomas com o tratamento antidepressivo (KRISHNAN; NESTLER, 2012). 

Segundo Nestler et al. (2010), os modelos animais para o estudo da depressão 

devem seguir três critérios para a sua validação:  

1) Validade de face: as manifestações comportamentais devem ser semelhantes 

aos sintomas observados em pacientes; 

2) Validade de constructo: as alterações fisiopatológicas que ocorrem em 

pacientes com depressão também devem ocorrer nos animais; 

3) Validade preditiva: as alterações comportamentais devem ser revertidas por 

tratamentos efetivos na clínica, isto é, por antidepressivos. 

Diversos modelos de depressão são descritos na literatura. Dentre eles, estão: os 

modelos com manipulações ambientais, tais como o de estresse crônico leve, o de desamparo 

aprendido e o de privação materna; os modelos de indução da depressão por injúrias, tais 

como a bulbectomia olfatória; os modelos de indução da depressão por manipulações 

químicas, tais como a estimulação do sistema imune; os modelos utilizando animais 

geneticamente modificados; e os modelos preditivos de atividade antidepressiva, tais como os 

testes do nado forçado (TeNF) e de suspensão de cauda (TSC) (ABELAIRA; RÉUS; 

QUEVEDO, 2013). 
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O TeNF e o TSC são amplamente utilizados na triagem de drogas com ação 

antidepressiva (PORSOLT et al., 1978; STERU et al., 1985). Esses dois modelos são testes 

de desespero comportamental, nos quais os animais são submetidos a condições estressantes e 

dividem o seu comportamento em atividades vigorosas e de imobilidade, que é revertido por 

drogas antidepressivas (MELO et al., 2012). As principais vantagens do TeNF e do TSC são a 

rapidez dos testes, que duram até 6 min, e a facilidade de utilização. Entretanto, são 

considerados modelos preditivos de atividade antidepressiva, e não modelos animais de 

depressão, uma vez que carecem das validades de face e de constructo (ABELAIRA; RÉUS; 

QUEVEDO, 2013). 

Dentre os modelos de depressão que atendem as três validades (de face, de 

constructo e preditiva), o modelo de indução da depressão pela administração sistêmica de 

lipopolissacarídeo (LPS) de bactéria gram-negativa, principalmente, Escherichia coli vem 

sendo cada vez mais utilizado para a seleção de novos fármacos (AN et al., 2015; JANGRA et 

al., 2014; LI et al., 2015; MELLO et al., 2013; SULAKHIYA et al., 2014). Esse modelo é um 

modelo de estimulação do sistema imune, o qual mimetiza a depressão induzida por 

mecanismos inflamatórios e, além da vantagem de atender às três validades, é de fácil uso e 

de boa reprodutibilidade (CUSTÓDIO et al., 2013; DUNN; SWIERGIEL; DE 

BEAUREPAIRE, 2005). 

  

1.3.2.4 Modelo de Depressão Induzida por Lipopolissacarídeo 

 

 A administração sistêmica de lipopolissacarídeo (LPS), uma endotoxina, tem 

sido usada para desencadear alterações depressivo-símile em roedores e humor depressivo em 

humanos (GRIGOLEIT et al., 2011; TOMAZ et al., 2014).  

O LPS é uma molécula derivada da membrana celular externa de bactérias gram-

negativas (DANTZER, 2009). Sua estrutura é composta por: lipídeo A (glicolipídeo), que é 

considerado o responsável pela atividade antigênica do LPS, estando posicionado na região 

mais interna da molécula, em relação à membrana (região hidrofóbica); core ou porção 

central, que é uma camada de polissacarídeo, que fica no centro da molécula; e o antígeno O, 

composto por cadeias repetidas de oligossacarídeos, estando posicionado na região externa 

(região hidrofílica) (WANG; QUINN, 2010).  

O LPS pode ser reconhecido por receptores do tipo toll 4 (toll-like – TLR4), um 

receptor de reconhecimento do padrão, encontrado na superfície de diferentes células do 

sistema imunológico dos organismos hospedeiros, tais como monócitos, macrófagos, 
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neutrófilos e células dendríticas (AKIRA; UEMATSU; TAKEUCHI, 2006; POLTORAK et 

al., 1998). O TLR4 funciona como um dímero e depende de uma pequena proteína (MD-2), 

para o reconhecimento do LPS (TRIANTAFILOU; TRIANTAFILOU, 2002). A via de 

sinalização TRL4 ativa o fator nuclear kappa B (NF-ĸB), que leva à produção de citocinas 

pró-inflamatórias (AKIRA; TAKEDA 2004). 

Apesar de o processo imunológico no interior do cérebro não ser idêntico àquele 

que ocorre a nível periférico, o cérebro possui células imunes residentes, denominada 

microglia, que produz citocinas e outras moléculas inflamatórias, em resposta a distúrbios na 

homeostase, semelhantemente às células imunes periféricas. Outras células do SNC, incluindo 

macrófagos perivasculares, astrócitos, células endoteliais, oligodendrócitos e neurônios, 

também produzem citocinas e quimiocinas e expressam seus receptores, durante o 

funcionamento cerebral normal, como também em resposta a injúria, infecção ou doenças. Em 

adição às células imunocompetentes residentes, existem múltiplas vias, pelas quais fatores 

imunes perifericamente derivados podem afetar o cérebro e vice-versa. Dentre essas vias, 

estão o sistema nervoso autônomo, a ativação do eixo HHA e citocinas, quimiocinas e 

leucócitos, que atravessam a barreira hematoencefálica ou realizam sinalizações ao longo 

desta (BILBO; SCHWARZ, 2012). 

O comportamento depressivo-símile induzido pela administração periférica de 

LPS em animais de laboratório está vinculado ao comportamento de doença (sickness 

behavior) e à ativação aguda do sistema imune inato periférico (AN et al., 2015). Animais 

doentes exibem várias alterações comportamentais bem caracterizadas, tais como redução nos 

consumos de água e comida, redução da atividade exploratória, sonolência aumentada e 

interações social e sexual reduzidas (HART, 1988). Os sintomas comportamentais e 

fisiológicos da depressão são bastante semelhantes aos sintomas do comportamento de doença 

dos animais, incluindo redução do apetite e da atividade, aumento dos distúrbios do sono e 

diminuição das interações sexual e social, sugerindo que essa desordem envolve uma 

desregulação da função imune, mesmo na ausência de um desafio imune (DANTZER, 2009; 

PACE; MILLER, 2009). As alterações comportamentais induzidas por LPS estão 

relacionadas ao tempo de administração. Assim, as alterações comportamentais durante o pico 

de citocinas (cerca de 2 h após a administração do LPS) foram qualificadas como 

comportamento de doença, enquanto que as alterações a longo prazo (24 h após o desafio com 

LPS) foram qualificadas como comportamento do tipo depressivo (CUSTÓDIO et al., 2013; 

DANTZER et al., 2008; LEONARD; MAES, 2012).   
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Baseado nessas informações, o modelo de depressão induzida por LPS tornou-se 

uma importante ferramenta para a descoberta de novos agentes terapêuticos e para o estudo da 

etiologia da depressão (AN et al., 2015; CHENG et al., 2015; TOMAZ et al., 2014).  

    

1.3.2.5 Tratamento Farmacológico da Depressão 

 

A depressão é uma desordem de elevada complexidade e heterogeneidade, sendo, 

portanto, difíceis e necessárias a sua compreensão, diagnóstico e tratamento eficaz. Os 

agentes terapêuticos atualmente disponíveis para o tratamento da depressão são bem 

sucedidos em cerca de 65-70% dos pacientes, entretanto, seus efeitos adversos podem limitar 

essas estratégias de tratamento (SUBHAN et al., 2010). Em geral, os pacientes que fazem uso 

de medicações antidepressivas devem estar preparados para o início imediato dos efeitos 

adversos e para a demora dos efeitos terapêuticos. Os antidepressivos podem ser classificados 

de acordo com a estrutura química ou com as propriedades farmacológicas (MORENO; 

MORENO; SOARES, 1999). 

Os antidepressivos tricíclicos são assim chamados porque possuem três anéis 

benzênicos em sua estrutura. Esses fármacos promovem o aumento na eficiência da 

transmissão monoaminérgica, envolvendo, principalmente, os sistemas noradrenérgico e 

serotonérgico, através do aumento na concentração sináptica de noradrenalina e serotonina, 

por bloqueio de recaptura. Cronicamente, podem gerar a dessensibilização de alguns 

receptores. Como exemplos desses antidepressivos, têm-se a imipramina, a amitriptilina e a 

doxepina. Seus efeitos adversos podem ser boca seca, visão turva, hipotensão postural, 

sedação, tremores de mãos, dentre outros (BRATS, 2012). 

Os inibidores da monoaminoxidase bloqueiam a enzima monoaminoxidase, que 

está envolvida na degradação da dopamina, noradrenalina e serotonina, resultando em um 

aumento desses neurotransmissores na fenda sináptica (HOLTZHEIMER; NEMEROFF, 

2006). A fenelzina e a moclobemida são exemplos dessa classe de antidepressivos. Como 

efeitos adversos, a hipotensão ortostática grave e problemas gastrointestinais podem ser 

citados (MORENO; MORENO; SOARES, 1999). 

Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tais como a flouxetina, 

paroxetina e citalopram, aumentam a disponibilidade de serotonina na fenda sináptica. São 

mais bem tolerados que as demais classes, porém, podem gerar efeitos adversos tais como 

desconfortos gastrointestinais, cefaleia e falta de coordenação (BRATS, 2012). Além disso, 

superdosagens desses fármacos podem gerar a síndrome serotoninérgica, uma condição 
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caracterizada por agitação, nervosismo, náuseas e convulsões, podendo levar o paciente à 

morte (WOLVETANG; JANSE; TER HORST, 2015). 

Os inibidores duplos de recaptação de serotonina e noradrenalina são específicos 

para recaptação desses neurotransmissores, apresentando fraca atividade como inibidores da 

recaptação de dopamina. A venlafaxina e a duloxetina são exemplos desses fármacos. 

Náuseas, tontura e sonolência são exemplos de efeitos adversos que esses fármacos podem 

provocar (BRATS, 2012). 

Outros antidepressivos, tais como a mirtazapina, a bupropiona e a trazodona, não 

se enquadram nessas classes citadas anteriormente, sendo conhecidos como antidepressivos 

de nova geração, uma vez que apresentam um perfil reduzido de efeitos adversos e interações 

medicamentosas. Entretanto, efeitos como náuseas, tonturas e sonolência têm sido relatados 

para a mirtazapina e trazodona, enquanto que para a bupropiona, náuseas e insônia 

(MORENO; MORENO; SOARES, 1999). 

Assim, embora sejam eficazes, os antidepressivos atuais ainda apresentam efeitos 

adversos indesejáveis, o que justifica a necessidade de pesquisas para o desenvolvimento de 

medicamentos alternativos e mais específicos, para o tratamento da depressão. Dentre esses 

medicamentos alternativos, estão os compostos de origem natural. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral  

 

Caracterizar parcialmente a estrutura da lectina da alga marinha vermelha Solieria 

filiformis (Kützing) P.W. Gabrielson e investigar o seu efeito em desordens 

neurocomportamentais, tais como ansiedade e depressão, em camundongos. Ademais, 

investigar a atividade da referida proteína em camundongos submetidos ao modelo de 

depressão induzida pela administração sistêmica de lipopolissacarídeo de Escherichia coli, em 

protocolos de prevenção e reversão. 

 

2.2 Específicos 

 

• Isolar a lectina da alga S. filiformis, através de procedimentos cromatográficos 

sequenciais; 

• Caracterizar, parcialmente, a estrutura da lectina da S. filiformis, através do 

método espectroscópico de dicroísmo circular;  

• Avaliar o efeito da lectina da S. filiformis na atividade locomotora de 

camundongos, através do teste do campo aberto; 

• Avaliar o efeito da lectina da S. filiformis em modelos de ansiedade em 

camundongos, através dos testes da placa perfurada e do labirinto em cruz 

elevado; 

• Avaliar o efeito da lectina da S. filiformis em modelos de depressão em 

camundongos, através dos testes de suspensão de cauda e do nado forçado; 

• Investigar a possível participação do sistema monoaminérgico no mecanismo 

de ação antidepressivo da lectina da S. filiformis; 

• Verificar o efeito da lectina da S. filiformis sobre os estresses oxidativo e 

nitrosativo neuronal, analisando a peroxidação lipídica e os níveis de glutationa 

reduzida e de nitrito no córtex pré-frontal, hipocampo e corpo estriado de 

camundongos; 

• Avaliar o efeito da lectina da S. filiformis na prevenção e reversão das 

alterações comportamentais de camundongos submetidos ao modelo animal de 
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depressão induzida por lipopolissacarídeo, utilizando os testes do campo 

aberto, do nado forçado e da preferência por sacarose; 

• Avaliar o efeito da lectina da S. filiformis na prevenção e reversão dos estresses 

oxidativo e nitrosativo neuronal de camundongos submetidos ao modelo 

animal de depressão induzida por lipopolissacarídeo, analisando a peroxidação 

lipídica e os níveis de glutationa reduzida e de nitrito no córtex pré-frontal, 

hipocampo e corpo estriado desses animais. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais  

 

3.1.1 Alga Marinha 

 

A alga marinha vermelha Solieria filiformis (Kützing) P.W. Gabrielson foi 

coletada da área de cultivo situada na praia de Fleicheiras (3º13´06´´ S; 39º16´47´´ W), 

localizada no município de Trairí, a 130 km de Fortaleza, no litoral Oeste do Estado do Ceará, 

Brasil. Essa área tem, aproximadamente, 0,5 ha, com 3-5 m de profundidade e está a 200 m da 

costa (preamar). Essa espécie está depositada na forma de exsicata (nº 35.682) no Herbário 

Prisco Bezerra da Universidade Federal do Ceará - UFC (FIGURA 8). 

 

3.1.2 Células Sanguíneas 

 

Amostras de sangue de coelho albino foram obtidas de animais adultos e sadios, 

mantidos no Biotério do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da UFC. 

 

3.1.3 Animais 

 

Foram utilizados camundongos albinos variedade Swiss machos (25 – 30 g) 

fornecidos pelo Biotério Central da UFC, mantidos em salas com temperatura ambiente 

adequada (23 + 1 °C), com ciclo claro/escuro de doze horas e livre acesso à ração 

(NUVILAB ®) e água. Os ensaios com os animais seguiram os padrões exigidos de ética e 

biossegurança, recebendo aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa Animal da UFC 

(CEPA nº 12/15). 
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         Filo: Rhodophyta 

                Classe: Florideophyceae 

                     Ordem: Gigartinales 

                            Família: Solieriaceae 

                                   Gênero: Solieria 

                                          Espécie: Solieria filiformis (Kützing) P.W. Gabrielson 

 

 

 

 

 

 

Foto: Márjory Lima Holanda 

Figura 8 - Alga marinha vermelha Solieria filiformis (Kützing) P.W. Gabrielson 
(Rhodophyta, Gigartinales, Solieriaceae). 
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3.1.4 Fármacos e Reagentes 

 

Seguem abaixo as drogas e reagentes utilizadas para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

Para o isolamento e caracterização estrutural da LSf: sulfato de amônio, tris 

(hidroximetil) aminometano e cloreto de sódio P.A., que foram obtidos da Merck (Darmstadt, 

Alemanha). DEAE-Celulose, tripsina, heparina, manana e Sephadex G-100, que foram 

obtidos da Sigma-Aldrich Co. (St. Louis, U.S.A.). 

Para a avaliação da LSf nos modelos neurocomportamentais: imipramina (IMP; 

Tofranil®, Novartis Biociências S.A.); bupropiona (BUP; Cloridrato de bupropiona®, 

Eurofarma); fluoxetina (FLU; Fluoxetina®, Medley); sulpirida (SUL; Equilid®, Aventis 

Pharma); prazosina (PRA; Minipress®, Pfizer); ioimbina (IOI; Yomax®, Apsen 

Farmacêutica); (R)-(+)-7-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-

benzazepinehydrochloride (SCH 23390; Sigma-Aldrich Co.); p-chlorophenylalanine methyl 

ester (PCPA; Sigma-Aldrich Co.); e lipopolissacarídeo de Escherichia coli, tipo 055:B5 (LPS; 

Sigma-Aldrich Co.). 

Todos os demais reagentes utilizados no decorrer do trabalho foram de grau 

analítico, sendo obtidos comercialmente. 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Isolamento e Caracterização Parcial da Lectina da Alga Marinha Vermelha Solieria 

filiformis  

 

3.2.1.1 Extração e Isolamento da Lectina da Alga Marinha Vermelha Solieria filiformis 

 

A lectina (LSf) utilizada neste estudo foi obtida da alga marinha vermelha Solieria 

filiformis, através da metodologia previamente descrita por Benevides et al. (1996) e 

modificada por Abreu et al. (2012) (FIGURA 9). 
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Figura 9 - Esquema de obtenção da lectina da alga marinha vermelha Solieria filiformis (LSf). 
 

Alga Marinha Fresca 

- Maceração com N2 líquido; 

- Contato com T. Tris-HCl 25 mM, pH 7,5 - TB (1:3 m/v); 

- Agitação por 4 h e filtração em membrana de nylon; 

- Centrifugação (6.000 x g, por 30 min, a 4 °C). 

- Precipitação com (NH4)2SO4 (70%); 

- Contato por 4 h; 

- Centrifugação (6.000 x g, por 30 min, a 4 °C). 

Sobrenadante Precipitado 

(Descartado) 

F0/70 

- Ressuspendido em TB; 

 

- Diálise contra H2O destilada (72 h) e TB (24 h); 

 

Cromatografia de Troca Iônica em DEAE-celulose 

Precipitado Sobrenadante 

Pico I Pico II Pico III 

- Diálise contra H2O destilada (48 h); 

- Liofilização. 

