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 RESUMO 

Um dos fatores desencadeantes de depressão é a exposição a adversidades 

precoces (APs) na vida. Estas experiências precoces estão relacionadas também 

ao suicídio na idade adulta. Um dos modelos animais com grande validade 

translacional para o estudo da depressão é o modelo de privação materna, que 

simula a exposição a APs. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi estudar as 

alterações na idade adulta (DPN 60) e senescência (DPN180), desencadeadas 

pela privação materna, associada ou não a desafio imune com LPS (0,5mg/kg i,p.) 

em ambas as idades. Camundongos C57BL/6 machos foram utilizados. Para tanto, 

os animais foram privados da mãe durante 13 dias, 1h por dia e foram submetidos 

aos seguintes testes comportamentais: preferência por sacarose e nado forçado 

para avaliação de comportamento tipo-depressão, campo aberto e claro/escuro 

para determinação de ansiedade, reconhecimento do objeto novo e labirinto em Y 

para determinação de alterações de memória. Além disso, foram analisadas as 

alterações oxidativas, a partir dos níveis de glutationa reduzida (GSH), 

peroxidação lipídica (MDA) e mieloperoxidase (MPO), alterações imunes de IL-4, 

IL-6 e TNF-α séricos e no hipocampo e ativação microglial. Nossos resultados 

mostraram que a privação materna foi capaz de induzir um comportamento 

ansioso, perceptível no teste de campo aberto e teste claro-escuro e 

comportamento tipo-depressivo evidenciado no teste de nado forçado e 

preferência por sacarose. O LPS foi capaz de exacerbar os efeitos da privação 

materna, tanto na fase adulta quanto na senescência. A privação materna 

associada ao LPS aumentou de forma significativa os níveis de MDA e MPO e 

reduziu os níveis de GSH. Nos níveis de citocinas, o LPS trouxe aumentos 

significativos e a associação com a privação materna mostrou incrementar esse 

efeito nos níveis IL-6 e TNF-α. Além disso, foi observado aumento significativo da 

ativação microglial em todas as áreas do hipocampo, principalmente com a 

associação da privação materna com o LPS. No geral, observamos que a 

exposição ao LPS em diferentes idades da vida (adulta e senescência) é capaz de 

modificar o curso das alterações causadas pela exposição à AP por privação 

materna, sendo o conhecimento dos mecanismos subjacentes a estas alterações 

de grande importância para o estabelecimento de estratégias de prevenção. 

 

Palavras-chave: Depressão. Inflamação. Privação Materna. Envelhecimento. 
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ABSTRACT 

EVIDENCE OF LONG-TERM BEHAVIORAL AND NEUROINFLAMMATORY 

CHANGES IN MICE SUBMITTED TO THE MODEL OF DEPRESSION BY 

MATERNAL PRIVACY ONLY OR ASSOCIATED WITH THE IMMUNE CHALLENGE 

WITH LIPOPOLISSACARDE 

One of the triggering factors for depression is exposure to early adversity (EA) in life. 

These early experiences are also related to suicide in adulthood. One of the animal 

models with great translational validity for the study of depression is the maternal 

deprivation model, which simulates the exposure to EAs. In this context, the objective 

of this study was to study the changes in adult age (PND 60) and senescence (PND 

180), triggered by maternal deprivation, associated or not to immune challenge with 

LPS (0.5mg / kg i, p.) In both the ages. Male C57BL / 6 mice were used. For this, the 

animals were deprived of the mother for 13 days, 1h per day and were submitted to 

the following behavioral tests: sucrose preference and forced swimming test for 

evaluation of type-depression behavior, open field and light/dark for determination of 

anxiety, recognition of the new object and Y-maze to evaluate memory. In addition, 

oxidative changes were analyzed from the reduced glutathione (GSH), lipid 

peroxidation (MDA) and myeloperoxidase (MPO), IL-4, IL-6 and TNF-α immune 

changes in serum and the hippocampus and microglial activation. Our results 

showed that maternal deprivation was able to induce anxious, noticeable behavior in 

the open field test and light-dark test and type-depressive behavior evidenced in the 

forced swimming test and sucrose preference. PS was able to exacerbate the effects 

of maternal deprivation, both in adulthood and in senescence. Maternal deprivation 

associated with LPS significantly increased MDA and MPO levels and reduced GSH 

levels. At the cytokine levels, LPS brought significant increases and the association 

with maternal deprivation showed an increase in IL-6 and TNF-α levels. In addition, 

a significant increase in microglial activation was observed in all areas of the 

hippocampus, especially with the association of maternal deprivation with LPS. In 

general, we observed that exposure to LPS at different ages of life (adult and 

senescence) is capable of modifying the course of the changes caused by EA 

exposure due to maternal deprivation, being the knowledge of the mechanisms 

underlying these changes of great importance for the establishment of prevention 

strategies. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Depressão 

 
A depressão é um transtorno mental, incapacitante, que tem como 

característica principal a tristeza persistente (USE, 2015). Os sintomas depressivos 

incluem, a perda da capacidade de sentir prazer, alterações cognitivas, motoras e 

somáticas, fatores estes que interferem no aspecto social do indivíduo depressivo 

(PARCIAS et al., 2011). 

Em 2015, a depressão já afetava 322 milhões de pessoas no mundo, 

tendo um crescimento de 18,4% no período de 2005 a 2015. Atualmente, a 

depressão acomete 4,4% da população mundial e 5,8% de brasileiros, que 

corresponde a 11,5 milhões de brasileiros, caracterizando a maior prevalência de 

depressão da América Latina e o segundo maior das Américas, onde o primeiro são 

os Estados Unidos que possui 5,9% de sua população com depressão (COSTA, S. 

A.; CARDIM, 2017). 

Estima-se que até 2020, a depressão será a doença mais comum na 

sociedade (KESSLER et al., 2015). É uma patologia que está presente no Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos mentais, 5ª edição (DSMV). 

A depressão pode coexistir com outros transtornos psiquiátricos como a 

ansiedade o que pode impactar negativamente na evolução da doença, resultando 

em demora na recuperação, aumento do risco de recaídas e até tentativas de 

suicídio (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013).  

Diante disso, a depressão é um transtorno complexo, o que torna difícil a 

compreensão de sua fisiopatologia, sendo necessários estudos que enfoquem o 

estudo de fatores de risco, diagnósticos e tratamentos eficazes. 

1.2 Fisiopatologia da Depressão 

 

A fisiopatologia da depressão é multifatorial (LIM et al., 2012). Diante 

disso, diversas teorias tentam explicar a fisiopatologia da depressão, como a 

hipótese das monoaminas, na qual a maioria dos antidepressivos se fundamentam, 

hipótese receptor/neurotransmissor, hipótese da desregulação do fator neurotrófico 

derivado do cérebro, disfunção do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), o 
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aumento estresse oxidativo, a hipótese de citocinas pró-inflamatórias e a hipótese 

da desregulação da via do óxido nítrico. Na figura 1 pode-se ver de forma 

esquematizada tais teorias (CHOPRA; KUMAR; KUHAD, 2011). No presente 

estudo, abordaremos a hipótese da desregulação do eixo HHA juntamente com a 

desregulação das citocinas pró-inflamatórias e estresse oxidativo 

Figura 01 - Fisiopatologia da depressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHOPRA; KUMAR; KUHAD (2011).  

 

1.2.1 Estruturas cerebrais envolvidas na depressão 

 

Diversas regiões cerebrais estão envolvidas nos sintomas da depressão, 

tais como: córtex pré-frontal, hipocampo e corpo estriado. O córtex pré-frontal 

possui conexões com estruturas envolvidas no comportamento emocional e nas 

respostas autonômicas e neuroendócrinas a estressores, incluindo amígdala, 

hipotálamo lateral, núcleo accumbens, e núcleos serotoninérgicos, 

noradrenérgicos e dopaminérgicos do tronco cerebral (DREVETS et al., 1997). 

Além disso, o hipocampo (HP) está envolvido com os aspectos cognitivos da 

depressão, como: alterações de memória, sentimentos de inutilidade, culpa e até 

pensamentos suicidas. Esta região encontra-se alterada pela exposição a 

estressores significativos e parece ter importante papel na mediação dos efeitos 
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terapêuticos dos antidepressivos (JOCA et al., 2003). O corpo estriado é 

importante para a memória emocional e está relacionado com a anedonia 

encontrada na depressão (MALETIC; RAISON, 2014).  

 

1.2.1.1 O hipocampo 

  O hipocampo O hipocampo faz parte do sistema límbico e sua função está 

relacionada com emoção e memória. É composto por duas camadas de tecido 

cortical interligadas, organizadas em volta de dois diferentes tipos de células: a 

camada de células granulares do Giro Denteado (GD) e a camada de células 

piramidais do Cornu Ammonis (CA) (TULVING; MARKOWITSCH, 1998).  

  O GD é constituído por três camadas: o Stratum Moleculare, que contém 

dendritos dos neurónios granulosos; o Stratum Granulosum, que contém os corpos 

celulares das células granulosas; o Stratum Polymorfum, também conhecido como 

região hilar, constituído pelos interneurónios e axónios dos neurónios granulares. O 

CA é ainda dividido em quatro áreas, designadas CA1, CA2, CA3 (BEHRENDT, 

2013).  

 

Figura 02 - Representação da anatomia no hipocampo. 

 

Fonte: (MIRANDA et al., 2009) 

 

1.2.2 Estresse oxidativo 

 

O estresse oxidativo é gerado por um desequilíbrio entre as espécies 

reativas do oxigênio (EROs), enzimas antioxidantes e o oxído nítrico (NO). Está 

associado a diversas doenças e ao estresse e é um fator importante no 
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fisiopatologia da depressão (FÖRSTERMANN, 2010; KONISHI, 2009; MAES et al., 

2011). 

Estudos têm demonstrado a redução dos níveis de glutationa (GSH), de 

glutationa peroxidade (GSH-Px), vitamina C e aumento da peroxidação lipídica e 

NO em em pacientes depressivos e em modelos animais de depressão (EREN et 

al., 2007). 

Diversos estudos evidenciaram que pacientes deprimidos possuem 

distúrbios oxidativos, incluindo dano oxidativo e redução de enzimas antioxidantes 

(NG et al., 2008; O’DONNELL; DO; ARANGO, 2014). O estresse oxidativo gera 

dano proteico e ao DNA no cérebro, ocasionando lesão celular e apoptose de 

células neuronais (NEGRE-SALVAYRE et al., 2008). Vale ressaltar ainda que o 

estresse crônico gera um processo de estresse oxidativo que ativa a peroxidação 

lipídica, redução da atividade enzimatica contra oxidação, e aumento do 

catabolismo de monoaminas, sendo todos estes relacionados com a patogênese 

da depressão (BILICI et al., 2001). 

Em contra partida, a redução da enzima óxido nítrico sintase neural 

(nNOS) está associada à prevenção dos sintomas comportamentais em roedores 

(DHIR; KULKARNI, 2007, 2011; ERGÜN et al., 2006; FUJISAKI et al., 2003). 

Estudo realizado por Wang e colaboradores (2008) comprovaram que a inibição da 

óxido nítrico sintase induzível (iNOS), no hipocampo, é capaz de prevenir a 

depressão em modelo de depressão induzida por estresse e por 

Lipopolissacarídeo (LPS) (TOMAZ et al., 2014). 

No cérebro, encontram-se diversos mecanismos capazes de impedir ou 

diminuir o estresse oxidativo gerado pelas EROs. Contudo, na depressão existe 

perda da eficácia destes mecanismos antioxidantes e também existe o aumento da 

formação de radicais livres através de células fagocíticas (CHOPRA; KUMAR; 

KUHAD, 2011). 

 

1.2.3 Eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal e a resposta ao estresse  

O eixo HHA é um sistema-chave de sinalização neuroendócrina 

envolvido na homeostase fisiológica em resposta ao estresse. Distúrbios desse 

sistema levam a desequilíbrios hormonais graves (DU; PANG, 2015). 
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Figura 03 - Representação do eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal. 

