
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE MEDICINA  

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA   

 

 

 

 

FRANCISCO STEFÂNIO BARRETO 

 

 

 

 

PROGRESSÃO TUMORAL EM CAMUNDONGOS SUBMETIDOS AO MODELO DE 

DEPRESSÃO POR SEPARAÇÃO MATERNA E TRANSPLANTADOS COM 

MELANOMA NA IDADE ADULTA: ACHADOS FISIOPATOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2018 



 
 

FRANCISCO STEFÂNIO BARRETO 

 

 

 

 

 

PROGRESSÃO TUMORAL EM CAMUNDONGOS SUBMETIDOS AO MODELO DE 

DEPRESSÃO POR SEPARAÇÃO MATERNA E TRANSPLANTADOS COM 

MELANOMA NA IDADE ADULTA: ACHADOS FISIOPATOLÓGICOS  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2018 

Tese apresentada ao programa de Pós-
Graduação em Farmacologia da 
Universidade Federal do Ceará, como 
parte dos requisitos para obtenção do 
título de Doutor em Farmacologia. Área de 
concentração: Farmacologia.   
 
Orientador: Dr. Manoel Odorico de Moraes 
Filho. 
Coorientadora: Dra. Danielle Macêdo 
Gaspar. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FRANCISCO STEFÂNIO BARRETO 

 

PROGRESSÃO TUMORAL EM CAMUNDONGOS SUBMETIDOS AO MODELO DE 

DEPRESSÃO POR SEPARAÇÃO MATERNA E TRANSPLANTADOS COM 

MELANOMA NA IDADE ADULTA: ACHADOS FISIOPATOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 A transcrição de qualquer trecho deste trabalho é permitida, desde que seja 

feita em conformidade com as normas da ética científica.  

Aprovada em: 31/08/2018. 

 

BANCA EXAMINADORA 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. Manoel Odorico de Moraes Filho 

Universidade Federal do Ceará – UFC (Orientador) 

 
_______________________________________________ 

Profa. Dra. Danielle Macêdo Gaspar (Co-orientadora) 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. Mário Rogério Lima Mota 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

 

_______________________________________________ 

Profa. Dra.  Adriana Rolim Campos Barros  

Universidade de Fortaleza – UNIFOR 

 

_______________________________________________ 

Profa. Dra.  Letícia Veras Costa-Lotufo 

Universidade de São Paulo – USP 

Tese apresentada ao programa de Pós-
Graduação em Farmacologia da 
Universidade Federal do Ceará, como 
parte dos requisitos para obtenção do 
título de Doutor em Farmacologia.  
Área de concentração: Farmacologia.   



 
 

AGRADECIMENTOS 

 
 

Aos que se tornaram familiares,  

Aos que nasceram familiares 

E aos que conheci antes de ontem. 

 
Agradeço tanto aos que me deixam louco, 

Quanto aos que enlouqueço. 

 
Aos que me criticam em tudo, 

E a um ou outro que atura minha “chatura” 

 
Aos amigos que correm, 

Aos amigos que contemplam. 

 
Aos que me consideram muito, 

E aos muitos que, com razão, fazem pouco. 

 
Aos que conhecem o que penso, 

E aos que só conhecem o que faço. 

 
Aos que passam o dia todo comigo, 

E aos que estão todo tempo em mim. 

 
Este trabalho é a soma de todos vocês!  

E se ele não é melhor, 

É por falta de memória, 

Mas não por falta de amigos. 

 

 

 

 

 

 

Texto extraído do livro Biologia da Conservação 

(Richard B. Primack & Efraim Rodrigues, 2001) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cada pessoa deve trabalhar para o seu 

aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, 

participar da responsabilidade coletiva por toda 

a humanidade”. 

 

Marie Curie 



 
 

RESUMO 
 

Progressão tumoral em camundongos submetidos ao modelo de depressão por 
separação materna e transplantados com melanoma na idade adulta: achados 

fisiopatológicos. 2018. Tese de Doutorado. Autor: Francisco Stefânio Barreto. 
Orientador: Dr. Manoel Odorico de Moraes Filho. Programa de Pós-graduação em 
Farmacologia. Departamento de Fisiologia e Farmacologia, Universidade Federal do 

Ceará.  
 

A separação materna (SM) é uma adversidade precoce de vida (APV) que causa 

estresse, além de alterações homeostáticas importantes e duradouras. Neste 
contexto, promove a hiperatividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e do sistema 
nervoso simpático, resultando em liberação de hormônios que possuem funções 

negativas sobre o sistema imune e que podem causar alterações fisiológicas que 
trazem consequências graves, como o desenvolvimento de comportamento tipo-
depressão na idade adulta dos animais, bem como o desenvolvimento de tumores. 

Sabe-se que a depressão é mais incidente em mulheres e está relacionada a um pior 
prognóstico e resistência ao tratamento quimioterápico. Face às alterações 
homeostáticas causadas pela exposição a APV, o objetivo do presente trabalho foi 

verificar como as alterações fisiopatológicas promovidas pela SM pode afetar os 
mecanismos relacionados a progressão de melanoma murino B16F10 em fêmeas 
adultas da linhagem C57BL/6. Animais C57BL/6 (18-20 g) foram acasalados e, após 

o nascimento da prole, deu-se início o protocolo de SM. Para tanto, os camundongos 
foram submetidos a SM (1 h/dia) 24 h após o nascimento por 13 dias seguidos. Aos 
60 dias de vida, as fêmeas resultantes passaram por avaliação comportamental 

(campo aberto, Y-maze, suspensão da cauda e nado forçado). Depois, foram divididas 
nos grupos: Controle (C), C + Tumor (T), SM e SM+T. As fêmeas dos grupos C+T e 
SM+T foram inoculadas (2,5x104 células/0,3 mL) com células de melanoma murino 

metastático B16F10 na região axilar da pata dianteira esquerda. A evolução ponderal 
foi acompanhada por 25 dias e, ao final desse período, o volume tumoral foi 
mensurado. Em seguida, os animais foram eutanasiados e o tumor, pulmão, fígado e 

glândulas suprarrenais foram coletados por ressecção cirúrgica, além do sangue, para 
análises posteriores. Nos animais adultos, a SM induziu comportamento tipo 
depressão, observado por déficit cognitivo e aumento do tempo de imobilidade no 

teste de suspensão da cauda, sem induzir alteração da locomoção. O crescimento do 
tumor foi influenciado pelas alterações fisiopatológicas desenvolvidas em virtude da 
SM. Houve dano de DNA em leucócitos do sangue periférico, bem como aumento da 

produção de espécies reativas de oxigênio em células mononucleares do sangue 
periférico. A SM promoveu elevação no número de monócitos circulantes no grupo 
SM+T. A imunoistoquímica realizada no tecido tumoral dos grupos C+T e SM+T 

revelou que houve aumento na expressão de IL-6 e mTOR fosforilado, além de 
redução na expressão de IDO-1, bem como resistência à apoptose (ensaio do TUNEL) 
e aumento da proliferação celular (expressão de Ki-67) no grupo SM+T. Não houve 

diferença na expressão das citocinas VEGF e TGF-β, analisadas por ELISA, no tecido 
tumoral desses dois grupos. A SM produziu alterações fisiopatológicas duradouras 
que culminaram em uma maior cinética de crescimento tumoral em camundongos 

fêmeas adultas da linhagem C57BL/6. 
Palavras-chave: Separação materna, estresse, câncer, melanoma.   



 
 

ABSTRACT 

 
Tumor progression in mice submitted to the model of depression by maternal 
separation and transplanted with melanoma in adulthood: physiopathological 
findings. 2018. Doctoral thesis. Author: Francisco Stefânio Barreto. Advisor: Dr. 
Manoel Odorico de Moraes Filho. Post-graduate in Pharmacology. Department of 
Physiology and Pharmacology, Universidade Federal do Ceará.  

 

Maternal separation (MS) is an early life adversity (ELA) that causes stress, as well as 
important and long-lasting homeostatic changes. In this context, it promotes 

hyperactivity of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and the sympathetic nervous 
system, resulting in the release of hormones that have negative functions on the 
immune system and that can cause physiological alterations that have serious 

consequences, such as the development of type-depression behavior in adulthood of 
animals, as well as the development of tumors. It is known that depression is more 
incident in women and is related to a worse prognosis and resistance to 

chemotherapeutic treatment. In view of the homeostatic changes caused by exposure 
to ELA, the objective of the present study was to verify how the pathophysiological 
changes promoted by MS might affect the mechanisms related to the progression of 

murine melanoma B16F10 in adult females mice of the C57BL/6 lineage. Animals 
C57BL/6 (18-20 g) were mated and, after the birth of the offspring, the MS protocol 
was started. At 60 days of life, the resulting females underwent behavioral evaluation 

(open field, Y-maze, tail suspension and forced swimming test). Then, they were 
divided into the groups: Control (C), C + Tumor (T), MS and MS + T. The females of 
the C + T and MS + T groups were inoculated (2.5x104 cells/0.3 mL) with metastatic 

murine melanoma B16F10 cells in the axillary region of the left front paw. The weight 
evolution was followed up for 25 days and, at the end of that period, the tumor volume 
was measured. Afterward, the animals were euthanized and the tumor, lung, liver and 

adrenal glands were collected by surgical resection, in addition to blood, for further 
analysis. In adult animals, MS induced a depression-like behavior, observed by the 
cognitive deficit and increased immobility time in the tail suspension test, without 

inducing locomotion alteration. Tumor growth was influenced by the pathophysiological 
changes developed by MS. There was DNA damage in peripheral blood leukocytes as 
well as increased production of reactive oxygen species in peripheral blood 

mononuclear cells. MS promoted elevation in the number of circulating monocytes in 
the MS + T group. Immunohistochemistry performed on tumor tissue from the C + T 
and MS + T groups revealed increased IL-6 and phosphorylated mTOR expression, 

reduced IDO-1 expression, as well as resistance to apoptosis (TUNEL assay) and 
increased cell proliferation (Ki-67 expression) in the MS + T group. There was no 
difference in the expression of the VEGF and TGF-β cytokines, analyzed by ELISA, in 

the tumor tissue of these two groups. MS produced long-lasting pathophysiological 
changes that culminated in increased tumor growth kinetics in adult female mice of the 
C57BL/6 lineage. 
 

 

Keywords: Maternal separation, stress, cancer, melanoma.  
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 

1.1 Câncer 

 

Câncer é um termo genérico que se refere a um grande grupo de doenças 

caracterizadas por proliferação anormal de células somáticas mutadas. Pode afetar 

qualquer parte do corpo, possuindo subtipos anatômicos e moleculares que exigem 

estratégias terapêuticas diferentes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). 

Atualmente, o câncer é considerado como um problema de saúde pública 

mundial em virtude da grande incidência. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional 

do Câncer - INCA (2018), espera-se para cada ano do biênio 2018-2019 cerca de 600 

mil casos novos de câncer. Desse total, 170 mil casos são de pele não melanoma. 

Dos 420 mil casos restantes, o câncer mais incidente no sexo masculino será o de 

próstata, com cerca de 68 mil casos e, para o sexo feminino, o mais incidente será o 

de mama, com cerca de 60 mil novos casos, conforme consta na Figura 1.  

  

Figura 1. Distribuição proporcional (por sexo) dos dez tipos de câncer mais incidentes 
estimados para o biênio 2018/2019 no Brasil, exceto pele não melanoma*.  

Fonte: Adaptado de INCA, 2018. 
*Números arredondados para múltiplos de 10.  
   

1.2 Características das células cancerígenas 

 

As células tumorais possuem características próprias que as distinguem 

das células normais do corpo. Hanahan e Weinberg (2011 e 2000) propuseram que o 
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câncer possui 10 características biológicas que são adquiridas durante as múltiplas 

etapas de desenvolvimento dos tumores humanos, que são descritas resumidamente 

a seguir e ilustradas na Figura 2.   

As células tumorais desregulam a produção e liberação de fatores que 

promovem a proliferação, como o fator de crescimento epidérmico, causando uma 

sustentação crônica do processo proliferativo. Além disso, a proliferação desregulada 

ocorre por evasão dos supressores de crescimento tumoral, como a proteína do 

retinoblastoma RB, que integra sinais de fontes extracelulares e intracelulares, e 

TP53, que controla o processo de proliferação através de sinais recebidos do 

ambiente intracelular, como o dano excessivo ao genoma (HANAHAN & WEINBERG, 

2011). 

Com isso, as células adquirem resistência a morte celular programada 

(apoptose), que representa uma barreira natural para o desenvolvimento de câncer e 

que ocorre normalmente, como mecanismo de homeostase, durante o crescimento e 

envelhecimento. Além da apoptose, a autofagia e a necrose podem participar, 

isolados ou em combinação, do controle da população das células teciduais 

(HANAHAN & WEINBERG, 2011). 

Todos esses eventos permitem que a célula tumoral adquira um fenótipo 

de replicação “imortal”, gerando tumores macroscópicos cuja células não atingem o 

estado de senescência após sucessivos ciclos de mitose, o que normalmente ocorre 

com as células não tumorais. Essas divisões celulares ocorrem em ambiente de 

intensa instabilidade genômica, onde novas mutações vão surgindo, gerando um 

tumor de aspecto policlonal, com extensa heterogeneidade intratumoral. Além disso, 

as células tumorais estão envoltas em um microambiente com características 

inflamatórias (LANDAU et al., 2013; GERLINGER et al., 2012). 

Para sustentar o crescimento desgovernado, as células tumorais precisam 

constantemente de nutrientes e oxigênio. Para que haja adequadamente esse aporte, 

as células promovem reprogramação de seu metabolismo energético, havendo 

absorção maciça de glicose e aumento da glicólise anaeróbica (com consequente 

síntese de ácido láctico) e comprometimento da fosforilação oxidativa 

(SCHWARTZ, SUPURAN, ALFAROUK, 2017).  