Sephadex G-100 

Pico I Pico II (LSf) Pico III 

Ensaios Biológicos 

- Diálise contra H2O destilada (48 h); 

- Liofilização. 
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Inicialmente, a alga foi cuidadosamente separada de epífitas, lavada com água 

destilada, seca e macerada em nitrogênio líquido. Após isso, foi colocada em contato com 

tampão Tris-HCl 25 mM, pH 7,5 (TB), na proporção de 1:3 (m/v), por 4 h sob agitação, e 

filtrada em membrana de nylon. O filtrado foi centrifugado a 6.000 x g por 30 min, a 4 ºC. O 

precipitado foi, então, desprezado e o sobrenadante obtido, denominado de extrato total. 

Esse extrato total foi, então, submetido à precipitação com sulfato de amônio até 

70% de saturação, durante 4 h, à temperatura ambiente. Após centrifugação (6.000 x g, por 30 

min, a 4 ºC), o sobrenadante foi ressuspendido com TB e dialisado contra água destilada (por 

72 h) e TB (por 24 h), sendo denominado F0/70. 

A fração F0/70 foi submetida à cromatografia de troca iônica em coluna de 

DEAE-celulose, previamente equilibrada com TB. Após a completa eluição da fração não 

retida na coluna, foi realizado um “step wise” com o mesmo tampão de equilíbrio, contendo 

NaCl nas concentrações de 0,3 e 0,5 M, para a eluição das frações proteicas adsorvidas na 

matriz. Durante esse procedimento cromatográfico, foi mantido um fluxo constante de 60 

mL/hora, coletando frações de 5 mL/tubo. A absorbância a 280 nm e a atividade 

hemaglutinante foram determinadas para cada tubo. A fração ativa (PI-DEAE), eluída 

isocraticamente, foi, então, dialisada contra água destilada, por 48 h, e liofilizada. 

Finalmente, a fração ativa oriunda da cromatografia de troca iônica em DEAE-

celulose (PI-DEAE) foi aplicada em cromatografia de filtração em gel em coluna de Sephadex 

G-100, previamente equilibrada com TB. As frações foram eluídas com o mesmo tampão de 

equilíbrio. Durante esse procedimento cromatográfico foi mantido um fluxo constante de 38 

mL/hora, coletando frações de 2 mL/tubo. A absorbância a 280 nm e a atividade 

hemaglutinante foram determinadas para cada tubo. A fração ativa (PII-Sephadex) foi 

dialisada contra água destilada, por 48 h, liofilizada e denominada LSf. 

Para a estimativa das concentrações de proteínas nos eluatos das cromatografias, 

foi utilizada a leitura de absorbância a 280 nm em espectrofotômetro (Biosciences Ultrospec 

1100 pro).   

 

3.2.1.2 Determinação da Atividade Hemaglutinante 

 

Os ensaios de atividade hemaglutinante das frações proteicas obtidas foram 

realizados através de diluições seriadas em tubos de ensaio. Em cada tubo foram adicionados 

100 µL de solução salina (NaCl) 0,15 M. No primeiro tubo foram adicionados 100 µL da 

amostra e uma série de diluições duplas foram feitas (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, etc.), 
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homogeneizando-se completamente antes de cada transferência. A cada diluição foram 

adicionados 100 µL de uma suspensão de eritrócitos de coelho tratados com tripsina (2%) e a 

reação foi incubada à temperatura ambiente por 60 min, conforme descrito por Ainouz et al. 

(1992). Posteriormente, os tubos foram centrifugados (2.000 x g, por 30 s) e os resultados, 

lidos macroscopicamente. 

 

3.2.1.3 Espectro de Dicroísmo Circular (DC) 

 

O espectro de DC foi realizado para a obtenção de dados sobre a estrutura 

secundária da LSf, uma vez que, através dessa técnica, pode-se obter o conteúdo de α-hélices 

e folhas-β de uma proteína. 

Todas as medidas de DC foram realizadas em aparelho de dicroísmo circular 

Chirascan (Applied Photophysics, Reino Unido), em cubetas cilíndricas de quartzo com 

caminho óptico de 0,1 cm. Os espectros foram observados no intervalo de 185-260 nm, sob 

N2 constante, e recuperados empregando-se médias de 8 varreduras. 

Os espectros originais foram tratados com Filtro de Fourier, preservando as 

bandas típicas de cada espectro e, em todos os casos, os espectros foram transformados em 

elipticidade molar ([θ]). 

Para as análises de DC, a LSf foi diluída em tampão fosfato de sódio 50 mM (pH 

6,0), em uma concentração final de 10 µM. A contribuição do tampão utilizado foi subtraída, 

a fim de eliminar qualquer influência no resultado.   

Para estimar a porcentagem de cada estrutura secundária da LSf (α-hélice,  folhas-

β, dobras e regiões desordenadas), os dados obtidos por DC, a 25 ºC, foram analisados 

utilizando o software DichroWeb (WHITMORE; WALLACE, 2004; WHITMORE; 

WALLACE, 2008), com o método de análise Contin-LL (PROVENCHER; GLOCKNER, 

1981), selecionando a opção de referência 3 (SREERAMA; WOODY, 2000). 

A estabilidade térmica da lectina foi avaliada através de espectros coletados em 

intervalos de 5 °C, variando de 25 a 90 °C, com uma aquisição a cada temperatura. A 

reversibilidade da desnaturação térmica também foi analisada, com espectros coletados em 

intervalos de 5°C, variando de 90 a 25 °C, com uma aquisição a cada temperatura.  
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3.2.2 Avaliação do Efeito da LSf no Sistema Nervoso Central de Camundongos  

 

3.2.2.1 Desenho Experimental 

 

Inicialmente, foram realizados testes de triagem comportamental, para avaliar o 

efeito da LSf no sistema nervoso central de camundongos. Antes dos experimentos, os 

camundongos foram colocados em um ambiente fechado, desprovido de barulho externo e 

com uma temperatura constante (23 + 1 °C). Todos os experimentos foram realizados em 

diferentes dias com diferentes animais (n = 6-10 camundongos/grupo), e um cuidado especial 

foi tomado para evitar distúrbios ambientais que pudessem influenciar as respostas dos 

animais. Em todos os testes, com exceção, apenas, do nado forçado e suspensão de cauda, 

após cada observação animal, foi utilizado álcool 10% para remoção de resíduos e odor do 

animal. 

Logo após os testes comportamentais, os camundongos foram sacrificados por 

decapitação e o córtex pré-frontal, hipocampo e corpo estriado foram dissecados, rapidamente 

congelados e armazenados a -80 °C, para, posteriores, dosagens neuroquímicas (estresses 

oxidativo e nitrosativo). 

 

3.2.2.2 Modelo Experimental de Análise da Atividade Locomotora  

 

3.2.2.2.1 Teste do Campo Aberto  

 

O teste do campo aberto (TeCA) é baseado na metodologia descrita por Siegel 

(1946) e validada por Archer (1973) e permitiu a avaliação do efeito da LSf nas atividades 

locomotora e exploratória dos camundongos. Inicialmente, para a realização desse teste, os 

animais foram divididos em quatro grupos, que receberam, por via intravenosa (iv.), os 

tratamentos a seguir: salina estéril (NaCl 0,9%) ou LSf nas doses de 1, 3 ou 9 mg/kg 

(ABREU, 2012). Após 30 min, os camundongos foram, individualmente, colocados no centro 

da arena de um campo aberto de acrílico (60 cm x 60 cm x 60 cm), dividido em 9 quadrantes 

iguais. Esses animais permaneceram no campo aberto por 6 min (1 min de adaptação e 5 min 

de teste).  Os parâmetros observados foram: número de cruzamentos pelos quadrantes com as 

quatro patas (movimentação espontânea); número de grooming, que é definido como um 

comportamento de autolimpeza; e número de rearing, que é definido como o número de 
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levantamentos nos quais o animal se sustenta apenas nas patas traseiras. Todos esses 

parâmetros foram observados por 5 min.  

 

3.2.2.3 Modelos Experimentais de Análise da Ansiedade  

 

3.2.2.3.1 Teste do Labirinto em Cruz Elevado  

 

O labirinto em cruz elevado (LCE) apresenta dois braços abertos (30 cm x 5 cm x 

25 cm) e dois braços fechados (30 cm x 5 cm x 25 cm) dispostos perpendicularmente, em 

forma de cruz (LISTER, 1987). Os braços abertos e fechados estão conectados por uma 

plataforma central (5 cm x 5 cm) e o aparelho está elevado a uma altura de 45 cm do nível do 

solo. Neste teste, os camundongos foram divididos em quatro grupos, que receberam os 

seguintes tratamentos: salina estéril (NaCl 0,9%; iv.) ou LSf, nas doses de 1, 3 ou 9 mg/kg 

(iv.). 30 min após os tratamentos, os animais, um por vez, foram colocados no centro do 

aparelho, com a cabeça voltada para um dos braços fechados, e o seu comportamento 

observado por 5 min. As medidas comportamentais registradas no LCE foram: número de 

entradas e o tempo despendido nos braços abertos e fechados.  

Para as análises estatísticas desse teste, os seguintes parâmetros foram calculados: 

 

- Número total de entradas nos braços abertos e fechados:  

número de entradas nos braços abertos (NEBA) + número de entradas nos braços       
fechados (NEBF) 

 

 - Porcentagem de entradas nos braços abertos (PEBA):  

número de entradas nos braços abertos                  x 100 
             número total de entradas nos braços abertos e fechados 

 

- Tempo total de permanência nos braços abertos e fechados: 

tempo de permanência nos braços abertos (TPBA) + tempo de permanência nos braços 
fechados (TPBF) 

 

- Porcentagem do tempo de permanência nos braços abertos (PTBA): 

tempo de permanência nos braços abertos                    x 100 
        tempo total de permanência nos braços abertos e fechados 
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No LCE, um aumento seletivo nos parâmetros correspondentes aos braços abertos 

revela um efeito ansiolítico (WANDA et al., 2015).  

 

3.2.2.3.2 Teste da Placa Perfurada  

 

O teste da placa perfurada (TPP) foi descrito por Clark et al. (1971), para avaliar o 

comportamento exploratório de roedores. O equipamento utilizado foi um Ugo Basile® (60 

cm x 30 cm) com 16 orifícios equidistantes. Para esse teste, os camundongos foram divididos 

em quatro grupos, que receberam os seguintes tratamentos: salina estéril (NaCl 0,9%; iv.) ou 

LSf, nas doses de 1, 3 ou 9 mg/kg (iv.). Após 30 min, os animais, um por vez, foram 

colocados no centro da placa. O parâmetro analisado foi o número de vezes que os animais 

inseriram a cabeça nos orifícios (número de mergulhos), durante 5 min. No TPP, um estado 

ansiolítico nos camundongos é refletido por um aumento no comportamento exploratório, ou 

seja, um aumento no número de mergulhos nos orifícios (GUPTA; RADHAKRISHNAN; 

KURHE, 2014).  

 

3.2.2.4 Modelos Experimentais de Análise da Depressão 

 

3.2.2.4.1 Teste de Suspensão de Cauda 

 

O teste de suspensão de cauda (TSC) baseia-se no fato de que camundongos, 

quando suspensos pela cauda por uma fita adesiva, demonstram um padrão temporal, 

alternando entre períodos de atividade e de imobilidade (CRYAN; MOMBEREAU; 

VASSOUT, 2005). Esse teste foi realizado seguindo a metodologia de Steru et al. (1985). 

Para tal, os camundongos foram divididos em cinco grupos, que receberam os tratamentos a 

seguir: salina estéril (NaCl 0,9%; iv.); ou LSf, nas doses de 1, 3 ou 9 mg/kg (iv.); ou o 

antidepressivo tricíclico imipramina (IMP; 30 mg/kg; intraperitonealmente – ip.), utilizado 

como controle positivo (MELO et al., 2012). 30 min após os tratamentos, os camundongos 

foram suspensos, presos cerca de 1 cm a partir da ponta da cauda, por uma fita adesiva, numa 

plataforma a 58 cm da bancada de experimento. Os animais foram testados individualmente, e 

o tempo de imobilidade, em segundos, foi registrado por 5 min. No TSC, a redução no tempo 

de imobilidade indica um efeito tipo antidepressivo (PYTKA, 2016).   
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3.2.2.4.2 Teste do Nado Forçado 

 

No teste do nado forçado (TeNF), os animais são colocados em um cilindro 

contendo água, de onde é impossível sair. Inicialmente, os animais tentam escapar, mas, 

eventualmente, adotam uma postura imóvel, um comportamento passivo, caracterizado pela 

ausência de movimentos, exceto aqueles que são necessários para os animais permanecerem 

com a cabeça acima do nível da água (ABELAIRA; RÉUS; QUEVEDO, 2013). Este teste 

parece ser mais sensível que o TSC, pois doses menores de antidepressivos são suficientes 

para desencadear um efeito no TeNF (MELO et al., 2012).  

O TeNF foi conduzido, portanto, em um cilindro com 22 cm de diâmetro e 40 cm 

de altura, contendo água limpa e fresca (25 + 1 °C) a uma profundidade de 20 cm 

(PORSOLT; BERTINI; JALFRE, 1977). Para esse teste, os camundongos foram divididos em 

cinco grupos, que receberam os seguintes tratamentos: salina estéril (NaCl 0,9%; iv.); ou LSf, 

nas doses de 1, 3 ou 9 mg/kg (iv.); ou IMP (10 mg/kg; ip.), como controle positivo (MELO et 

al., 2012). Após 30 min, os animais, um por vez, foram colocados no cilindro e observados 

por 5 min, para a verificação do tempo de imobilidade em segundos. O camundongo foi 

considerado imóvel quando permaneceu flutuando, fazendo apenas pequenos movimentos 

necessários para manter a cabeça acima da água. No TeNF, a redução no tempo de 

imobilidade indica um efeito tipo antidepressivo (PYTKA, 2016).   

Para avaliar a importância da estrutura tridimensional da LSf no seu possível 

efeito antidepressivo, sua inativação térmica (desnaturação) foi realizada, seguindo a 

metodologia de Benevides et al. (1996). Para isso, a LSf, na dose de 9 mg/kg, foi submetida 

ao aquecimento a 90 °C por 30 min e aplicada por via iv. nos camundongos. Após 30 min, os 

animais foram submetidos ao TeNF. 

Além disso, para avaliar a importância do domínio lectínico da LSf no seu 

possível efeito antidepressivo, essa lectina, na dose de 9 mg/kg, foi incubada com seu açúcar 

ligante manana (39 mg/L), por 12 h a 37 °C (BENEVIDES; LEITE; FREITAS., 1996). Após 

a incubação, essa solução foi aplicada, por via iv., nos camundongos. Para descartar um 

possível efeito da manana na depressão, esse carboidrato (39 mg/L) foi isoladamente 

administrado (iv.) nos animais. Após 30 min desses tratamentos, os animais foram submetidos 

ao TeNF. 

 

 

 



57 
 

3.2.3 Investigação da Participação das Monoaminas na Ação Antidepressiva da LSf  

 

Para avaliar a participação do sistema monoaminérgico no mecanismo de ação 

antidepressivo da LSf, foram utilizados antagonistas específicos (MELO et al., 2012), como 

descrito a seguir:  

 

3.2.3.1 Avaliação do Sistema Dopaminérgico 

 

Os camundongos (n = 6-10) foram pré-tratados com SCH 23390 (15 µg/kg; ip.), 

um antagonista da família de receptores dopaminérgicos D1, ou sulpirida (SUL; 50 mg/kg; 

ip.), um antagonista da família de receptores dopaminérgicos D2. 30 min após os pré-

tratamentos, os animais foram tratados com LSf, na dose de 9 mg/kg (iv.); ou salina estéril 

(NaCl 0,9%; iv.), como controle negativo; ou bupropiona (BUP; 30 mg/kg; ip.), como 

controle positivo. 30 min após as administrações de LSf, salina ou BUP, os animais foram 

submetidos ao TeNF.   

 

3.2.3.2 Avaliação do Sistema Noradrenérgico 

 

Os camundongos (n = 6-10) foram pré-tratados com prazosina (PRA; 1 mg/kg; 

ip.), um antagonista do receptor adrenérgico α1, ou ioimbina (IOI; 1 mg/kg; ip.), um 

antagonista do receptor adrenérgico α2. 30 min após os pré-tratamentos, os animais foram 

tratados com a LSf, na dose de 9 mg/kg (iv.); ou salina estéril (NaCl 0,9%; iv.), como controle 

negativo; ou IMP (10 mg/kg; ip.), como controle positivo. 30 min após as administrações de 

LSf, salina ou IMP, os animais foram submetidos ao TeNF.   

 

3.2.3.3 Avaliação do Sistema Serotonérgico 

 

Os camundongos (n = 6-10) foram pré-tratados com PCPA (100 mg/kg; ip.), um 

inibidor da síntese de serotonina, um vez ao dia, durante quatro dias consecutivos. No quarto 

dia, 30 min após a administração de PCPA, os animais foram tratados com a LSf, na dose de 

9 mg/kg (iv.); ou salina estéril (NaCl 0,9%; iv.), como controle negativo; ou fluoxetina (FLU; 

35 mg/kg; ip.), como controle positivo. 30 min após as administrações de LSf, salina ou FLU, 

os animais foram submetidos ao TeNF.   
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3.2.4 Avaliação do Efeito da LSf em Modelo de Depressão Induzida por Lipopolissacarídeo 

em Camundongos 

 

3.2.4.1 Desenho experimental 

 

Para avaliar o efeito da LSf nesse modelo de depressão, foi utilizado 

lipopolissacarídeo de Escherichia coli (LPS), na dose de 0,5 mg/kg (ip.), e os camundongos 

(n = 6-10/grupo) foram submetidos a dois protocolos de tratamento diferentes: os protocolos 

de pré-tratamento e de pós-tratamento (MELLO et al., 2013). Para os testes, a LSf foi 

utilizada na dose de 9 mg/kg (iv.) e, como controle positivo, utilizou-se a BUP (30 mg/kg; 

ip.).  