 

Fonte: (ZUARDI, 2014). 

 

Neurônios presentes no núcleo paraventricular do hipotálamo secretam 

o Fator de Liberação de Corticotropina (CRH), que estimula a síntese e liberação 

do Hormônio Adrenocorticotrófico (ACTH) pela hipófise anterior. O ACTH estimula 

a síntese e a liberação de glicocorticoides na região cortical da glândula supra-

renal. A atividade do eixo HHA é controlada por diversas vias cerebrais, dentre elas 

o hipocampo, que tem efeito inibitório e a amigdala que possui efeito estimulatório. 

Acredita-se que níveis crônicos elevados de glicocorticóides podem levar à dano 

de neurônios hipocampais, mais especificamente na região CA3 (SCHMIDT et al., 

2004, 2002). 

Estudos clínicos identificam pequenos aumentos nas concentrações 

séricas de glicocorticóides na depressão, despertando interesse significativo no 

papel de um eixo HHA disfuncional na fisiopatologia da depressão (BRUNEI, 1987; 

GOURLEY et al., 2008). O estresse físico ou psicológico aumenta as 

concentrações séricas de glicocorticóides, e alguns sintomas de depressão podem 

ser produzidos em roedores através da administração crônica de glicocorticóides 
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(OLIVEIRA et al., 2017; RAISON; MILLER, 2003). A ativação de receptores de 

glicocorticóides (RG), pelo excesso de glicocorticóides, pode reduzir as taxas de 

proliferação da zona sub-granular do hipocampo e ainda produzir alterações 

atróficas em sub-regiões do mesmo. Isso poderia contribuir para as reduções de 

volume do hipocampo visto na depressão (KAUFMAN et al., 2000). 

Além disso, durante fases iniciais da vida existe uma adaptação da 

resposta do eixo HHA aos fatores de estresse. Em idades mais precoces em que o 

organismo encontra-se mais vulnerável, existe uma hiporesponsividade quando 

ocorrem ativações ambientais, com o objetivo de proteger o organismo contra os 

efeitos neurotóxicos decorrentes da exposição excessiva aos glicocorticóides 

(ANACKER; DONNELL; MEANEY, 2014). Com isso, parece que a exposição a 

adversidades nos primeiros anos de vida acarreta em modificações duradouras no 

funcionamento do eixo HHA como uma tentativa de proteger o organismo dos 

insultos ambientais durante fases do desenvolvimento em que não há uma 

completa maturidade do mesmo. 

É importante ainda ressaltar que existe uma   relação   entre   o   

estresse   precoce   e   alterações   no   sistema imunológico, como por 

exemplo o aumento de mediadores inflamatórios e redução de mediadores anti-

inflamatórios (KUMA et al., 2004; MICHAUT et al., 1981; RENTESI et al., 2013). 

O estresse promove a liberação excessiva de CRH, de ACTH e de 

glicocorticoides. Essa hiperatividade contribui para a ativação imunológica e 

liberação de citocinas pró-inflamatórias, como Fator de Necrose Tumoral α (TNF-α), 

IL-1, IL-6, provenientes de macrófagos e outras células imunológicas (VISMARI; 

ALVES; PALERMO-NETO, 2008). As citocinas inflamatórias podem interferir na 

sinalização monoaminérgica, principalmente de serotonina (5-HT) e noradrenalina 

(NA) (LEONARD, 2001), e neurotrófica. Além disso, estas citocinas também podem 

dessensibilizar os receptores centrais de glicocorticóides, levando a uma redução 

no controle de retroalimentação do eixo HHA e do sistema imunológico (JURUENA; 

CLEARE; PARIANTE, 2004).   

Além disso, a depressão está relacionada com níveis elevados de 

mediadores inflamatórios como IL-1, IL-2, IL-4, IL-6 e TNF-α (ABELAIRA; REUS; 

QUEVEDO, 2013; RÉUS et al., 2018), que podem contribuir para a ativação 

microglial (MÜLLER; SCHWARZ, 2007).  
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Figura 04 - Representação do eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal e ativação 

imunológica 

 

Fonte: (MALETIC, 2009). 

 

1.3 Cuidado Materno e suas consequências 

O período pós-natal é uma etapa do desenvolvimento em que todos os 

mamíferos apresentam como característica em comum a completa dependência de 

uma relação com a mãe (ABELAIRA; REUS; QUEVEDO, 2013; RUTTER, 1995). 

Algumas evidências têm sustentado que alterações no cuidado materno também 

poderiam ser responsáveis por induzir efeitos neuroendócrinos duradouros do 

organismo frente ao estresse, especialmente nos primeiros anos de vida, já que os 

recém-nascidos não são ainda preparados para responder a estressores ambientais 

(KUMA et al., 2004).   
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Atualmente, já é entendido que a   qualidade   da   relação   entre   

binômio mãe e filho, tanto em animais quanto em humanos, influencia   o 

desenvolvimento de características individuais no que se refere ao aumento da 

susceptibilidade e patogênese de transtornos psiquiátricos, assim como para 

desenvolver fenótipos relacionados a esses transtornos, como comportamentos de 

anedonia, ansiedade e medo (LATHAM; MASON, 2008).  

Com isso, já foi mostrado que períodos de separação superiores a 30 

minutos ou, até mesmo, longos períodos de 24 horas, são potencialmente 

prejudiciais para o desenvolvimento adequado do filhote. Dados de estudos com 

modelos animais, mostram que filhotes de mães que apresentavam taxas baixas de 

comportamento maternal, sendo classificadas como “pouco cuidadoras”, apresentam 

aumento na incidência de comportamentos tipo depressão e ansiedade na vida 

adulta e, além disso, gera uma profunda desregulação da resposta do eixo HHA 

frente a estressores (LIM et al., 2012; PLOTSKY et al., 2005). 

1.4  O modelo de depressão induzido por privação materna 

Os modelos animais de estresse precoce têm sido amplamente 

utilizados em estudos que objetivam mimetizar as consequências 

desenvolvimentais da exposição à adversidade durante o início da vida (HOLLAND 

et al., 2014; KUMA et al., 2004; RENTESI et al., 2013). Dentre os diversos modelos, 

a Privação Materna (PM) é considerada um dos modelos mais robustos e capazes 

de gerar um comportamento tipo-depressivo (BARREAU et al., 2004; RENTESI et 

al., 2013; RUTTER, 1995).  

Uma vez que a mãe representa a principal fonte de nutrição, calor, 

proteção e educação, essenciais para o desenvolvimento normal dos mamíferos, a 

chave do paradigma da privação materna é fundamentado na importância deste 

papel materno, bem como seus comportamentos, envolvendo aspectos da relação 

entre mãe e filho que perpassam a simples demanda nutricional (MACRÌ; LAVIOLA, 

2004; RÉUS et al., 2018; SCHMIDT et al., 2004). 

O modelo de privação materna consiste na retirada dos filhotes do 

habitat e depois colocados de volta após certo período (PLOTSKY; MEANEY, 1993). 

Este é um modelo mais robusto, pois causa um estresse maior nos filhotes, pois 

estes são retirados de seu habitat e colocados em um novo, enquando que no 

modelo chamado de Separação Materna tem-se apenas a retirada da mãe da caixa 
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e os filhotes são mantidos no mesmo ambiente (ABELAIRA; REUS; QUEVEDO, 

2013; VETULANI, 2013). 

O modelo original de privação materna consiste na retirada dos filhotes 

de seu habitat por um único período de 24h (OTELLA et al., 2013). Em ratos, o 

modelo é bem estabelecido sendo utilizado 3h de privação materna por dia. Em 

camundongos, existem diversas variações de modelos de privação materna, as 

diferenças vão desde modificações no tempo de privação de cuidado, na duração 

de dias, no início da privação materna, bem como nos procedimentos realizados 

(MARCO et al., 2013). São encontrados na literatura, a utilização de períodos de 

separação de 1 a 3 horas ao dia a partir do dia pós-natal (PND) 1 até o PND 14 ou 

até o PND 20-21 . (RÉUS et al., 2011). 

Diante disso, foi mostrado que períodos (1-24h) de privação materna 

durante as primeiras semanas de vida resultam em animais com sinais 

comportamentais e neuroendócrinos de estresse elevado (MARCO et al., 2015). 

Além disso, são observadas alterações comportamentais como: 

aumento no tempo de imobilidade no nado forçado, anedonia e um aumento do 

comportamento asioso (NEVES et al., 2015). Os animais submetidos à este mdelo, 

exibem aumento na reatividade do HHA ao estresse e, portanto, o modelo de 

privação materna em roedores é considerado hoje em dia como um modelo robusto 

de indução de depressão (SCHMIDT et al., 2004; WORKEL et al., 2001). Além 

disso, estudos mostram que machos são mais susceptíveis à privação materna do 

que as fêmeas (MARCO et al., 2015; VIVEROS et al., 2009; WIGGER; NEUMANN, 

1999). 

1.5  LPS e Depressão 

 

O LPS é também conhecido como endotoxina altamente tóxica e é 

proveniente da membrana celular de bactérias gram-negativas (TUIN; VLAG, 2006). 

É um agente pró-inflamatório e conhecidamente um ativador de imunidade inata, 

promovendo a ativação de micróglia (FERREIRA MELLO et al., 2013), ativação de 

macrófagos e consequente liberação de citocinas como IL-1, IL-6 e TNF-α, 

causando inflamação central crônica (DANTZER, 2001; DANTZER; KELLEY, 2007; 

HINES et al., 2013; PLATA-SALAM; LANGHANS, 1996). 

Vale destacar que a ansiedade e a depressão estão ligados a disbiose 
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intestinal humana com microbiota que secretam LPS no plasma, que em conjunto 

com a integridade comprometida da barreira intestinal tem manifestações 

sistêmicas, incluindo o cérebro (HINES et al., 2013; STEVENS et al., 2017). 

Diante disso, a administração de LPS já vem sendo mostrado como um 

forte indutor de respostas comportamentais tipo-depressivo quando administrado 

de forma aguda por via intraperitoneal em camundongos (CUSTÓDIO et al., 2013; 

FERREIRA MELLO et al., 2013; TOMAZ et al., 2014) e também promove 

desregulação do eixo HHA. Estudos mostram que o LPS promove efeitos tipo-

ansiedade em doses mais elevadas, observadas através de alterações nos testes 

de claro-escuro e testes em labirintos. Já em doses mais baixas (0,5mg/kg), é 

capaz de induzir o efeito tipo-depressivo em animais (BERKENBOSH; WOLVERS; 

DERIJK, 1991; CUSTÓDIO et al., 2013; DUNN, 2006; TOMAZ et al., 2014). 

 

1.6 O papel da micróglia na depressão 

 

 Microglia são os principais receptores de sinais inflamatórios periféricos à 

medida que chegam ao cérebro. Tais células, compartilham características com 

macrófagos e contribuem para a proteção imunológica no sistema nervoso central 

(SNC) (CHERRY; OLSCHOWKA; O’BANION, 2014). A polarização M1 / M2 da 

micróglia desempenha um papel importante no controle do equilíbrio entre promoção 

e supressão na inflamação (NAKAGAWA; CHIBA, 2014).  

 Microglia ativada pela via classica (polarização M1) inicia uma cascata 

inflamatória liberando citocinas, quimiocinas, prostaglandinas e espécies reativas de 

nitrogênio e oxigênio, implicando sua contribuição para a disfunção da rede neural 

no SNC. As citocinas incluem, IL-1, IL-6, TNF-α e Interferon gama (IFNγ) que 

induzem indoleamina 2,3 dioxigenase (IDO), a enzima responsável pela degradação 

do triptofano, o principal precursor da 5-HT (MITTELBRONN, 2014). 

 Por outro lado, microglia ativada pela via alternativa (polarização M2) pode 

expressar citocinas e receptores que são implicado na inibição da inflamação e na 

restauração da homeostase (MITTELBRONN, 2014).  
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 Figura 05 - Representação da ativação microglial M1 e M2. 