Ademais, promovem o crescimento de novos vasos sanguíneos através do 

aumento na expressão do fator de crescimento do endotélio vascular – VEGF, o que 
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contribui para o aumento da massa tumoral e permite a capacidade de invadir a 

vasculatura local e os tecidos adjacentes. Assim, podem se estabelecer, através da 

corrente sanguínea, em outros órgãos, causando-lhes comprometimento de função, 

processo conhecido como metástase (HANAHAN & WEINBERG, 2011). 

 

Figura 2. Características das células cancerígenas.  

 

Fonte: Adaptado de HANAHAN & WEINBERG, 2011 e 2000.  

 

1.3 Causas do câncer 
 

  O câncer é uma doença de múltiplas causas. Como possui origem genética, 

pode ser passada por gerações como uma herança genética herdável. No entanto, 

entre 5 e 10% de todos os casos de câncer podem ser atribuídos a defeitos genéticos 

herdáveis, enquanto que a maioria dos casos (90 - 95%) são atribuídos a fatores 

ambientais e ao estilo de vida (ANAND et al., 2008). 

  Os fatores ambientais, que incluem: obesidade (QUAIL et al., 2017), 

tabaco (BOFFETTA et al., 2008), baixa adesão à prática de exercício físico (BROWN 
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et al., 2012), consumo excessivo de álcool (TESTINO, 2011), exposição solar 

excessiva (FLEISCHER & FLEISCHER, 2016) e estresse psicossocial (ZHAO et al., 

2015; REICHE et al., 2004; KIECOLT-GLASER et al., 2002; FORLENZA & BAUM, 

2000; GARSSEN & GOODKIN, 1999), podem atuar sobre o genótipo de indivíduos 

com pré-disposição genética, acarretando em aumento na probabilidade para o 

desenvolvimento de câncer. 

             A exposição aos fatores ambientais supracitados pode promover 

alterações genéticas irreparáveis, como a iniciação de mutações genéticas em proto-

oncogenes, genes supressores de tumores, genes de ativação da apoptose e de 

reparo do DNA, que acabam por alterar os processos normais de proliferação, 

diferenciação e morte celular, sendo, portanto, fatores de risco para o 

desenvolvimento de neoplasias malignas (PARSA, 2012). 

  No que diz respeito ao estresse psicossocial, pesquisas mostram que 

muitos pacientes adultos com distúrbios neuropsiquiátricos, como a depressão, foram 

expostos a alguma experiência adversa na infância, que inclui: abuso sexual, violência 

doméstica, abandono familiar e divórcio, com estimativas de prevalência variando de 

65 a 87% (TEICHER et al., 2006; BREMNE & VERMETTEN, 2001; HEIM & 

NEMEROFF, 2001). 

  Experiências adversas que ocorrem durante períodos críticos de 

desenvolvimento, como a vida perinatal, influenciam de forma prejudicial o 

comportamento e funções fisiológicas, incluindo crescimento, metabolismo, 

reprodução e respostas imunes (NISHI, HORII-HAYASHI & SASAGAWA, 2014). 

   

1.4 Estresse psicossocial e câncer  

 

 Alguns estudos clínicos investigaram a associação entre eventos de vida 

estressantes e risco de câncer. Em 2009, Hamer e colaboradores mostraram que o 

estresse psicológico tinha relação com o aumento na taxa de mortalidade em 

pacientes com história de câncer, especialmente câncer de pulmão. Essa relação 

também foi estabelecida para o câncer de mama (OLLONEN, LEHTONEN & 

ESKELINEN, 2005; LILLBERG et al., 2003), bem como para o melanoma (BESWICK 

et al., 2008). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fleischer%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27195056
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fleischer%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27195056
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ollonen%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15816624
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lehtonen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15816624
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 Pacientes que fazem uso, em longo prazo, de bloqueadores dos 

adrenorreceptores β (que interferem com a sinalização dos hormônios do estresse 

adrenalina e noradrenalina), apresentaram redução de 18% no risco de desenvolver 

câncer de próstata (PERRON et al., 2004). Em estudo pré-clínico, onde a relação entre 

estresse e câncer foi melhor evidenciada, camundongos estressados por imobilização 

tiveram aumento no desenvolvimento do câncer de próstata, sendo um efeito 

dependente de catecolaminas (HASSAN et al., 2013). 

 O estresse induzido por elevado contingente de camundongos C57BL/6 foi 

eficaz em aumentar o crescimento do melanoma B16, efeito que foi revertido por 

tratamento com propranolol, antagonista não-seletivo dos adrenorreceptores β usado 

para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica (HASEGAWA & SAIKI, 2002). 

 Outro estudo mostrou que o isolamento social foi eficaz em originar tumores 

mamários malignos significativamente maiores em relação aos animais (fêmeas 

FVB/N) que permaneceram alojados em grupos. Além disso, observou-se aumento 

das concentrações séricas de corticosterona, bem como reprogramação do 

metabolismo energético da célula tumoral, uma vez que houve a superexpressão de 

genes associados com enzimas da via metabólica envolvidas na síntese de lipídios e 

na quebra da glicose (WILLIAMS et al., 2009). 

 Em modelo murino de carcinoma ovariano, o estresse crônico aumentou o 

tamanho do tumor, os níveis de catecolaminas no tecido tumoral, a vascularização, 

bem como superexpressão de VEGF e das metaloproteinases de matriz MMP2 e 

MMP9, aumentando, assim, a capacidade de invasão e metástase. Esses efeitos 

foram mediados, principalmente, por ativação da via de sinalização AMP cíclico 

(cAMP) – proteína quinase A (PKA) através do receptor adrenérgico β2 (THAKER et 

al., 2006). 

 Por fim, usando ratos Sprague-Dawley com susceptibilidade genética para 

o desenvolvimento de tumores, Hermes e colaboradores (2009) mostraram que 

animais submetidos ao isolamento social apresentaram aumento na incidência em 

desenvolver câncer de mama, além de desenvolverem desregulações significativas 

nas respostas da corticosterona ao estresse agudo. Esses eventos foram 

acompanhados por alterações comportamentais relacionadas ao fenótipo ansioso.  

 

1.5 Separação materna 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williams%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19789294


22 
 

 
 

 

 Ressalta-se que os protocolos adotados nos estudos citados no item 1.4 

foram conduzidos com animais na fase adulta. No que diz respeito ao estresse 

neonatal, estudos anteriores indicaram que adversidades precoces de vida aumentam 

o risco de transtornos comportamentais na idade adulta, incluindo transtornos 

neuropsiquiátricos, como a depressão (HUGHES et al., 2016) e a psicose (MORGAN 

et al., 2007). 

 Além disso, em 1962, Newton, Bly & McCrary estabeleceram uma relação 

de causalidade entre estresse neonatal e o desenvolvimento de tumores. Seguindo 

essa linha de pesquisa, Ader e Friedman (1965) confirmaram, em ratos Spraque-

Dawley, que essa causalidade existe. 

 Animais adultos que passaram por estresse neonatal e que foram 

inoculados com o carcinossarcoma de Walker tiveram maior crescimento de tumor, 

efeito dependente do tipo de manipulação adotada e do tempo (ADER & FRIEDMAN, 

1965). Essa mesma relação, usando a separação materna como protocolo de 

estresse, não foi estabelecida por Labarba e colaboradores (1970), que inocularam o 

carcinoma de Ehrlich no peritônio de animais BALB/C aos 45 dias de vida, período 

imediatamente anterior a maturação sexual (o equivalente a adolescência). 

 A influência da separação materna e o desenvolvimento de tumores voltou 

a ser estabelecida em 2010, quando Boyd e colaboradores observaram que fêmeas 

BALB/C submetidas à protocolo longo de separação materna apresentaram maior 

incidência e início mais rápido da tumorigênese mamária após a administração do 

carcinógeno 7,12-Dimetilbenz[a]antraceno – DMBA. 

 A separação materna é um evento traumático que pode desenvolver um 

fenótipo estereotipado no camundongo adulto. A retirada dos recém-nascidos de seus 

respectivos ambientes causa altos níveis de estresse, principalmente quando o evento 

é crônico, por privar os animais da mãe e de um ambiente considerado familiar. O 

resultado imediato é a alteração do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal – HPA, 

comprometendo a termorregulação, a alimentação, micção, proteção nas duas 

primeiras semanas de vida e, o completo desenvolvimento do sistema nervoso central 

em roedores, que acontece até a segunda semana após o nascimento (VETULANI, 

2013; BAYER, 1993). 

 Abelaira, Réus e Quevedo (2013) caracterizaram a separação materna 

como um modelo animal que reproduz muito bem as alterações fisiopatológicas que 



23 
 

 
 

 

ocorrem em pacientes com depressão, sendo elas: aumento da atividade do eixo 

HPA; diminuição ou aumento nos níveis de neurotrofinas, como o Brain Derived 

Neurotrophic Factor  (BDNF) e Neurotrophin-3  (NT-3), que  são importantes para a 

proliferação, sobrevivência e plasticidade neuronal em áreas cerebrais específicas 

(córtex pré-frontal, hipocampo e amígdala).  

 Além disso, pode ocorrer aumento de citocinas pró-inflamatórias, a 

exemplo de IL-1β e IL-6, bem como diminuição do volume hipocampal e anedonia. 

Essas alterações podem manifestar-se clinicamente sem que haja comprometimento 

do peso corporal dos animais e da capacidade motora (HOHMANN et al., 2017; RÉUS 

et al., 2011). 

 Apesar da relação entre separação materna e câncer já ser estabelecida, 

não se conhece os mecanismos moleculares subjacentes, sendo fundamental estudar 

as alterações fisiológicas e moleculares que os eventos estressantes causam no início 

da vida. Como resultado, pode-se compreender as consequências disso para o 

desenvolvimento de tumores, o que pode viabilizar estratégias de prevenção e/ou 

tratamento farmacológico. 

 Ademais, faz-se necessário compreender se essa relação se estabelece 

para todos os tipos de câncer, uma vez que é uma doença de aspecto heterogêneo 

devido as diferentes mutações genéticas que o origina. Essas mutações são 

responsáveis pelas diferenças morfológicas, distintas formas de manifestação clínica 

e, consequentemente, extensa variabilidade nas respostas à terapêutica 

antineoplásica.   

 

1.6 Separação materna, eixo HPA e sistema imune 

 

 A separação materna pode levar à hiperatividade do eixo HPA ao longo da 

vida (AISA et al., 2008). Essa hiperatividade inicia-se com ativação do hipotálamo, que 

responde secretando o fator de liberação de corticotropina. Na hipófise anterior, o 

estímulo proveniente do hipotálamo aumenta a produção e liberação de peptídeos, 

como o hormônio adrenocorticotrófico - ACTH, que, uma vez na circulação, altera a 

produção de glicocorticóides (corticosterona em roedores e o cortisol em humanos) a 

partir do córtex das glândulas suprarenais (NISHI, HORII-HAYASHI & SASAGAWA, 

2014; TOFOLI et al., 2011). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Horii-Hayashi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24987328
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 A ativação persistente da atividade do eixo HPA afeta a resposta 

imunológica através da interferência na sinalização de NF-κB e AP-1, os principais 

reguladores transcricionais inflamatórios (JONAT et al., 1990; YANGYEN et al., 1990). 

Os mediadores liberados pela ativação do eixo HPA podem afetar as funções do 

sistema imune (in vitro e in vivo) visto que possuem receptores em linfócitos, 

monócitos e macrófagos (ADER, COHEN, & FELTEN, 1995). 

 Quando linfócitos e monócitos são ativados, podem liberar interleucina (IL)-

1, IL-6, TNF-α (tumor necrosis factor) e interferon-γ, intermediários da resposta 

inflamatória. O aumento dessas citocinas, após um evento estressor, ocorre tanto no 

SNC como na periferia. Com relação a isso, a literatura reporta que o propranolol 

efetivamente atenuou a liberação de IL-6 no plasma, bem como de IL-1 no hipotálamo, 

hipófise e no hipocampo em ratos estressados por choque (JOHNSON et al., 2005). 

 Sabe-se que os glicocorticoides são conhecidos por promoverem a 

apoptose de células T (SMITH & CIDLOWSKI, 2010), além de afetarem a migração 

dessas células, redistribuindo-as do sangue para a medula óssea, efeito mediado por 

aumento na expressão do receptor de quimiocina CXCR4. Essa redistribuição foi 

bloqueada pelos fármacos mifepristona e metirapona, antagonista do receptor de 

glicocorticoide e supressor endógeno de cortisol, respectivamente (BESEDOVSKY et 

al., 2014; BESEDOVSKY, BORN & LANGE, 2014). 

 Ademais, na presença de um insulto imunogênico no cérebro, vários 

mediadores inflamatórios produzidos localmente podem desencadear a ativação do 

eixo HPA. Sendo assim, a ativação desse eixo, bem como do sistema imune, ocorre 

como uma via de mão dupla, onde o resultado é o aumento das citocinas pró-

inflamatórias anteriormente citadas, que são comumente encontradas no plasma de 

pacientes com quadro clínico de depressão (BELLAVANCE & RIVEST, 2014; 

HANNESTAD, DELLAGIOIA & BLOCH, 2011; MAES et al., 1992, MAES, 1999). 

 A exposição crônica a citocinas inflamatórias pode causar alterações 

persistentes em sistemas de neurotransmissores, o que acarreta em transtornos 

neuropsiquiátricos, como a depressão. Elas podem acessar o SNC (Sistema Nervoso 

Central) e aumentar a produção de mediadores inflamatórios locais, como a 

ciclooxigenase-2, prostaglandina E2 e óxido nítrico. Com isso, há aumento na 

produção de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, causando a oxidação de 

cofatores necessários para a síntese das monoaminas (FELGER & LOTRICH, 2013). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3047790/#bib99
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith%20LK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20541659
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cidlowski%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20541659
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Besedovsky%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24760986
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3741070/#R239
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3741070/#R236
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Felger%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lotrich%20FE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644052


25 
 

 
 

 

 As citocinas também podem diminuir a expressão ou função de 

transportadores de monoaminas, como o VMAT2 (vesicular monoamine transporter 2) 

e/ou aumentar a expressão ou função dos transportadores de serotonina e dopamina. 