Logo após os testes comportamentais, os camundongos foram sacrificados por 

decapitação e o córtex pré-frontal, hipocampo e corpo estriado foram dissecados, rapidamente 

congelados e armazenados a -80 °C, para, posteriores, dosagens dos estresses oxidativo e 

nitrosativo. 

 

3.2.4.1.1 Protocolo de Pré-tratamento 

 

Inicialmente, os camundongos receberam os seguintes pré-tratamentos: LSf (9 

mg/kg; iv.); ou salina estéril (NaCl 0,9%; iv.), como controle negativo; ou BUP (30 mg/kg; 

ip.), como controle positivo. Após 30 min, esses animais receberam, intraperitonealmente, 

LPS (0,5 mg/kg) ou salina estéril, como controle negativo. 24 h após as administrações de 

LPS e salina, esses camundongos foram submetidos aos testes comportamentais e à 

decapitação, para as dosagens neuroquímicas. A figura 10A mostra uma representação 

esquemática desse protocolo experimental.    

  

3.2.4.1.2 Protocolo de Pós-tratamento 

 

Neste protocolo, os camundongos receberam, intraperitonealmente, LPS (0,5 

mg/kg) ou salina estéril, como controle negativo. 1,5 h e 23,5 h após as administrações de 

LPS e salina (ip.), os animais receberam os seguintes tratamentos: LSf (9 mg/kg; iv.); ou 

salina estéril (NaCl 0,9%; iv.), como controle negativo; ou BUP (30 mg/kg; ip.), como 

controle positivo. 24 h após as administrações de LPS e salina, os camundongos foram 
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submetidos aos testes comportamentais e à decapitação, para as dosagens neuroquímicas. A 

figura 10B mostra uma representação esquemática desse protocolo experimental. 

 

 
 
 
Figura 10 - Representação esquemática dos protocolos de pré-tratamento (painel A) e pós-tratamento 
(painel B). 
 

 

 

 
 

Fonte: adaptado de MELLO et al., 2013. 

 

 

 

3.2.4.2 Testes Comportamentais 

 

3.2.4.2.1 Teste do Campo Aberto 

 

O teste do campo aberto foi realizado 24 h após a aplicação do LPS (0,5 mg/kg; 

ip.) ou salina estéril (NaCl 0,9%; ip.). A metodologia empregada foi a mesma descrita no item 

3.2.2.2.1 do presente trabalho. 

 

 

 

A 

B 
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3.2.4.2.2 Teste do Nado Forçado 

 

O teste do nado forçado foi realizado 24 h após a aplicação do LPS (0,5 mg/kg; 

ip.) ou salina estéril (NaCl 0,9%; ip.). A metodologia empregada foi a mesma descrita no item 

3.2.2.4.2 do presente trabalho. 

 

3.2.4.2.3 Teste de Preferência por Sacarose 

  

O teste de preferência por sacarose (TPS) foi utilizado para avaliar o 

comportamento do tipo anedonia dos animais (HENRY et al., 2008), sendo realizado 24 h 

após a aplicação do LPS (0,5 mg/kg; ip.) ou salina estéril (NaCl 0,9%; ip.). Esse teste foi 

conduzido seguindo a metodologia descrita por Mao et al. (2014), com algumas modificações. 

Setenta e duas horas antes do teste, os camundongos foram treinados, para se adaptarem à 

solução de sacarose 1% (m/v). Inicialmente, foram colocadas em cada gaiola duas garrafas 

contendo a solução de sacarose 1% (m/v). Após 24 h, uma das garrafas com sacarose 1% 

(m/v) foi substituída por uma garrafa contendo água. Após essa adaptação, os animais foram 

privados de comida e água por 18 h, para a realização do teste. 

No dia do teste, às 9 h da manhã, os animais foram alojados em gaiolas 

individuais, com livre acesso a duas garrafas: uma contendo 100 mL de solução de sacarose 

1% (m/v) e a outra contendo 100 mL de água. Após 1 h, as garrafas foram retiradas, os 

volumes restantes de sacarose 1% (m/v) e água foram registrados e a preferência por sacarose, 

calculada pela seguinte fórmula: 

 

Preferência por sacarose (%)  =                     consumo de sacarose                     x 100 
                                                        consumo de água + consumo de sacarose 
      

3.2.5 Testes Neuroquímicos 

 

Para os testes neuroquímicos, os camundongos (n = 6-8/grupo), após os devidos 

tratamentos, foram sacrificados por decapitação, e os cérebros foram removidos e dissecados, 

para a obtenção do córtex pré-frontal, hipocampo e corpo estriado. Essas áreas cerebrais 

foram armazenadas a -80 °C, até o momento das dosagens. 
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3.2.5.1 Determinação dos Parâmetros de Estresses Oxidativo e Nitrosativo 

 

Para a determinação dos parâmetros de estresses oxidativo e nitrosativo, as áreas 

cerebrais foram homogeneizadas a 10% em tampão fosfato de sódio 0,5 M, pH 7,4. Após a 

homogeneização, as áreas foram centrifugadas (14.000 x g; 20 min; 4 °C) e os sobrenadantes 

coletados. Por fim, os sobrenadantes (homogenatos) foram usados para quantificar os níveis 

de peroxidação lipídica, glutationa reduzida e nitrito. 

 

3.2.5.1.1 Determinação da Peroxidação Lipídica 

 

Esse parâmetro foi avaliado pela mensuração de espécies reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) nos homogenatos (OHKAWA; OHISHI; YAGI, 1979). Nessa 

metodologia, o malondialdeído (MDA), que é um dos produtos secundários da peroxidação 

lipídica, é o parâmetro utilizado para a avaliação desta. Para tal, 63 µL de homogenato foram 

adicionados a 100 µL de ácido perclórico 35% (v/v), sendo estes centrifugados (10000 x g; 10 

min; 4 °C). Após a centrifugação, 150 µL do sobrenadante foram coletados e adicionados a 50 

µL de ácido tiobarbitúrico 1,2% (m/v), sendo estes aquecidos em banho-maria (95 °C; 30 

min). Em seguida, a peroxidação lipídica foi determinada em leitor de ELISA (absorbância a 

535 nm), usando uma curva padrão de MDA, sendo expressa em µg MDA/g de tecido. 

 

3.2.5.1.2 Determinação dos Níveis de Glutationa Reduzida 

 

Os níveis de glutationa reduzida (GSH) foram avaliados para estimar defesas 

endógenas contra o estresse oxidativo. Esse método baseia-se na reação do reagente de 

Ellman, o ácido 5,5’-ditio-bis-2-nitrobenzoico (DTNB), com o tiol livre, originando um ácido 

de cor amarela, denominado ácido 2-nitro-5-tiobenzoico. Essa dosagem foi realizada seguindo 

a metodologia de Sedlak et al. (1968), com algumas modificações. Para tal, 65,57 µL de 

homogenato foram adicionados a 52,45 µL de água destilada e 13,11 µL de ácido 

tricloroacético a 50 % (m/v). Em seguida, essa mistura foi centrifugada (5000 x g; 15 min; 4 

°C) e 65,57 µL do sobrenadante foram coletados e adicionados a 131,14 µL de tampão Tris-

HCl 0,4 M contendo EDTA 0,05M (pH 8,9) e 3,27 µL de DTNB. Por fim, os níveis de GSH 

foram determinados em leitor de ELISA (absorbância a 412 nm), usando uma curva padrão de 

GSH, sendo expressos em µg GSH/g de tecido. 
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3.2.5.1.3 Determinação dos Níveis de Nitrito 

 

Para avaliar a concentração de nitrito dos homogenatos, foi utilizado o método 

colorimétrico com Reagente de Griess (GREEN et al., 1982). Através da reação de Griess, o 

nitrito presente na amostra reage em meio ácido com uma amina aromática (sulfanilamida), 

produzindo um sal diazônico. Este reagirá com NEED (N-(1-naftil)-etilenodiamina 

dihidrocloreto), formando um complexo de coloração rósea, com pico de absorbância a 560 

nm. O nitrito mensurado é, frequentemente, usado como marcador do óxido nítrico (NO). 

Para tal, 100 µL dos homogenatos foram incubados com 100 µL do reagente 

Griess (1 mL de ácido fosfórico 5%; 1 mL de sulfonilamida 1% em ácido fosfórico 5%; 1 mL 

de NEED 0,1%; 1 mL de água destilada), à temperatura ambiente por 10 minutos. A 

absorbância foi medida com um filtro de 560 nm em leitor de ELISA e a concentração de 

nitrito, determinada usando uma curva padrão de nitrito de sódio, sendo expressa em nM/g de 

tecido. 

 

3.2.6 Análises Estatísticas 

 

Os resultados foram expressos como média + E.P.M. (Erro Padrão da Média). 

Para a verificação das diferenças estatísticas entre os grupos, os dados foram analisados por 

Análise de Variância (one-way ANOVA), seguido pelo teste Student-Newman-Keuls (post 

hoc). Para os resultados que apresentaram mais de uma variável, foi utilizado two-way 

ANOVA, seguido pelo teste Student-Newman-Keuls (post hoc). Nesta análise, os dois fatores 

utilizados foram: “grupos de tratamento” (Sal, LSf 9 e BUP 30) e “tratamento com LPS” (Sal 

e LPS 0,5).   

O programa estatístico utilizado foi o GraphPad Prism®, versão 6.01 para 

Windows, GraphPad Software (San Diego, CA, USA). Os resultados foram considerados 

significantes quando P < 0,05. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Espectro de Dicroísmo Circular 

 

A técnica de dicroísmo circular (DC) baseia-se na absorção diferenciada da luz 

circular polarizada à esquerda e à direita por cromóforos que, ou possuem quiralidade 

intrínseca, ou são colocados em ambientes quirais. Na região do extremo ultravioleta (240-

180 nm), que corresponde à absorção da ligação peptídica, o espectro de DC pode ser 

analisado para fornecer informações sobre o conteúdo de estruturas secundárias, como α-

hélice e folhas-β, de determinada proteína (SHARON; NICHOLAS, 2000).  

A forma da curva do espectro, bem como os comprimentos de onda máximo e 

mínimo de emissão, fornecem informações estruturais da proteína. Assim, os picos presentes 

na faixa de comprimento de onda de 200-250 nm (UV-distante) são geralmente característicos 

de um espectro em forma de “W”, com picos em torno de 222 e 208 nm, sendo indicativo da 

presença de estruturas em α-hélice. Já um espectro em forma de “V”, com pico em torno de 

217-220 nm, indica a presença de estruturas em folha-β (RANJBAR; GILL, 2009). 

Além disso, essa técnica é bastante utilizada para acompanhar a estabilidade de 

uma proteína submetida a diferentes temperaturas, pois os espectros da proteína enovelada e 

desnaturada são bem diferentes (NEHIRA et al., 2012). 

O espectro da estrutura secundária da lectina da S. filiformis, em condições nativas 

(25 °C), mostrou uma curva em forma de “V”, com pico em torno de 220 nm, indicando a 

presença de estruturas em folha-β (FIGURA 11).  
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Uma análise por modelagem computacional realizada por Chaves (2013) sugeriu 

que duas isoformas da lectina da S. filiformis são formadas, predominantemente, por dois β-

barris. Os resultados obtidos na análise por dicroísmo circular confirmaram essa predição, 

uma vez que o espectro da estrutura secundária da LSf apresentou um perfil característico de 

presença predominante de folhas-β, em detrimento de α-hélices. 

Além disso, a análise, através do software DichroWeb, mostrou que a referida 

lectina é composta por 9% de α-hélice, 39% de folhas-β, 22 % de dobras e 30% de regiões 

desordenadas, corroborando com o espectro mostrado na figura 11. 

Análises de estrutura secundária, por DC, de lectinas de algas marinhas vermelhas 

apresentaram resultados semelhantes ao observado para a LSf. A lectina da alga Agardhiella 

tenera (Rhodophyta), quando analisada por DC, também mostrou um perfil espectroscópico 

característico de folhas-β (SHIOMI; KAMIYA; SHIMIZU, 1979). Mesquita (2010) mostrou, 

por espectroscopia de DC, que a lectina da Amansia multifida (Rhodophyta) é composta por 

4% de α-hélice, 43% de folhas-β, 21% de dobras e 32% de regiões desordenadas, 

Figura 11 - Espectro da estrutura secundária da LSf em condições nativas. 
 

As medidas de dicroísmo circular foram obtidas usando um espectropolarímetro 
Chirascan, com célula de 0,1 cm de caminho óptico. A LSf foi diluída em tampão 
fosfato 50 mM, pH 6,0, para uma concentração final de 10 µM. A análise foi 
realizada a 25 °C.  
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demonstrando também, nessa estrutura, uma predominância de folhas-β, em detrimento de α-

hélices. 

Na avaliação da estabilidade térmica da LSf, observou-se que até a temperatura de 

45 °C não há alteração na forma da curva do espectro dessa lectina (FIGURA 12A). 

Entretanto, a partir de 55 °C, a desnaturação da LSf começou a ser observada, uma vez que 

houve o deslocamento do mínimo de emissão para comprimentos de ondas menores. Esses 

dados foram confirmados pelo gráfico de desnaturação térmica ilustrado na figura 12B, na 

qual pode-se observar que a partir de 50 °C já ocorre a desnaturação de 50% das moléculas de 

proteínas presentes na solução. 

Esses dados corroboram com os obtidos por Benevides et al. (1996). Neste 

trabalho, os autores avaliaram a estabilidade térmica do extrato lectínico da S. filiformis, 

através da análise da atividade hemaglutinante desse extrato. Eles observaram que a atividade 

hemaglutinante manteve-se estável quando o extrato foi submetido até 50 °C, decrescendo 

cerca de 75% à 60 °C, tornando-se inativa à 90 °C. Portanto, sugere-se que a atividade 

hemaglutinante dessa lectina seja dependente da sua conformação nativa. 

Em geral, lectinas de algas marinhas apresentam moderada termoestabilidade 

(ROGERS & HORI, 1993). Como por exemplo, as lectinas das algas marinhas vermelhas 

Vidalia obtusiloba, A. multifida, Pterocladiella capillacea e Gracilaria cornea, quando 

submetidas a elevadas temperaturas, permaneceram estáveis até as temperaturas de 70, 40, 60 

e 40 °C, respectivamente (MELO et al., 2004; MESQUITA, 2010; OLIVEIRA et al., 2002; 

LIMA et al., 2005). 
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Figura 12 - Efeito da temperatura sobre a estrutura secundária da LSf. 
 

As medidas de dicroísmo circular foram obtidas usando um espectropolarímetro 
Chirascan, com célula de 0,1 cm de caminho óptico. A LSf foi diluída em tampão 
fosfato 50 mM, pH 6,0, para uma concentração final de 10 µM. A estabilidade 
térmica da lectina foi avaliada através de espectros coletados a cada 5 °C, de 25 a 
90 °C, com uma aquisição a cada temperatura.  
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A fim de analisar se o processo de desnaturação da LSf era reversível, após o 

aquecimento da lectina até 90 °C, essa proteína foi submetida a temperaturas decrescentes, de 

90 a 25 °C, com espectros coletados a cada 5 °C. Como observado na figura 13, a LSf, após 

desnaturada, mesmo quando submetida à temperaturas decrescentes, manteve as alterações 

provocadas pela temperatura, ou seja, ela não foi capaz de voltar à sua forma estrutural nativa. 

Portanto, a LSf, após ser desnaturada por aumentos de temperatura, não possui a capacidade 

de renaturação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Análise da reversibilidade da desnaturação térmica da LSf. 

As medidas de dicroísmo circular foram obtidas usando um espectropolarímetro 
Chirascan, com célula de 0,1 cm de caminho óptico. A LSf foi diluída em tampão 
fosfato 50 mM, pH 6,0, para uma concentração final de 10 µM. A reversibilidade 
da desnaturação térmica foi analisada, com espectros coletados a cada 5 °C de 90 
a 25 °C, com uma aquisição a cada temperatura. 
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4.2 Efeito da LSf no Sistema Nervoso Central de Camundongos 

 

4.2.1 Efeito da LSf na Atividade Locomotora  

 

4.2.1.1 Teste do Campo Aberto 

 

O teste do campo aberto é um modelo experimental clássico para as investigações 

da atividade exploratória e do comportamento emocional de roedores (GAMBERINI et al., 

2015).  

Geralmente, substâncias que deprimem o SNC provocam uma diminuição da 

atividade locomotora espontânea nesse teste, enquanto que substâncias psicoestimulantes 

geram um aumento dessa atividade (MUELLER et al., 1989; PEREZ et al., 1998). A LSf, nas 

doses de 1, 3 ou 9 mg/kg (iv.) não alterou o padrão de locomoção dos animais no teste do 

campo aberto, uma vez que não alterou o número de cruzamentos entre os quadrantes, quando 

comparado ao controle negativo salina [F (3, 32) = 0,7809; P = 0,5134] (FIGURA 14A).  

Além disso, essa lectina não alterou os números de grooming [F (3, 35) = 0,7755; 

P = 0,5156] e rearing [F (3, 35) = 0,4166; P = 0,7422], quando comparados ao controle salina 

(FIGURAS 14B e 14C). Alguns estudos têm mostrado que alterações no número de rearing 

estão relacionadas ao comportamento exploratório dos animais (JOHANSSON; AHLENIUS, 

1998), enquanto que o aumento do grooming tem sido observado em roedores apreensivos 

(ARCHER, 1973). Assim, esses parâmetros podem auxiliar na mensuração do estado de 

ansiedade dos animais (DEDIC; WALSER; DEUSSING, 2011). 
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Camundongos machos (n = 6-10) foram pré-tratados com salina estéril (NaCl 0,9%; iv.), como controle 
negativo; ou LSf (1, 3 ou 9 mg/kg; iv.). Após 30 min, os animais foram submetidos ao teste, no qual os números 
de cruzamentos (painel A), grooming (painel B) e rearing (painel C) foram observados por 5 min. Cada coluna 
representa a média + E.P.M. Os resultados foram analisados por one-way ANOVA, seguido pelo teste Student-
Newman-Keuls (post hoc).  
  