 

Fonte: (NAKAGAWA; CHIBA, 2014) 

 

 O estresse tem sido associado ao desenvolvimento de depressão clínica e 

evidências de estudos pré-clínicos sugere um papel da microglia na depressão e no 

estresse (JOCA et al., 2003; ROQUE; OCHOA-ZARZOSA; TORNER, 2016; 

ZUARDI, 2014). Ativação anormal de microglia e aumento do número de células 

microgliais foram observada na depressão e nos transtornos de ansiedade, embora 

seja ainda não seja esclarecido como isso se relaciona com as condições 

psicopatológicas (NAKAGAWA; CHIBA, 2014). Recentemente, depressão tem sido 

descrita como um distúrbio associado à alteração na ativação microglial (RÉUS et 

al., 2018). 
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2 JUSTIFICATIVA  

A depressão é um transtorno crônico e que pode ameaçar a qualidade de 

vida do indivíduo e da família (CHOPRA; KUMAR; KUHAD, 2011). De acordo com 

dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) esta patologia está entre as 

patologias prevalentes no mundo (BERTON; NESTLER, 2006). 

A elucidação da fisiopatologia da depressão constitui um desafio 

importante, não somente por ser considerada uma patologia com várias etiologias 

(KRISHNAN; NESTLER, 2008), mas também porque dificilmente um modelo animal 

consegue reproduzir os sintomas da depressão como o humor deprimido, a baixa 

auto estima e suicídio (DEUSSING, 2007). 

Diante disso, apesar de atualmente existirem diversos modelos para 

investigar os efeitos do estresse precoce no desenvolvimento, o entendimento deste 

modelo na indução da depressão ainda é bastante limitado. Tanto modelos animais 

quanto estudos clínicos têm sido utilizados na última década para desvendar os 

mecanismos envolvidos e buscar possíveis alvos moleculares que possam ser 

protagonistas na expressão de fenótipos comportamentais diferentes do que seria 

esperado na idade adulta e idosa de sujeitos saudáveis. 

Dentro desse contexto, o modelo animal de privação materna vem se 

destacando como um dos mais bem consolidados e utilizados.  Diversas evidências 

reforçam as associações encontradas entre o estresse pós-natal induzido pela 

privação materna e o desenvolvimento de comportamentos tipo ansiedade e 

depressão.  

Com o intuito de avançar nos conhecimentos acerca das consequências a 

longo prazo desencadeadas pela exposição a adversidades precoces de vida e de 

sua combinação com a exposição a fatores de risco ambientais em idades mais 

avançadas, questionou-se quais os efeitos comportamentais e neuroinflamatórios 

deste modelo na fase de senescência e se um desafio imune evidencia um efeito 

mais importante do que a privação materna sozinha, a médio e longo prazo, 

trazendo um modelo animal com maior validade translacional. 

O presente estudo é o primeiro que utiliza o modelo de privação materna 

juntamente com o desafio imune com LPS, demosntrando na fase adulta e na 

senescência a ativação microglial. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

 

- Estudar as consequências comportamentais e neuroinflamatórias do modelo 

animal de depressão induzido por privação materna associada ou não a desafio 

imune com LPS na vida adulta e senescência.  

 

3.2  Específicos 

 

- Investigar as alterações comportamentais tipo-depressivas relacionadas à 

privação materna, associada ou não a desafio imune com LPS, na vida adulta e 

senescência de camundongos; 

- Investigar as alterações comportamentais tipo-ansiedade relacionadas à 

privação materna, associada ou não a desafio imune com LPS, na vida adulta e 

senescência de camundongos; 

- Investigar as alterações comportamentais de memória relacionadas à privação 

materna, associada ou não a desafio imune com LPS, na vida adulta e 

senescência de camundongos; 

- Avaliar as alterações nos níveis de marcadores neuro-oxidativos hipocampais 

como atividade da MPO, MDA e GSH desencadeadas pela privação materna, 

associada ou não a desafio imune com LPS, na vida adulta e senescência de 

camundongos; 

- Avaliar as alterações nas concentrações de IL-4, IL-6 e TNFα no hipocampo e 

soro de animais submetidos à privação materna, associada ou não ao desafio 

imune com LPS, na vida adulta e senescência de camundongos. 

- Avaliar as alterações microgliais no hipocampo em animais submetidos à 

privação materna, associado ou não ao desafio imune com LPS, na vida adulta e 

senescência de camundongos. 
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4 METODOLOGIA 

4.1  Animais 

Foram utilizados camundongos C57BL/6 machos provenientes do biotério 

setorial do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal do 

Ceará. Os animais foram acondicionados em caixas de polipropileno (10 

camundongos) autoclaváveis 303 x 193 x 126 mm, que foram alocadas em estantes 

ventiladas. Os animais serão mantidos em condições controladas de temperatura 

(25 ± 2°C) com fotoperíodo de 12 horas de claro e 12 horas de escuro. Os animais 

tiveram acesso ad libitum à água potável da rede pública e foram alimentados com 

ração comercial ad libitum, atendendo as recomendações do National Research 

Council e do National Institute of Health. A água e a ração foram colocadas na grade 

acrílico na parte superior da gaiola. 

Antes da realização de qualquer experimento, os animais foram colocados no 

ambiente de trabalho com antecedência mínima de 1 hora à execução do protocolo 

experimental. Este estudo foi desenvolvido de acordo com a resolução 90/2004 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e aprovado pelo Comitê de Ética 

no Uso de Animais (CEUA) da UFC através do protocolo 37/2016, obedecendo aos 

princípios técnicos e éticos do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal.  

 

4.2 Modelo animal de depressão por privação materna 

 

O modelo animal de depressão por privação materna foi adotado no presente 

estudo conforme método descrito por Plotsky; Meaney (1993). O método consiste 

em retirar os filhotes da caixa, clocando-os em novas caixas com maravalha nova, 

diariamente, durante 60 minutos por 13 dias. As caixas com os filhotes ficavam em 

cima de uma manta térmica para manter a temperatura de 32ºC a 35ºC. No PND 25 

foi realizada a sexagem dos animais e desmame materno. 

 

4.3 Desafio dos animais com LPS 

Um dia antes dos testes comportamentais, grupos específicos receberam uma 

única injeção intraperitoneal (ip) de 0,5 μg / kg de LPS de E. coli (sorotipo 055: B5 
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purificado por extração com fenol da cepa CDC 1644-70, Sigma-Aldrich, EUA) ou 

solução salina estéril (grupos controle) em um volume de 20 μl / 5 g de peso 

corporal. As injeções foram dadas entre as 10h e as 12h. Estudos já demonstraram 

que esta dose é capaz de gerar efeitos tipo-depressivos (FERREIRA MELLO et al., 

2013; MELLO et al., 2018; RÉUS et al., 2015a)  

4.4 Procedimento Experimental 

 
Figura 6 – Esquema de tratamento dos grupos experimentais 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

No presente estudo, foram avaliados os efeitos da privação materna associado 

ou não com o desafio imune com LPS. Para tanto, os animais foram divididos em 

grupos controle e privação materna, conforme esquematizado na figura 2. O grupo 

privação materna foi separado diariamente da mãe por um período de 1h por 13 dias 

seguidos. No 25º dia, ambos os grupos eram desmamados e divididos em grupos 

experimentais e controle, para avaliação comportamental na fase adulta (60 DPN) 

ou idosa (180 DPN) da seguinte forma: 

i.  Grupo 1: Os animais não sofreram o processo de privação materna e foram 

avaliados na fase adulta sem o desafio imune com LPS, tendo recebido 

apenas a solução salina i.p. 

ii. Grupo 2: Os animais sofreram o processo de privação materna e foram 

avaliados na fase adulta sem o desafio imune com LPS, tendo recebido 

apenas a solução salina i.p. 

iii. Grupo 3: Os animais não sofreram o processo de privação materna e foram 

avaliados na fase adulta, sendo submetidos ao desafio imune com LPS um 

dia antes dos experimentos. 
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iv. Grupo 4: Os animais sofreram o processo de privação materna e foram 

avaliados na fase adulta, sendo submetidos ao desafio imune com LPS um 

dia antes dos experimentos. 

v. Grupo 5: Os animais não sofreram o processo de privação materna e foram 

avaliados na fase idosa sem o desafio imune com LPS, tendo recebido 

apenas a solução salina i.p. 

vi. Grupo 6: Os animais sofreram o processo de privação materna e foram 

avaliados na fase idosa sem o desafio imune com LPS, tendo recebido 

apenas a solução salina i.p. 

vii. Grupo 7: Os animais não sofreram o processo de privação materna e foram 

avaliados na fase idosa, sendo submetidos ao desafio imune com LPS um dia 

antes dos experimentos. 

viii. Grupo 8: Os animais sofreram o processo de privação materna e foram 

avaliados na fase idosa, sendo submetidos ao desafio imune com LPS um dia 

antes dos experimentos. 

4.5 Testes comportamentais  

Após 24 horas da administração de LPS, os animais foram submetidos 

aos testes comportamentais: nado forçado, preferência por sacarose, campo aberto, 

claro escuro, labirinto em Y e reconhecimento de objeto novo. Houve o intervalo de 1 

hora entre cada teste e após 24 horas foi realizado o teste de Nado Forçado. 

4.5.1 Nado forçado 

 

O Nado Forçado foi realizado com o objetivo de identificar os 

comportamentos tipo-depressão. Esse teste foi realizado de acordo com o modelo 

de (ALEXANDER et al., 1977). Os animais foram colocados no cilindro com água, 

sendo adotado 1 minuto de habituação e 5 minutos de teste, a duração total da 

imobilidade (em segundos) foi registrada durante cinco minutos. O camundongo foi 

considerado imóvel quando ele permaneceu flutuando passivamente em posição 

vertical, podendo fazer até leves movimentos para manter-se acima do nível da água.  

 

4.5.2 Preferência por Sacarose 

 

Para avaliar o comportamento de anedonia foi utilizado o teste de 
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preferência por sacarose conforme descrito por (MAO et al., 2009). Resumidamente, 

72 h antes do teste, os camundongos foram treinados para se adaptar 1% de 

solução de sacarose (p/v): duas garrafas de solução de sacarose a 1% foram 

colocadas em cada caixa e 24 h depois a garrafa com sacarose a 1% foi substituída 

por água da torneira, durante 24 h. Após a adaptação, os camundongos foram 

privados de comida e água durante 24 h. O teste de preferência por sacarose foi 

realizado às 9:00 horas. Os camundongos foram alojados em caixas individuais e 

estavam livres para acesso aos dois frascos contendo 100 ml de solução de 

sacarose (1% p/v) e 100 ml de água, respectivamente. Após 1 h, os volumes 

consumidos de solução de sacarose e água foram registados e a preferência de 

sacarose foi calculada pela seguinte fórmula: 

 

4.5.3 Campo Aberto 

 

Este teste foi utilizado para identificar comportamentos de ansiedade ou 

depressão (PRUT; BELZUNG, 2003).  Foi utilizado aparato em acrílico (paredes 

transparentes e fundo preto, dimensões 30x30x15), dividido em 9 quadrantes. A 

atividade exploratória do animal foi registrada durante 6 minutos e foi obtido o mapa 

da trajetória percorrida por cada animal na arena. Com o apoio do software foram 

avaliados automaticamente os seguintes parâmetros: distância total percorrida pelo 

animal (cm), número de transições entre os quadrantes da arena (crossings) e 

número de entradas na zona central. O teste foi realizado em uma sala com som 

atenuado, na condição de baixa intensidade de luz vermelha, gravado e analisado 

utilizando o software SMART video tracking versão 3.0.03 da Panlab Harvard 

Apparatus®.  

Os roedores, espontaneamente, preferem a periferia do aparato à região 

central da arena e esse comportamento é denominado tigmotaxia (CAMPOS et al., 

2013). Dessa forma, o aumento da permanência do animal na região central do 

aparato é indicativo de atividade ansiolítica (PRUT; BELZUNG, 2003). 

Foi realizada a assepsia do aparato com álcool etílico a 10% entre um animal 

e outro. 