Além disso, podem diminuir a expressão de BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) 

e interferir com a sinalização do receptor TrkB, o que pode influenciar negativamente 

a neurogênese e a neuroplasticidade (FELGER & LOTRICH, 2013). 

 Por fim, paralelamente à ativação do eixo HPA, o estresse crônico também 

ativa a divisão simpática do sistema nervoso. Esse processo resulta em liberação de 

norepinefrina das fibras nervosas simpáticas periféricas, bem como de epinefrina 

(proveniente da medula adrenal) na corrente sanguínea. A elevação de catecolaminas 

pode ativar o sistema imune e causar, assim como descrito para o eixo HPA, o 

aumento de citocinas pró-inflamatórias (WON & KIM, 2016). 

 O aumento de catecolaminas circulantes afeta a estrutura e função de 

células mononucleares do sangue periférico - CMSP, causando danos ao DNA e 

induzindo necrose e apoptose de linfócitos e monócitos 

(BUKOWSKA, MICHAŁOWICZ & MARCZAK, 2015). Os efeitos genotóxicos de 

catecolaminas em CMSP foram prontamente revertidos com a catalase e com a 

quercetina, mostrando o papel do estresse oxidativo na promoção desses efeitos 

(DJELIC et al., 2015). 

  

1.7 Indoleamina-2,3-dioxigenase (IDO-1) 
 

 A Indoleamina-2,3-dioxigenase (IDO-1) é a primeira enzima citosólica da 

via das quinureninas, cuja função é converter o triptofano, precursor primário da 

serotonina, em quinurenina (Figura 3). A elevada atividade da enzima, estimulada por 

citocinas pró-inflamatórias (como IFN-γ, IL-6 e TNF-α), bem como estresse oxidativo 

e glicocorticoides, pode causar um desequilíbrio na produção de produtos 

neurotóxicos e com funções negativas sobre o sistema imunológico (WON & KIM, 

2016). 

 Assim, conforme relatado anteriormente, os episódios de estresse crônico 

promovem ativação do sistema imune, que, por sua vez, induz a expressão da IDO-

1, culminando na redução dos níveis plasmáticos de triptofano e promovendo 

acumulação de produtos neurotóxicos. Alternativamente, o consumo do triptofano 

causa redução ou inibição da síntese de serotonina (Figura 3). Todos esses efeitos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Felger%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lotrich%20FE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644052
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dão suporte para a nova hipótese serotoninérgica que explica a fisiopatologia do 

quadro clínico da depressão (MAES et al., 2011), doença que atinge mais de 350 

milhões de pessoas no mundo (WHO, 2018).  

 A IDO-1 pode ser encontrada em várias células somáticas que estão 

distribuídas pelo corpo. No cérebro, a enzima encontra-se presente em células 

dendríticas, macrófagos, astrócitos e micróglia (GUILLEMIN et al., 2005). A presença 

de neurotoxinas, produzidas devido ao catabolismo do triptofano em virtude da 

atividade da IDO-1 (como a quinurenina e o ácido quinolínico), são liberadas pela 

infiltração de macrófagos e micróglia ativada, células que são proeminentes durante 

a neuroinflamação. O ácido quinolínico também atua como agonista de receptor de 

glutamato, sendo considerado como uma excitotoxina endógena (GUILLEMIN, 2012). 

 
Figura 3. Via simplificada da cascata de reações iniciada pela atividade da 
Indoleamina-2,3-dioxigenase.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 1 –Triptofano hidroxilase; 2- Indoleamina-2,3-dioxigenase - IDO/Triptofano-2,3-dioxigenase - 
TDO; 3- Quinurenina aminotransferase; 4- Quinureninase; 5- Quinurenina-3-hidroxilase; 6- 
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Quinureninase; 7- 3-hidroxi antranilato-3,4-dioxygenase; 8- Não-enzimático; 9- Picolínico carboxilase. 
5-HTP: 5-Hidroxitriptofano; 5-HT: Serotonina.  
A enzima TDO é expressa constitutivamente no fígado, onde atua como o principal regulador dos níveis 
sistêmicos de triptofano. 

Fonte: STONE & DARLINGTON, 2002. 

 
 Theate e colaboradores (2015), ao analisarem 866 tumores humanos de 

15 tipos comuns, mostraram que a IDO-1 estava expressa em aproximadamente 58% 

deles. Juntamente com as células do tumor, observou-se expressão da enzima nas 

células endoteliais e no estroma. Além disso, a literatura já havia reportado a 

expressão da enzima em melanoma (BRODY et al., 2009), mama (SOLIMAN et al., 

2013), próstata (FEDER-MENGUS et al., 2008), dentre outros. 

 Em geral, a expressão de IDO-1 foi associada a um prognóstico menos 

favorável, com infiltração de células imunes reduzidas ou aumento do número de 

Tregs (linfócitos TCD4+ regulatórios), que suprimem a resposta imune, impedindo a 

ativação de linfócitos Th1 ou bloqueando sua função efetora. Além do mais, o tumor 

apresentou características mais agressivas, possuindo maior tendência para 

metástase (GODIN-ETHIER et al., 2011). 

 É sabido que a IDO-1 causa supressão imunológica. Esse efeito ocorre 

devido à diminuição da disponibilidade de triptofano e à geração de metabólitos desse 

aminoácido (como a quinurenina e o ácido quinolínico), que culminam em efeitos 

negativos múltiplos na proliferação, função e sobrevida de linfócitos T que estão 

próximos das células tumorais que expressam IDO-1 (MUNN et al., 2005). 

 No câncer, a expressão de IDO-1 parece diminuir a infiltração de células 

imunes no tecido tumoral, aumentando a proporção de linfócitos T regulatórios (Treg) 

no infiltrado. Os linfócitos T são extremamente sensíveis à escassez de triptofano, o 

que causa a sua parada na fase G1 do ciclo celular (MUNN et al., 1999). Neste 

contexto, recentemente esta enzima tem sido considerada um controlador de 

checkpoint imunológico (BILIR & SARISOZEN, 2017). 

 Além disso, os catabólitos do triptofano, como a quinurenina e o ácido 

quinolínico, contribuem para o escape das células tumorais da vigilância imunológica 

por interferirem na função de células dendríticas e causarem apoptose de células 

TCD4+ e TCD8+ (PLATTEN, WICK & VAN, 2012). 

 O triptofano (bem como os seus metabólitos) possui a propriedade de 

atravessar facilmente a membrana plasmática através de transportadores específicos 

(KUDO & BOYD, 2001). Com o consumo do aminoácido pela IDO-1, cria-se um 

https://www.google.com.br/search?q=3-hidroxi+antranilato-3,4-dioxygenase&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwja6LOLzLDZAhVMfpAKHd3gDeMQsAQIKg
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feder-Mengus%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18619832
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microambiente empobrecido de triptofano na proximidade de células que expressam 

IDO, o que prejudica, principalmente, a proliferação e função de linfócitos T e células 

dendríticas. Dessa forma, o tumor fica livre do ataque mediado pelo sistema imune, 

adquirindo espaço para proliferar e invadir os tecidos adjacentes  (HOLMGAARD et 

al., 2013; MUNN et al., 1999). 

 A descoberta da presença da IDO-1 e de sua função no câncer despertou 

o interesse da comunidade científica para o desenvolvimento de estratégias de 

intervenção farmacológica. Assim, observou-se que a enzima pode ser inibida por 

vários análogos do triptofano, incluindo o inibidor competitivo 1-metil-D-triptofano, alvo 

de estudos pré-clínicos e clínicos visando o tratamento de cânceres sólidos 

metastáticos (CADY & SONO, 1991). 

 A participação da IDO-1 nos diversos tipos de tumores pode estar 

subestimada, uma vez que a expressão da enzima não foi verificada para uma parte 

significativa de cânceres, como os diferentes tipos de leucemias e os cânceres 

considerados mais raros, sendo necessário, pois, a condução de estudos que visem 

a elucidação do papel que a enzima fornece para o desenvolvimento e progressão 

dos diferentes tipos de câncer.  

 É fundamental compreender os mecanismos pelos quais a IDO-1 contribui 

para promover a iniciação e progressão de cânceres desenvolvidos em virtude de 

episódios depressivos, afinal, a enzima parece ser um fator chave na comunicação 

entre o sistema nervoso, o sistema imunológico e as células somáticas dos tecidos 

periféricos.  

 O direcionamento de estudos para a IDO-1 possibilita o lançamento de 

estratégias de prevenção ou tratamento de comorbidades como a depressão-câncer. 

Para maiores detalhes acerca do papel da IDO na comorbidade depressão/câncer, 

consultar o artigo de revisão “Tryptophan catabolites along the indoleamine 2,3-

dioxygenase pathway as a biological link between depression and cancer”.  

 Todos os eventos descritos nas seções anteriores implicam em sérias 

consequências para o surgimento do câncer. As alterações descritas podem afetar os 

eventos que modulam o desenvolvimento e acumulação de mutações somáticas 

(promovendo instabilidade genômica), bem como os processos de vigilância 

imunológica contra os tumores. Desse modo, os processos fisiológicos que controlam 
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os mecanismos de proliferação e morte celular, de suma importância para o controle 

do câncer, podem estar comprometidos.
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Investigar como a depressão, induzida por separação materna em 

camundongos neonatos da linhagem C57BL/6, afeta a progressão do melanoma 

murino B16F10 transplantado na fase adulta.  

 

 

2.2 Objetivos específicos  
 

- Avaliar alterações comportamentais, na fase adulta, dos camundongos 

submetidos ao modelo de depressão induzido por separação materna; 

 

- Testar a hipótese de que animais submetidos a modelo de depressão por 

separação materna e transplantados com melanoma murino na idade adulta 

apresentam uma maior taxa de crescimento tumoral; 

 

- Identificar alterações fisiopatológicas nos animais submetidos ao protocolo de 

separação materna e correlacionar os resultados com o crescimento tumoral; 

 

- Verificar a expressão das proteínas Ki-67, IL-6, IDO-1 e mTOR no processo de 

progressão tumoral nos animais submetidos ao protocolo da separação 

materna. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Local da pesquisa 
 

Os experimentos foram conduzidos no laboratório de Oncologia 

Experimental - LOE, no Laboratório de Neurofarmacologia e Psiquiatria Translacional 

e no biotério setorial do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos – 

NPDM da Universidade Federal do Ceará - UFC.  

 

3.2 Comitê de ética 

 

A autorização do comitê de ética foi obtida antes de qualquer manipulação 

com os animais de experimentação. Os procedimentos adotados no uso dos animais 

foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA da Universidade 

Federal do Ceará, com protocolo número 37/2016, conforme parecer mostrado no 

apêndice A.  

A manutenção e manipulação dos animais durante a execução do projeto, 

eutanásia e descarte das carcaças foram realizados em consonância com as 

resoluções do Conselho Nacional de Experimentação Animal - CONCEA (CONCEA, 

2016).   

 

3.3 Justificativa para a escolha do modelo animal 
 

A linhagem isogênica C57BL/6 foi escolhida para a realização do presente 

trabalho, que possibilita: 

 A realização de pesquisas eliminando a variabilidade genética em 

experimentos que são conduzidos com animais outbred; 

 Consonância com a maioria das pesquisas pré-clínicas publicadas na literatura 

científica, uma vez que cerca de 90% dos trabalhos com camundongos estão 

sendo conduzidos com linhagens isogênicas (MASSIRONI, 2009); 

Além disso, 

 A linhagem tumoral utilizada para a avaliação dos efeitos da separação 

materna no crescimento tumoral foi a B16F10. É uma linhagem tumoral obtida 

espontaneamente da pele de camundongos isogênicos da linhagem C57BL/6.  
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 A linhagem B16F10 apresenta perfil imunogênico (LECHNER et al., 2013), 

gerando resposta imunológica quando inoculada em C57BL/6 

predominantemente do tipo Th1, permitindo, portanto, avaliar a influência da 

separação materna sobre o sistema imune e, desse, sobre o tumor; 

 Por fim, essa linhagem celular tem potencial metastático, o que permite avaliar 

dois parâmetros igualmente importantes: desenvolvimento tumoral e 

metástase.   
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3.4 Desenho Experimental 
 

A figura 4 apresenta o desenho experimental adotado no presente trabalho, mostrando a ordem cronológica, as etapas 

envolvidas e os seus respectivos períodos de duração. 

 

Figura 4 - Desenho experimental.  

 

3
3
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3.5 Manutenção dos animais 
 

Os animais (Mus musculus, linhagem C57BL/6) foram obtidos do biotério 

setorial do Departamento de Fisiologia e Farmacologia. Foram acondicionados (8 por 

microisolador) em gaiolas confeccionadas em polisulfona, medindo 44x31x21 cm, com 

grade aramada em aço inoxidável, comedouro e encaixe para bebedouro. As tampas 

continham filtros microisoladores e a sala de experimentação possuía sistema de 

exaustão. A higienização e desinfecção das gaiolas foram realizadas a cada 8 dias 

em estação de troca/cabine de biossegurança. 

Os animais foram mantidos em condições controladas de temperatura (22 

± 2 °C) com fotoperíodo de 12 horas de claro e 12 horas de escuro e umidade relativa 

de 60%.  Os mesmos tiveram acesso ad libitum à água potável da rede pública, sendo 

alimentados com ração comercial (Nuvilab®, Brasil) ad libitum e mantidos em cama 

com maravalha irradiada.   