 

 

4.2.2 Efeito da LSf na Ansiedade 

 

Modelos animais são ferramentas indispensáveis para desvendar os mecanismos 

neurobiológicos subjacentes à ansiedade e são descritos como eficientes, para avaliar o 

impacto comportamental de novos candidatos a fármacos, que possam ser utilizados no 

controle dessa desordem neurocomportamental. Os testes animais se baseiam no pressuposto 

de que os sintomas ansiedade-símile induzidos nos animais, como uma resposta adaptativa a 

um ambiente não familiar, são comparáveis à ansiedade em humanos (SHEKHAR et al., 

2001). Dentro desse contexto, os testes do labirinto em cruz elevado (LCE) e de placa 

C B 

A 

Figura 14 – Efeito da administração da LSf no teste do campo aberto. 
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perfurada (TPP) são bastante utilizados na triagem de fármacos ansiolíticos (GUPTA; 

RADHAKRISHNAN; KURHE, 2014). 

 

4.2.2.1 Teste do Labirinto em Cruz Elevado 

 

O LCE tem sido usado como um modelo comportamental de ansiedade não 

condicionada, há mais de duas décadas. Esse modelo baseia-se na premissa de que roedores 

evitam locais abertos e elevados, e, quando neles confinados, mostram sinais de medo, tais 

como imobilidade, defecação e micção (WALF; FRYE, 2007).  

O tratamento dos camundongos com a LSf, nas doses de 1, 3 ou 9 mg/kg, não 

alterou o número de entradas nos braços abertos [F (3, 36) = 1,257; P = 0,3037]  (FIGURA 

15A), a porcentagem de entradas nos braços abertos [F (3, 36) = 0,9149; P = 0,4434]   

(FIGURA 15B), o tempo de permanência nos braços abertos [F (3, 36) = 0,3776; P = 0,7697] 

(FIGURA 15C) e a porcentagem do tempo de permanência nos braços abertos [F (3, 36) = 

0,3776; P = 0,7697] (FIGURA 15D), quando comparados aos animais que foram tratados com 

salina estéril (iv.). 
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Fármacos com ação ansiolítica aumentam tanto a porcentagem de entradas nos 

braços abertos, como o tempo de permanência dos animais nos braços abertos (GUPTA; 

RADHAKRISHNAN; KURHE, 2014). Uma vez que a LSf não alterou esses parâmetros, 

sugere-se que essa lectina não apresenta atividade ansiolítica. Para confirmar o que foi 

observado nesse teste, realizou-se o teste da placa perfurada.     

 

 

 

 

 

A B 

C D 

Figura 15 – Efeito da administração da LSf no teste do labirinto em cruz elevado. 

Camundongos machos (n = 6-10) foram pré-tratados com salina estéril (NaCl 0,9%; iv.), como 
controle negativo; ou LSf (1, 3 ou 9 mg/kg; iv.). Após 30 min, os animais, um por vez, foram 
colocados no centro do LCE, com a cabeça voltada para um dos braços fechados, e o seu 
comportamento foi observado por 5 min. Os parâmetros analisados foram: número de entradas nos 
braços abertos (painel A); porcentagem (%) de entradas nos braços abertos (painel B); tempo (s) de 
permanência nos braços abertos (painel C); porcentagem (%) do tempo de permanência nos braços 
abertos (painel D). Cada coluna representa a média + E.P.M. Os resultados foram analisados por one-
way ANOVA, seguido pelo teste Student-Newman-Keuls (post hoc).  
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4.2.2.2 Teste da Placa Perfurada 

 

O TPP é um modelo etológico que avalia o comportamento de ansiedade em 

roedores, através da sua atividade exploratória, quando este é exposto a um ambiente não 

familiar (LISTER, 1990).  

No presente estudo, o tratamento com a LSf, nas doses de 1, 3 ou 9 mg/kg, não 

alterou significativamente o número de vezes em que os camundongos inseriram a cabeça nos 

orifícios da placa perfurada, isto é, não alterou o número de mergulhos, quando comparado 

aos animais que foram tratados com salina estéril [F (3, 35) = 0,2668; P = 0,8489], como 

mostrado na figura 16.   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 16 – Efeito da administração da LSf no teste da placa 
perfurada. 

Camundongos machos (n = 6-10) foram pré-tratados com salina estéril 
(NaCl 0,9%; iv.), como controle negativo; ou LSf (1, 3 ou 9 mg/kg; iv.). 
Após 30 min, os animais, um por vez, foram colocados no centro da placa. 
O parâmetro analisado foi o número de vezes em que os animais inseriram 
a cabeça nos orifícios (número de mergulhos), durante 5 min. Cada coluna 
representa a média + E.P.M. Os resultados foram analisados por one-way 
ANOVA, seguido pelo teste Student-Newman-Keuls (post hoc).  
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Os resultados obtidos neste teste corroboram com os obtidos no teste anterior, 

comprovando a ausência de efeito da LSf na ansiedade, ou seja, essa lectina, nos testes 

realizados, não apresentou efeitos ansiolíticos nem ansiogênicos. 

Não há relatos na literatura de lectinas de algas, nem de plantas, com atividade 

ansiolítica. Com relação aos estudos com algas, Monteiro et al. (2015) mostraram que 

polissacarídeos sulfatados obtidos da alga marinha vermelha Gracilaria cornea, quando 

administrados por via intraperitoneal em camundongos, na dose de 10 mg/kg, apresentaram 

efeitos ansiolíticos no teste de LCE e no TPP, agindo através da subunidade α2 do receptor 

GABAA. 

 

4.2.3 Efeito da LSf na Depressão 

 

Modelos animais preditivos de ação antidepressiva têm sido extensivamente 

utilizados no desenvolvimento de novos compostos terapêuticos e para o entendimento das 

bases neurais subjacentes ao comportamento depressivo (CAPRA et al., 2010). Esses modelos 

são baseados na exposição de um animal a uma condição de estresse (uma situação de risco 

real ou potencial) e um teste específico para a mensuração da resposta comportamental. Como 

mencionado anteriormente, os dois testes mais utilizados em uma triagem para 

antidepressivos são os testes de suspensão de cauda (TSC) e de nado forçado (TeNF) 

(ABELAIRA; RÉUS; QUEVEDO, 2013). Em ambos os testes, o comportamento observado 

parece ser resultado da exposição a uma situação inescapável, na qual o animal divide o seu 

comportamento em períodos de atividades vigorosas (tentativas de escape) e de imobilidade. 

Acredita-se que esta imobilidade, remetida como um desespero comportamental em animais, 

reproduz uma condição similar à depressão humana (CAN; ÖZKAY; ÜÇEL, 2013). Assim, a 

redução do tempo de imobilidade total é indicativa de um efeito antidepressivo (PYTKA, 

2016). Além disso, esses testes são sensíveis às principais classes de fármacos antidepressivos 

(DETKE; RICKELS; LUCKI, 1995; PORSOLT; BERTIN; JALFRE, 1977; STERU et al., 

1985). 

          

4.2.3.1 Teste de Suspensão de Cauda 

 

No TSC, a LSf, nas doses de 3 e 9 mg/kg (iv.), reduziu significativamente o 

tempo de imobilidade (s) em 50,9 e 49,8%, respectivamente, quando comparada ao controle 

negativo salina [F (4, 43) = 18,89; P < 0,0001]. Porém, na dose de 1 mg/kg (iv.), essa lectina 
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não foi capaz de reduzir o tempo de imobilidade. Além disso, o controle positivo IMP (30 

mg/kg; ip.) reduziu significativamente esse tempo em 83,1%, quando comparado ao grupo 

salina, havendo, portanto, diferença significativa entre as doses de LSf e o controle positivo 

IMP (FIGURA 17). 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

Uma vez que a LSf, nas doses de 3 e 9 mg/kg, foi capaz de reduzir o tempo de 

imobilidade no TSC, sugere-se que essa lectina tenha efeito antidepressivo-símile. Para a 

confirmação do que foi observado nesse teste, realizou-se o teste do nado forçado. 

 

 

 

 

Figura 17 – Efeito da administração da LSf no teste de suspensão de cauda. 

Camundongos machos (n = 6-10) foram pré-tratados com salina estéril (NaCl 0,9%; 
iv.), como controle negativo; LSf (1, 3 ou 9 mg/kg; iv.); ou IMP (30 mg/kg; ip.), 
como controle positivo. Após 30 min, os animais foram submetidos ao teste, e o 
tempo de imobilidade (s) de cada camundongo foi observado, durante 5 min. Cada 
coluna representa a média + E.P.M. Os resultados foram analisados por one-way 
ANOVA, seguido pelo teste Student-Newman-Keuls (post hoc). *** p<0,001, 
quando comparado ao controle negativo Sal; #p<0,05, quando comparado ao controle 
positivo IMP 30; ##p<0,01, quando comparado ao controle positivo IMP 30; 
###p<0,001, quando comparado ao controle positivo IMP 30.  
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4.2.3.2 Teste do Nado Forçado 

 

Neste teste, a LSf, nas doses de 3 e 9 mg/kg (iv.), reduziu o tempo de imobilidade 

(s) em 54,5 e 57,4%, respectivamente, quando comparada ao controle negativo salina [F (4, 

44) = 10,91; P < 0,0001]. Como observado no TSC, na dose de 1 mg/kg, a LSf não foi capaz 

de reduzir significativamente o tempo de imobilidade. Os animais tratados com IMP (10 

mg/kg; ip.), controle positivo, apresentaram uma diminuição significativa no tempo de 

imobilidade em 54,7%, quando comparados aos animais tratados com salina estéril (FIGURA 

18). Não houve diferença significativa entre a LSf, nas doses de 3 e 9 mg/kg, e a IMP. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Os resultados obtidos neste teste corroboram com os que foram obtidos no TSC, 

uma vez que a LSf, nas doses de 3 e 9 mg/kg, foi capaz de reduzir o tempo de imobilidade, 

indicando que a referida proteína tem efeito antidepressivo. 

Figura 18 – Efeito da administração da LSf no teste do nado forçado. 

Camundongos machos (n = 6-10) foram pré-tratados com salina estéril (NaCl 0,9%; 
iv.), como controle negativo; LSf (1, 3 ou 9 mg/kg; iv.); ou IMP (10 mg/kg; ip.), 
como controle positivo. Após 30 min, os animais foram submetidos ao teste, e o 
tempo de imobilidade (s) de cada camundongo foi observado, durante 5 min. Cada 
coluna representa a média + E.P.M. Os resultados foram analisados por one-way 
ANOVA, seguido pelo teste Student-Newman-Keuls (post hoc). ** p<0,01, quando 
comparado ao controle negativo Sal; ##p<0,01, quando comparado ao controle 
positivo IMP 10.  
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Sabe-se que algumas drogas com atividade psicoestimulante podem gerar um 

efeito falso positivo nos testes de suspensão de cauda e do nado forçado (MACHADO et al., 

2012). Essas drogas, quando avaliadas no teste do campo aberto, provocam um aumento no 

padrão de locomoção dos animais (MUELLER  et al., 1989; PEREZ et al., 1998). A LSf, 

como demonstrado na seção 4.2.1.1 do presente trabalho, não provocou alterações nos 

animais no teste do campo aberto. Mostrando, portanto, que o efeito dessa lectina nos testes 

de depressão não se deve a uma ação psicoestimulante, e sim a uma ação antidepressiva.  

Para avaliar a importância da estrutura tridimensional da LSf no seu efeito 

antidepressivo, sua inativação térmica (90 °C/ 30 min) foi realizada. Quando desnaturada, a 

LSf, na dose de 9 mg/kg, perdeu a capacidade de reduzir o tempo de imobilidade [F (3, 30) = 

2,570; P = 0,0728] (FIGURA 19). Esse resultado mostra que a atividade antidepressiva da 

LSf é dependente da sua integridade estrutural. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Figura 19 - Efeito da LSf desnaturada ou associada com manana no teste do 
nado forçado. 

Camundongos machos (n = 6-10) foram pré-tratados com salina estéril (NaCl 0,9%; 
iv.), como controle negativo; LSf (9 mg/kg; iv.); LSf desnaturada (9 mg/kg; 90 
°C/30 min; iv.); LSf (9 mg/kg) associada à manana (39 mg/L) iv.; ou manana (39 
mg/L; iv.). Após 30 min, os animais foram submetidos ao TeNF, e o tempo de 
imobilidade (s) de cada camundongo foi observado, durante 5 min. Cada coluna 
representa a média + E.P.M. Os resultados foram analisados por one-way ANOVA, 
seguido pelo teste Student-Newman-Keuls (post hoc). *** p<0,001, quando 
comparado ao controle negativo Sal; §§§p<0,001, quando comparado ao grupo LSf 9; 
§p<0,05, quando comparado ao grupo LSf 9. 
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Além disso, avaliou-se ainda a importância do domínio lectínico da LSf no seu 

efeito antidepressivo. Como observado na figura 19, a LSf, quando combinada com seu 

açúcar ligante manana, também perdeu a capacidade de reduzir o tempo de imobilidade [F (3, 

30) = 2,570; P = 0,0728]. Vale salientar que a administração de manana (39 mg/mL; iv.), 

como um controle negativo, não alterou o tempo de imobilidade dos camundongos, quando 

comparado ao grupo salina [F (3, 30) = 2,570; P = 0,0728]. Esses achados indicam que o sítio 

lectínico da referida proteína é imprescindível para a sua atividade biológica, e que, 

provavelmente, a interação dessa lectina com carboidratos da superfície celular seja um passo 

fundamental para o seu efeito na depressão.  

A capacidade de se ligar reversivelmente a carboidratos e glicoconjugados faz das 

lectinas valiosas ferramentas em diferentes eventos fisiológicos e farmacológicos 

(VANDERLEI et al., 2010). Cadeias de açúcar são encontradas nas superfícies celulares e em 

compartimentos extracelulares, realizando importantes papéis na regulação do 

desenvolvimento do sistema nervoso, como também na atividade sináptica e 

neuroplasticidade (ENDO, 2005). Os glicanos presentes no cérebro são extremamente 

complexos e, apesar de os animais possuírem uma grande variedade de lectinas, poucas delas 

foram isoladas do cérebro e caracterizadas com relação aos seus papeis endógenos 

(BARAUNA et al., 2006; ENDO, 2005; MARSCHAL et al., 1989).           

Até o momento, os resultados obtidos neste trabalho mostram que a lectina da 

alga marinha vermelha Solieria filiformis, uma lectina ligante à manana, é desprovida de 

atividade ansiolítica, uma vez que ela não alterou os parâmetros analisados nos testes do 

labirinto em cruz elevado e da placa perfurada. Entretanto, a referida lectina, nas doses de 3 e 

9 mg/kg, possui atividade antidepressiva-símile, já que foi capaz de reduzir o tempo de 

imobilidade nos testes de suspensão de cauda e do nado forçado, sem alterar o padrão de 

locomoção dos camundongos tratados com ela, no teste do campo aberto. Além disso, os 

resultados também indicam que a interação da LSf com carboidratos da superfície celular e a 

integridade da sua estrutura tridimensional são, provavelmente, passos fundamentais para a 

sua atividade antidepressiva.   

Como previamente mencionado, o sistema monoaminérgico é um importante alvo 

na fisiopatologia e tratamento da depressão (PORCELLI et al., 2011). Geralmente, 

medicamentos antidepressivos produzem aumento na concentração de neurotransmissores na 

fenda sináptica, através da inibição do metabolismo, bloqueio de recaptura neuronal ou 

atuação em autorreceptores pré-sinápticos (MORENO; MORENO; SOARES, 1999). 
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Por esse motivo, uma vez que foi observada uma ação antidepressiva induzida 

pela LSf, testes, usando antagonistas farmacológicos, foram realizados, para investigar a 

possível participação dos sistemas dopaminérgico, noradrenérgico e serotonérgico nessa ação 

antidepressiva. Para esse fim, a dose de 9 mg/kg foi escolhida, e testes de nado forçado foram 

realizados. O TeNF mostra uma forte sensibilidade às alterações na atividade das 

monoaminas, e, por essa razão, este teste fornece um modelo eficiente para estudar os 

mecanismos neurobiológicos subjacentes ao estresse e às respostas antidepressivas (LIN et 

al., 2015; PETIT-DEMOULIERE; CHENU; BOURIN, 2005).   

 

4.3 Participação das Monoaminas na Ação Antidepressiva da LSf  

 

As principais monoaminas cerebrais são a serotonina, noradrenalina e dopamina, e 

a maior parte dos tratamentos antidepressivos agem, apenas, na serotonina e na noradrenalina. 

A dopamina é classicamente associada a desordens de abuso de substâncias e psicose, 

entretanto, vários trabalhos já têm mostrado o envolvimento desse neurotransmissor na 

depressão (MAHMOUDI et al., 2015; PORCELLI et al., 2011). 

 

4.3.1 Sistema Dopaminérgico 

 

O aumento de dopamina na fenda sináptica, além de regular o humor, pode conter 

a anedonia, que é um sintoma proeminente da depressão (D’AQUILA et al., 2000). Ademais, 

algumas substâncias que modulam o sistema dopaminérgico, tais como a bupropiona, estão 

sendo utilizadas como antidepressivo (DHILLON; YANG; CURRAN, 2008). 

Assim, para investigar o envolvimento do sistema dopaminérgico na atividade 

antidepressiva da LSf, foram utilizados SCH 23390 (15 µg/kg; ip.) e sulpirida (50 mg/kg; ip.), 

que são antagonistas das famílias de receptores dopaminérgicos D1 e D2, respectivamente 

(ZHENG et al., 2013). 