 



 

30 

 

4.5.4 Teste Claro/Escuro 

 

O teste claro / escuro é baseado na aversão inata de roedores a áreas 

iluminadas e no comportamento exploratório espontâneo de roedores em resposta a 

estressores moderados, isto é, ambiente novo e luz (CRAWLEY; GOODWIN, 1980; 

HASCOËT; BOURIN, 2009). Uma situação de conflito natural ocorre quando um 

animal é exposto a um ambiente desconhecido ou novos objetos. O conflito é entre a 

tendência para explorar e a tendência inicial para evitar o desconhecido (neofobia).  

O utilizado aparelho consistia em duas caixas de polivinilcloreto (20 x 20 x 14 

cm) cobertas com acrílico. Um de essas caixas estavam escurecidas e a outra 

encontrava-se exposta à luz. Um túnel de 7 x 10 cm ligava a caixa escura à 

iluminada. Neste teste, o animal é colocado na parte clara e são avaliados os 

parâmetros por 5 minutos: tempo de latência, tempo na parte escura e número total 

de entradas na parte escura. Durante a observação, o experimentador sentou-se 

sempre no mesmo lugar, ao lado do aparelho.  

 

4.5.5 Labirinto em Y 

 

Um labirinto em Y feito de acrílico preto foi usado para testar a memória de 

trabalho espacial de curto prazo (BELFORTE et al., 2010). O procedimento de teste 

foi baseado no de (SARTER; BODEWITZ; STEPHENS, 1988). Como o labirinto Y é 

baseado na tendência dos roedores a explorar novos ambientes, para manter a 

tarefa nova. Para a sessão de teste, cada rato foi colocado no final de um braço e foi 

autorizado a mover-se livremente pelo labirinto para uma sessão de teste de 6 min. 

O número de alternâncias máximas foi o número total de braços inseridos menos 2, 

e a alternância percentual foi calculada como (alternações reais / alternações 

máximas) × 100.  

 

 

4.5.6 Reconhecimento do objeto novo  

 
O NOR foi realizado com o objetivo de avaliar a capacidade de memorizar e 

reconhecer objetos, novos e já conhecidos. Embora parâmetros como atenção e 
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ansiedade também possam ser avaliados por esse teste (ANTUNES; BIALA, 2012; 

GOULART et al., 2010), ele tem sido amplamente utilizado para investigação de 

alterações na memória, sobretudo no que diz respeito à memória de reconhecimento, 

e para esse fim será utilizado nesse estudo.  

  O teste consiste em três etapas: habituação, familiarização e fase teste, 

executadas de acordo com (ENNACEUR; DELACOUR, 1988) e adaptadas por 

Taglialatela et al. (2009), que serão discriminadas a seguir.  

 Cada animal foi, primeiramente, habituado em uma arena de campo aberto 

vazia (aparato em acrílico com paredes transparentes e fundo preto, de dimensões 

30x30x15), por 5 minutos. Após 15 minutos, os animais foram submetidos à fase de 

familiarização, na qual foram expostos exatamente no meio da caixa, paralelos, e a 

10 cm das paredes laterais a dois objetos iguais A1 e A2, denominados de objetos 

familiares, por 5 minutos. Nesse contexto, Ennanceur e Delacour (1988) definiram 

como exploração o direcionamento do focinho para o objeto a uma distância de 2 cm 

ou menos dele, como também tocá-lo com o focinho ou cheirá-lo. Após um período 

de 15 minutos, eles retornaram para a arena, na qual havia dois objetos, um idêntico 

ao familiar (mas não previamente usado) e outro novo (B1). Assim, foi permitido aos 

animais explorarem o ambiente por 5 minutos, nos quais a quantidade de tempo 

explorando cada objeto foi registrada. Os objetos familiar e novo foram alternados de 

posição para cada animal testado, e foi feita assepsia dos objetos e da arena com 

álcool 10% entre os ensaios.   

Para a análise dos resultados foi utilizado a % tempo no objeto novo, que é 

calculada pela fórmula TB1 / TB1+TA1, onde TB1 é o tempo gasto pelo animal para 

explorar o objeto novo e TA1 é o tempo gasto para explorar um objeto familiar. 

4.6  Parâmetros neuroquímicos 

 

4.6.1 Dissecação das áreas cerebrais  

Após o último dia de observação comportamental os animais foram 

sacrificados por decapitação com uso de guilhotina e os cérebros foram retirados e 

rapidamente colocados sobre papel alumínio em uma placa de Petri com gelo. A 

área cerebral hipocampo foi dissecada e as amostras foram colocadas em 

eppendorfs, sob gelo, pesadas e armazenadas a -70°C para uso posterior 

(HEFFNER; HARTMAN; SEIDEN, 1980).  
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4.6.2 Determinação de parâmetros de estresse oxidativo  

4.6.2.1 Avaliação da Atividade da Mieloperoxidase 

A atividade extracelular de Mieloperoxidase (MPO) fornece uma estimativa do 

estresse oxidativo em doenças inflamatórias (PULLI et al., 2013). Para a 

determinação da atividade desta enzima, a atividade da peroxidase com 3,3 ', 5,5' -

tetrametilbenzidina (TMB) foi medida como descrito por (SASAGAWA; FUJIKURA, 

1983). A absorvância foi medida a 450 nm para estimar a atividade de MPO (U MPO 

/ min / mg de tecido).  

  

4.6.2.2 Avaliação da peroxidação lipídica 

O grau de lipoperoxidação nas áreas cerebrais foi medido através da 

determinação dos níveis de malonildialdeído (MDA), conforme o método de 

Matsumoto et al. (1999) seguindo o protocolo a seguir.  

Foram preparados os homogenatos das áreas cerebrais a 10% em tampão 

fosfato de potássio monobásico 50 mM, pH 7,4 e 63μL destes foram adicionados a 

100 μL de ácido perclórico 35% em tubos eppendorf, que foram centrifugados a 

10000 rpm por 10 minutos a 4ºC. Em seguida 150 μL do sobrenadante foram 

adicionados a 50 μL de ácido tiobarbitúrico 1,2%, que ficaram em banho-maria a 

95ºC por 30 minutos. Por fim, 150 μL da mistura foram adicionados aos poços da 

placa de ELISA e, posteriormente, foi feita a leitura a 535nm. Os resultados foram 

expressos em µg de MDA/g de tecido. 

 

4.6.2.3 Determinação da concentração de glutationa reduzida (GSH) 

Os níveis de GSH foram avaliados para estimar defesas endógenas contra o 

estresse oxidativo. O método é baseado na reação de reagente de Ellman (DTNB), 

com grupos tiol livres. Foram retirados 400μL do homogenato e adicionados a 320μL 

de água destilada e mais 80μL de ácido tricloroacético a 50%. O material foi 

centrifugado a 3000 rpm por 15 minutos. Em seguida foram recolhidos 400μL do 

sobrenadante e acrescidos 800μL de tampão Tris-HCl 0,4M, pH 8,9 e mais 20μl de 

DTNB 0,01M aos poços da placa de ELISA e após 1 minuto da reação foi feita a 

leitura da coloração a 412nm (LINDSAY, 1968). A concentração de glutationa 

reduzida foi expressa em µg de GSH/g de tecido, tendo por base uma curva padrão. 
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4.6.3 Dosagem de IL-4 e IL-6 e TNF-α 

As citocinas foram determinados em cada amostra por imunoensaios 

enzimáticos de acordo com as instruções do fabricante (R & D systems, Minneapolis, 

MN, EUA). Os resultados foram expressos como pg / g de tecido húmido. 

 

4.6.4 Coloração por imunofluorescência para Iba-1 
 
Os camundongos de cada grupo foram anestesiados com mistura de xilazina 

e cetamina (10 mg/kg e 40 mg/kg, intraperitoneal) e perfundidos transcardiacamente 

com 0,1 M de tampão de fosfato salino (PBS, pH 7,2), seguido por paraformaldeído 

a 4% em PBS. Os cérebros foram removidos e pós-fixados em 4% de PAF por 2 h e 

crioprotegidos por incubação em 30% sucrose/0,1 M de tampão fosfato. Uma vez 

retirados desta solução, os cérebros foram embebidos em Tissue-Tek (Sakura-

Américas, EUA), congeladas a - 21ºC. Os cérebros foram cortados em seções 

coronais de 15µm, utilizando um Criostato CM1850 para cortes em congelação e 

acessórios da marca Leica Mikrosysteme. Fatias de todo o hipocampo foram 

recolhidas em série e armazenadas em placas de imunohistoquímica de 24 poços, 

na forma de secções flutuantes imersas em PBS com 0,01% de NaN3 (azida de 

sódio, em pó a partir de Sigma-Aldrich™, EUA), sendo posteriormente lavadas 

novamente em PBS, fixadas e montadas em lâminas silanizadas.  

Os cortes por sua vez passaram pelo processo de recuperação antigênica, 

sendo posteriormente realizada a imunomarcação de acordo com protocolo padrão, 

onde seções cerebrais foram incubadas com anticorpo de coelho policlonal anti-Iba1 

(MNK 4428, Wako pure Chemicals, Neuss, Germany) diluído na proporção de 1:500 

em PBS com albumina sérica bovina a 5% (HARRISON et al., 2007). Os cortes 

permanceram incubados nesse anticorpo por 12 horas a 4°C, sendo 

subsequentemente incubadas com o anticorpo secundário anti-rabbit IgG-Alexa-488 

(Invitrogen, USA), diluído na proporção de 1:400 em PBS com albumina sérica 

bovina a 5%  (Invitrogen, Karlsruhe, Germany) por 2 horas em temperatura 

ambiente (25°C) (AHMED et al., 2007). Por fim os cortes foram marcados com 2-(4-

Amidinophenyl)-6-indolecarbamidine dihydrochloride (DAPI) (SigmaAldrich, USA) por 

20 minutos segundo orientações do fabricante, para marcação nuclear. As lâminas 

foram então montadas com solução anti-desbotamento ProlongGold (Invitrogen, 

USA) e fotografadas, na magnificância de 10x e de 20x em leitor de lâminas e 
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microplacas Cytation 3 ImageReader (Biotek Instruments). A análise das imagens foi 

realizada com o Software Fiji ImageJ® versão para windons, sendo feita a 

quantificação de micróglia por fatia cerebral nas regiões CA1, CA2, CA3 e GD.   

 

4.7 Análise estatítica 

 

A análise dos dados foi realizada através do software SPSS versão 21 para 

Mac. Os resultados foram expressos como média ± EPM e foram avaliados por 

análise de variância (ANOVA) de três vias, seguido pelo teste de Bonferroni para 

comparações múltiplas. Foram considerados 3 parâmetros: Idade (Adulto e Idoso), 

desafio com LPS (Salina e LPS) e Cuidado Materno (Controle e Privação Materna). 

As diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando p<0,05. 
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5 RESULTADOS  

5.1 Avaliação comportamental 

 
5.1.1 Efeito da Privação Materna, associada ou não ao desafio imune com LPS, 

nos estágios de vida adulto e senescência no teste de Nado Forçado  

 

Como mostra a figura 7, foi observada uma interação de duas vias entre idade 

e cuidado materno [ANOVA: F(1,64) = 7,465; p= 0,008] e do desafio e cuidado 

materno [F(1,64)= 6,931, p=0,011] na análise do nado forçado. No teste de 

comparações múltiplas de Bonferroni, ao se comparar os grupos adulto salina é 

possível observar que a privação materna foi capaz de aumentar significamente o 

tempo de imobilidade (p<0,01).  

Além disso, a privação materna associada ao desafio imune com LPS foi mais 

efetiva em aumentar o tempo de imobilidade dos animais adultos, quando 

comparado ao grupo adulto que recebeu o LPS, mas não sofreu a privação materna 

(p<0,0001). Este fato também foi encontrado nos animais senescentes que 

receberam o LPS, onde os animais que sofreram a privação materna obtiveram um 

tempo de imobilidade significativamente maior do que os animais que não sofreram 

a privação materna (p<0,05). 