 

3.6 Acasalamento e obtenção das proles 
 

Foram utilizados 16 casais de camundongos (na proporção de 1:1 por 

caixa) com 60 dias de vida, pesando aproximadamente 18-20 g, para reprodução e 

obtenção das ninhadas. 

A exposição das fêmeas aos machos ocorreu no mesmo dia e horário para 

que houvesse sincronização da ovulação pelas fêmeas. Após o quinto dia, todos os 

machos foram retirados do contato com as fêmeas e a gestação foi acompanhada 

durante 19-21 dias.  

Após o nascimento e, durante o período da separação materna até a 

realização do desmame e sexagem (que foi realizada no 25° dia), os seguintes 

parâmetros da reprodução foram analisados: número de filhotes, número de filhotes 

mortos, proporção macho/fêmea.   

 

3.7 Separação materna 
 

A separação materna foi realizada de acordo com protocolo estabelecido 

por Kikusui e colaboradores (2005). O dia do nascimento das ninhadas foi considerado 

como o dia 0, e o estresse por separação materna foi realizado a partir do primeiro dia 
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até o décimo terceiro dia após o nascimento. As ninhadas foram separadas das mães 

durante 1 h por dia e, após, retornaram para as caixas onde estavam as respectivas 

mães (Figura 5). Nesse período, os filhotes foram alojados em caixas de plástico 

contendo maravalha, que foram alocadas sobre uma manta aquecedora, cuja 

temperatura foi ajustada para 36 ºC 30 min antes de iniciar o procedimento. A 

separação ocorreu no horário compreendido entre 10:00 e 13:00 h em sala com 

temperatura de 22 ± 2 °C e umidade relativa de 60%.  

 

Figura 5 - Protocolo da separação materna. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Alguns cuidados foram adotados para evitar a rejeição das proles pelas 

mães, como o não uso de perfumes, troca de luvas entre as ninhadas, limpeza das 

luvas usadas com álcool 70% previamente a manipulação e, fricção das luvas na 

maravalha das caixas.  

  

1 h/dia 

(13 dias) 



36 
 

 
 

 

3.8 Grupos experimentais 
 

Após o desmame e antes da inoculação dos tumores, as fêmeas das 

ninhadas foram separadas dos machos (que foram usados em outro projeto de 

pesquisa previamente aprovado pelo comitê de ética animal) e divididas em dois 

grupos, a saber: 

 

 Grupo controle; 

 Grupo separação materna. 

 

Os grupos supracitados foram constituídos de filhotes obtidos de diferentes 

ninhadas a fim de se evitar efeitos genéticos ou fatores pré-natais decorrentes de uma 

única fêmea/ninhada. 

Para a realização dos comportamentos (1 teste por dia) aos 60 dias de vida, 

10 animais do grupo controle e 10 animais do grupo separação materna foram 

adquiridos aleatoriamente. Após a realização dos testes comportamentais, os animais 

foram pesados, divididos e identificados aleatoriamente em quatro grupos de 8 

animais cada, a saber:  

 

 Controle (C) 

 Controle + tumor (C+T) 

 Separação materna (SM) 

 Separação materna + tumor (SM+T) 

 

3.9 Avaliação comportamental 
 

  Os seguintes passos foram adotados para todos os comportamentos 

avaliados (descritos nos subitens seguintes): 

1. Foi realizado 1 teste por dia, iniciando-se com o campo aberto (menos 

estressante) e finalizando-se com o nado forçado (mais estressante); 

2. Os animais foram previamente aclimatados na penumbra, por 1 h, e assim 

permaneceram durante a realização dos experimentos;  
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3. A fim de remover odores, o aparelho usado na avaliação comportamental foi 

limpo com álcool a 20% antes de iniciar o protocolo experimental com o animal 

subsequente.  

 

3.9.1 Campo aberto 

 

O teste do campo aberto foi usado para avaliar os efeitos da separação 

materna na atividade locomotora, tendência exploratória e ansiedade dos 

camundongos (SEIBENHENER  & WOOTEN, 2015). Cada camundongo foi colocado 

no centro de uma arena de acrílico medindo 30 x 30 cm, rodeada por paredes de 15 

cm e com chão dividido em 9 partes iguais (Figura 6).  

A atividade do animal foi registrada ao longo de 6 min, sendo que o primeiro 

minuto se destina a adaptação do roedor ao novo ambiente. Os seguintes parâmetros 

foram registrados: 1. Número de quadrados cruzados, 2. Número de grooming (gesto 

de limpeza), 3. Número de rearing (ato de o animal ficar em pé), 4. Distância 

percorrida, 5. Velocidade média 6. Tempo na zona central e, 7. Duração total da 

imobilidade. O campo aberto foi realizado usando o sistema computadorizado de 

observação Smart©, versão 3.0.03 (Panlab Harvard Apparatus®).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seibenhener%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25742564
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Figura 6 - Teste do campo aberto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

3.9.2 Teste de alternações espontâneas: Y-maze 

 

O teste de alternações espontâneas foi usado para avaliar a capacidade 

cognitiva, bem como a tendência para explorar novos ambientes. O teste (Figura 7) 

consiste em colocar o animal em um aparato em forma de Y contendo três braços 

iguais identificados (braço 1, 2 e 3), com ângulo de 120 º um do outro. O animal pode 

explorar livremente os três braços. No decorrer de múltiplas entradas, o animal deve 

mostrar tendência para entrar nos braços não visitados, seguindo alternações 

espontâneas consideradas corretas, como 1,2,3 - 3,2,1 - 2,3,1 ou 1,3,2. Considera-se 

que o animal entrou no braço 1, 2 ou 3 quando inseriu as 4 patas dentro do mesmo.  
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% de alternações corretas = NAC/NVR x 100 

 

Figura 7 - Teste do Y-maze 
  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

O número de entradas nos braços e o número de tríades corretas foram 

registrados para calcular a porcentagem de alternância através da fórmula: 

 

 

Onde:  

NAC = Número de Alternações Corretas; 

NVR = Número de Visitas Realizadas durante o período de observação.  

Os dados obtidos na equação acima foram adicionados ao GraphPad 

Prism, versão 6.0 para análise estatística.  

 

3.9.3 Teste da suspensão da cauda  

 

Teste usado para avaliar o desespero comportamental e a capacidade de 

sair de situações estressantes. Nesse teste, cada camundongo é suspenso pela 

cauda à margem de uma bancada e colocada a 58 cm acima do topo da mesa. O 

camundongo é fixado na bancada pela cauda por meio de fita adesiva, colocada cerca 

de 1 cm a partir da ponta da cauda (Figura 8). O tempo durante o qual os animais 

 

Ponto de decisão 
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permaneceram imóveis, ao longo de um período de 5 min (sem período de adaptação) 

é registrado (STERU et al., 1985). 

 

Figura 8 - Teste da suspensão da cauda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

3.9.4 Teste do nado forçado 

 

Usado para confirmar o resultado do teste da suspensão da cauda. Os dois 

testes apresentam o mesmo princípio. Os animais foram colocados em um cilindro de 

acrílico com água em temperatura ambiente (25 ± 1 °C), e a duração total da 

imobilidade foi registrada durante 5 min, sem que houvesse o período de adaptação 

do roedor na água. O camundongo é considerado imóvel quando permanece 

flutuando passivamente em posição vertical, fazendo leves movimentos apenas para 

manter-se flutuando, conforme demonstrado na figura 9 (PORSOLT et al., 1977).   
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Figura 9 - Teste do nado forçado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

3.10 Manutenção da Linhagem celular 

 

A linhagem tumoral B16F10 foi obtida do Banco de Células do Rio de 

Janeiro – BCRJ. O manuseio da linhagem ocorreu em ambiente estéril de câmara de 

fluxo laminar vertical (VECO, modelo Biosafe 12, classe II) e mantida em incubadora 

de CO2 a 37 °C com atmosfera de 5% de CO2 (NUAIRE, modelo TS Autoflow).  

O cultivo celular foi realizado em frascos de cultura de células de 25 cm2 

com volume de 50 mL ou de 75 cm2 com volume de 250 mL em meio DMEM (Gibco), 

suplementado com 10% de Soro Bovino Fetal – SBF (Gibco) e 1% de 

penicilina/estreptomicina (Gibco). A manutenção foi realizada antes que as células 

atingissem a confluência. O crescimento das linhagens foi acompanhado diariamente 

por microscópio de inversão (ZEISS, modelo Axiovert 40C). 

Para a manutenção das células aderidas, o meio foi retirado e o frasco 

lavado 2x com PBS (Phosphate Buffer Solution) estéril, em seguida, adicionou-se 

tripsina-EDTA a 0,5% (Gibco) diluída 10x em solução tampão de PBS. 

Posteriormente, o meio de cultura suplementado com SBF foi adicionado às células 
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Volume do tumor (mm3) = (D x d2)/2 
 

em suspensão para inibição da tripsina. Parte das células foi removida da garrafa e o 

volume preenchido com meio suplementado.  

 

3.10.1 Inoculação do melanoma murino B16F10 

 

Após o processo de obtenção da suspensão celular descrito no item 

anterior, as células foram centrifugadas durante 5 min a 1000 r.p.m. O pellet resultante 

foi suspendido em solução balanceada de Hank’s (mistura de sais e outros 

componentes essenciais para a manutenção celular, agindo como uma solução 

nutritiva) com pH ajustado para 7,2. Em seguida, 10 µL dessa solução foram 

incubados com 90 µL de solução de azul de Trypan (Sigma-Aldrich®) para determinar 

a viabilidade e realizar a contagem celular em câmara de Neubauer (Precicolor HBG 

Germany).    

As células B16F10 foram inoculadas com 2,5 x 104 células/0,3 mL na região 

axilar esquerda por via subcutânea. O tumor cresceu durante 25 dias, e, durante esse 

período, os animais foram pesados a cada três dias para avaliar a evolução ponderal. 

  

3.11 Avaliação da progressão tumoral 

 

A progressão do crescimento tumoral foi acompanhada por meio da 

mensuração do tamanho do tumor, utilizando paquímetro digital (Vonder®), a partir do 

vigésimo primeiro dia após a inoculação, quando o tumor era mensurável em todos os 

animais dos grupos, até o vigésimo quinto dia (dia da eutanásia). Para calcular o 

volume tumoral (mm3) foi utilizada a seguinte fórmula (STEEL, 1977): 

 

 

 

Onde: 

D = medida do diâmetro maior (mm). 

d = medida do diâmetro menor (mm). 

Os dados obtidos da equação acima foram adicionados ao GraphPad 

Prism, versão 6.0 para análise estatística.  



43 
 

 
 

 

Além disso, com os valores obtidos foi realizado o cálculo da taxa diária de 

proliferação tumoral, cujo resultado foi calculado através da fórmula:  

 

                                                 

 

 

3.12 Eutanásia 
 

A decapitação foi o método de escolha para a eutanásia dos animais. Esse 

método é usado quando o uso de anestésicos pode interferir com os resultados da 

pesquisa, assim, essa técnica permite recuperar as áreas cerebrais de interesse sem 

que haja acentuada alteração neuroquímica. Uma guilhotina apropriada foi usada para 

este fim.   

Após a eutanásia, retirou-se com auxílio de instrumentos cirúrgicos: o 

tumor, os pulmões, fígado, baço e glândulas suprarrenais. O cérebro foi dissecado 

para obtenção do córtex pré-frontal, hipocampo e estriado. O tumor foi pesado, 

fotografado e armazenado em freezer com temperatura mantida em -80 ºC para 

análises posteriores. Uma parte do tecido foi destinada ao estudo histológico, assim 

como os demais órgãos coletados. 

 

3.13 Avaliação hematológica 
 

Foi realizada no Laboratório de Patologia Clínica da Universidade Estadual 

do Ceará – UECE. Vinte e cinco dias após a inoculação das células tumorais, os 

animais tiveram o sangue coletado pelo plexo retro-orbital com capilar heparinizado 

para avaliação de parâmetros hematológicos (eritrograma: hemácias, hemoglobina e 

hematócrito; leucograma: leucócitos totais, linfócitos e monócitos), que foram 

realizados pelo método de automatização Poch-div Vet com revisão de lâmina.  

 

3.14 Análise histológica dos órgãos  
 

O tumor e os órgãos retirados (pulmão, fígado e glândulas suprarrenais) 

foram armazenados, após a pesagem, em solução de formol a 10% tamponado com 

pH ajustado para 7,2 para serem fixados. As estruturas anatômicas obtidas foram 

Taxa de proliferação = última medida – primeira medida 

                           Número de dias 
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submetidas à desidratação e diafanização, e, em seguida, cortadas, em uma 

espessura de 5 m. Colorações com hematoxilina-eosina (HE) foram realizadas e as 

lâminas foram analisadas através de microscópio óptico para análise microscópica 

dos tecidos a fim de verificar a presença de metástase.  

 

3.15 Dosagem de citocinas por Enzyme-Linked Immunosorbent Assay – ELISA 

 

Placas multiwell de alta ligação específica para citocinas foram incubadas 

overnight com 100 µL do anticorpo primário (Vascular Endothelial Growth Factor - 

VEGF e Transforming Growth Factor Beta – TGF-β) diluídos em solução de PBS. Em 

seguida, o anticorpo foi removido e os poços lavados 3x com tampão de lavagem 

(Tween 20 a 0,05% em PBS 1x, pH 7,2 – 7,4). Em seguida, foi realizado o bloqueio 

de sítios inespecíficos nos poços com 100 µL de solução de BSA 1% por 1 h em 

geladeira.  

A placa foi então lavada 3x com tampão de lavagem para em seguida 

aplicar os homogenatos de tecido tumoral a 10% (preparados com tampão PBS) onde 

permaneceram incubadas em geladeira por mais 2 h. Foi realizada uma curva de 

concentração com o padrão de anticorpo para a quantificação das citocinas 

analisadas.  