O tratamento dos camundongos com SCH 23390, 30 min antes da administração 

da LSf (9 mg/kg; iv.), preveniu a redução do tempo de imobilidade (s) causado por essa 

lectina no TeNF [F (5,49) = 19,03; P < 0,0001], como mostrado na figura 20A. 

Adicionalmente, o tratamento com a SUL também preveniu o efeito antidepressivo da LSf no 

mesmo teste [F (5,49) = 27,15; P < 0,0001] (FIGURA 20B). Similarmente, os pré-tratamentos 

com SCH 23390 e SUL reverteram a redução do tempo de imobilidade induzido pelo controle 

positivo bupropiona (30 mg/kg; ip.) no TeNF, como demonstrado nas figuras 20A e 20B. 
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Camundongos machos (n = 6-10) foram pré-tratados com SCH 23390 (15 µg/kg; 
ip.; painel A) ou sulpirida (50 mg/kg; ip.; painel B), e, após 30 min, foram tratados 
com salina estéril (NaCl 0,9%; iv.), como controle negativo; LSf (9 mg/kg; iv.); ou 
BUP (30 mg/kg; ip.), como controle positivo. 30 min após a administração de Sal, 
LSf ou BUP, os animais foram submetidos ao TeNF. Cada coluna representa a 
média + E.P.M. Os resultados foram analisados por one-way ANOVA, seguido 
pelo teste Student-Newman-Keuls (post hoc). *** p<0,001, quando comparado ao 
controle negativo Sal; &&& p<0,001, quando comparado aos grupos Sal + SCH 15 
ou Sal + Sul 50; ap<0,001, quando comparado ao grupo LSf 9; bp<0,001, quando 
comparado ao controle positivo BUP 30. 
 

Figura 20 – Avaliação do envolvimento do sistema dopaminérgico na redução 
do tempo de imobilidade induzido por LSf no teste do nado forçado. 
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Esses resultados sugerem que o sistema dopaminérgico está envolvido na ação 

antidepressiva da LSf, uma vez que os pré-tratamentos dos camundongos com SCH 23390 ou 

SUL preveniram o efeito anti-imobilidade dessa lectina. Similarmente, o controle positivo 

BUP, que é um inibidor da recaptação de noradrenalina e dopamina (POLESZAK et al., 

2015), também teve seu efeito prevenido por esses antagonistas. 

 

4.3.2 Sistema Noradrenérgico 

 

A depressão está também associada com a hipofunção do sistema noradrenérgico 

(ELHWUEGI, 2004). Muitos antidepressivos, tais como a doxepina, a imipramina e a 

amitriptilina, têm efeitos antidepressivos significativos, através da interação com os 

adrenoceptores α1 e α2 (CAPRA et al., 2010).   

O envolvimento do sistema noradrenérgico no efeito anti-imobilidade da LSf foi 

investigado através da utilização da prazosina (1 mg/kg; ip.) e da ioimbina (1 mg/kg; ip.), que 

são antagonistas dos receptores adrenérgicos α1 e α2, respectivamente (BARAUNA et al., 

2006). 

O tratamento dos animais com prazosina, 30 min antes da aplicação da LSf (9 

mg/kg; iv.), não preveniu o efeito da referida lectina no tempo de imobilidade dos animais no 

TeNF [F (5, 45) = 9,337; P < 0,0001] (FIGURA 21A). Similarmente, o pré-tratamento com 

ioimbina não inibiu o efeito antidepressivo da LSf nesse teste [F (5, 47) = 13,61, P < 0,0001] 

(FIGURA 21B). Contrariamente do que foi observado com a LSf, o efeito antidepressivo do 

controle positivo IMP (10 mg/kg; ip.) foi prevenido por PRA e IOI (FIGURAS 21A e 21B). 
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Figura 21 – Avaliação do envolvimento do sistema noradrenérgico na redução 
do tempo de imobilidade induzido por LSf no teste do nado forçado. 

Camundongos machos (n = 6-10) foram pré-tratados com prazosina (1 mg/kg; ip.; 
painel A) ou ioimbina (1 mg/kg; ip.; painel B), e, após 30 min, foram tratados com 
salina estéril (NaCl 0,9%; iv.), como controle negativo; LSf (9 mg/kg; iv.); ou IMP 
(10 mg/kg; ip.), como controle positivo. 30 min após a administração de Sal, LSf ou 
IMP, os animais foram submetidos ao TeNF. Cada coluna representa a média + 
E.P.M. Os resultados foram analisados por one-way ANOVA, seguido pelo teste 
Student-Newman-Keuls (post hoc). *** p<0,001, quando comparado ao controle 
negativo Sal; && p<0,01, quando comparado ao grupo Sal + PRA 1; &&& p<0,001, 
quando comparado aos grupos Sal + PRA 1 ou Sal + IOI 1; cp<0,01, quando 
comparado ao controle positivo IMP 10. 
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Analisando os resultados, sugere-se que o efeito anti-imobilidade da LSf não 

esteja relacionado com a interação dessa lectina com os receptores adrenérgicos α1 e α2, uma 

vez que o efeito antidepressivo da referida proteína não foi alterado na presença dos 

antagonistas PRA e IOI, respectivamente. Entretanto, o efeito da IMP, um antidepressivo 

tricíclico que foi utilizado como controle positivo, foi prevenido por esses antagonistas. 

Antidepressivos tricíclicos inibem a captação de serotonina e noradrenalina, aumentando os 

níveis sinápticos desses neurotransmissores (ROJAS et al., 2011).  

 

4.3.3 Sistema Serotonérgico 

 

Estudos clínicos têm mostrado que pacientes com depressão apresentam baixos 

níveis de serotonina no SNC, e, por isso, fármacos que ajam no sistema serotonérgico, tais 

como a fluoxetina, têm sido largamente implicados no tratamento das desordens depressivas 

(CAPRA et al., 2010; LIN et al., 2015).  

Assim, avaliou-se se o efeito antidepressivo da LSf é dependente da presença de 

serotonina. Para isso, os camundongos foram pré-tratados com PCPA (100 mg/kg; ip.), um 

inibidor da enzima triptofano hidroxilase, durante quatro dias consecutivos. Segundo Girish et 

al. (2012), o PCPA é capaz de depletar com sucesso o estoque de serotonina endógena sem 

afetar os níveis noradrenérgicos e dopaminérgicos.  

O efeito anti-imobilidade da LSf (9 mg/kg; iv.) não foi, significativamente, 

prevenido pelo pré-tratamento dos animais com PCPA no TeNF [F (5, 47) = 11,32; P < 

0,0001] (FIGURA 22). Entretanto, esse pré-tratamento preveniu o efeito antidepressivo do 

controle positivo fluoxetina (35 mg/kg; ip.), que é um inibidor seletivo da captação de 

serotonina (WONG; BYMASTER; ENGLEMAN, 1995). Sugere-se, portanto, que o sistema 

serotonérgico não esteja envolvido no efeito antidepressivo da LSf. 
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Em suma, sugere-se que o efeito antidepressivo da LSf não esteja relacionado 

com as vias noradrenérgicas e serotonérgicas, mas sim com a via dopaminérgica. A dopamina 

é o mais abundante neurotransmissor monoamina no cérebro, e a depressão tem sido 

relacionada à desregulação da liberação desse neurotransmissor ou às alterações na expressão 

ou função dos receptores dopaminérgicos (DUNLOP; NEMEROFF, 2007; MORAGA-

AMARO et al., 2014). Fármacos que aumentam os níveis de dopamina no cérebro, ou pela 

inibição da recaptação de dopamina, como a BUP, ou agindo como agonistas dopaminérgicos, 

como o pramipexol, provaram ser potentes antidepressivos (CAMARDESE et al., 2014; 

LATTANZI et al., 2002). Vale ressaltar que a investigação de novos agentes antidepressivos 

que ajam no sistema dopaminérgico é justificada para melhorar os resultados em pacientes 

Figura 22 – Avaliação do envolvimento do sistema serotonérgico na redução do 
tempo de imobilidade induzido por LSf no teste do nado forçado. 

Camundongos machos (n = 6-10) foram pré-tratados com PCPA (100 mg/kg; ip.), 
uma vez ao dia, durante quatro dias consecutivos. No quarto dia, 30 min após a 
administração de PCPA, os animais foram tratados com salina estéril (NaCl 0,9%; 
iv.), como controle negativo; LSf (9 mg/kg; iv.); ou FLU (35 mg/kg; ip.), como 
controle positivo. 30 min após a administração de Sal, LSf ou FLU, os animais foram 
submetidos ao TeNF. Cada coluna representa a média + E.P.M. Os resultados foram 
analisados por one-way ANOVA, seguido pelo teste Student-Newman-Keuls (post 
hoc). *** p<0,001, quando comparado ao controle negativo Sal; && p<0,01, quando 
comparado ao grupo Sal + PCPA 100; &&& p<0,001, quando comparado ao grupo Sal 
+ PCPA 100; dp<0,01, quando comparado ao controle positivo FLU 35. 
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com depressão resistente ao tratamento e não remitente (DUNLOP; NEMEROFF, 2007; 

MACHADO et al., 2012). 

Os resultados obtidos neste trabalho não nos permitem indicar se a LSf interage 

diretamente com os receptores dopaminérgicos ou se aumenta os níveis de dopamina na fenda 

sináptica, que, por sua vez, ativa esses receptores. Entretanto, sabe-se que os receptores 

dopaminérgicos possuem, no mínimo, um domínio N-glicosilado (PDB, 2016). Além disso, 

foi observado no presente trabalho que a LSf, que é uma lectina ligante à manana, perde a sua 

atividade antidepressiva, quando o seu sítio lectínico é inibido por esse açúcar. Por isso, 

sugere-se que o efeito dessa lectina, provavelmente, esteja relacionado à interação do seu sítio 

lectínico com os domínios N-glicosilados dos receptores dopaminérgicos.  

Estudos têm mostrado que algumas lectinas obtidas de plantas também têm ação 

no sistema nervoso central. A lectina da Canavalia brasiliensis (ConBr), quando administrada 

em camundongos por via intracerebroventricular, na dose de 10 µg/sítio, também apresentou 

efeito antidepressivo, sem alterar o padrão locomotor desses animais (BARAUNA et al., 

2006). Nesse trabalho, os autores sugeriram que a ConBr, uma lectina ligante a 

glucose/manose, diminuiu o tempo de imobilidade dos camundongos, devido à sua interação 

com os sistemas dopaminérgico (via receptores D2), noradrenérgico (via receptores α2) e 

serotonérgico (via receptores 5-HT1A e 5-HT2). Subsequentemente, Rieger et al. (2014) 

mostraram que a ação antidepressiva da ConBr também envolve a inibição do receptor N-

metil-D-aspartato (NMDA) e a redução das sínteses de óxido nítrico e de guanosina 

monofosfato cíclico (GMPc). Além disso, a ConBr também tem efeitos neuroprotetores 

contra a excitotoxicidade glutamatérgica e o mecanismo de ação dessa lectina parece envolver 

a via fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K)/proteína quinase B (Akt) (JACQUES et al., 2013).   

Uma outra lectina de planta com conhecida ação no sistema nervoso central é a 

lectina da Araucaria angustifolia (VASCONCELOS et al., 2009). Entretanto, diferentemente 

da LSf e da ConBr, quando administrada em camundongos por via ip., nas doses de 0,1, 1 e 

10 mg/kg, essa proteína gerou uma atividade depressora nos animais. 

Não há na literatura relatos de lectinas de algas que atuem no controle de 

desordens neurocomportamentais, sendo este o primeiro relato.  

Há evidências de que substâncias antidepressivas podem atenuar as vias de 

estresses oxidativo e nitrosativo na depressão clínica e em modelos animais de depressão 

(MAES et al., 2011). Por isso, na tentativa de entender um pouco mais o mecanismo 

antidepressivo da LSf, investigou-se se a referida lectina tem ação nos estresses oxidativo e 

nitrosativo em áreas cerebrais relacionadas à neurobiologia da depressão.  
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4.4 Testes Neuroquímicos 

 

Estudos clínicos e pré-clínicos têm relatado distúrbios oxidativos e nitrosativos na 

depressão, incluindo níveis elevados de peroxidação lipídica, atividades diminuídas da 

glutationa reduzida, da catalase e da superóxido dismutase, e alterações nos níveis de óxido 

nítrico (MAES et al., 2011; MELLO et al., 2013). Tem sido demonstrado que o estresse 

oxidativo no SNC implica em excitotoxicidade e apoptose, as duas principais causas de morte 

neuronal (PANGESTUTI; KIM, 2011).  

Essas alterações neuroquímicas têm sido cada vez mais estudadas, principalmente, 

em três áreas cerebrais que são reconhecidamente relacionadas à depressão: o córtex pré-

frontal, o hipocampo e o corpo estriado (CUSTÓDIO et al., 2013; MAES et al., 2011; SILVA 

et al, 2016). O córtex pré-frontal e o hipocampo estão implicados na aprendizagem, na 

memória, na atenção e no controle dos impulsos, o que sugere que eles podem mediar 

aspectos cognitivos da depressão, tais como as deficiências de memória, os sentimentos de 

desesperança, culpa e as tendências suicidas. O corpo estriado é importante na memória 

emocional e, como resultado, pode mediar a anedonia, ansiedade e motivação reduzida, que 

predominam em muitos pacientes deprimidos (YU; CHEN, 2011). 

  

4.4.1 Efeito da LSf nos Estresses Oxidativo e Nitrosativo 

 

4.4.1.1 Peroxidação Lipídica 

 

O estresse oxidativo leva ao dano de lipídeos poli-insaturados, através da 

peroxidação lipídica, uma reação em cadeia que resulta em vários produtos de degradação 

(ROJAS et al., 2011). A membrana celular, ao passar por essa peroxidação, sofre alterações 

na sua estrutura, ocasionando a perda de produtos celulares vitais, como as enzimas 

lisossômicas, com consequente formação de produtos tóxicos, como o malondialdeído (MDA) 

(JANERO, 1990). Ensaios para mensuração do MDA são, portanto, empregados para a 

medição da peroxidação lipídica e, consequentemente, do estresse oxidativo. Dentre esses 

ensaios, o de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) é o mais comumente utilizado 

(MAES et al., 2011). Assim, para avaliar se a LSf é capaz de diminuir a peroxidação lipídica 

no córtex pré-frontal, hipocampo e corpo estriado dos animais com ela tratados, o TBARS foi 

realizado. 
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A LSf, nas doses de 3 e 9 mg/kg (iv.), reduziu significativamente os níveis de 

MDA no córtex pré-frontal [F (3, 30) = 8,276; P = 0,0004], hipocampo [F (3, 27) = 4,395; P = 

0,0121] e corpo estriado [F (3,30) = 6,568; P = 0,0015], quando comparados ao controle 

negativo salina (FIGURA 23). Entretanto, a dose de 1 mg/kg (iv.) não foi capaz de reduzir 

significativamente os níveis de MDA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B C 

Figura 23 – Efeito da LSf na peroxidação lipídica do córtex pré-frontal (A), hipocampo (B) e 
corpo estriado (C). 

Camundongos machos (n = 6-8) foram pré-tratados com salina estéril (NaCl 0,9%; iv.), como controle 
negativo; ou LSf (1, 3 ou 9 mg/kg; iv.). Após 30 min, os animais foram sacrificados por decapitação e o 
córtex pré-frontal, hipocampo e corpo estriado foram dissecados, para a dosagem de TBARS. Cada 
coluna representa a média + E.P.M. dos níveis de malondialdeído (MDA) expressos em µg MDA/g de 
tecido. Os resultados foram analisados por one-way ANOVA, seguido pelo teste Student-Newman-
Keuls (post hoc). *p<0,05, quando comparado ao controle negativo Sal; **p<0,01, quando comparado 
ao controle negativo Sal. 
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4.4.1.2 Níveis de Glutationa Reduzida 

  

A glutationa é um antioxidante que tem sido amplamente analisado em pacientes 

deprimidos. A sua forma ativa, glutationa reduzida (GSH), é um forte antioxidante que 

protege as células contra os danos celulares causados por radicais livres, principalmente, o 

peróxido de hidrogênio, além de reciclar as vitaminas A e E, que também são antioxidantes 

celulares (MAES et al., 2011).  A GSH tem sido detectada em baixos níveis no sangue de 

pacientes deprimidos, o que é consistente com o perfil pró-oxidante da depressão 

(GODLEWSKA; NEAR; COWEN, 2015). Por isso, avaliou-se se a LSf é capaz de aumentar 

os níveis de GSH no cérebro de animais tratados com essa lectina, mostrando, então, um 

perfil antioxidante. 

Como resultado, os camundongos que receberam o tratamento com a LSf, nas 

doses de 1, 3 ou 9 mg/kg (iv.), apresentaram níveis aumentados de GSH no córtex pré-frontal 

[F (3, 26) = 7,516; P = 0,0009], hipocampo [F (3, 28) = 8,975; P = 0,0003] e corpo estriado [F 

(3, 28) = 4,865; P = 0,0076], quando comparados ao controle salina (FIGURA 24). 
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4.4.1.3 Níveis de Nitrito 

 

O óxido nítrico (NO) é um gás altamente difusível, que pode penetrar facilmente 

nas membranas biológicas, sendo uma molécula sinalizadora com diferentes funções nos 

sistemas nervosos central e periférico, agindo também como um neuromodulador 

(KORDJAZY et al., 2015). No cérebro, por exemplo, o NO tem sido implicado na 

neurotransmissão, neuromorfogênese, plasticidade sináptica, regulação da expressão de genes, 

A 

B C 

Figura 24 – Efeito da LSf sobre os níveis de glutationa reduzida (GSH) no córtex pré-frontal (A), 
hipocampo (B) e corpo estriado (C). 