Ao campararmos o grupo adulto salina privação materna com o grupo idoso 

salina privação materna é possível notar que o tempo de imobilidade foi reduzido 

nos animais idosos (p<0,05). Fato semelhante foi encontrado nos grupos adulto 

privação materna com LPS e idoso/privação materna com LPS (p<0,0001). 
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Figura 7 – Privação Materna aumenta o tempo de imobilidade no teste de nado 

forçado em animais desafiados ou não com LPS 

N ã o  P r iva d o P r iva d o  

0

2 5

5 0

7 5

1 0 0

1 2 5

1 5 0

T
e

m
p

o
 d

e
 I

m
o

b
il

id
a

d
e

 (
s

)

Im o b ilid a d e  -  N F

S a lin a  A d u lto

L P S  A d u lto

S a lin a  Id o s o

L P S  id o s o

*

*

* * * *

*

**

* * * *

* *

 
  

Os resultados são expressos como a média±EPM (n= 8-12 animais/grupo). A análise estatística foi 

determinada por ANOVA de três vias, seguido pelo teste de Bonferroni.  Modelo de depressão 

induzido por privação materna por 1h/dia por 13 dias. Animais na fase adulta (PN60) e senescência 

(PN180) submetidos ao desafio imune com LPS (0,5mg/kg, i.p)  

 
 

5.1.2 Efeito da Privação Materna, associada ou não ao desafio imune com LPS, 

nos estágios de vida adulto e idoso no teste de Preferência pela Sacarose 

 

Como mostra a figura 8, no teste de preferência pela sacarose foi observado 

uma relação significativa entre os parâmetros desafio com LPS x Cuidado materno 

[ANOVA: F(1,56) = 6.353; P = 0.015]. O teste de comparações múltiplas de 

Bonferroni, evidenciou diferença significativa de consumo de sacarose entre o 

grupos adulto não privado salina e o grupo adulto não privado que recebeu o desafio 

imune com LPS (p<0,01). 

A privação isoladamente reduziu significativamente a preferência por sacarose 

dos animais adulto salina, comparado ao grupo que não foi privado (p<0,05). Além 

disso, nos animais idosos o LPS isoladamente reduziu a preferência de sacarose do 
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grupo idoso não privado, comparado ao grupo idoso não privado salina (p<0,01), 

assim como a privação materna isoladamente também foi capaz de gerar o mesmo 

efeito nos animais salina idoso privado comparado ao grupo salina idoso não privado 

(p<0,01). 

 

Figura 8 – Privação Materna diminui a preferência pela sacarose no Teste de 

Preferência pela Sacarose em animais desafiados ou não com LPS 
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Os resultados são expressos como a média±EPM (n= 8-12 animais/grupo). A análise estatística foi 

determinada por ANOVA de três vias, seguido pelo teste de Bonferroni.  Modelo de depressão 

induzido por privação materna por 1h/dia por 13 dias. Animais na fase adulta (PN60) e senescência 

(PN180) submetidos ao desafio imune com LPS (0,5mg/kg, i.p)  

 

 

5.1.3 Efeito da Privação Materna, associado ou não ao desafio imune com LPS, 

nos estágios de vida adulto e senescência no teste Campo Aberto 

 
As figuras 9A, 9B, 9C e 9D mostram os parâmetros distância total percorrida, 

tempo no centro, distância no centro e total de entradas no centro no teste campo 

aberto, respectivamente. A figura 9A traz uma relação significativa entre idade e 

desafio por LPS F(1,40) = 3,997; P = 0.025]. No teste de comparações múltiplas é 

possível observar diferença significativa entre o grupo salina idoso não privado e o 

grupo LPS idoso privado (p<0,05). 
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A figura 9B mostra uma relação significativa entre Idade x Cuidado Materno 

[ANOVA: F(1,40) = 5.848; P = 0.0202] e no entando no teste de Bonferroni foi 

encontrado uma diferença significativa entre os grupos salina adulto não privado e o 

grupo salina idoso não privado (p<0,05). 

A partir da figura 9C é possível notar uma relação significativa entre Desafio 

com LPS x Idade [ANOVA: F(1,40) = 4.343; P = 0.0436] e não foi possível identificar 

diferenças significativas entre os grupos no teste de comparações múltiplas. 

A figura 9D mostra que houve diferença significativa entre as variáveis Desafio 

com LPS x Idade [ANOVA: F(1,40) = 4.046; P = 0.05]. Além disso, o teste de 

Bonferroni mostra diferença estatística entre os grupos salina adulto não privado e o 

grupo salina idoso não privado (p<0,05). 
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Figura 9 – Efeitos da Privação Materna, associado ou não ao desafio imune com 

LPS, nos estágios de vida adulta e idosa nos parâmetros (A) distância total 

percorrida. (B) tempo no centro, (C) distância no centro e (D) total de entradas no 

centro no teste Campo Aberto. 
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Os resultados são expressos como a média±EPM (n= 8-12 animais/grupo). A análise estatística foi 

determinada por ANOVA de três vias, seguido pelo teste de Bonferroni.  Modelo de depressão 

induzido por privação materna por 1h/dia por 13 dias. Animais na fase adulta (PN60) e senescência 

(PN180) submetidos ao desafio imune com LPS (0,5mg/kg, i.p)  
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5.1.4 Efeito da Privação Materna, associada ou não ao desafio imune com LPS, 

nos estágios de vida adulta e senescência no teste de Claro/Escuro 

 

As figuras 10A, 10B e 10C mostram os parâmetros tempo de latência, tempo 

no escuro e total de entradas no teste Claro/Escuro, respectivamente. A figura 10A 

mostra uma relação significativa entre os três parâmetros (Desafio com LPS x Idade 

x Cuidado Materno) [ANOVA: F(1, 58) = 6,061; P = 0.017]. Além disso, o grupo que 

idoso não privado que foi submetido ao desafio com LPS mostra diferença 

estatisticamente maior no tempo de latência do que o grupo adulto sob as mesmas 

condições (p<0,05). Outro resultado significativo é encontrado ao comparar os 

grupos salina idoso não privado e o grupo salina idoso privado, onde é possível 

observar que a privação matern, aumenta o tempo de latência (p<0,01). 

Ainda observando a figura 10A foi encontrado uma diferença estatística 

significativa entre o grupo salina adulto privado e o grupo salina idoso privado, 

mostrando que na fase idosa o tempo de latência foi reduzido (p<0,05). Além idso, o 

grupo LPS idoso privado teve tempo de latência significativamente menor do que o 

grupo Lps adulto privado (p<0,01) e este último apresentou tempo de latência 

significativamente maior do que o grupo salina idoso privado (p<0,0001). 

A partir da figura 10B é possível observar o efeito significante dos fatores 

Idade x Cuidado Materno [ANOVA: F(1,58) = 19.36; p < 0.0001]. Nesta figura, ao 

comparar os grupos salina idoso não privado e salina idoso privado, pode-se 

constatar que a privação materna foi capaz de aumentar significamente o tempo no 

escuro (p<0,0001), fato este notável comparando-se também os grupos LPS idoso 

não privado e LPS idoso privado (p<0.0001). Além disso, o fator idade também foi 

capaz se mostrou importante aumentando o tempo no escuro ao comparar os 

grupos salina adulto privado e o grupo salina idoso privado (p<0,0001). Vale 

salientar também que o grupo LPS idoso privado teve tempo no escuro 

significativamente menor do que o grupo salina idoso privado (p<0,01). 

A figura 10C trás o número total de entradas na caixa escura de cada grupo. 

Neste teste não houve interação significativa entre nenhum dos parâmetros 

avaliados.  
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Figura 10 – Efeitos da Privação Materna, associado ou não ao desafio imune com 

LPS, nos estágios de vida adulta e idosa nos parâmetros (A) tempo de latência, (B) 

tempo no escuro, (C) total de entradas no teste Claro/Escuro 
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Os resultados são expressos como a média±EPM (n= 8-12 animais/grupo). A análise estatística foi 

determinada por ANOVA de três vias, seguido pelo teste de Bonferroni.  Modelo de depressão 

induzido por privação materna por 1h/dia por 13 dias. Animais na fase adulta (PN60) e senescência 

(PN180) submetidos ao desafio imune com LPS (0,5mg/kg, i.p)  
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5.1.5 Efeito da Privação Materna, associada ou não ao desafio imune com LPS, 

nos estágios de vida adulto e senescência no teste de Labirinto em Y 

 
A figura 11 mostra que no teste de labirinto em Y não houve relação 

estatisticamente significativa em nenhum dos parâmetros Idade, Cuidado Materno e 

Tratamento com LPS. Além disso, não apresenta diferenças estatísticas 

significativas ao comparar os grupos entre si. 

 

 
Figura 11 –Privação Materna, associado ou não ao desafio imune com LPS, nos 

estágios de vida adulta e idosa não afeta a memória de trabalho no teste de Labirinto 
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Os resultados são expressos como a média±EPM (n= 8-12 animais/grupo). A análise estatística foi 

determinada por ANOVA de três vias, seguido pelo teste de Bonferroni.  Modelo de depressão 

induzido por privação materna por 1h/dia por 13 dias. Animais na fase adulta (PN60) e senescência 

(PN180) submetidos ao desafio imune com LPS (0,5mg/kg, i.p)  
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5.1.6 Efeito da Privação Materna, associado ou não ao desafio imune com LPS, 

nos estágios de vida adulto e idoso no teste de Reconhecimento do 

Objeto Novo 

A figura 12 mostra que no teste de Reconhecimento do Objeto novo não houve 

relação estatisticamente significativa em nenhum dos parâmetros Idade, Cuidado 

Materno e Tratamento com LPS. Além disso, não apresenta diferenças estatísticas 

significativas ao comparar os grupos entre si. 

 

Figura 12 – Privação Materna, associado ou não ao desafio imune com LPS, nos 

estágios de vida adulta e idosa não altera a memória de reconhecimento no teste de 

Reconhecimento do Objeto Novo 
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Os resultados são expressos como a média±EPM (n= 8-12 animais/grupo). A análise estatística foi 

determinada por ANOVA de três vias, seguido pelo teste de Bonferroni.  Modelo de depressão 

induzido por privação materna por 1h/dia por 13 dias. Animais na fase adulta (PN60) e senescência 

(PN180) submetidos ao desafio imune com LPS (0,5mg/kg, i.p)  
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5.2 Avaliação Neuroquímica 

5.2.1 Efeito da Privação Materna, associada ou não ao desafio imune com LPS, 

nos estágios de vida adulta e senescência na determinação dos níveis de 

mieloperoxidase (MPO) no hipocampo 

 

A partir da figura 13 é possível observar uma interação significativa entre os 

três fatores Exposição ao LPS x Idade x Cuidado Materno [ANOVA: F(1,31) = 8.888; 

p = 0.006]. A privação materna foi capaz de aumentar significamente os níveis de 

MPO nos animais adultos que não foram submetidos ao desafio com LPS, quando 

comparados aos animais que não foram privados (p<0,05). Este fato também foi 

notado na fase idosa ao comparar o grupo LPS idoso não privado com o grupo LPS 

idoso privado (p<0,01). 

Também é possível observar um redução significativa da atividade MPO em 

animais idosos, não submetidos ao desafio imune com LPS que sofreram privação 

materna, quando comparados com os animais adultos que passaram pelas mesmas 

condições (p<0,05). Além disso, o grupo LPS idoso privado obteve níveis de MPO 

significativamente mais elevados do que o grupo adulto LPS privado (p<0,01). 