Passado o tempo de incubação, a placa foi lavada 3x com tampão de 

lavagem para serem adicionados 100 µL do anticorpo de detecção (secundário) 

previamente diluído em solução tampão de BSA a 1%, onde houve reincubação por 

mais 2 h em geladeira seguida de lavagem (3x).  

No escuro, 100 µL de streptavidina (diluída em solução tampão de BSA 1% 

conforme recomendações do kit) foram adicionadas e cobriu-se a placa com papel 

alumínio, deixando em incubação por 20 min em temperatura ambiente. Após isso, a 

placa foi lavada 3x e 100 µL do substrato (mistura 1:1 do reagente A (H2O2) + reagente 

B – TMB) foram adicionados, reincubando por mais 20 min com a placa coberta com 

papel alumínio. A reação foi finalizada com adição de 50 µL de ácido sulfúrico a 2N e 

a leitura foi realizada em espectrofotômetro com comprimento de onda ajustado para 

450 nm.    

Foi feito a interpolação dos dados com a curva obtida de concentrações 

conhecidas do padrão de citocina. Os dados resultantes da interpolação foram 

analisados no Graph Pad Prism, conforme item 3.21.  
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3.16 Ensaio do cometa em leucócitos do sangue periférico  
 

O teste do cometa alcalino, desenvolvido por Ostling e Johanson (1984), 

permite detectar quebra de fitas simples e duplas na molécula de DNA.  Foi usado 

para verificar a presença de dano de DNA em células mononucleares do sangue 

periférico, como linfócitos e monócitos, ocasionado pela separação materna. O 

sangue para essa análise foi coletado conforme descrito no item 3.13. O experimento 

seguiu a metodologia estabelecida por Sight e colaboradores (1988).   

 

3.16.1 Preparo das lâminas 

 

As lâminas foram previamente cobertas com agarose de ponto de fusão 

normal (0,5 %) a uma temperatura de 60 °C com solução de PBS livre de Ca2+ e Mg2+, 

mantidos a temperatura ambiente até a solidificação. As células mononucleares do 

sangue periférico foram embebidas em uma solução de agarose de baixo ponto de 

fusão (1,5 %) a 37 °C e adicionadas as lâminas pré-cobertas com agarose de ponto 

de fusão normal. Posteriormente, as lâminas foram cobertas com lamínulas para 

uniformizar a distribuição do material na lâmina e mantidas a 4 °C para solidificação 

da agarose.  

 

3.16.2 Lise celular 

 

Após a solidificação da agarose, a lamínula foi delicadamente removida e 

as lâminas imersas na solução de lise (5 M NaCl, 100 mL EDTA, 10 mM Tris, 1% N-

Lauroyl sarcosine, 1% Triton X-100, 10% DMSO, pH ajustado para 10,0), abrigada da 

luz a 4 °C por no mínimo 1 h.  

 

3.16.3 Neutralização e Eletroforese 

 

Após o procedimento anterior, as lâminas foram imersas em uma solução 

de neutralização (0,4 M Tris, pH ajustado para 7,5) por 15 min. Em seguida, as lâminas 

foram dispostas horizontalmente na cuba de eletroforese e preenchida com uma 

solução alcalina (pH >13,0) a 4°C (1 mM Na2EDTA, 300 mM NaOH), ou solução 

alcalina (pH 8,5) a 4°C (100 mM Tris, 300 mM acetato de sódio) para permitir o 
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relaxamento do DNA e a conversão de sítios álcali-lábeis em quebra de fitas simples. 

A corrida eletroforética foi conduzida a 4 °C durante 20 min (25 V; 300 mA). Todos 

esses passos foram realizados na ausência de luz. Após a eletroforese, as lâminas 

foram novamente neutralizadas por 5 min e fixadas em etanol a 100%.  

 

3.16.4 Coloração e análise 

 

As lâminas foram coradas com brometo de etídio (20 µg/mL) e analisadas 

com o auxílio de microscópio de fluorescência. A análise foi realizada de acordo com 

o padrão de escores previamente determinado pelo tamanho e intensidade da cauda 

do “cometa”, conforme figura 10. Foram contados 100 cometas por lâmina (LOVELL 

et al., 1999) e classificados por análise visual de acordo com cinco categorias (ver 

Figura 10) que representam a percentagem de DNA na cauda do cometa, indicando 

o grau de lesão sofrida pela célula.  

O índice de dano (ID) ao DNA foi obtido pela seguinte fórmula: 

 

 

 

Onde:  ni é o número de células com nível de dano i (0, 1, 2, 3 ou 4). 

 

Figura 10. Classificação de dano ao DNA pelo ensaio do cometa.  

 

 

 

 

 

 

Para detectar a presença de bases nitrogenadas (púricas) oxidadas, o 

sangue foi incubado com 20 µL da enzima Fpg (formamidopirimidina-DNA-glicosilase) 

por 30 min à 37 °C. O ensaio do cometa foi conduzido em condições alcalinas.  

 

 

Sem dano 

0 

Baixo dano 

1 

Médio dano 

2 

Alto dano 

3 

Dano máximo 

3 
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3.17 Geração de Espécies Reativas de Oxigênio (EROS) em Células 
Mononucleares do Sangue Periférico – CMSP 

 

As células mononucleares do sangue periférico (CMSP) foram obtidas a 

partir do sangue, cuja coleta está descrita no item 3.14. O isolamento das CMSP foi 

feito através de um gradiente de densidade utilizando Histopaque TM-1077, em 

temperatura ambiente. A amostra de sangue periférico foi diluída em tampão PBS.  

Essa solução foi adicionada a um tubo de microcentrífuga contendo HistopaqueTM-

1077 e, posteriormente, centrifugada por 30 min a 1500 r.p.m.   

Após a centrifugação, a solução foi separada, em virtude da densidade do 

HistopaqueTM-1077, em três camadas visíveis.  Uma superior (soro), uma 

intermediária (células e HistopaqueTM-1077) e uma inferior (hemácias e plaquetas). 

Em seguida, a região intermediária foi cuidadosamente removida e adicionada a um 

terceiro tubo contendo PBS, o qual foi centrifugado por 20 min a 1000 r.p.m. O 

sobrenadante foi descartado e o precipitado de células foi ressuspendido em PBS. 

As células foram utilizadas imediatamente após o processo de isolamento, 

onde foram incubadas com 20 µM de H2-DCF-DA e mantidas a 37 °C por 30 min no 

escuro. Após a incubação, as células foram centrifugadas e ressuspendidas em PBS 

e analisadas em citômetro de fluxo com comprimento de onda de excitação e emissão 

de 490 e 530 nm, respectivamente.  

Os dados foram expressos como média ± DP e analisados no GraphPad 

Prism, versão 6.0 para verificação de diferenças significativas entre os grupos 

analisados.   

 

3.18 Técnica do Tissue microarray – TMA 

 

Essa técnica permite analisar várias amostras em uma mesma lâmina 

através de pequenos fragmentos de tecido que são inseridos em blocos de parafina 

contendo vários orifícios, evitando, assim, a variabilidade experimental decorrente de 

repetidos protocolos de imunocoloração. É, portanto, um método barato, viável, 

produzindo o mesmo resultado da técnica convencional de imunohistoquímica 

(KAMPF et al., 2012).   
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3.18.1 Preparo do bloco de TMA e da lâmina 

 

Os blocos de parafina do tecido tumoral foram confeccionados conforme 

descrito no ítem 3.14.  

As lâminas obtidas para o estudo histopatológico foram reanalisadas em 

microscopia óptica para selecionar áreas amelanóticas (a melanina presente no 

melanoma é corada pelo DAB, gerando viés no resultado). Após isso, com o auxílio 

de um perfurador, as áreas de interesse no tecido parafinado foram removidas e 

colocadas em um bloco de parafina contendo vários orifícios de 2 mm de diâmetro 

(bloco de TMA). Em seguida, os fragmentos de tecido no bloco de TMA foram cobertos 

por uma fina camada de parafina para preservação das amostras teciduais.  

O bloco de TMA contendo os fragmentos de tecido foi então cortado em um 

micrótomo, em espessura de 5 m e fixado na lâmina para a realização da 

imunohistoquímica (Figura 11). 

 

Figura 11 - Preparo do bloco de TMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor.  
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3.19 Imunohistoquímica  
 

Foi realizada para analisar a expressão tumoral dos seguintes 

biomarcadores: Interleucina-6 (ref.: ab9324), Ki-67 (Dako, ref.: M7240), Indoleamina-

2,3-dioxigenase (ref.: ab106134) e mTOR (ref.: ab109268), conforme técnica descrita 

a seguir.  

 

3.19.1 Procedimento experimental 

 

Após o preparo da lâmina pela técnica do TMA, o tecido tumoral foi 

desparafinizado em estufa à 70°C por 60 min, seguido de três banhos de Xilol de 5 

min cada. O tecido foi reidratado em banhos de 3 min com álcool a 90, 85 e 70%, 

respectivamente. A lâmina foi exposta a fluxo pequeno de água corrente durante 5 

min para posteriormente realizar a recuperação antigênica em banho maria com 

solução de citrato (pH 6).   

Após a recuperação antigênica, duas lavagens foram realizadas com 

solução de PBS durante 5 min cada e o bloqueio da peroxidase endógena foi feito 

com solução de peróxido de hidrogênio a 3% (diluído em PBS a 0,1 M) durante 30 min 

no escuro.  As lâminas foram novamente lavadas duas vezes com PBS (5 min) para, 

em seguida, realizar o bloqueio de proteínas inespecíficas com solução de BSA. 300 

µL do anticorpo primário diluído foram adicionados sobre as lâminas, que ficaram 

overnight em câmara de incubação (contendo PBS) na geladeira. No dia seguinte, 

duas lavagens foram realizadas com PBS durante 5 min cada e, em seguida, foi 

adicionado o anticorpo secundário (biotinilado) por 30 min, após, streptavidina biotina 

peroxidase por mais 30 min.  

Após a incubação com streptavidina biotina peroxidase, as lâminas foram 

lavadas duas vezes com solução de PBS por 5 min cada e, em seguida, e foi realizada 

a revelação com 3,3-diaminobenzidina (DAB). A reação foi finalizada com água 

destilada e a contra coloração foi realizada com hematoxilina de Harris por 10 

segundos. O excesso de corante foi removido através de imersão das lâminas em 

água corrente por 5 min.    

Os dados para a expressão de IL-6, apoptose (ensaio do TUNEL) e mTOR 

foram obtidos através de histoscores, conforme estabelecido por Zhang e 

colaboradores (2013 e 2015) e descrito na tabela 1. Dois avaliadores independentes 
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analisaram as lâminas para dois fatores: porcentagem de células marcadas e 

intensidade de marcação, conforme tabela abaixo. Para o marcador de proliferação 

celular - Ki-67 e para a Indoleamina-2,3-dioxigenase 1 (IDO-1), a análise foi realizada 

através da porcentagem de células marcadas positivamente (marcação nuclear e 

citoplasmática, respectivamente).  

 

Tabela 1 - Método adotado para determinação dos histoscores na análise da imuno-
histoquímica para IL-6.   

 
Porcentagem de células 

marcadas (%) 

Intensidade de marcação 

da IL-6 

1. 0 0. Ausente 

2. 1-25 1. Leve 

3. 26-50 2. Moderado 

4. 51-75 3. Intenso 

5. 76-100 - 

 

O resultado final foi obtido através da média do produto obtido pela 

multiplicação dos scores adquiridos na porcentagem de células marcadas e na 

intensidade de marcação do anticorpo, observados pelos dois avaliadores, produzindo 

scores de 0 até 15.  

Os dados obtidos da IL-6, Ki-67, IDO-1, mTOR e ensaio do TUNEL foram 

adicionados ao GraphPad Prism, versão 6.0 para análise estatística. Além disso, 

fotografias foram obtidas com auxílio de microscópio óptico para análise qualitativa 

(aumento de 100 e 400x para IL-6, ensaio do TUNEL e mTOR e de 400x para Ki-67 e 

IDO-1).  

 

3.20 Detecção de apoptose in situ: Ensaio do TUNEL 
  

A morte celular por apoptose ocorre por meio de complexos eventos 

moleculares, envolvendo endonucleases que clivam o DNA em pequenos fragmentos. 

Esses fragmentos exibem grupos 3’-OH livres, onde a enzima Terminal 

deoxinucleotidil Transferase – TdT liga-se para catalisar a adição de nucleotídeos 

biotinilados. Esses nucleotídeos são detectados usando o conjugado streptavidina-

horseradish peroxidase. Diaminobenzidina – DAB reage com o conjugado supracitado 



51 
 

 
 

 

para gerar um substrato insolúvel marrom no sítio de fragmentação do DNA. Para o 

ensaio do TUNEL (ref.: ab206386) lâminas de TMA (Figura 11) foram usadas 

contendo o tecido tumoral. 

 

3.20.1 Procedimento experimental 

 

Reidratação: Para haver a reidratação do tecido, as lâminas foram imersas 

em três banhos de Xilol de 5 min cada e, após, banhos com álcool 100, 90 e 80 e 70 

%, respectivamente, por 3 min, em temperatura ambiente. Após, as lâminas foram 

imersas em PBS por 5 min. Os tecidos foram circundados com caneta hidrofóbica a 

fim de conter os pequenos volumes de reação.  

Permeabilização do tecido: As lâminas foram cobertas com 100 µL de 

proteinase K (1:100 em água destilada) por 20 min em temperatura ambiente. Em 

seguida, as lâminas foram lavadas com PBS por 5 min. O excesso de líquido foi 

removido com auxílio de papel absorvente sem tocar nos tecidos.  

Inativação das peroxidases endógenas: Foi realizado com 100 µL de 

solução metanólica a 3 % de H2O2. As lâminas ficaram expostas ao peróxido por 5 

min em temperatura ambiente. Em seguida, as lâminas foram imergidas em PBS por 

5 min e o excesso de líquido foi removido com auxílio de papel absorvente sem tocar 

nos tecidos. 