Camundongos machos (n = 6-8) foram pré-tratados com salina estéril (NaCl 0,9%; iv.), como controle 
negativo; ou LSf (1, 3 ou 9 mg/kg; iv.). Após 30 min, os animais foram sacrificados por decapitação e 
o córtex pré-frontal, hipocampo e corpo estriado foram dissecados, para a dosagem de GSH. Cada 
coluna representa a média + E.P.M. dos níveis de GSH expressos em µg/g de tecido. Os resultados 
foram analisados por one-way ANOVA, seguido pelo teste Student-Newman-Keuls (post hoc). 
*p<0,05, quando comparado ao controle negativo Sal; **p<0,01, quando comparado ao controle 
negativo Sal; ***p<0,001, quando comparado ao controle negativo Sal. 
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modulação de comportamentos agressivos e sexuais, aprendizado e percepção da dor (DHIR; 

KULKARNI, 2011). 

A produção do óxido nítrico nas células de mamíferos é um resultado da oxidação 

enzimática da L-arginina, pelas enzimas óxido nítrico sintases endotelial (eNOS), neuronal 

(nNOS) e induzível (iNOS). A nNOS e a eNOS são enzimas constitutivas, sendo responsáveis 

pela produção de baixos níveis de NO. Em contraste, a iNOS medeia eventos neurotóxicos, 

devido à superprodução de NO (TOMAZ et al., 2014).       

A via do NO tem sido sugerida como tendo uma forte influência na depressão e 

em outras desordens psicológicas, através de interações com outras vias de sinalização, tais 

como a serotonérgica, dopaminérgica e colinérgica (SARAVI et al., 2015). Entretanto, as 

pesquisas sobre os níveis de NO em pacientes deprimidos são conflitantes. Alguns estudos 

relatam níveis séricos de NO aumentados em indivíduos deprimidos, alguns relatam níveis 

diminuídos de NO nesses pacientes, e outros estudos relatam que os níveis de NO não se 

mostram alterados nesses indivíduos (AKPINAR et al., 2013). 

Apesar dos níveis de NO, as expressões de iNOS e nNOS estão aumentadas na 

depressão, e recentes estudos têm mostrado que a NOS participa dos mecanismos subjacentes 

da eficácia de antidepressivos (GALECKI et al.,2012). Isso sugere que o NO pode ter efeitos 

variados em diferentes locais, durante o curso e tratamento da depressão. Além disso, níveis 

aumentados de NO podem levar à formação de peroxinitrito e, subsequentes, oxidação e 

nitração de proteínas, contribuindo para a injúria celular (MOYLAN et al., 2014). Por isso, 

avaliou-se se a LSf é capaz de alterar os níveis de nitrito, uma medição indireta do óxido 

nítrico, nas áreas cerebrais dos camundongos tratados com essa proteína. 

O tratamento com a LSf, nas doses de 1, 3 ou 9 mg/kg (iv.), não alterou os níveis 

de nitrito no córtex pré-frontal [F (3, 26) = 1,351; P = 0,2795], hipocampo [F (3, 28) = 

0,5678; P = 0,6408] e corpo estriado [F (3, 28) = 0,5031; P = 0,6832], quando comparado ao 

tratamento com salina estéril (iv.) (FIGURA 25). 
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Assim, a análise integrada desses resultados mostra que a LSf possui um perfil 

antioxidante nas três áreas cerebrais analisadas, uma vez que houve um aumento nos níveis do 

antioxidante GSH nos animais tratados com a LSf, nas doses de 1, 3 e 9 mg/kg, e uma 

redução da peroxidação lipídica nos animais tratados com a LSf, nas doses de 3 e 9 mg/kg. 

Vale ressaltar que, apesar de a dose de 1 mg/kg não ter apresentado efeito antidepressivo no 

TSC e no TeNF, ela foi capaz de aumentar os níveis de GSH no córtex pré-frontal, hipocampo 

e corpo estriado, mostrando já um possível efeito neuroprotetor nessas áreas cerebrais, mesmo 

na menor dose. Ademais, a LSf não foi capaz de alterar os níveis de NO nas áreas cerebrais.  
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Figura 25 – Efeito da LSf sobre os níveis de nitrito no córtex pré-frontal (A), hipocampo (B) e 
corpo estriado (C). 

Camundongos machos (n = 6-8) foram pré-tratados com salina estéril (NaCl 0,9%; iv.), como controle 
negativo; ou LSf (1, 3 ou 9 mg/kg; iv.). Após 30 min, os animais foram sacrificados por decapitação e 
o córtex pré-frontal, hipocampo e corpo estriado foram dissecados, para a dosagem de nitrito. Cada 
coluna representa a média + E.P.M. dos níveis de nitrito expressos em nM/g de tecido. Os resultados 
foram analisados por one-way ANOVA, seguido pelo teste Student-Newman-Keuls (post hoc).  
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Existem evidências crescentes de que muitos antidepressivos utilizados 

atualmente podem exercer seus efeitos terapêuticos através de outras modulações, além da 

monoaminérgica. De fato, alguns antidepressivos, como a venlafaxina e o citalopram, têm 

atenuado o estresse oxidativo em modelos animais de estresse crônico e em estudos com 

humanos (LEE et al., 2013). Sugere-se, portanto, que o efeito antidepressivo da LSf, além de 

envolver o sistema dopaminérgico, também seja devido à atenuação do estresse oxidativo, 

mas não do nitrosativo, nas áreas cerebrais analisadas, corroborando com outros estudos que 

mostram que o aumento dos mecanismos de defesa antioxidantes cerebrais é, atualmente, uma 

importante estratégia para o tratamento da depressão (SMAGA et al., 2012).   

Existem diversos estudos que mostram compostos obtidos de algas marinhas com 

ação neuroprotetora, dentre eles, estão os compostos fenólicos, pigmentos e polissacarídeos 

sulfatados (JUNG et al., 2009a; SANGEETHA; BHASKAR; BASKARAN, 2009; 

WIJESEKARA; PANGESTUTI; KIM, 2010). Entretanto, não há na literatura relatos com 

lectinas de algas que tenham esse efeito neuroprotetor, sendo o presente trabalho, o primeiro 

relato. 

Uma vez que a LSf mostrou efeito antidepressivo no TSC e no TeNF, que são 

modelos preditivos de atividade antidepressiva, optou-se por testar o efeito da referida lectina 

em um modelo validado de depressão induzida, isto é, um modelo de depressão que atende as 

três validades (de face, de constructo e preditiva) (ABELAIRA; RÉUS; QUEVEDO, 2013).  

Assim, baseado em estudos prévios, que mostraram que a LSf é anti-inflamatória 

em modelos animais clássicos de inflamação (ABREU, 2012), e que, além disso, ela apresenta 

atividade antidepressiva-símile e antioxidante, decidiu-se testar os possíveis efeitos dessa 

lectina no modelo de depressão induzida pela administração sistêmica de LPS.   

 

4.5 Efeito da LSf em Modelo de Depressão Induzida por Lipopolissacarídeo em 

Camundongos  

 

A ativação do sistema imune inato e a secreção anormal de mediadores 

inflamatórios têm sido implicadas na fisiopatologia da depressão (BILBO; SCHWARZ, 

2012). A razão pela qual isso ocorre não é clara, mas algumas evidências sugerem que as vias 

que relacionam o humor negativo e a inflamação são bidirecionais, pois o humor negativo 

ativa mecanismos fisiológicos periféricos que resultam em uma super regulação da 

inflamação à nível sistêmico. Inversamente, mediadores inflamatórios periféricos realizam 



92 
 

sinalizações no cérebro, gerando alterações afetivas e cognitivas, que são consistentes com a 

depressão (MESSAY; LIM; MARSLAND, 2012).   

A administração sistêmica do LPS induz uma ativação periférica do sistema 

imune, que leva a uma produção exagerada de citocinas pró-inflamatórias, eleva as espécies 

reativas de oxigênio e nitrogênio, reduzindo as defesas antioxidantes, tanto centralmente, 

quanto perifericamente (LEONARD; MAES, 2012). Essas alterações contribuem para o 

desenvolvimento de um comportamento depressivo-símile induzido por LPS, que pode ser 

avaliado em animais, através do seu comportamento anedônico e do tempo de imobilidade 

aumentado no TSC e no TeNF (SULAKHIYA et al., 2014). É importante ressaltar que as 

alterações induzidas por LPS nesse modelo estão relacionadas ao tempo. Assim, o 

comportamento depressivo-símile ocorre somente 24 h após a administração dessa endotoxina 

em roedores (CUSTÓDIO et al., 2013).   

Indivíduos saudáveis do sexo masculino, ao receberem LPS de forma sistêmica, 

apresentaram aumento significativo dos níveis de citocinas plasmáticas, tais como TNF-α, IL-

1 e IL-6, e dos níveis de cortisol, seguido por uma diminuição do humor positivo e aumento 

da ansiedade (GRIGOLEIT et al., 2011). Esses resultados suportam a utilidade do modelo 

animal de depressão induzida por LPS. 

Diante disso, avaliou-se se a LSf é capaz de prevenir ou reverter as alterações que 

a administração sistêmica de LPS pode induzir nos animais. 

 

4.5.1 Testes Comportamentais 

 

4.5.1.1 Teste do Campo Aberto 

 

No protocolo de pré-tratamento, a análise do número de cruzamentos no TeCA 

por two-way ANOVA revelou que não houve interação significativa entre os fatores “grupos 

de tratamento” e “tratamento com LPS” [F (2, 49) = 1,590; P = 0,2143]. Com relação ao 

número de grooming, a análise revelou que houve interação significativa entre os dois fatores 

[F (2, 49) = 7,292; P = 0,0017], com efeito significativo principal no fator “tratamento com 

LPS” [F (1,49) = 8,105; P = 0,0064]. Por fim, a análise do número de rearing revelou que não 

houve interação significativa entre os dois fatores [F (2, 49) = 0,189; P = 0,8351]. 

O teste post hoc mostrou que o tratamento dos animais com LPS não alterou 

significativamente o padrão de locomoção (P > 0,05) nem o número de rearing (P > 0,05) 

(FIGURAS 26A e 26C). Entretanto, como mostrado na figura 26B, diminuiu 
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significativamente o número de grooming, quando comparado aos animais que receberam 

salina (ip.) (P < 0,001). Os pré-tratamentos dos animais com a LSf (9 mg/kg; iv.) e BUP (30 

mg/kg; ip.) preveniram significativamente o efeito de redução do grooming, induzido pelo 

LPS.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

Figura 26 – Teste do campo aberto com camundongos tratados com a LSf, antes 
da administração de LPS (protocolo de pré-tratamento). 

Camundongos machos (n= 6-10) receberam os seguintes pré-tratamentos: LSf (9 
mg/kg; iv.); ou salina estéril (NaCl 0,9%; iv.), como controle negativo; ou BUP (30 
mg/kg; ip.), como controle positivo. Após 30 min, os animais receberam LPS (0,5 
mg/kg; ip.) ou salina estéril (ip.), como controle negativo. 24 h após as administrações 
(ip.) de LPS e SAL, os camundongos foram submetidos ao teste, no qual os números 
de cruzamentos (painel A), grooming (painel B) e rearing (painel C) foram observados 
por 5 min. Cada coluna representa a média + E.P.M. Os resultados foram analisados 
por two-way ANOVA, seguido pelo teste Student-Newman-Keuls (post hoc). 
*** p<0,001, quando comparado ao grupo Sal + SAL (ip.).  
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No protocolo de pós-tratamento, a análise do número de cruzamentos por two-

way ANOVA revelou que não houve interação significativa entre os fatores “grupos de 

tratamento” e “tratamento com LPS” [F (2, 50) = 0,05096; P = 0,9504], entretanto, um efeito 

significativo principal no fator “grupos de tratamento” foi observado [(F 2, 50) = 18,81; P < 

0,0001]. Com relação ao número de grooming, a análise revelou que houve interação 

significativa entre os dois fatores [F (2, 52) = 3,998; P = 0,0243], com efeito significativo 

principal no fator “tratamento com LPS” [F (1, 52) = 6,063; P = 0,0172]. A análise do número 

de rearing mostrou que não houve interação significativa entre os dois fatores [F (2, 50) = 

0,08638; P = 0,9174]. 

O teste post hoc demonstrou que o tratamento dos animais com LPS não alterou 

significativamente o padrão de locomoção (P > 0,05) nem o número de rearing (P > 0,05) dos 

camundongos (FIGURAS 27A e 27C). Entretanto, como mostrado na figura 27B, diminuiu 

significativamente o número de grooming, quando comparado aos animais que receberam 

salina (ip.) (P < 0,01). O pós-tratamento dos camundongos com a LSf reverteu 

significativamente o efeito de redução do grooming, induzido pelo LPS (P < 0,05). Os 

animais tratados com SAL (ip.) + BUP 30 apresentaram um aumento no número de 

cruzamentos no TeCA, quando comparados aos tratados com SAL (ip.) + Sal (iv.) (P < 0,01) 

e com SAL (ip.) + LSf 9 (P < 0,01). Além disso, o tratamento LPS 0,5 (ip.) + BUP 30 

também provocou um aumento no padrão de locomoção dos animais, quando comparado aos 

tratamentos com LPS 0,5 (ip.) + Sal (iv.) (P < 0,01) e LPS 0,5 (ip.) + LSf 9 (P < 0,01).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

Figura 27 – Teste do campo aberto com camundongos tratados com a LSf, após 
a administração de LPS (protocolo de pós-tratamento). 

Camundongos machos (n = 6-10) receberam, intraperitonealmente, LPS (0,5 mg/kg) 
ou salina estéril (NaCl 0,9%), como controle negativo. 1,5 h e 23,5 h após as 
administrações de LPS e SAL (ip.), os animais receberam os seguintes tratamentos: 
LSf (9 mg/kg; iv.); ou salina estéril (iv.), como controle negativo; ou BUP (30 mg/kg; 
ip.), como controle positivo. 24 h após as administrações ip. de LPS e SAL, os 
camundongos foram submetidos ao TeCA, no qual os números de cruzamentos 
(painel A), grooming (painel B) e rearing (painel C) foram observados por 5 min. 
Cada coluna representa a média + E.P.M. Os resultados foram analisados por two-
way ANOVA, seguido pelo teste Student-Newman-Keuls (post hoc). ** p<0,01, 
quando comparado ao grupo SAL (ip.) + Sal; ep<0,05, quando comparado ao grupo 
LPS (ip.) + Sal; eep<0,01, quando comparado ao grupo LPS (ip.) + Sal; ffp<0,01, 
quando comparado ao grupo SAL (ip.) + LSf 9; ggp<0,01, quando comparado ao 
grupo LPS 0,5 (ip.) + LSf 9.  
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Em ambos os protocolos realizados, o LPS não alterou o número de cruzamentos 

dos animais no campo aberto, isto é, essa endotoxina não alterou o padrão de locomoção dos 

animais. Esse resultado está de acordo com os resultados obtidos por Custódio et al. (2013). 

Esses autores mostraram que o LPS altera o padrão de locomoção dos animais no TeCA, 1,5 h 

após a sua administração. Entretanto, após 24 h, os animais não apresentam mais essa 

alteração. A diminuição do padrão locomotor, 1,5 h após a administração do LPS, é 

interpretada como um comportamento de doença, que é distinto do comportamento 

depressivo-símile, que ocorre 24 h após o LPS (FRENOIS et al., 2007). Assim, esses 

resultados sugerem que os animais estavam exibindo um comportamento tipo-depressivo, e 

não de doença.  

Ademais, o LPS, em ambos os protocolos de tratamento, reduziu o número de 

grooming. Esse resultado também foi esperado, uma vez que estudos prévios também 

evidenciaram essa alteração (CUSTÓDIO et al., 2013). No presente trabalho, a LSf e a BUP 

preveniram e reverteram a alteração no grooming induzida por LPS. 

Vale ressaltar que a BUP, no protocolo de pós-tratamento, aumentou o número de 

cruzamentos dos animais no campo aberto. Esses resultados estão de acordo com os de 

Nielsen et al. (1986), que demonstraram que a administração crônica de BUP, na dose de 30 

mg/kg, aumenta a atividade motora dos animais. Por outro lado, os tratamentos com a LSf não 

provocaram alterações em nenhum dos parâmetros analisados nesse teste, demonstrando, 

assim, uma vantagem, com relação à BUP.  

 

4.5.1.2 Teste do Nado Forçado 

 

Esse teste foi realizado para avaliar o comportamento depressivo-símile induzido 

pelo LPS nos animais, através da medição do tempo de imobilidade. No protocolo de pré-

tratamento, a análise do teste do nado forçado por two-way ANOVA revelou que houve 

interação significativa entre os fatores “grupos de tratamento” e “tratamento com LPS” [F (2, 

45) = 3,467; P = 0,0398], com efeito significativo principal no fator “grupos de tratamento” 

[F (2,45) = 7,459; P = 0,0016].  

O teste post hoc mostrou que o tratamento dos animais com LPS aumentou 

significativamente (P < 0,05) o tempo de imobilidade nesse teste, quando comparado aos 

animais que receberam Sal (iv.) + SAL (ip.), como mostrado na figura 28. Os pré-tratamentos 
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dos camundongos com a LSf (9 mg/kg; iv.) e BUP (30 mg/kg; ip.) preveniram 

significativamente o efeito induzido pelo LPS (P < 0,05 e P < 0,001, respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No protocolo de pós-tratamento, a análise por two-way ANOVA revelou que 

houve interação significativa entre os fatores “grupos de tratamento” e “tratamento com LPS” 

[F (2, 45) = 3,207; P = 0,0499], com efeitos significativos principais nos fatores “tratamento 

com LPS” [F (1, 45) = 25,60; P < 0,0001] e “grupos de tratamento” [F (2,45) = 31,00; P = 

0,0001].  