 

Figura 13 – Privação Materna aumenta a atividade de MPO no hipocampo de 

camundongos adultos sem desafio imune e em idosos com desafio imune 
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Os resultados são expressos como a média±EPM (n= 4-6 animais/grupo). A análise estatística foi 

determinada por ANOVA de três vias, seguido pelo teste de Bonferroni.  Modelo de depressão 

induzido por privação materna por 1h/dia por 13 dias. Animais na fase adulta (PN60) e senescência 

(PN180) submetidos ao desafio imune com LPS (0,5mg/kg, i.p)  

 

5.2.2 Efeito da Privação Materna, associada ou não ao desafio imune com LPS, 

nos estágios de vida adulta e idosa na determinação dos níveis de 

malonildialdeído (MDA) no hipocampo 

A figura 14 mostra interação significativa entre os três fatores, desafio com 

LPS x Idade x Cuidado Materno [ANOVA: F(1,40) = 4.727; p = 0.0357]. A privação 

materna, em animais adultos submetidos ao desafio imune com LPS foi capaz de 

aumentar de forma significativa os níveis de MDA quando comparados com o grupo 

não privado submetido ao LPS (p<0,01). Este fato também foi observado quando 

comparados os grupos idosos submetidos ao desafio com LPS privado e não 

privado (p<0,0001). Além disso, é possível identificar que o grupo Idoso que sofreu 

apenas privação materna obteve níveis significamente baixos quando comparado 

com o grupo idoso que sofreu privação materna e o tratamento com LPS (p < 

0.0001). 

A mesma figura mostra ainda que o grupo LPS adulto privado obteve níveis 

de MDA significativamente mais elevados do que o grupo salina adulto privado 

(p<0,0001). Por último, o grupo LPS idoso privado apresentou níveis 

estatisticamente mais elevados de MDA do que o grupo LPS adulto privado (p<0,05). 
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Figura 14 – Privação Materna aumenta os níveis de MDA no hipocampo de 

camundongos submetidos ao desafio imune com LPS 
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Os resultados são expressos como a média±EPM (n= 4-6 animais/grupo). A análise estatística foi 

determinada por ANOVA de três vias, seguido pelo teste de Bonferroni.  Modelo de depressão 

induzido por privação materna por 1h/dia por 13 dias. Animais na fase adulta (PN60) e senescência 

(PN180) submetidos ao desafio imune com LPS (0,5mg/kg, i.p)  

 
 
5.2.3 Efeito da Privaçào Materna, associada ou não ao desafio imune com LPS, 

nos estágios de vida adulta e idosa na determinação dos níveis de 

Glutationa Reduzida (GSH) no hipocampo 

A figura 15 mostra o efeito significante do Desafio com LPS x Idade [ANOVA: 

F(1,40) = 16.94; p = 0.0002] e também entre Desafio com LPS x Cuidado Materno 

[ANOVA: F(1,40) = 6.775; p = 0.0129]. Nesta figura, é possível observar que o 

grupos LPS adulto não privado obteve níveis de GSH significativamente mais 

reduzidos do que o grupo LPS adulto não privado (p<0,0001). Esta achado também 

é observado ao comparar os grupos idosos que passaram pelas mesmas 

circuntâncias dos grupos adultos citados anteriormente (p<0,0001). 

Também é possível constatar que os animais idosos não submetidos ao LPS 

apresentam níveis mais elevados de GSH quando comparados com os grupos 

adultos sejam grupos que passaram pela provação materna (p<0,0001), sejam 
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grupos que não passaram pela privação materna (p<0,0001). 

O grupo salina idoso privado apresentou níveis reduzidos de GSH quando 

comparado ao grupo salina idoso não privado (p<0,01) e níveis mais elevados 

quando comparado com o grupo LPS idoso privado (p<0,0001). Além disso, o 

grupos LPS adulto privado apresentou níveis mais elevados de GSH comparado ao 

grupo salina adulto privado (p<0,0001). 

 
 
Figura 15 – Privação Materna reduz a produção de GSH em hipocampo de 

camundongos idosos não submetidos ao desafio imune com LPS 
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Os resultados são expressos como a média±EPM (n= 4-6 animais/grupo). A análise estatística foi 

determinada por ANOVA de três vias, seguido pelo teste de Bonferroni.  Modelo de depressão 

induzido por privação materna por 1h/dia por 13 dias. Animais na fase adulta (PN60) e senescência 

(PN180) submetidos ao desafio imune com LPS (0,5mg/kg, i.p)  
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5.2.4 Efeito da Privação Materna, associada ou não ao desafio imune com LPS, 

nos estágios de vida adulta e senescência na determinação dos níveis de 

IL-4 no soro e no hipocampo 

As figuras 16A e 16B mostram os níveis de IL-4 no soro e no hipocampo, 

respectivamente. Na figura 12A é possível observar uma relação significativa entre 

Desafio com LPS x Idade [ANOVA: F(1,32) = 14.39; p = 0.001]. No teste de 

Bonferroni foi possível constatar que o grupo salina adulto não privado obteve níveis 

de IL-4 no hipocampo significativamente reduzios comparado ao grupo LPS adulto 

não privado (p<0,0001) e este último obteve níveis significativamente elevados de 

IL-4 quando comparado com o grupo LPS idoso não privado (p<0,0001).  

O grupo LPS adulto privado apresentou níveis estatisticamente elevados de IL-

4 quando comparado com os grupos salina adulto privado (p<0,0001) e LPS idoso 

privado (0,0001). 

A figura 16B não houve interação significativa entre os fatores estudados.  
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Figura 16 – Efeitos da Privação Materna, associado ou não ao desafio imune com 

LPS, nos estágios de vida adulta e idosa na determinação dos níveis de IL-4 no 

hipocampo (16A) e no soro (16B) 
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Os resultados são expressos como a média±EPM (n= 4-6 animais/grupo). A análise estatística foi 

determinada por ANOVA de três vias, seguido pelo teste de Bonferroni.  Modelo de depressão 

induzido por privação materna por 1h/dia por 13 dias. Animais na fase adulta (PN60) e senescência 

(PN180) submetidos ao desafio imune com LPS (0,5mg/kg, i.p)  
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5.2.5 Efeito da Privação Materna, associada ou não ao desafio imune com LPS, 

nos estágios de vida adulta e senescência na determinação dos níveis de 

IL-6 no soro e no hipocampo 

As figuras 17A e 17B mostram os níveis de IL-6 no hipocampo e no soro, 

respectivamente. Na figura 13A é possível observar uma interação significativa entre 

os três fatores Desafio com LPS x Idade x Cuidado Materno [ANOVA: F(1,32) = 12; p 

= 0.0015]. No teste de Bonferroni foi possível constatar que o grupo salina adulto 

não privado obteve níveis de IL-6 no hipocampo significativamente mais elevados do 

que o grupo salina idoso não privado (p<0,0001). Este útimo apresentou níveis de 

IL-6 no hipocampo significativamente reduzidos quando comparado com o grupo 

LPS idoso não privado (p<0,0001) 

É possível notar também que o grupo salina adulto não privado apresentou 

níveis de IL-6 no hipocampo significativamente mais elevados do que o grupo salina 

adulto privado (p<0,01). Além disso, o grupo salina adulto privado também 

apresentou níveis reduzidos de IL-6 quando comparado com o grupo LPS adulto 

privado (p<0,01). 

Vale ressaltar ainda que o grupo LPS idoso privado apresentou aumento dos 

níveis de IL-6 quando comparado com o grupo salina idoso privado (p<0,01). 

A análise de 3 vias na figura 17B mostrou que não houve interação significativa 

entre os três fatores. 
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Figura 17 – Efeitos da Privação Materna, associado ou não ao desafio imune com 

LPS, nos estágios de vida adulta e idosa na determinação dos níveis de IL-6 no 

hipocampo (13A) e no soro (13B) 
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Os resultados são expressos como a média±EPM (n= 4-6 animais/grupo). A análise estatística foi 

determinada por ANOVA de três vias, seguido pelo teste de Bonferroni.  Modelo de depressão 

induzido por privação materna por 1h/dia por 13 dias. Animais na fase adulta (PN60) e senescência 

(PN180) submetidos ao desafio imune com LPS (0,5mg/kg, i.p)  
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5.2.6  Efeito da Privação Materna, associada ou não ao desafio imune com LPS, 

nos estágios de vida adulta e senescência na determinação dos níveis de 

TNFα no soro e no hipocampo 

 

As figuras 18A e 18B mostram os níveis de TNFα no hipocampo e no soro, 

respectivamente. Na figura 15A é possível observar uma interação significativa entre 

os fatores Idade x Cuidado Materno [ANOVA: F(1,32) = 18,085; p <0,0001]. No teste 

de Bonferroni foi possível constatar que o grupo LPS adulto não privado obteve 

níveis de TNFα no hipocampo significativamente mais elevados do que o grupo 

salina adulto não privado (p<0,0001). Este útimo apresentou níveis de TNFα no 

hipocampo significativamente elevados quando comparado com o grupo idoso não 

privado salina (p<0,001). 

É possível notar também que o grupo salina adulto privado apresentou níveis 

de TNFα no hipocampo significativamente rezudidos do que o grupo LPS adulto 

privado (p<0,001). Além disso, o grupo LPS adulto privado apresentou níveis 

significativamente mais elevados de TNFα quando comparado com o grupo LPS 

idoso privado (p<0,0001). 

Vale ressaltar ainda que o grupo LPS idoso não privado apresentou aumento 

dos níveis de TNFα quando comparado com o grupo salina idoso não privado 

(p<0,001). Por fim, o grupo adulto LPS não privado apresentou níveis 

significativamente reduzidos comparado ao grupo adulto LPS privado (p<0,0001), o 

mesmo ocorre com os grupos adulto salina controle e adulto salina privado 

(p<0,0001). 

A análise de 3 vias na figura 18B mostrou que não houve interação significativa 

entre os três fatores. 
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Figura 18 –Privação Materna aumenta os níveis de TNF-α em camundongos adultos 

submetidos ou não ao desafio imune com LPS, mas não em camundongos idosos 
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Os resultados são expressos como a média±EPM (n= 4-6 animais/grupo). A análise estatística foi 

determinada por ANOVA de três vias, seguido pelo teste de Bonferroni.  Modelo de depressão 

induzido por privação materna por 1h/dia por 13 dias. Animais na fase adulta (PN60) e senescência 

(PN180) submetidos ao desafio imune com LPS (0,5mg/kg, i.p)  

 

 

5.3 Efeito da Privação Materna, associada ou não ao desafio imune com LPS, 

nos estágios de vida adulta e senescência na Ativação Microglial 

As figuras 19A, 19B, 19C e 19D mostram a ativação microglial no hipocampo 

nas regiões CA1, CA2, CA3 e GD, respectivamente. Na figura 19A é possível 

observar uma interação significativa entre os três fatores Idade x Desafio com LPS x 

Cuidado Materno [ANOVA: F(1,24) = 38,72; p <0,0001]. No teste de Bonferroni foi 

possível constatar que o grupo adulto LPS privado obteve ativação microglial na 

região CA1 significativamente mais elevada do que o grupo adulto salina privado 

(p<0,0001). O grupo idoso salina não privado obteve ativação microglial 

significativamente menor que o grupo idoso LPS não privado (p<0,0001). Ao 

comparar os grupos adulto LPS não privado com o grupos idoso LPS não privado, é 

possível constatar que o último possuiu níveis de ativação microglial 

significativamente mais elevados (p<0,0001). O grupo adulto salina privado 

apresentou redução da ativação microglial quando comparado ao grupo idoso salina 

privado (p<0,0001). 

Ainda observando a figura 19A é possível observar que o grupo adulto LPS não 

privado obteve ativação microglial significativamente reduzida quando comparado ao 

grupo adulto LPS privado (p<0,0001). Além disso, o grupo idoso salina privado 

apresentou elevação de ativação microglial quando comparado com o grupo idoso 

salina não privado (p<0,0001). 

A figura 19B apresenta uma relação estatisticamente significativa entre os 

fatores Idade x Desafio com LPS [ANOVA: F(1,22) = 4,186; p <0,05], entre Desafio 

com LPS x Cuidado Materno [ANOVA: F(1,22) = 9,034; p <0,05], entre Idade x 

Cuidado Materno [ANOVA: F(1,22) = 11,848; p <0,001] e entre Idade x Cuidado 

Materno x Desafio com LPS [ANOVA: F(1,22) = 66,242; p <0,0001]. 