Equilibração: As lâminas foram cobertas com 100 µL de tampão TdT de 

equilibração. O tampão permaneceu em contato com o tecido por 30 min em 

temperatura ambiente.  

Reação com TdT: 40 µL de solução contendo a enzima Terminal 

deoxinucleotidil Transferase foram adicionados. As lâminas foram cobertas com 

lamínula e a reação ocorreu durante 90 min a 37 °C.  

Finalização da reação: As lâminas foram cuidadosamente removidas e 

lavadas com PBS por 5 min. Em seguida, a reação foi interrompida com 100 µL de 

solução tampão de parada por 5 min, seguido de lavagem com PBS por mais 5 min. 

A reação foi bloqueada com 100 µL de tampão de bloqueio durante 10 min.  

Detecção:  100 µL de solução contendo conjugado streptavidina-

horseradish peroxidase foi adicionado as amostras. Essa reação ocorreu em câmara 

úmida em temperatura ambiente por 30 min. Após, as lâminas foram novamente 
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lavadas com PBS por 5 min.  A contra coloração foi realizada com hematoxilina de 

Harris por 10 segundos. O excesso de corante foi removido através de imersão das 

lâminas em água corrente por 5 min. 

Análise dos dados: Conforme descrito na análise de resultados para a 

Interleucina-6.   

 

3.21 Análise estatística  

 

Todos os dados foram analisados no programa Graph Pad Prism, versão 

6.0. A análise foi feita a partir da média e do desvio padrão ou erro padrão da média 

dos experimentos.  

A distribuição normal dos dados foi avaliada com o teste de D’Agostino-

Pearson para amostras com n>10 e Shapiro-Wilk para qualquer valor de n abaixo de 

10. O teste estatístico adotado (que está descrito na legenda de cada resultado 

apresentado no capítulo Resultados e Discussão) levou em consideração a 

distribuição normal dos dados.  

A fim de avaliar a interação entre a separação materna e o crescimento 

tumoral e para avaliar se houve influência do tempo no efeito da separação materna 

sobre o crescimento tumoral utilizou-se Two-way ANOVA com post hoc sendo 

conduzido pelo teste de Bonferroni.  

Para todos os grupos considerou-se estatisticamente significativo quando 

p<0,05. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

4.1 Características reprodutivas 
 

C57BL/6 é uma das linhagens isogênicas mais versáteis, sendo usada 

amplamente em estudos científicos de diversas áreas, como a oncologia 

experimental. Além disso, é a primeira linhagem a ter seu genoma sequenciado (THE 

JACKSON LABORATORY, 2018). No presente trabalho, as características 

reprodutivas das fêmeas foram avaliadas em virtude da manipulação das ninhadas 

imediatamente após o nascimento. Observou-se: o número de filhotes por parto, 

quantidade de filhotes mortos após o desmame e a proporção entre machos e fêmeas. 

Conforme consta na Tabela 2, não houve diferença estatística em nenhum 

dos parâmetros analisados entre os grupos. Além disso, o número de filhotes por 

ninhada obtido está de acordo com o padrão estabelecido para a linhagem C57BL/6 

(TACONIC, 2017).  

 

Tabela 2 - Parâmetros reprodutivos das ninhadas de camundongos C57BL/6. 

PARÂMETROS CONTROLE SEPARAÇÃO MATERNA 

1. Número de filhotes 6,30 ± 0,69 7,15 ± 0,47 

2. Número de filhotes mortos* 1,07 ± 0,38 1,23 ± 0,37 

3. Número de machos 3,18 ± 0,46 3,66 ± 0,52 

4. Número de fêmeas 3,00 ± 0,26 2,75 ± 0,27 

       
Os parâmetros obtidos em 4 foram analisados pelo teste de Mann Whitney. Os dados obtidos em 1,2 
e 3 foram foram analisados pelo teste “t” de Student não pareado. Os dados representam a média e o 
E.P.M. *Número de filhotes mortos até a realização do desmame aos 25 dias após o nascimento. 

 

 Ressalta-se que não houve, mesmo com a manipulação diária das ninhadas 

durante os 13 dias que sucederam ao nascimento, aumento no número de filhotes 

mortos no grupo que passou pelo procedimento da separação materna nos 13 

primeiros dias de vida, indicando que os cuidados adotados (descritos no item 3.7 do 

capítulo Material e métodos, pág. 34) foram eficazes na prevenção da rejeição aos 

filhotes pelas mães. 

 



54 
 

 
 

 

4.2 Avaliação comportamental pré-inoculação tumoral 

 

O Transtorno Depressivo Maior – TDM é duas vezes mais prevalente no 

sexo feminino, principalmente após a puberdade (ALBERT, 2015). Há evidências 

mostrando que a maior incidência no sexo feminino ocorre devido aos hormônios 

ovarianos, com os episódios de TDM acontecendo durante a vida reprodutiva das 

mulheres (BEBBINGTON et al., 2003). A diferença na incidência de TDM entre 

homens e mulheres vai diminuindo com o avanço da idade, principalmente após a 

menopausa (CLAYTON & NINAN, 2010). Levando isso em consideração e, sabendo 

que a separação materna é eficaz em causar comportamento tipo depressivo apenas 

em ratos fêmeas (MOURLON et al., 2010), camundongos fêmeas adultas jovens (60 

dias) foram escolhidas para a execução do presente trabalho. 

Os episódios de depressão maior são caracterizados, de acordo com o 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM V (2013), por alterações 

comportamentais evidentes, como: mudanças de humor, anedonia, distúrbios do 

sono, diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar e de tomar decisões, 

assim como mudanças no apetite, podendo haver ganho ou perda significativa de 

peso, fadiga, diminuição da energia, baixa autoestima, sentimentos de culpa e ideação 

suicida. Essas características são a base para o diagnóstico clínico da doença. 

 Os modelos animais de depressão, que são baseados nas ações dos 

antidepressivos conhecidos e nas respostas ao estresse, podem causar alterações 

comportamentais nos roedores que reproduzem muito bem algumas das 

características supracitadas, como mudanças no apetite, no humor, déficit cognitivo e 

anedonia. Considerando isso, os testes de campo aberto, suspensão da cauda, nado 

forçado (os dois últimos baseiam-se no mesmo princípio: a medida da duração da 

imobilidade quando os roedores são expostos a uma situação inescapável) e Y-maze 

são métodos preditivos validados para análise de comportamento tipo depressivo em 

roedores, além de serem usados para a triagem de substâncias com potencial 

antidepressivo que atuam sobre as monoaminas (CASTAGNÉ et al., 2011). 

 O teste do campo aberto pode indicar alterações psicomotoras e agitação 

(ex.: número de quadrantes cruzados e distância percorrida), bem como 

comportamento relacionado com a ansiedade (ex.: duração total da imobilidade, 

tempo na região central da arena) (DEDIC et al., 2011). Assim, a observação dos 

parâmetros supracitados, bem como: número de rearings e groomings, considerados 
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como comportamento estereotipado, podem evidenciar essas mudanças. Além disso, 

esses dois últimos parâmetros estão associados a reações individuais de resposta ao 

estresse, reatividade emocional e funcionamento cognitivo em progênies adultas 

(IGNÁCIO et al., 2017). 

 No modelo de estado tipo depressivo induzido pela separação materna nos 

neonatos, não se observou nenhuma alteração nos parâmetros previamente 

mencionados (campo aberto) na fase adulta quando comparado com o grupo controle, 

indicando que a separação materna não induziu um comprometimento locomotor  ou 

o desenvolvimento de comportamento relacionado com ansiedade nos animais, 

conforme consta na figura 12.  

 

Figura 12 - Avaliação comportamental dos camundongos C57BL/6 avaliados no teste 
do campo aberto. Em a) parâmetros observados, em b) Representação da trajetória 
de 3 animais nos diferentes grupos. 
  

a)                                                                                           b) 

Parâmetro Controle 
Separação 

materna 

Número de transições 
169,0 

(± 9,73) 

161,5 

(± 6,61) 

Tempo na região central 

(Segundos) 

8,67 

(± 1,00) 

10,29 

(± 1,01) 

Número de rearings 
37,45 

(± 1,75) 

36,35 

(± 1,64) 

Número de groomings 
4,50 

(± 0,46) 

4,55 

(± 0,33) 

Duração total da imobilidade 

(Segundos) 

72,95 

(± 4,89) 

74,20 

(± 2,92) 

Distância percorrida  

(Centímetros) 

2061 

(± 79,68) 

1964 

(± 38,68) 

 
Os resultados representam a média   E.P.M. de dois experimentos independentes, com n=10 cada. 
Os dados foram analisados pelo teste “t” de Student não pareado.   

 

 No entanto, a separação materna, ocorrida entre os dias 1 e 13 após o 

nascimento da prole, produziu, em camundongos fêmeas C57BL/6 adultas jovens, 

alterações comportamentais tipo depressão, que foram observadas pelos testes de 

suspensão da cauda e de cognição (Y-maze). 

Controle Separação materna 
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No teste do Y-maze, observou-se diferença tanto no número de entradas 

nos braços (grupo controle: 45,20 ± 2,27 versus Separação materna: 36,30 ± 1,52) 

quanto na porcentagem de alternações corretas (grupo controle: 60,92% ± 2,06 versus 

Separação materna: 53,70% ± 2,17), conforme figura 13c.  

No teste de suspensão da cauda, observou-se que o grupo submetido a 

separação materna permaneceu imóvel por mais tempo (133,00 s ± 4,57) quando 

comparado com o grupo controle (89,97 s ± 4,29), conforme figura 13a.  Para 

confirmar esse achado, os animais foram submetidos ao nado forçado, no entanto, 

não houve diferença entre o grupo controle (40,56 s ± 6,74) e o submetido a separação 

materna (38,16 s ± 7,36) no tempo de imobilidade sobre a água (Figura 13b). 

 

Figura 13 - Avaliação comportamental dos camundongos C57BL/6, submetidos ou 

não ao estresse neonatal por separação materna, realizado aos 60 dias de vida e 

previamente ao transplante do melanoma murino B16F10. 

  

a) Suspensão da cauda                                    c) Y-maze                                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados correspondem a média ± E.P.M. de 2 experimentos independentes, com n=10 cada. Os 

dados obtidos em b foram analisados pelo teste de Mann Whitney. Os dados dos itens a e c foram 

analisados pelo teste “t” de Student não pareado. 

 

b) Nado forçado  
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 Ressalta-se que a diminuição na atividade de exploração dos braços no 

teste do Y-maze e o aumento da imobilidade observada no teste da supensão da 

cauda não ocorreram por déficit na locomoção, conforme mostra os resultados do 

campo aberto (Figura 12). No Y-maze, houve uma diminuição notória na capacidade 

de concentração e pensamento (identificar os braços visitados e os braços não-

visitados), e de tomar decisões (entrar ou não entrar nos braços), sendo 

consequências do estresse vivido na fase inicial da vida.  

O estresse, uma condição prévia de muitos pacientes deprimidos, alterou 

o desempenho cognitivo em roedores, evidenciado através de testes como o Morris 

Water Maze e Y-Maze (WANG et al., 2011; SONG et al., 2006). Além disso, trabalhos 

mostram que a separação materna tem efeitos negativos sobre a cognição, 

interferindo na memória de trabalho (MEHTA & SCHMAUSS, 2011).  

Os resultados do campo aberto, do Y-maze e do nado forçado vão de 

encontro aos achados encontrados por Savignac e colaboradores (2011) no mesmo 

modelo de estresse e no mesmo modelo animal. Além disso, a separação materna 

em ratos fêmeas, cujo modelo de depressão está melhor estabelecido, não causou 

alteração na capacidade de nadar, no tempo de imobilidade sobre a água e no ato de 

escalar as paredes do cilindro, confirmando o resultado encontrado no presente 

trabalho (MOURLON et al., 2010).  

Ademais, ratos Fischer que passaram pela separação materna 

apresentaram um aumento na atividade de natação em comparação com os animais 

do grupo controle (RÜEDI-BETTSCHEN et al., 2006). Outros trabalhos já mostram 

que a separação materna, em ratos, aumenta o tempo de imobilidade no teste do nado 

forçado (RÉUS et al., 2011; AISA et al., 2008).  

 Por fim, o resultado encontrado no presente trabalho pode ser devido a 

espécie e linhagem animal utilizada, bem como a intensidade de estresse promovida 

pela separação materna. A variabilidade nos protocolos adotados de separação 

materna pode explicar a discrepância dos resultados encontrados no teste 

comportamental de nado forçado nos estudos.  

 O comportamento apresentado pelas fêmeas pode estar relacionado com 

o ciclo estral, uma vez que foi demonstrado que fêmeas C57BL/6 que passaram pela 

separação materna entre os dias 1 e 14 após o nascimento, apresentaram menos 
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ansiedade e comportamento de medo na idade adulta quando as mesmas estavam 

na fase diestro (ROMEO et al., 2003).  

 Os achados comportamentais podem indicar alterações em componentes 

do sistema límbico, como o hipocampo (área relacionada com o aprendizado e 

memória) e amígdala. Essas estruturas estão associadas a diferentes padrões 

comportamentais, como prazer, raiva, medo e passividade. Além disso, o córtex pré-

frontal também pode ser afetado, uma vez que é uma área cerebral relacionada com 

a tomada de decisões bem como atua na regulação das emoções por possuir 

conexões neurais com o sistema límbico (ALMEIDA, CABRAL & NARVAES, 2015; 

PANDYA et al., 2012; YANG & RAINE, 2009).  

 Récamier-Carballo e colaboradores (2017) mostraram, em camundongos, 

que a separação materna realizada entre os dias 8 e 21 após o nascimento foi eficaz 

em induzir um comportamento tipo-depressivo no camundongo adulto. Além disso, 

em condições basais (sem estresse adicional), a separação aumentou os níveis das 

monoaminas serotonina, e dopamina e da neurotrofina BDNF (Brain-derived 

neurotrophic factor) no hipocampo e amígdala, mas diminuiu esses níveis no córtex 

pré-frontal. 