O teste post hoc mostrou que o tratamento dos animais com LPS aumentou 

significativamente o tempo de imobilidade nesse teste, quando comparado aos animais que 

receberam salina (ip.) (P < 0,001) (FIGURA 29). Os pós-tratamentos dos camundongos com a 

LSf 9 e BUP 30 reverteram significativamente esse efeito induzido pelo LPS (P < 0,001). 

Além disso, os animais tratados com SAL (ip.) e pós-tratados com LSf 9 e BUP 30 

Figura 28 – Teste do nado forçado com camundongos tratados com a LSf, antes 
da administração de LPS (protocolo de pré-tratamento). 

Camundongos machos (n = 6-10) receberam os seguintes pré-tratamentos: LSf (9 
mg/kg; iv.); ou salina estéril (NaCl 0,9%; iv.), como controle negativo; ou BUP (30 
mg/kg; ip.), como controle positivo. Após 30 min, os animais receberam LPS (0,5 
mg/kg; ip.) ou salina estéril (ip.), como controle negativo. 24 h após as 
administrações (ip.) de LPS e SAL, os camundongos foram submetidos ao TeNF, e o 
tempo de imobilidade (s) de cada camundongo foi observado, durante 5 min. Cada 
coluna representa a média + E.P.M. Os resultados foram analisados por two-way 
ANOVA, seguido pelo teste Student-Newman-Keuls (post hoc). *p<0,001, quando 
comparado ao grupo Sal + SAL (ip.); ep<0,05, quando comparado ao grupo Sal + 
LPS 0,5 (ip.); eeep<0,001, quando comparado ao grupo Sal + LPS 0,5 (ip.).  
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apresentaram um menor tempo de imobilidade, quando comparados ao controle negativo, que 

recebeu tratamento com SAL (ip.) e pós-tratamento com Sal (iv.) (P < 0,01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos prévios têm reportado que citocinas pró-inflamatórias medeiam o 

comportamento de imobilidade no TeNF, provavelmente, através da geração de espécies 

reativas de oxigênio (SULAKHIYA et al., 2016). Assim, como esperado, o LPS aumentou o 

tempo de imobilidade dos animais neste teste, quando comparado ao controle negativo salina 

(ip.). Esses resultados são consistentes com estudos prévios, que mostraram que camundongos 

tratados com LPS, após 24 h, apresentam um aumento no tempo de imobilidade, quando 

comparados aos animais tratados com veículo (JANGRA et al., 2014; SULAKHIYA et al., 

2014).  

A LSf e o controle positivo BUP foram capazes de prevenir e reverter o aumento 

do tempo de imobilidade induzido pelo LPS, apresentando, portanto, um perfil antidepressivo, 

Figura 29 – Teste do nado forçado com camundongos tratados com a LSf, após 
a administração de LPS (protocolo de pós-tratamento). 

Camundongos machos (n = 6-10) receberam, intraperitonealmente, LPS (0,5 mg/kg) 
ou salina estéril (NaCl 0,9%), como controle negativo. 1,5 h e 23,5 h após as 
administrações de LPS e SAL, os animais receberam os seguintes tratamentos: LSf 
(9 mg/kg; iv.); ou salina estéril (iv.), como controle negativo; ou BUP (30 mg/kg; 
ip.), como controle positivo. 24 h após as administrações ip. de LPS e SAL, os 
camundongos foram submetidos ao TeNF, e o tempo de imobilidade (s) de cada 
animal foi observado, durante 5 min. Cada coluna representa a média + E.P.M. Os 
resultados foram analisados por two-way ANOVA, seguido pelo teste Student-
Newman-Keuls (post hoc). ** p<0,01, quando comparado ao grupo SAL (ip.) + Sal; 
*** p<0,001, quando comparado ao grupo SAL (ip.) + Sal; eeep<0,001, quando 
comparado ao grupo LPS 0,5 (ip.) + Sal.  
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em ambos os protocolos realizados. No entanto, no protocolo de pós-tratamento, a LSf e a 

BUP também reduziram o tempo de imobilidade nos animais tratados apenas com salina ip. 

(controle negativo), diferentemente do protocolo de pré-tratamento. Isso, provavelmente, 

aconteceu porque no protocolo de pós-tratamento, o TeNF é realizado 30 min após as 

administrações da LSf e da BUP, enquanto que no de pré-tratamento, o teste é realizado 24,5 

h após essas administrações. Além disso, no protocolo de pós-tratamento ocorrem duas 

aplicações de LSf e BUP, sendo a primeira 1,5 h após o LPS, e a segunda, 23,5 h após a 

administração do LPS; enquanto que no de pré-tratamento, ocorre apenas uma aplicação, 30 

min antes do LPS. 

Para a confirmação dos resultados obtidos neste teste, e para a avaliação do 

comportamento anedônico, típico de indivíduos deprimidos, foi realizado o teste de 

preferência por sacarose. 

 

4.5.1.3 Teste de Preferência por Sacarose 

 

No teste de preferência por sacarose, os camundongos são levados a escolher entre 

água e uma bebida de sacarose a 1% (m/v). Os animais em condições normais apresentam 

preferência por sacarose, ou seja, há um consumo maior da solução de sacarose, em relação à 

água. Isso acontece, pelo menos em parte, porque o sabor doce ativa circuitos dopaminérgicos 

mesolímbicos de recompensa. Os animais sem preferência por sacarose apresentam um 

comportamento anedônico, análogo à anedonia, um sintoma comumente presente na 

depressão em seres humanos (BAKER et al., 2003).  

No protocolo de pré-tratamento, a análise do teste de preferência por sacarose por 

two-way ANOVA revelou que houve interação significativa entre os fatores “grupos de 

tratamento” e “tratamento com LPS” [F (2, 48) = 3,229; P = 0,0483], com efeitos 

significativos principais nos fatores “tratamento com LPS” [F (1, 48) = 6,788; P = 0,0122] e 

“grupos de tratamento” [F (2, 48) = 10,49; P = 0,0002].  

O teste post hoc mostrou que o tratamento dos animais com LPS diminuiu 

significativamente (P < 0,01) o consumo de sacarose nesse teste, quando comparado aos 

animais do grupo SAL (ip.) + Sal (iv.), como mostrado na figura 30. Os pré-tratamentos dos 

camundongos com a LSf (9 mg/kg; iv.) e BUP (30 mg/kg; ip.) preveniram significativamente 

o efeito induzido pelo LPS (P < 0,001), isto é, esses animais apresentaram aumento do 

consumo de sacarose. 
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No protocolo de pós-tratamento, a análise por two-way ANOVA revelou que 

houve interação significativa entre os fatores “grupos de tratamento” e “tratamento com LPS” 

[F (2, 51) = 4,025; P = 0,0238], com efeitos significativos principais nos fatores “tratamento 

com LPS” [F (1, 51) = 40,81; P < 0,0001] e “grupos de tratamento” [F (2,51) = 31,00; P = 

0,0001].  

O teste post hoc mostrou que o tratamento dos animais com LPS diminuiu 

significativamente o consumo de sacarose nesse teste, quando comparado aos animais que 

receberam salina (ip.) (P < 0,001) (FIGURA 31). Os pós-tratamentos dos camundongos com a 

LSf 9 e BUP 30 reverteram significativamente esse efeito induzido pelo LPS (P < 0,001). 

Além disso, os animais tratados com SAL (ip.) e pós-tratados com LSf 9 e BUP 30 

apresentaram um maior consumo de sacarose, quando comparados ao controle negativo, que 

recebeu tratamento com SAL (ip.) e pós-tratamento com Sal (iv.) (P < 0,05). 

 

 

 

 

Figura 30 – Teste de preferência por sacarose com camundongos tratados com 
a LSf, antes da administração de LPS (protocolo de pré-tratamento). 

Camundongos machos (n = 6-10) receberam os seguintes pré-tratamentos: LSf (9 
mg/kg; iv.); ou salina estéril (NaCl 0,9%; iv.), como controle negativo; ou BUP (30 
mg/kg; ip.), como controle positivo. Após 30 min, os animais receberam LPS (0,5 
mg/kg; ip.) ou salina estéril (ip.), como controle negativo. 24 h após as 
administrações (ip.) de LPS e SAL, os camundongos foram submetidos ao TPS, que 
durou 1 h. Cada coluna representa a média + E.P.M. Os resultados foram analisados 
por two-way ANOVA, seguido pelo teste Student-Newman-Keuls (post hoc). 
** p<0,01, quando comparado ao grupo Sal + SAL (ip.); eeep<0,001, quando 
comparado ao grupo Sal + LPS 0,5 (ip.).  
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Como esperado, o LPS diminuiu o consumo de sacarose dos animais neste teste, 

quando comparado ao controle negativo salina (ip.). Esses resultados corroboram com estudos 

prévios, que mostraram que camundongos tratados com LPS, após 24 h, apresentam déficit 

motivacional e um comportamento depressivo-símile com, consequente, diminuição do 

consumo de sacarose, quando comparados aos animais tratados com veículo (SULAKHIYA 

et al., 2014; TOMAZ et al., 2014). 

Tanto a LSf, quanto a BUP foram capazes de prevenir e reverter a diminuição do 

consumo de sacarose induzida pelo LPS, confirmando, portanto, o efeito antidepressivo-

símile observado no TeNF. Semelhantemente ao que foi observado no teste anterior, no 

protocolo de pós-tratamento, a LSf e a BUP também aumentaram o consumo de sacarose dos 

animais tratados apenas com salina ip. (controle negativo), diferentemente do protocolo de 

pré-tratamento.  

Uma vez que a LSf foi capaz de prevenir e reverter as alterações comportamentais 

induzidas pelo LPS, analisou-se se ela também é capaz de prevenir e reverter os estresses 

oxidativo e nitrosativo provocados pela administração sistêmica dessa endotoxina. 

Figura 31 – Teste de preferência por sacarose com camundongos tratados com a 
LSf, após a administração de LPS (protocolo de pós-tratamento). 

Camundongos machos (n = 6-10) receberam, intraperitonealmente, LPS (0,5 mg/kg) 
ou salina estéril (NaCl 0,9%), como controle negativo. 1,5 h e 23,5 h após as 
administrações de LPS e SAL, os animais receberam os seguintes tratamentos: LSf (9 
mg/kg; iv.); ou salina estéril (iv.), como controle negativo; ou BUP (30 mg/kg; ip.), 
como controle positivo. 24 h após as administrações ip. de LPS e SAL, os 
camundongos foram submetidos ao TPS, que durou 1 h. Cada coluna representa a 
média + E.P.M. Os resultados foram analisados por two-way ANOVA, seguido pelo 
teste Student-Newman-Keuls (post hoc). *p<0,05, quando comparado ao grupo SAL 
(ip.) + Sal; ***p<0,001, quando comparado ao grupo SAL (ip.) + Sal; eeep<0,001, 
quando comparado ao grupo LPS 0,5 (ip.) + Sal.  
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4.5.2 Testes Neuroquímicos 

 

4.5.2.1 Efeito da LSf nos Estresses Oxidativo e Nitrosativo 

 

4.5.2.1.1 Peroxidação Lipídica 

 

No protocolo de pré-tratamento, o LPS (0,5 mg/kg; ip.) aumentou 

significativamente os níveis de MDA no córtex pré-frontal [F (3, 25) = 15,44; P < 0,0001], no 

hipocampo [F (3, 26) = 11,47; P < 0,0001] e no corpo estriado [F (3, 24) = 10,14; P = 0,0002] 

dos camundongos, quando comparados aos animais tratados com salina estéril (ip.) (FIGURA 

32). O pré-tratamento com a LSf (9 mg/kg; iv.) preveniu esse aumento na peroxidação 

lipídica nas três áreas cerebrais analisadas. Entretanto, o pré-tratamento dos camundongos 

com a BUP (30 mg/kg; ip.), controle positivo, não foi capaz de prevenir esse aumento nos 

níveis de MDA, provocado pela administração do LPS. 
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No protocolo de pós-tratamento, o LPS (0,5 mg/kg; ip.) também foi capaz de 

aumentar significativamente os níveis de MDA no córtex pré-frontal [F (3, 20) = 10,49; P = 

0,0002], no hipocampo [F (3, 21) = 20,18; P < 0,0001] e no corpo estriado [F (3, 23) = 18,55; 

P < 0,0001] dos camundongos, quando comparados aos animais tratados com salina (ip.) 

A 

B C 

Figura 32 – Níveis de peroxidação lipídica do córtex pré-frontal (A), hipocampo (B) e corpo 
estriado (C) nos camundongos tratados com a LSf, antes da administração de LPS (protocolo de 
pré-tratamento). 

Camundongos machos (n = 6-8) receberam os seguintes pré-tratamentos: LSf (9 mg/kg; iv.); ou salina 
estéril (NaCl 0,9%; iv.), como controle negativo; ou BUP (30 mg/kg; ip.), como controle positivo. 
Após 30 min, os animais receberam LPS (0,5 mg/kg; ip.) ou salina estéril (ip.), como controle 
negativo. 24 h após as administrações (ip.) de LPS e SAL, os camundongos foram sacrificados por 
decapitação e o córtex pré-frontal, hipocampo e corpo estriado foram dissecados, para a dosagem de 
TBARS. Cada coluna representa a média + E.P.M. dos níveis de malondialdeído (MDA) expressos 
em µg MDA/g de tecido. Os resultados foram analisados por one-way ANOVA, seguido pelo teste 
Student-Newman-Keuls (post hoc). *p<0,05, quando comparado ao grupo Sal + SAL (ip.); **p<0,01, 
quando comparado ao grupo Sal + SAL (ip.); ***p<0,001, quando comparado ao grupo Sal + SAL 
(ip.); ep<0,05, quando comparado ao grupo Sal + LPS 0,5 (ip.); eep<0,01, quando comparado ao grupo 
Sal + LPS 0,5 (ip.); eeep<0,001, quando comparado ao grupo Sal + LPS 0,5 (ip.).  
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(FIGURA 33). O pós-tratamento com a LSf (9 mg/kg; iv.) reverteu esse aumento na 

peroxidação lipídica nas três áreas cerebrais analisadas. Assim como no protocolo de pré-

tratamento, o controle positivo BUP (30 mg/kg; ip.) não foi capaz de reverter o aumento nos 

níveis de MDA, provocado pela administração do LPS. 
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Figura 33 – Níveis de peroxidação lipídica do córtex pré-frontal (A), hipocampo (B) e corpo 
estriado (C) nos camundongos tratados com a LSf, após a administração de LPS (protocolo de 
pós-tratamento). 

Camundongos machos (n = 6-8) receberam, intraperitonealmente, LPS (0,5 mg/kg) ou salina estéril 
(NaCl 0,9%), como controle negativo. 1,5 h e 23,5 h após as administrações de LPS e SAL, os 
animais receberam os seguintes tratamentos: LSf (9 mg/kg; iv.); ou salina estéril (iv.), como controle 
negativo; ou BUP (30 mg/kg; ip.), como controle positivo. 24 h após as administrações ip. de LPS e 
SAL, os camundongos foram sacrificados por decapitação e o córtex pré-frontal, hipocampo e corpo 
estriado foram dissecados, para a dosagem de TBARS. Cada coluna representa a média + E.P.M. dos 
níveis de malondialdeído (MDA) expressos em µg MDA/g de tecido. Os resultados foram analisados 
por one-way ANOVA, seguido pelo teste Student-Newman-Keuls (post hoc). *p<0,05, quando 
comparado ao grupo SAL (ip.) + Sal; **p<0,01, quando comparado ao grupo SAL (ip.) + Sal; 
*** p<0,001, quando comparado ao grupo SAL (ip.) + Sal; eeep<0,001, quando comparado ao grupo 
LPS 0,5 (ip.) + Sal.  
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4.5.2.1.2 Níveis de Glutationa Reduzida 

 

No protocolo de pré-tratamento, os animais que receberam LPS (0,5 mg/kg; ip.) 

apresentaram níveis significativamente reduzidos de GSH no córtex pré-frontal [F (3, 33) = 

7,544; P = 0,0012], no hipocampo [F (3, 23) = 9,425; P = 0,0003] e no corpo estriado [F (3, 

27) = 5,703; P = 0,0037], quando comparados aos animais que receberam salina (ip.), grupo 

controle (FIGURA 34). Os pré-tratamentos desses camundongos com a LSf (9 mg/kg; iv.) e 

BUP (30 mg/kg; ip.), como controle positivo, preveniram a redução dos níveis de GSH nas 

três áreas analisadas.  
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No protocolo de pós-tratamento, os animais que receberam LPS (0,5 mg/kg; ip.) 

também apresentaram níveis significativamente reduzidos de GSH no córtex pré-frontal [F (3, 

20) = 3,787; P = 0,0267], hipocampo [(3, 19) = 5,117; P = 0,0092] e corpo estriado [F (3, 23) 

A 

B C 

Figura 34 – Níveis de glutationa reduzida (GSH) do córtex pré-frontal (A), hipocampo (B) e 
corpo estriado (C) nos camundongos tratados com a LSf, antes da administração de LPS 
(protocolo de pré-tratamento). 