No teste de comparações múltiplas de Bonferroni, é possível observar na figura 

16B que a privação materna juntamente com o LPS foi capaz de aumentar 

significativamente a ativação microglial no grupo adulto LPS privado quando 

comparado com o grupo adulto LPS não privado (p<0,0001). Comparando-se os 
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grupos adulto salina privado com o grupos adulto LPS privado é possível obervar um 

aumento de ativação microglial (p<0,0001).  

Na senescência, houve um aumento de ativação microglial na região CA2 ao 

comparar-se os grupos idoso salina não privado com o grupo idoso salina privado 

(p<0,0001), o grupo idoso salina não privado com o grupo idoso LPS não privado 

(p<0,0001) e o grupo idoso salina privado com o grupo idoso LPS privado 

(p<0,0001). 

Vale ressaltar ainda queo fator idade foi fator significativo de aumento de 

ativação mocroglial na região CA2 ao comparar-se os grupos adulto LPS não 

privado com o grupo idoso LPS não privado (p<0,0001) e o grupo adulto salina 

privado com o grupo idoso salina privado (p<0,0001). 

Na imagem 19C, houve uma relação significativa entre os fatores Idade x 

Desafio com LPS [ANOVA: F(1,37) = 7,673; p <0,01], entre Desafio com LPS x 

Cuidado Materno [ANOVA: F(1,37) = 4,633; p <0,05], entre Idade x Cuidado Materno 

[ANOVA: F(1,37) = 31,471; p <0,0001] e entre Idade x Cuidado Materno x Desafio 

com LPS [ANOVA: F(1,37) = 96,414; p <0,0001]. 

Na região CA3 foi possível observar que, na fase adulta, houve aumento 

siginificativo de ativação microglial ao comparar os grupos adulto salina privado com 

o grupo adulto salina não privado (p<0,0001), bem como quando se compara os 

grupos adulto LPS não privado e o grupo adulto LPS privado (p<0,0001). Já na 

senescência foi possível observar aumento significativo de ativação microglial ao 

comparar os grupos: idoso salina não privado com o grupo idoso salina privado 

(p<0,0001); idoso salina privado com o grupo idoso LPS privado (p<0.0001); idoso 

LPS não privado com o grupos idoso LPS privado (p<0,05); o grupo idoso salina não 

privado com o grupo idoso salina privado (p<0,0001). 

Além disso, é possível observar aumento significativo de ativação microglial ao 

comparar os grupos adulto LPS não privado com o grupo idoso LPS não privado 

(p<0,0001), também ao comparar o grupo adulto LPS privado com o grupos idoso 

LPS privado (p<0,05), bem como comparando-se os grupos adulto salina privado 

com o grupo idoso salina privado (p<0,0001). 

A figura 19D mostra a ativação microglial na região GD do Hipocampo, nesse 

parâmetro existe relação significativa entre os fatores Idoso x Desafio com LPS 

[ANOVA: F(1,26) = 4,617; p <0,05], entre Idade x Cuidado Materno [ANOVA: F(1,26) 

= 33,967; p <0,0001] e entre Idade x Cuidado Materno x Desafio com LPS [ANOVA: 
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F(1,26) = 39,403; p <0,0001]. 

No teste de comparações múltiplas de Bonferroni, é possível notar que na fase 

adulta houve aumento significativo da ativação microglial ao camparar-se os grupos 

adulto salina privado com o grupo adulto LPS privado (p<0.0001) e ao comparar o 

grupo adulto LPS não privado com o grupos adulto LPS privado (p<0,0001). Na 

senescência houve aumento de ativação microglial quando se compara os grupos 

idoso salina não privado com o grupo idoso LPS não privado (p<0,0001), 

comparando-se também os grupos idoso LPS não privado com o grupo idoso LPS 

privado (p<0,0001), bem como comparando-se os grupos idoso salina não privado 

com o grupos idoso salina privado (p<0,0001). Vale ressaltar ainda que foi 

observado aumento de ativação microglial ao comparar-se os grupos adulto LPS não 

privado com o grupos idoso LPS não privado (p<0,0001), o grupo adulto LPS privado 

com o grupo idoso LPS privado (p<0,0001) e também o grupo adulto salina privado 

com o grupo idoso salina privado (p<0,0001). 

 

Figura 19 – Efeitos da Privação Materna, associado ou não ao desafio imune com 

LPS, nos estágios de vida adulta e idosa na ativação microglial no hipocampo nas 

regiões CA1(19A), CA2 (19B), CA3(19C) e GD (19D) 
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Os resultados são expressos como a média±EPM (n= 4-6 animais/grupo). A análise estatística foi 

determinada por ANOVA de três vias, seguido pelo teste de Bonferroni.  Modelo de depressão 

induzido por privação materna por 1h/dia por 13 dias. Animais na fase adulta (PN60) e senescência 

(PN180) submetidos ao desafio imune com LPS (0,5mg/kg, i.p)  

 

Figura 20 – Representação das regiões CA1, CA2, CA3 e GD no hipocampo 
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Fonte: (HERMAN; WATSON, 1987) 
 

Figura 21 – Fatia cerebral mostrando as regiões CA1, CA2, CA3 e GD no hipocampo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (HERMAN; WATSON, 1987) 
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Figura 22 – Representativo da ativação microglial em animais na fase adulta na 

região hipocampal CA1 em aumento de 10x.  

 

 

 

 

Figura 17 – Representativo da ativação microglial na região hipocampal CA3 em 

aumento de 10x.  
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Fonte – Elaborado pela autora  
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Figura 23 – Representativo da ativação microglial em animais na senescência na 

região hipocampal CA1 em aumento de 10x.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 24 – Representativo da ativação microglial em animais na fase adulta na 

região hipocampal CA2 em aumento de 10x. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 25 – Representativo da ativação microglial em animais na senescência na 

região hipocampal CA2 em aumento de 10x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 26 – Representativo da ativação microglial em animais na fase adulta na 

região hipocampal CA3 em aumento de 10x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 27 – Representativo da ativação microglial em animais na senescência na 

região hipocampal CA3 em aumento de 10x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 28 – Representativo da ativação microglial em animais na fase adulta na 

região hipocampal GD em aumento de 10x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 29 – Representativo da ativação microglial em animais na senescência na 

região hipocampal GD em aumento de 10x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 30 – Representativo da ativação microglial em animais na fase adulta na região hipocampal em aumento de 20x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Elaborado pela autora 
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Figura 31 – Representativo da ativação microglial em animais senescência na região hipocampal em aumento de 20x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Elaborado pela autora 
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6 DISCUSSÃO 

O presente estudo investigou os efeitos comportamentais e neuroquímicos na 

idade adulta e senescência da privação materna associada ou não ao desafio imune 

com LPS. Diante disso, diversos estudos têm mostrado a importância das interações 

ambientais no primeiro período da vida para desfechos neuropsiquiátricos na vida 

adulta. Por exemplo, o estresse no início da vida consistentemente vem sendo 

demonstrado como fator importante na predisposição de mamíferos à transtornos 

afetivos, como depressão e ansiedade, com efeitos duradouros sobre a resposta do 

indivíduo ao estresse (HARRISON; BAUNE, 2014; O’MAHONY et al., 2009).   

 Nesse contexto, o modelo de privação materna vem sendo amplamente 

utilizado como modelo robusto de indução de depressão, uma vez que mimetiza os 

efeitos do estresse precoce de vida e a desregulação do eixo de hipotálamo-

hipófise-adrenal de resposta ao estresse (CHEN et al., 2017; SUTANTO et al., 1996). 

Além disso, considerando estudos que apontam que eventos estressores precoces 

podem induzir uma vulnerabilidade a eventos neuroimunes posteriores, nesse 

estudo, os animais foram desafiados com administração sistêmica de LPS, como 

“segundo estressor”, na fase adulta ou idosa. Importantemente, evidências prévias 

mostram que a exposição ao LPS é capaz de induzir comportamento tipo-depressivo 

a partir da promoção de uma resposta pro-inflamatória central, com ativação 

microglial e expressão de várias citocinas pró-inflamatórias, como IL1-β e IL-6, e 

dano oxidativo (CUSTÓDIO et al., 2013; FERREIRA MELLO et al., 2013; STEVENS 

et al., 2017) 

Nossos resultados mostraram que a exposição a privação materna foi capaz 

de induzir comportamento depressivo, quando se leva em consideração o aumento 

no tempo de imobilidade no teste de nado forçado. Esse dado é corroborabo por 

estudo que realizou a provação materna em camundongos por 3h/dia e fizeram o 

tratamento antidepressivo na fase adulta com a administração aguda de cetamina 

(ROQUE et al., 2014; XU et al., 2018).  

Nesse teste, a separação materna foi capaz de aumentar o tempo de 

imobilidade, sendo mais significativo na fase adulta, porém nota-se que esse efeito 

persiste até a fase de senescência, tanto nos animais tratados com LPS, quanto nos 

que não receberam o tratamento. Vale ressaltar ainda que, neste teste, a privação 
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materna sozinha foi mais significativa nos adultos do que o tratamento com LPS 

sozinho, fato este também encontrado nos animais idosos, e a associação dos dois 

fatores trouxe efeito de potencialização do comportamento tipo-depressivo nesse 

teste.  

É importante destacar que estudos mostram que a privação materna induz 

efeitos importantes que mostram o efeito depressor na fase adulta, mas que os 

efeitos do modelo perduram na fase idosa de forma atenuada e que tal fato deve-se 

aos níveis de Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF), que possivelmente 

aumentam durante a fase idosa dos animais que passaram pelo modelo de privação 

materna (OITZL et al., 2000; SCHAAF et al., 2001). 

Um sintoma bastante característico da depressão é a anedonia, que é 

caracterizado pela redução do comportamento de busca e da sensibilidade a 

experiências prazerosas. Em roedores, esse sintoma pode ser avaliado pelo teste de 

preferência por sacarose, por meio da da redução do consumo da solução com 

sacarose frente a uma solução neutra (água) pelos animais (WILLNER, 1997). No 

presente estudo, os dados deste parâmetro são consistentes com a literatura, 

mostrando que a privação materna reduziu o consumo de solução com sacarose, 

tanto na fase adulta, quando na fase idosa dos animais. Interessantemente, o 

tratamento com LPS sozinho foi capaz de induzir reduções importantes do consumo 

de sacarose tanto na fase adulta quanto idosa nos animais não expostos à privação 

materna, o que é compatível com evidências que mostram o efeito do LPS em 

induzir fenótipo de anedonia em roedores (MELLO et al., 2018; SAYD et al., 2014). 

Entretanto, o desafio com LPS independentente da idade não foi capaz de alterar 

adicionalmente a resposta de anedonia dos sujeitos frente à privação materna. 

O modelo de privação materna vem sendo utilizado nos últimos 30 anos como 

um dos modelos mais fiéis de depressão humana. Seu efeito é proveniente da 

desregulação do eixo HHA e estudos mostram que animais submetidos ao modelo 

apresentam níveis reduzidos de BDNF, sendo estas alterações condizentes com o 

quadro depressivo (VETULANI, 2013). Vale ressaltar ainda que estudos sobre os 

efeitos da privação materna em humanos mostram dados semelhantes, o que torna 

este um modelo de depressão fidedigno (NOORIKHAJAVI et al., 2007; TYRKA et al., 

2008). 

Nossos resultados mostram que o modelo foi capaz de induzir um 

comportamento ansioso, perceptível no teste de campo aberto. Nos parâmetros 
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“distância total percorrida” do campo aberto, nosso estudo mostrou que os animais 

idosos submetidos ao estresse da privação juntamente com o desafio imune com 

LPS apresentam um comportamento mais ansioso do que os animais idosos que 

não foram submetidos ao LPS, mostrando um efeito conjunto dos dois estressores, 

demosntrando o efeito ansiogênico desse modelo de adversidade no início da vida. 

Resultado semelhante foi encontrado em um estudo que utilizou o modelo de 

privação materna, como estresse precoce, combinado com administração crônica de 

corticosterona, como estresse tardio (CHOY et al., 2008).  