 Outro trabalho evidenciou alteração da plasticidade neuronal, com redução 

significativa dos níveis de BDNF no córtex pré-frontal. Além disso, observou-se 

redução dessa neurotrofina no corpo estriado. Dopamina mostrou-se elevada no 

estriado, com redução da concentração de seu metabólito, DOPAC (3,4-

Dihydroxyphenylacetic acid), indicando acúmulo da monoamina nessa área cerebral. 

Ademais, os níveis de serotonina aumentaram significativamente no córtex pré-frontal, 

hipocampo e estriado (OGNIBENE et al., 2008). 

 Esses resultados vão de encontro com achados obtidos em estudos 

conduzidos com ratos, onde a separação materna produz efeitos negativos 

duradouros na plasticidade sináptica do córtex pré-frontal (ROCERI et al., 2004). 

Níveis de BDNF na área hipocampal CA1 foram elevados em ratos adolescentes 

submetidos à separação materna, bem como no giro denteado de ratos adultos 

jovens. No entanto, a expressão dessa neurotrofina estava consideravelmente 

reduzida no córtex pré-frontal medial quando comparado com os animais do grupo 

controle (WANG, SHAO & WANG, 2015)     

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbns3lx5HZAhWDiZAKHTWMA2wQFggxMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2F3%2C4-Dihydroxyphenylacetic_acid&usg=AOvVaw0qr4IizhWHwGYpLL5MQPRD
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbns3lx5HZAhWDiZAKHTWMA2wQFggxMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2F3%2C4-Dihydroxyphenylacetic_acid&usg=AOvVaw0qr4IizhWHwGYpLL5MQPRD
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 Assim, a discussão apresentada fornece suporte para inferir que o estresse 

promovido pela separação materna induz um estado tipo-depressivo através da 

hipofuncão do córtex pré-frontal, principalmente da região dorsolateral, conforme 

estabelecido em revisão de literatura de estudos de imagem em pacientes com 

depressão (KOENIGS & GRAFMAN, 2009), além de promover hiperatividade de áreas 

mesolímbicas, conforme supracitado. As conclusões obtidas em estudos anteriores 

podem justificar os resultados da análise comportamental discutida no item 4.2.  

 

4.3 Evolução ponderal e tumoral 

    

Além das alterações comportamentais, podem haver mudanças no apetite, 

com ganho ou perda significativa de peso. Essa condição é uma das características 

de pessoas que desenvolvem quadro clínico de depressão maior, sendo um dos 

critérios para o diagnóstico da doença, conforme o DSM V (2013). Além disso, estudos 

clínicos reportam alterações significativas no peso de pessoas portadoras de 

depressão (CHAPUT et al., 2008) e de câncer (DHANAPAL, SARASWATHI & 

GOVIND, 2011). Assim, com o intuito de verificar se a separação materna e o tumor, 

isolados (grupos C+T e SM) ou em combinação (grupo SM+T) poderiam alterar o 

ganho de massa corpórea, os animais foram pesados a cada três dias. 

Encontramos uma redução no peso do grupo SM+T em todos os dias 

avaliados, mas essa diferença não foi estatisticamente significante em relação aos 

demais grupos. Os demais grupos não apresentaram alterações dignas de nota, 

indicando que a separação materna e/ou o tumor não foram eficazes, de forma isolada 

ou em associação, em diminuir o consumo de ração pelos roedores, conforme figura 

14a. 

Daskalakis e colaboradores (2014) mostraram que camundongos C57BL/6 

separados da mãe por 24 h no quarto dia após o nascimento e analisados no quinto 

dia (estresse agudo) apresentaram uma redução de massa corporal de 29% em 

relação ao grupo controle. Considerando isto, é possível que as alterações no peso 

dos animais sejam perceptíveis na infância e/ou adolescência, podendo ou não se 

estenderem para a fase adulta, conforme resultado obtido no presente trabalho. 

Além de alterações no peso, observou-se que o modelo de estresse 

adotado no presente trabalho causou alterações fisiopatológicas nos camundongos 

imunocompetentes suficientes para promover uma maior cinética de crescimento 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koenigs%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19428640
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grafman%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19428640
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaput%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18347657
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dhanapal%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22144825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saraswathi%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22144825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Govind%20RN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22144825
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tumoral quando comparado com o grupo controle que recebeu melanoma, embora 

tenha havido uma variação no crescimento. 

No que diz respeito ao tumor, analisando a taxa de proliferação tumoral no 

gráfico b da figura 14, constata-se que os animais do grupo SM+T tiveram crescimento 

tumoral de 250,99 mm3/dia, valor 2,5 vezes maior ao controle negativo que recebeu 

células cancerígenas, apresentando taxa de proliferação de 102,49 mm3/dia. A análise 

estatística mostrou diferença significante no crescimento do tumor aos 25 dias que 

seguiram após a inoculação. 

Assim, observa-se que a evolução do melanoma foi fortemente influenciada 

pelo estresse sofrido na fase inicial da vida e pelo tempo transcorrido após a 

inoculação. Esses achados foram confirmados com a ressecção cirúrgica e pesagem 

dos tumores após a eutanásia, onde houve um aumento de 195% no tamanho do 

tumor quando feita a proporção com o grupo C+T, conforme podemos constatar no 

gráfico c e nas fotos do tumor em d da figura imediatamente abaixo. Com os 

resultados obtidos, demonstra-se, pela primeira vez, indícios que mostram que 

experiências de estresse crônico no início da vida aumentam a agressividade de 

tumores, como o melanoma, na fase adulta.  

Embora o câncer de pele (melanoma) não figure entre os mais incidentes, 

representando apenas 4% das neoplasias malignas do órgão, ele é um dos mais 

agressivos. Pacientes diagnosticados com melanoma metastático apresentam alta 

taxa de mortalidade devido à resistência ao tratamento radioterápico e quimioterápico, 

fatores que contribuem expressivamente para os índices de morte por câncer (UONG 

& ZON, 2010).  
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Figura 14 - Efeito da separação materna sobre o crescimento tumoral. a) Curva de 
evolução ponderal dos animais. b) Curva de evolução do volume tumoral mensurado 
por paquímetro digital a partir do vigésimo primeiro dia até o vigésimo quinto dia após 
a inoculação das células tumorais c) Média do peso dos tumores após a ressecção 
cirúrgica. d) Foto dos tumores.  

 
 

a)                                                                  b)                                                                    

 

 

  

 

 

 

 

 

c)                                                                   d)                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Em a, b e c: C= Controle negativo, C+T= animais controle que receberam células tumorais; SM= 

animais que passaram pela separação materna; SM+T= animais que passaram pela separação 

materna e receberam células tumorais.  A seta em a indica o momento em que o tumor ficou visível. 

Os dados em a, b e c correspondem a média ± E.P.M, com os dados analisados pelo Two-way ANOVA 

e post hoc de Tukey, Bonferroni e Mann-Whitney,  respectivamente, com n=10.  
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Usando fêmeas BALB/C com 60 dias de vida e que passaram por 

separação materna durante as primeiras 3 semanas de vida, Boyd e colaboradores 

(2010) encontraram resultado similar ao do presente trabalho em modelo de câncer 

de mama. As separações maternas diárias de 15 min e prolongadas (4 horas) de 

camundongos recém-nascidos aceleraram o desenvolvimento da glândula mamária 

em relação a camundongos não separados após a puberdade. Porém, apenas os 

camundongos expostos ao tempo prolongado de separação materna apresentaram 

maior incidência e início mais rápido da tumorigênese mamária após a administração 

do carcinógeno químico 7,12-Dimetilbenz[a]antraceno - DMBA. 

Além disso, análises moleculares revelaram que os animais expostos ao 

protocolo longo apresentaram maior expressão do receptor de estrógeno (ERα) e,  

contrariamente ao esperado, a expressão de TP53 nas glândulas mamárias dos 

camundongos adultos não foi influenciada diferencialmente pelas experiências 

neonatais (BOYD et al., 2010).  

O desenvolvimento pós-natal de roedores é caracterizado por uma 

hiporeatividade do eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal – HPA a estressores. Durante 

este período, a separação materna pode interromper a quiescência do eixo HPA e 

causar aumento da sensibilidade adrenal ao hormônio adrenocorticotrófico – ACTH, 

aumentando os níveis séricos de corticosterona, o principal glicocorticoide liberado 

pelas glândulas adrenais dos roedores (DASKALAKIS et al., 2014, MANIAM, 

ANTONIADS & MORRIS, 2014).  

O hipotálamo, a principal estrutura do sistema límbico, controla o sistema 

neuroendócrino e autonômico. Hormônios de liberação ou inibição são secretados no 

sangue por diversos núcleos da parte inferior do hipotálamo, que são então 

transportados para a hipófise anterior para atuarem inibindo ou estimulando as células 

glandulares (PANDYA et al., 2012). No estresse crônico e no transtorno depressivo, a 

ativação persistente dos eixos HPA e simpático-adrenal-medular prejudica a resposta 

imune e contribui para o desenvolvimento e progressão de alguns tipos de câncer 

(REICHE et al., 2005). 

O efeito negativo da ativação dos eixos supracitados sobre a resposta 

imune parece ser mediado principalmente pelos neurotransmissores norepinefrina e 

epinefrina, uma vez que há evidências crescentes de que esses neurotransmissores 

afetam alguns tipos de câncer, influenciando na regulação da gênese e na progressão 
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da doença (YANG, 2010, COLE & SOOD., 2012). Estudos demonstram que o uso 

crônico de bloqueadores dos adrenorreceptores β resulta em menor recorrência, 

progressão ou mortalidade de alguns tipos de câncer, como o  de mama (GANZ et al., 

2011) e melanoma (MCCOURT et al., 2014).  

A literatura reporta que as células cancerígenas expressam receptores 

adrenérgicos (REEDER et al., 2015). O subtipo β2, cuja ligação pelas catecolaminas 

causa ativação da via AMPc/PKA, é o mais envolvido nos processos proliferativos do 

câncer. A ativação dessa via causa aumento de Interleucina-8, efeito mediado pelo 

fator de transcrição FosB, pertecente ao complexo proteína ativadora 1 (AP1). Como 

resultado, há aumento substancial no tamanho dos tumores e na capacidade de 

invasão, angiogênese e metástase (SHAHZAD et al., 2010). 

 

4.4 Dano de DNA em leucócitos do sangue periférico 

 

Considerando os efeitos da separação materna sobre a liberação de 

hormônios do estresse, conforme supracitado, verificou-se a presença de dano de 

DNA em Células Mononucleares do Sangue Periférico – CMSP (linfócitos, monócitos 

e macrófagos) através do ensaio do cometa alcalino (Figura 15).   

Assim, o teste do cometa com CMSP mostrou que a separação materna 

causou um aumento significativo no dano de DNA quando comparado com o grupo 

controle. O dano no grupo SM e SM+T foi 2,7 e 3,5 vezes maior, respectivamente, 

que o observado nos grupos C- e C+T.  

Embora o efeito seja modesto (levando em consideração as unidades 

arbitrárias do gráfico da figura 15), ele está acontecendo e pode ter influência sobre o 

crescimento tumoral, visto que o dano de DNA foi maior nos grupos SM e SM+T. 

Assim, o achado mostra que o estresse vivenciado pelos animais ao nascer (grupos 

SM e SM+T) pode influenciar negativamente no sistema imune, uma vez que houve 

dano de DNA nas células sanguíneas que o compõem. 

Além disso, podemos observar, através de uma versão modificada do 

ensaio do cometa, que consiste em adicionar a enzima formamidopirimidina-DNA-

glicosilase, usada para averiguar oxidação de nucleotídeos (FROSINA, 2006), que 

houve a participação do estresse oxidativo (sendo o maior responsável) no processo 

de dano ao DNA de CMSP, conforme observado na figura 15A. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCourt%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24593055
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Esse resultado foi confirmado através da análise da produção de espécies 

reativas do oxigênio – EROS nas células mononucleares do sangue periférico, 

conforme figura 15B. As CMSP dos animais pertencentes aos grupos SM e SM+T 

apresentaram aumento na produção de EROS (6,98 e 7,23%, respectivamente) 

quando comparados com os animais dos grupos C e C+T (1,51 e 2,12%, 

respectivamente) indicando que a separação materna altera o estado redox dessas 

células, ocasionando dano de DNA, conforme observado na figura 15A.  

Embora a quantidade de EROS produzida seja pequena (considerando o 

número de eventos registrados), ele perdura pela vida do animal após o estresse 

neonatal. Isso pode resultar em comprometimento das funções do sistema imune e 

escape das células tumorais, o que pode contribuir para o maior desenvolvimento 

tumoral. 
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Figura 15 - Em A, efeito da separação materna sobre a indução de dano de DNA em 
leucócitos do sangue periférico avaliado pelo teste do cometa alcalino. Em B e C, 
geração de Espécies Reativas de Oxigênio.  
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Em A: C-: controle negativo, C + Fpg: controle negativo + formamidopirimidina-DNA-glicosilase, C+T: 

controle negativo + tumor, C + T + Fpg: controle negativo + tumor + formamidopirimidina-DNA-

glicosilase, SM: separação materna, SM + Fpg: separação materna + formamidopirimidina-DNA-

glicosilase, SM+T: separação materna + tumor e SM + T + Fpg: separação materna + tumor + 

formamidopirimidina-DNA-glicosilase. One-way ANOVA com post hoc de Tukey ****p< 0,0001, * p< 

0,05 quando comparado com os grupos C- e C+T.   

 

Uma das funções fisiológicas do sistema imune é a imunovigilância contra 

os tumores. Essa função é desempenhada por meio do reconhecimento da expressão 

antigênica presente nas células cancerígenas, mediado por um processo de ativação, 

divisão e diferenciação de linfócitos T. Sendo as células cancerígenas estranhas ao 

corpo, o ataque imune segue a fim de reativar os processos intracelulares de morte, 
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culminando principalmente em apoptose, a morte celular programada (VISSER et al., 

2006). 