Camundongos machos (n = 6-8) receberam os seguintes pré-tratamentos: LSf (9 mg/kg; iv.); ou salina 
estéril (NaCl 0,9%; iv.), como controle negativo; ou BUP (30 mg/kg; ip.), como controle positivo. 
Após 30 min, os animais receberam LPS (0,5 mg/kg; ip.) ou salina estéril (ip.), como controle 
negativo. 24 h após as administrações (ip.) de LPS e SAL, os camundongos foram sacrificados por 
decapitação e o córtex pré-frontal, hipocampo e corpo estriado foram dissecados, para a dosagem de 
GSH. Cada coluna representa a média + E.P.M. dos níveis de GSH expressos em µg de GSH/g de 
tecido. Os resultados foram analisados por one-way ANOVA, seguido pelo teste Student-Newman-
Keuls (post hoc). *p<0,05, quando comparado ao grupo Sal + SAL (ip.); **p<0,01, quando 
comparado ao grupo Sal + SAL (ip.); ep<0,05, quando comparado ao grupo Sal + LPS 0,5 (ip.); 
eep<0,01, quando comparado ao grupo Sal + LPS 0,5 (ip.); eeep<0,001, quando comparado ao grupo 
Sal + LPS 0,5 (ip.).  
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= 5,739; P = 0,0044], quando comparados aos animais que receberam salina (ip.) (FIGURA 

35). Os pós-tratamentos desses camundongos com a LSf (9 mg/kg; iv.) e BUP (30 mg/kg; ip.) 

reverteram a redução dos níveis de GSH nas três áreas analisadas.  
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Figura 35 – Níveis de glutationa reduzida (GSH) do córtex pré-frontal (A), hipocampo (B) e 
corpo estriado (C) nos camundongos tratados com a LSf, após a administração de LPS 
(protocolo de pós-tratamento). 

Camundongos machos (n = 6-8) receberam, intraperitonealmente, LPS (0,5 mg/kg) ou salina estéril 
(NaCl 0,9%), como controle negativo. 1,5 h e 23,5 h após as administrações de LPS e SAL, os 
animais receberam os seguintes tratamentos: LSf (9 mg/kg; iv.); ou salina estéril (iv.), como controle 
negativo; ou BUP (30 mg/kg; ip.), como controle positivo. 24 h após as administrações ip. de LPS e 
SAL, os camundongos foram sacrificados por decapitação e o córtex pré-frontal, hipocampo e corpo 
estriado foram dissecados, para a dosagem de GSH. Cada coluna representa a média + E.P.M. dos 
níveis de GSH expressos em µg de GSH/g de tecido. Os resultados foram analisados por one-way 
ANOVA, seguido pelo teste Student-Newman-Keuls (post hoc). *p<0,05, quando comparado ao 
grupo SAL (ip.) + Sal; **p<0,01, quando comparado ao grupo SAL (ip.) + Sal; ep<0,05, quando 
comparado ao grupo LPS (ip.) + Sal. 
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O tratamento sistêmico com LPS promove a ativação da microglia, com um 

resultante aumento na produção das espécies reativas de oxigênio no cérebro (CHUNG et al., 

2010). Corroborando com os dados existentes na literatura, os animais tratados com LPS no 

presente trabalho apresentaram níveis aumentados de peroxidação lipídica e níveis diminuídos 

de GSH, nas três áreas cerebrais analisadas. A depleção de GSH pode contribuir para o 

estresse nitrosativo, dano mitocondrial e morte celular em neurônios, que são características 

importantes da depressão (TOMAZ et al., 2014).   

Confirmando os resultados demonstrados na seção 4.4.1 deste trabalho, a LSf 

também apresentou um perfil antioxidante nesse modelo de depressão, uma vez que a referida 

proteína preveniu e reverteu a peroxidação lipídica no córtex pré-frontal, hipocampo e corpo 

estriado dos animais com ela tratados. Além disso, ela preveniu e reverteu a redução dos 

níveis de GSH induzida pelo LPS nas três áreas cerebrais analisadas. 

A BUP, no entanto, apesar de ter prevenido e revertido as alterações nos níveis de 

GSH, não foi capaz de prevenir nem reverter a peroxidação lipídica induzida por LPS, nas 

áreas analisadas. O dano oxidativo ocorre nas células devido ao desequilíbrio entre a 

produção de radicais livres e as defesas antioxidantes celulares. Sabe-se que o LPS, além de 

diminuir os níveis de GSH, diminui também outras defesas antioxidantes, tais como a 

superóxido dismutase (SOD) e a catalase (JANGRA et al., 2014). Sugere-se, portanto, que a 

BUP não restaure os níveis dessas outras defesas antioxidantes e, por isso, a peroxidação 

lipídica aconteça, apesar dos níveis elevados de GSH. Entretanto, as dosagens de catalase e 

SOD, por exemplo, devem ser realizadas, para a confirmação dessa hipótese. 

  

4.5.2.1.3 Níveis de Nitrito 

 

Para avaliar o envolvimento da via do óxido nítrico nos efeitos da LSf sobre o 

comportamento depressivo induzido por LPS, os níveis de nitrito foram determinados no 

córtex pré-frontal, hipocampo e corpo estriado dos camundongos. 

No protocolo de pré-tratamento, os animais tratados com LPS (0,5 mg/kg; ip.) 

apresentaram níveis reduzidos de nitrito no córtex pré-frontal [F (3, 21) = 7,774; P = 0,0011], 

hipocampo [F (3, 24) = 6,993; P = 0,0015] e corpo estriado [F (3, 23) = 6,583; P = 0,0022], 

quando comparados aos que foram tratados com salina estéril (ip.) (FIGURA 36). O pré-

tratamento com a LSf (9 mg/kg; iv.) preveniu significativamente a redução dos níveis de 

nitrito induzida por LPS, nas três áreas cerebrais analisadas. Entretanto, a BUP (30 mg/kg; 
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ip.), utilizada como controle positivo, preveniu significativamente a redução dos níveis de 

nitrito, apenas, no córtex pré-frontal. 
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Figura 36 - Níveis de nitrito do córtex pré-frontal (A), hipocampo (B) e corpo estriado (C) nos 
camundongos tratados com a LSf, antes da administração de LPS (protocolo de pré-
tratamento). 

Camundongos machos (n = 6-8) receberam os seguintes pré-tratamentos: LSf (9 mg/kg; iv.); ou salina 
estéril (NaCl 0,9%; iv.), como controle negativo; ou BUP (30 mg/kg; ip.), como controle positivo. 
Após 30 min, os animais receberam LPS (0,5 mg/kg; ip.) ou salina estéril (ip.), como controle 
negativo. 24 h após as administrações (ip.) de LPS e SAL, os camundongos foram sacrificados por 
decapitação, e o córtex pré-frontal, hipocampo e corpo estriado foram dissecados, para a dosagem de 
nitrito. Cada coluna representa a média + E.P.M. dos níveis de nitrito expressos em nM de nitrito/g de 
tecido. Os resultados foram analisados por one-way ANOVA, seguido pelo teste Student-Newman-
Keuls (post hoc). *p<0,05, quando comparado ao grupo Sal + SAL (ip.); **p<0,01, quando 
comparado ao grupo Sal + SAL (ip.); ***p<0,001, quando comparado ao grupo Sal + SAL (ip.); 
ep<0,05, quando comparado ao grupo Sal + LPS 0,5 (ip.); eep<0,01, quando comparado ao grupo Sal + 
LPS 0,5 (ip.).  
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No protocolo de pós-tratamento, o tratamento com LPS (0,5 mg/kg; ip.) reduziu 

os níveis de nitrito no córtex pré-frontal [F (3, 22) = 4,086; P = 0,0190], hipocampo [F (3, 27) 

= 5,356; P = 0,0050] e corpo estriado [F (3, 24) = 5,987; P = 0,0034], quando comparado ao 

tratamento com salina (ip.) (FIGURA 37). O pós-tratamento com a LSf (9 mg/kg; iv.) 

reverteu essa redução nas três áreas cerebrais analisadas. Já o pós-tratamento com a BUP (30 

mg/kg; ip.) reverteu significativamente o efeito do LPS apenas no córtex pré-frontal e 

hipocampo.  
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Figura 37 - Níveis de nitrito do córtex pré-frontal (A), hipocampo (B) e corpo estriado (C) nos 
camundongos tratados com a LSf, após a administração de LPS (protocolo de pós-tratamento). 

Camundongos machos (n = 6-8) receberam, intraperitonealmente, LPS (0,5 mg/kg) ou salina estéril 
(NaCl 0,9%), como controle negativo. 1,5 h e 23,5 h após as administrações de LPS e SAL, os 
animais receberam os seguintes tratamentos: LSf (9 mg/kg; iv.); ou salina estéril (iv.), como controle 
negativo; ou BUP (30 mg/kg; ip.), como controle positivo. 24 h após as administrações ip. de LPS e 
SAL, os camundongos foram sacrificados por decapitação, e o córtex pré-frontal, hipocampo e corpo 
estriado foram dissecados, para a dosagem de nitrito. Cada coluna representa a média + E.P.M. dos 
níveis de nitrito expressos em nM de nitrito/g de tecido. Os resultados foram analisados por one-way 
ANOVA, seguido pelo teste Student-Newman-Keuls (post hoc). *p<0,05, quando comparado ao 
grupo SAL (ip.) + Sal; **p<0,01, quando comparado ao grupo SAL (ip.) + Sal; ep<0,05, quando 
comparado ao grupo LPS 0,5 (ip.) + Sal; eep<0,01, quando comparado ao grupo LPS 0,5 (ip.) + Sal.  
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No presente estudo, foi observada uma diminuição nos níveis de nitrito, uma 

medição indireta do óxido nítrico, em todas as áreas cerebrais analisadas, 24 h após a 

administração sistêmica do LPS, corroborando, portanto, com estudos prévios (CUSTÓDIO 

et al., 2013; MELLO et al., 2013). Ribeiro et al. (2013) demonstraram que um inibidor da 

óxido nítrico sintase (L-NAME) foi capaz de acentuar as alterações comportamentais 

induzidas por LPS em camundongos, sugerindo que, nesse modelo de depressão, o óxido 

nítrico tem um papel protetor, agindo por retroalimentação inibitória, para limitar o 

comportamento de doença. Ademais, Custódio et al. (2013) sugeriram ainda que a redução 

dos níveis de óxido nítrico cerebrais também está envolvida no comportamento depressivo-

símile nesse modelo.   

Diferentemente do que foi observado na seção 4.4.1.3 deste trabalho, a LSf 

alterou os níveis de nitrito nos animais tratados com LPS, tendo a capacidade de prevenir e 

reverter a redução de nitrito em todas as áreas cerebrais analisadas. Esses resultados sugerem 

que a LSf só modula os níveis de óxido nítrico quando há uma alteração na homeostase, que, 

neste caso, foi provocada pela administração sistêmica do LPS. Esse efeito da LSf mostra-se 

de extrema importância, uma vez que, nesse modelo, o óxido nítrico tem um papel 

neuroprotetor (RIBEIRO et al., 2013).  

Além disso, vale ressaltar que a LSf mostrou-se mais eficiente que o controle 

positivo BUP, já que este antidepressivo não foi eficiente em prevenir as alterações dos níveis 

de nitrito no hipocampo e corpo estriado, e também não foi capaz de reverter essas alterações 

no corpo estriado dos camundongos.  

Em suma, esses resultados demonstram que a LSf tem ação antidepressiva no 

modelo de depressão induzida pela administração sistêmica do LPS. E esse efeito 

antidepressivo, provavelmente, está relacionado à capacidade que a referida lectina tem de 

prevenir e reverter as alterações oxidativas e nitrosativas induzidas por essa endotoxina em 

áreas cerebrais reguladoras do humor. Estes resultados corroboram com estudos recentes, os 

quais mostram que os antidepressivos podem corrigir o desequilíbrio entre a geração de 

espécies reativas de oxigênio e nitrogênio e a operação das defesas antioxidantes (LEE et al., 

2013). 

Abreu (2012), ao estudar a ação da LSf na inflamação, observou que essa 

proteína, ao ser administrada intravenosamente em ratos, nas doses de 1, 3 e 9 mg/kg, tem 

ação anti-inflamatória, reduzindo a migração de neutrófilos na peritonite e no edema de pata 

induzidos por carragenana e o edema osmótico induzido por dextrano. Seu mecanismo de 

ação ainda não foi completamente elucidado, porém, o autor sugere que possa estar 
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relacionado à inibição de mediadores inflamatórios e à integridade da via da hemoxigenase-1. 

Uma vez que o LPS, quando administrado sistemicamente, induz a produção de citocinas pró-

inflamatórias, tais como IL-1β, IL-6 e TNF-α, é provável que a ação anti-inflamatória da LSf 

também esteja colaborando para o seu efeito antidepressivo-símile nesse modelo. Entretanto, 

as dosagens dessas citocinas em áreas cerebrais de animais tratados com a LSf devem ser 

realizadas, para a confirmação dessa hipótese. Essa sugestão é embasada em estudos 

epidemiológicos que têm mostrado que a aplicação de drogas anti-inflamatórias não-

esteroidais (AINEs) reduzem o risco e retardam o início da inflamação no SNC 

(PANGESTUTI; KIM, 2011). Além disso, fármacos anti-inflamatórios convencionais, tais 

como aspirina e celecoxibe, foram testados e apresentaram resultados sugestivos de efeitos 

antidepressivos em adultos com depressão maior (MENDLEWICZ et al., 2006; MULLER et 

al., 2006).  

 Adicionalmente, neste modelo, a LSf mostrou algumas vantagens sobre o 

antidepressivo bupropiona, utilizado como controle positivo: (1) no protocolo de pós-

tratamento, a BUP gerou um aumento na atividade locomotora dos animais no teste do campo 

aberto, fato que não foi observado com a LSf; (2) a BUP, diferentemente da LSf, não foi 

capaz de prevenir nem reverter a peroxidação lipídica induzida por LPS no córtex pré-frontal, 

hipocampo e corpo estriado dos animais; (3) a BUP, diferentemente da LSf, não foi eficiente 

em prevenir as alterações dos níveis de nitrito no hipocampo e corpo estriado, e também não 

foi capaz de reverter essas alterações no corpo estriado dos camundongos.   

Jung et al. (2009a; 2009b) mostraram que o dieckol, um composto hexamérico, e 

um extrato etanólico, ambos obtidos da alga marrom Ecklonia cava, foram capazes de 

diminuir citocinas e mediadores inflamatórios em células microgliais tratadas com LPS. Além 

disso, polissacarídeos sulfatados da alga marrom Sargassum hemiphyllum também reduziram 

a resposta pró-inflamatória induzida por LPS em cultura de macrófagos (HWANG et al., 

2010). Entretanto, esses estudos foram realizados apenas in vitro, não havendo relatos na 

literatura de compostos algais com ação nesse modelo que utiliza LPS in vivo. Também não 

há relatos na literatura com ação de lectinas nesse modelo de depressão, sendo, este, o 

primeiro relato. 

O desenvolvimento de novos fármacos é um grande desafio para a ciência e é de 

suma importância a descoberta de compostos que exerçam especificamente sua função sem 

provocar efeitos indesejáveis ao organismo a ser tratado. Assim, os resultados obtidos no 

presente trabalho sugerem, pela primeira vez, que a lectina da alga marinha vermelha Solieria 

filiformis possa ser um avanço terapêutico para o tratamento da depressão, atuando, 
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principalmente, no sistema dopaminérgico, e na atenuação dos estresses oxidativo e 

nitrosativo, que são característicos dessa desordem neurocomportamental. Entretanto, estudos 

mais específicos e que envolvam, principalmente, a neuroinflamação devem ser realizados, 

para a melhor compreensão do mecanismo de ação dessa lectina na depressão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise por dicroísmo circular da lectina obtida da alga marinha vermelha 

Solieria filiformis (LSf), uma lectina ligante à manana, revelou que a referida proteína é 

composta por 9% de α-hélice, 39% de folhas-β, 22 % de dobras e 30% de regiões 

desordenadas. Essa análise demonstrou ainda que, a partir de 50 °C já ocorre a desnaturação 

de 50% das moléculas de LSf presentes na solução, e que essa proteína, após ser desnaturada 

por aumentos de temperatura, não possui a capacidade de renaturação. 

A análise do efeito da LSf no sistema nervoso central de camundongos revelou 

que a referida proteína é desprovida de atividade ansiolítica, uma vez que ela não alterou os 

parâmetros analisados nos testes do labirinto em cruz elevado e da placa perfurada. 

Entretanto, nas doses de 3 e 9 mg/kg, possui atividade antidepressiva-símile em modelos 

preditivos de atividade antidepressiva, já que foi capaz de reduzir o tempo de imobilidade nos 

testes de suspensão de cauda e do nado forçado, sem alterar o padrão de locomoção dos 

camundongos com ela tratados, no teste do campo aberto. Além disso, os resultados também 

indicam que a interação da LSf com carboidratos da superfície celular e a integridade da sua 

estrutura tridimensional são, provavelmente, passos fundamentais para a sua atividade 

antidepressiva e que o mecanismo de ação dessa lectina na depressão parece estar relacionado 

com a via dopaminérgica e com a sua capacidade de atenuação do estresse oxidativo em áreas 

cerebrais reconhecidamente relacionadas à depressão, tais como o córtex pré-frontal, o 

hipocampo e o corpo estriado. 

A LSf também apresentou eficácia antidepressiva no modelo de depressão 

induzida pela administração sistêmica do LPS de Escherichia coli em camundongos, uma vez 

que a referida proteína foi capaz de prevenir e reverter as alterações comportamentais 

induzidas por essa endotoxina. Esse efeito antidepressivo, provavelmente, está relacionado à 

capacidade que a LSf tem de prevenir e reverter as alterações oxidativas e nitrosativas 

induzidas pelo LPS no córtex pré-frontal, hipocampo e corpo estriado dos animais.  
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6 CONCLUSÃO 

 

A lectina da alga marinha vermelha Solieria filiformis (Kützing) P.W. Gabrielson, 

uma proteína composta, predominantemente, por folhas-β, apresentou efeito antidepressivo-

símile em modelos preditivos de atividade antidepressiva, com um mecanismo de ação, 

provavelmente, relacionado à interação dessa lectina com o sistema dopaminérgico e à sua 

capacidade antioxidante em áreas cerebrais relacionadas à depressão. Adicionalmente, a 

referida lectina foi capaz de prevenir e reverter as alterações comportamentais e 

neuroquímicas induzidas pela administração sistêmica do lipopolissacarídeo de Escherichia 

coli, um modelo animal validado de depressão induzida, reforçando, portanto, a sua 

capacidade antidepressiva.  
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