No teste claro/escuro é possível avaliar o comportamento exploratório dos 

animais em resposta ao estresse do ambiente novo ou à luz (HASCOËT; BOURIN, 

2009). No tempo de latência, tempo no escuro e total de entradas os grupos idosos 

privação materna, com e sem LPS, obtiveram resultados mais consistentes com a 

ansiedade, mostrando que, de forma crônica, a privação materna também é capaz 

de induzir o comportamento ansioso. 

É bem definido na literatura que períodos de separação/privação materna nas 

três primeiras semanas de vida também induzem um comportamento ansioso, 

juntamente ou não de comportamento de risco. Como já é de conhecimento as 

alterações endócrinas consequentes do modelo de privação materna, o 

comportamento ansioso foi um achado condizente (ARBORELIUS et al., 1999; 

CHOY et al., 2008; KIKUSUI; ICHIKAWA; MORI, 2009; MARCO et al., 2015).  

O teste labirinto em Y não trouxe diferenças estatísticas significativas entre os 

grupos em relação ao comprometimento da memória espacial de trabalho. Tal 

resultado é explicado ao se compreender que a memória tem principal influência do 

hipocampo, mas não é a única via de aprendizado e memória. Uma vez que a 

privação materna foi capaz de bloquear a via hipocampal de formação de memória 

espacial, outras vias, como o corpo estriado, a amigdala e o núcleo acubens, podem 

ser ativadas para estimular o aprendizado (CHOY et al., 2008; POLDRACK; 

PACKARD, 2003). 

No teste do reconhecimento do objeto novo, que avalia capacidade de 

memória, nossos dados não trouxeram diferenças significativas entre nenhum dos 

grupos. Entretanto, vale destacar que no presente estudo, foi avaliado apenas o 

efeito das contigências ambientais testadas sobre a retenção de curta duração. 

Apesar disso, alguns estudos corroboram nossos achados ao demonstrar que a 
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privação materna não alterou significativamente a performance cognitiva dos sujeitos 

expostos (AISA et al., 2007; MARCO et al., 2013).  

O hipocampo, juntamente com o córtex pré-frontal, são reconhecidamente as 

áreas mais afetadas com o estresse oxidativo gerado pela privação materna (DIEHL 

et al., 2012; HOLLAND et al., 2014; NEVES et al., 2015). O hipocampo, 

especificamente, é uma das principais regiões envolvidas com o processo de 

formação de memória (IZQUIERDO; MEDINA, 1997; NAVARRO, 2004) e também é 

uma das áreas mais vúlneráveis ao estresse oxidativo (KUMA et al., 2004; 

PLOTSKY et al., 2005). 

Na avaliação neuroquímica, nossos resultados mostram que a privação 

materna sozinha foi capaz de aumentar de forma significativa os níveis de MPO em 

animais adultos, enquanto que nos animais idosos, que sofreram a privação materna 

os níveis de MPO no hipocampo sofreram elevações mais acentuadas quando foram 

expostos ao desafio imune com LPS.  

O MPO é um marcador de neutrófilos polimorfonuclares granulados e sua 

associação com a depressão já é bem estabelecida por ser uma estimativa de 

estresse oxidativo em doenças inflamatórias. Diversos estudos mostram níveis 

elevados de MPO em animais submetidos à modelos de depressão (GAŁECKI et al., 

2012; MAES et al., 2011), inclusive o de depressão por privação materna 

(BARREAU et al., 2004). 

O MDA é um marcador de possíveis danos causados pelo estresse oxidativo 

e também é considerado um sinal de eficácia do sistema antioxidante (GAŁECKI, 

2014). Os resultados da avaliação dos níveis de MDA mostram que o LPS sozinho 

foi capaz de aumentar os níveis desse marcador em animais adultos, mas quando o 

desafio imune foi associado à privação materna esse efeito foi mais significativo. 

Este fato se repete na fase idosa, sendo inclusive mais acentuado do que nos 

animais adultos. É possível notar também houve um aumento significativo dos níveis 

de MDA em animais idosos que passaram pelos dois estressores do que nos 

animais adultos sob as mesmas condições. 

Estudos mostram que pacientes com depressão maior apresentam níveis 

elevados de MDA (STEFANESCU; CIOBICA, 2012). Uma vez que o cérebro faz uso 

de grandes quantidades de oxigênio, ele acaba sofrendo maiores consequências do 

estresse oxidativo (MAES et al., 2011). Além disso, mesmo resultado foi encontrado 
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em estudos com o modelo de depressão por privação materna realizada de 1-3h/dia 

em camundongos (RÉUS et al., 2015b). 

Na dosagem de GSH em hipocampo, foi possível observar que os grupos 

submetidos ao tratamento com LPS mostram níveis reduzidos de GSH quando 

comparados aos grupos não tratados. Além disso, os animais que sofreram a 

privação materna e o tratamento com LPS possuíram níveis mais reduzidos 

comparados com os grupos que passaram por apenas um dos estressores.  

O GSH é um potente antioxidante e proteje as células dos danos causados 

pelos radicais livres e já na década de 30 já era documentada a sua redução em 

transtornos psiquiátricos como a esquizofrenia (LOONEY; CHILDS, 1934; MAES et 

al., 2011). Estudos clínicos e experimentais com modelos animais de depressão já 

documentaram a redução do GSH na depressão (GAWRYLUK et al., 2011; 

KODYDKOVÁ et al., 2009) inclusive nos modelo animal de separação e privação 

materna (NEVES et al., 2015).  

Nos níveis de interleucinas IL-4, uma citocina anti-inflamatória, no hipocampo, 

nosso estudo mostrou o efeito principal do tratamento com LPS e da idade. Os 

níveis destas interleucinas dos animais adultos mostram níveis mais elevados nos 

grupos tratados com LPS. Esse quadro se repete nos animais idosos. A ativação de 

IL-4 no sangue perdura ate a fase idosa, com menor potência. Este fato pode 

explicar porque camundongos idosos respondem com mais intensidade ao estímulo 

do LPS, sendo observado essa maior susceptibilidade tanto nos testes 

comportamentais, como nos parâmetros oxidativos e gliais. As dosagens destas 

interleucinas no soro não mostraram resultados estatisticamente significativos. Os 

animais que passaram pela privação materna e os animais controle, apresentaram 

níveis estatisticamente semelhantes de IL-4, tanto no hipocampo.  

Em metanalise realizada por Dowlati et al. (2010), os autores avaliaram cinco 

estudos que compararam os níveis de IL-4 em pacientes não depressivos e 

pacientes depressivos. Os resultados não mostraram resultados significativos entre 

os dois grupos, sendo compatíveis com os resultados encontrados em nosso estudo 

nos grupos que sofreram apenas a privação materna, o que possivelmente mostra 

que a ativação de citocinas pró-inflamatórias ocorre sem oposição das citocinas anti-

inflamatórias. 

Os níveis de IL-6 no hipocampo mostraram que em animais adultos a privação 

materna sozinha reduziu significativamente os níveis deste marcador no hipocampo. 
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Além disso, ao comparar o grupo salina adulto não privado e o grupo salina idoso 

não privado, os animais idosos mostram níveis estatisticamente reduzidos de IL-6 e 

quando se compara este último com o grupo LPS idoso não privado, mostra que o 

LPS foi capaz de aumentar os níveis desta citocina. Vale ressaltar ainda que nos 

animais que sofreram a privação materna, houve efeito mais acentuado na produção 

de IL-6 quando a privação materna foi associada ao desafio imune com LPS, tanto 

em animais adultos, quanto em animais idosos. 

Em relação aos níveis de TNF-α no hipocampo, nossos resultados mostram que 

entre os animais não privados o efeito principal do LPS. Já entre os animais privados 

adultos, os resultados encontrados mostram que a privação materna aumenta 

significativamente os níveis de TNF-α, achado que não persiste na fase idosa. 

As diferenças encontradas entre as dosagens de citocinas no soro e no 

hipocampo mostram que existem vias de regulação diferentes na circulação 

sistêmica e no cérebro, principalmente por um efeito tempo-dependente do desafio 

imune com LPS. Estudo realizado por Custódio e colaboradores (2013) em que foi 

realizada a administração de LPS (0,5mg/kg,i.p) em camundongos e avaliou os 

nívels de interleucinas Il-1β e TNF-α em soro e hipocampo 1,5h após a 

administração de LPS e 24h após. Este estudo mostrou que 1,5h após o desafio 

imune com LPS, os níveis das interleucinas estudadas no soro aumentaram 

significamente e, quando avaliados 24h após a administração, não haviam 

diferenças significativas entre os dois grupos. Já nas amostras hipocampais, houve 

aumento significativos das interleucinas 1,5h após o desafio com LPS que se 

mantiveram 24h após a administração. 

Além disso, em estudo onde foi realizado a privação materna por 13 dias 

durante 3h/dia, os autores obtiveram resultado semelhante em relação aos níveis de 

IL-6 (ROQUE; OCHOA-ZARZOSA; TORNER, 2016). A literatura mostra que 

pacientes depressivos mostram níveis elevados de IL-6, uma vez que esta é uma 

citocina pró-inflamatória (ABELAIRA; REUS; QUEVEDO, 2013; DUNN, 2006; 

ROQUE; OCHOA-ZARZOSA; TORNER, 2016). 

Vale ainda ressaltar que existe o efeito de imunosenescência que é uma 

redução na ativação da resposta imune na fase idosa por alterações morfológicas, 

celulares e bioquímicas nos órgãos linfoides que contribuem para o declínio da 

função imune (LEVER; SHEER, 2010), que pode explicar nossos resultados, uma 
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vez que nos animais na fase de senescência, houveram alterações menos 

significativas das interleucinas Il-4, IL-6 e TNF-α, inclusive após o efeito do LPS. 

A microglia é uma fonte primária de citocinas pró-inflamatórias no cérebro 

(MILLER; MALETIC; RAISON, 2009). O LPS estimula a microglia a produzir IL-1 e 

TNF-alfa em roedores, sendo um potente ativador microglial (HINES et al., 2013). 

Diante disso, pacientes depressivos mostram sinais de neurinflamação, com 

elevação de citocinas pró-inflamatórias, e também apresentam sinais morfológicos 

de ativação microglial cerebral (TORRES-PLATAS et al., 2014). 

Diante disso, nosso estudo evidenciou sinais de ativação microglial. Em 

animais não privados os animais idosos tiveram maior ativação microglial após 

exposição ao LPS nas regiões CA1, CA2, CA3 e GD. Nos animais privados adultos, 

a privação materna potencializou o desafio imune com LPS em todas as regiões 

hipocampais estudadas e nos animais idosos que receberam salina a privação 

materna foi capaz de aumentar significativamente a ativação microglial em todas as 

regiões do hipocampo estudadas e os animais idosos que sofreram a privação 

materna e o desafio imune com LPS exibiram valores semelhantos aos animais que 

sofreram apenas o desafio imune com LPS. 
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7 CONCLUSÃO  

Em conclusão, determinamos que o modelo de privação materna, com ou 

sem a exposição ao LPS, exibe consequências no comportamento dos animais a 

longo prazo, em animais adultos e senescentes, sendo evidenciado os 

comportamentos tipo-depressivo e tipo ansioso. O LPS mostrou acentuar os efeitos 

do modelo de privação materna principalmente em animais senescentes.  

Nos testes neuroquímicos, a privação materna sozinha e associada ao 

desafio imune com LPS foram capazes de aumentar o estresse oxidativo e reduzir a 

defesa antioxidante, tanto a médio quanto a longo prazo. Já na dosagem de 

interleucinas, o efeito mais evidente foi do LPS, trazendo aumento dos níveis de IL-4, 

IL-6 e TNF-α e ativação microglial, tanto em adultos quanto em idosos, porém nos 

idosos o efeito foi menos proeminente devido à imunosenescência, com excessão 

da ativação microglial que nos idosos foi maior, especialmente nos grupos 

submetidos à privação materna. 

A associação do modelo de privação materna com o desafio imune com 

LPS nos trouxe uma perspectiva de modelo de depressão com maior validade 

translacional à depressão em humanos, no entanto, mais pesquisas devem ser 

conduzidas para esta finalidade. 
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