O efeito genotóxico observado pode ser mediado por catecolaminas. 

Linfócitos humanos tratados com catecolaminas apresentaram diminuição do índice 

mitótico e parada do ciclo celular após tratamento com epinefrina, além de dano de 

DNA. Esses efeitos foram revertidos com o tratamento concomitante com catalase ou 

quercetina, mostrando o papel do estresse oxidativo nos efeitos genotóxicos desses 

compostos (DJELIC´ et al., 2015).   

A dopamina e a dobutamina, substâncias simpaticomiméticas com ações 

sobre o adrenorreceptor β1, demonstraram induzir apoptose, afetando a viabilidade 

celular em cultura de linfócitos após 24 e 48 h de tratamento, em concentrações 

comparáveis com as usadas na clínica, efeito revertido por tratamento com 

propranolol (CIOCA et al., 2000). 

O efeito das catecolaminas sobre o desenvolvimento de câncer pode ser 

mediado, pelo menos em parte, pelo efeito genotóxico sobre linfócitos humanos 

através da formação de espécies reativas do oxigênio (RADAKOVIC´ et al., 2014). 

Djelic e colaboradores (2015) mostraram que a adrenalina, em diferentes 

concentrações, não causou, em linfócitos humanos in vitro, a formação de 

micronúcleos, bem como, a permuta de cromátides irmãs. No entanto, o hormônio 

diminuiu o índice mitótico, causar parada do ciclo celular e dano de DNA (observado 

pelo ensaio do cometa), efeito concentração e tempo dependente. 

O estresse oxidativo promovido pelas catecolaminas está relacionado com 

a formação do ânion superóxido pelo complexo I da Cadeia Transportadora de 

Elétrons - CTE através da enzima NADH-oxidoredutase. A adrenalina é, então, 

oxidada pelo ânion superóxido ao adrenocromo que, por sua vez, sofre redução pelo 

Complexo I da CTE, seguida por auto-oxidação e consequente redução do oxigênio 

molecular, estabelecendo, assim, um ciclo redox que amplifica a produção de ânion 

superóxido (GENOVA et al., 2006).  

O ânion superóxido formado é, então, convertido à peróxido de hidrogênio 

por desmutação espontãnea seja na matriz mitocondrial ou no citoplasma. O peróxido 

de hidrogênio pode facilmente ser convertido em íons reativos, a exemplo do radical 

hidroxil. O aumento desproporcional da concentração intracelular de Espécies 
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Reativas do Oxigênio – EROS pode causar parada do ciclo celular, senescência e 

apoptose (LIOU & STORZ, 2010). 

Além dos efeitos negativos sobre os linfócitos, mostrou-se que o estresse 

pode aumentar a resistência das células cancerígenas ao tratamento quimioterápico. 

Células de câncer mamário (linhagem MDA-MB-231) foram cultivadas com paclitaxel 

e/ou cortisol, norepinefrina e epinefrina, onde foi observado que a atividade citotóxica 

do paclitaxel foi significativamente revertida pelos hormônios supracitados (FLINT et 

al., 2009). 

Os autores demonstraram que esse efeito é devido ao dano de DNA, 

fosforilação de ATR (proteína quinase que ativa a sinalização para controle de danos 

ao DNA), acompanhada por regulação positiva de P21, que atua como regulador da 

transição entre as fases G1 e S do ciclo celular. Os hormônios causaram parada do 

ciclo na fase G1 além de alterar genes e proteínas envolvidas na regulação da 

transição G2/M, como a CDK-1, o que reduziu a eficácia do paclitaxel, uma vez que o 

mesmo atua estabilizando a polimerização da tubulina, agindo, portanto, na fase G2/M 

do ciclo (REEDER et al., 2015; FLINT et al., 2009).  

Considerando a discussão apresentada, analisou-se histologicamente as 

glândulas suprarrenais a fim de verificar a presença de hiperplasia das zonas 

fasciculada e reticular do córtex adrenal, encarregadas da produção de 

glicocorticoides, bem como da zona medular, responsável pela produção de 

catecolaminas.  

Na análise dos tecidos corados por hematoxilina-eosina não se observou 

hiperplasia de nenhuma das zonas analisadas, não sendo possível inferir, por esse 

método, aumento da produção desses hormônios pelas adrenais. Análise mais 

detalhada, usando corantes específicos para as regiões supracitadas, faz-se 

necessário.  

 

4.5 Análise histopatológica 
  

Há evidências crescentes mostrando os efeitos positivos do estresse sobre 

os processos envolvidos na progressão do câncer e na cascata da metástase 

(MORENO-SMITH et al., 2010). B16F10 é uma linhagem de melanoma murino 

metastática. Quando inoculada nos animais, as células tendem a migrar para o 

pulmão, criando nódulos pretos visíveis a olho nu (OVERWIJK AND RESTIFO, 2001).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moreno-Smith%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21142861
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Sendo assim, o uso de C57BL/6 e da linhagem B16F10 permite analisar as 

diferenças nas taxas de proliferação tumoral entre os grupos, além de verificar a 

ocorrência de tumores secundários que se instalam em outros órgãos (metástase). 

Considerando isso, os pulmões foram coletados para análise histológica. 

Com relação ao tumor, não houve, na análise histopatológica, diferença 

entre os grupos C+T e SM+T. O tumor revelou ser uma neoplasia maligna, como se 

espera para o melanoma, composta por células poligonais exibindo anisocitose, 

anisocariose e figuras de mitoses atípicas em padrão de crescimento em bloco, 

predominantemente amelanótico, com ocasional incontinência pigmentar (círculo em 

A e D). Além disso, áreas de hemorragia (setas vermelhas), de invasão vascular (setas 

amarelas) e muscular (setas pretas em B e E) além de trechos de necrose de 

coagulação são observados.  O grupo controle tinha tumores pequenos mas sem 

alteração do aspecto morfológico (Figura 16).  

Embora tenha ocorrido uma maior taxa de proliferação tumoral nos animais 

que passaram pela separação materna, não houve, em nenhum animal, metástase 

pulmonar e em nenhum dos outros órgãos analisados (fígado, baço e glândulas 

suprarrenais), conforme os achados do estudo histopatológico. Vale ressaltar que a 

histologia mostrou que o tumor apresentou-se malígno e que estava invadindo a 

vasculatura e a musculatura adjacente (Figura 16) tanto no grupo controle quanto no 

grupo estressado.  

Assim, o aparecimento de metástase seria uma questão de evolução 

temporal caso o experimento não tivesse sido finalizado aos 25 dias após a inoculação 

do tumor, podendo aparecer primariamente no grupo que sofreu o estresse neonatal. 
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Figura 16 – Análise histopatológica e expressão de citocinas no tecido tumoral. Em a) 
coloração por hematoxilina-eosina. Em b e c, dosagem por ELISA das citocinas VEGF 
e TGF-β.  
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Em a: análise qualitativa em microscópio óptico com aumento de 400x. Em b: os dados representam 
a média e o E.P.M e foram analisados pelo teste de Mann Whitney.  

 

Além da análise histológica, observou-se aumento da concentração do 

Fator de Crescimento do Endotélio Vascular – VEGF (2.489 x 3.225 pg/mL), bem 
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como do Fator de Transformação do Crescimento – TGF-β (589,5 x 896,4 pg/mL) nos 

tumores dos animais pertencentes ao grupo que passou pelo estresse neonatal, 

porém, não houve diferença estatística na análise.  

 O VEGF, essencial para o desenvolvimento e crescimento do câncer, é o 

principal mediador da angiogênese no câncer, no qual é regulado positivamente pela 

expressão de oncogenes, uma variedade de fatores de crescimento (como o TGF-β) 

e também hipóxia. Antes que um tumor possa crescer além de 1-2 mm, ele requer 

vasos sanguíneos para obtenção de nutrientes e oxigênio. A produção de VEGF e 

outros fatores de crescimento promove o surgimento de nova vasculatura dentro e ao 

redor do tumor, permitindo o crescimento exponencial do mesmo (CARMELIET, 

2005).  

 Praticamente todos os tipos de células humanas respondem ao TGF-β. 

Esta citocina age para manter a homeostase do tecido, evitando que tumores 

progridam para fenótipo maligno através da regulação da proliferação, diferenciação, 

sobrevivência e adesão celular, bem como o microambiente celular. Como entidades 

geneticamente instáveis, as células cancerosas têm a capacidade de evitar ou 

adulterar a influência supressora da via do TGF-β. As formas patológicas da 

sinalização do TGF-β promovem o crescimento e invasão tumoral, a evasão da 

vigilância imunológica e a disseminação e metástase das células cancerígenas 

(MASSAGUÉ, 2008). 

Yang e colaboradores (2009) mostraram que a norepinefrina aumentou a 

expressão do fator de crescimento do endotélio vascular – VEGF, e das interleucinas 

8 e 6 em células tumorais de melanoma humano. Além disso, biópsias de melanoma 

apresentaram aumento da expressão de adrenorreceptores β do tipo 1 e 2. Essa 

catecolamina também estimulou a expressão de metaloproteinases de matriz, como 

MMP-2 e MMP-9 em células tumorais de carcinoma nasofaríngeo (YANG et al., 2006). 

O uso de isoproterenol, um agonista dos adrenorreceptores β, aumentou a expressão 

de MMP-7, efeito mediado por AP-1 e STAT-3 (SHI et al., 2010). 

O estresse crônico elevou os níveis de catecolaminas e promoveu 

metástase hepática em modelo murino de câncer de colo uterino. Esse efeito esteve 

relacionado com a ativação da via β adrenérgica, bem como com o aumento da 

infiltração de macrófagos associados ao tumor e a superexpressão de genes que 

promovem a cascata metastática (ZHAO et al., 2015).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carmeliet%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16301830
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Usando células cancerígenas de próstata (PANC-1), Pu e colaboradores 

(2017) observaram que a adrenalina contribui para a transição epitélio-mesenquimal 

através de ativação do eixo regulatório HuR-TGFβ. HuR é uma proteína de ligação ao 

RNA que modula a estabilidade e eficiência traducional de RNAs mensageiros que 

codificam componentes essenciais das vias de proliferação, crescimento e 

sobrevivência celular, estando altamente expresso em células cancerígenas (DAI, 

ZHANG & MAKEYEV, 2012).  

O silenciamento das vias de VEGF e TGF-β resultou em retardo do 

crescimento de B16 em animais C57BL/6, efeito associado com diminuição de Tregs 

e aumento da ativação de células T efetoras em infiltrados tumorais. Além disso, o co-

silenciamento dessas vias levou a erradicação espontãnea do tumor. O silenciamento 

de VEGF e/ou TGF-β também restaurou a sensibilidade do tumor a terapias celulares 

específicas e melhorou acentuadamente a eficácia do tratamento anti-PD-1/anti-

CTLA-4 (COURAU et al., 2016). 

Assim, a liberação de catecolaminas pelo estresse, como a epinefrina, é 

capaz de aumentar a progressão tumoral, estimulando a secreção de fatores 

implicados na angiogênese e metástase. Esses efeitos podem estar ocorrendo no 

modelo de estresse promovido pela separação materna adotado no presente trabalho, 

o que traria indícios para justificar a diferença no tamanho dos tumores entre os 

grupos. 

 

4.6 Análise hematológica 
 

Conforme supracitado, o estresse crônico também foi associado ao 

aumento da infiltração de macrófagos associados ao tumor (ZHAO et al., 2015). 

Assim, realizou-se o hemograma para verificar mudanças hematológicas ocasionadas 

pela separação materna e/ou pelo tumor, principalmente no leucograma. Aos 25 dias 

após o transplante de B16F10 verificou-se que o número de leucócitos totais 

aumentou nos grupos C+T, SM e SM+T, sendo que esse aumento foi significativo 

apenas para o grupo SM+T quando feito a  comparação com o grupo controle (C-). 

O aumento observado no número de leucócitos totais não estava 

relacionado com o aumento no número de linfócitos, mas sim, de monócitos 

circulantes, que estavam quase 3x mais elevados em relação ao grupo controle (C-), 

conforme resultados apresentados na tabela 3. Além disso, verifica-se que a 
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separação materna e o tumor, de forma isolada (grupos C+T e SM), contribuíram para 

o aumento observado no número de leucócitos totais e de monócitos, sendo que esse 

efeito somou-se no grupo SM+T, apresentando diferença estatística. 

Não se observou nenhuma outra alteração digna de nota no hemograma 

(hemácias, hemoglobina, hematócrito) ou leucograma (contagem do número de 

basófilos, eosinófilos, linfócitos). Esses resultados constam nos apêndices dessa Tese 

(página 102).  

 

Tabela 3 – Em a) Efeito da separação materna e do melanoma sobre parâmetros 
hematológicos (leucograma). Em b) Análise gráfica do número de monócitos 
circulantes. 
 
a) 
 

  LEUCOGRAMA C- C+T SM SM+T 

Leucócitos totais 2.067 

(± 0,105) 

2.757 

(± 0,242) 

2.543 

(± 0,214) 

2.929 * 

(± 0,270) 

Linfócitos 76,00 

(± 1,789) 

76,14 

(± 2,355) 

74,29 

(± 2,672) 

76,57 

(± 2,496) 

Monócitos 3,60 

(± 0,678,) 

6,14 

(± 0,700) 

4,42 

(± 1,088) 

10,57 * 

(± 2,644) 

 
 

b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os dados representam a média ± o E.P.M. Análise de leucócitos totais, linfócitos e monócitos: One-
way ANOVA com post hoc de Tukey. *p=0,026 em relação ao controle.   

 

Quando há injúria tecidual, é sabido que os monócitos circulantes do 

sangue periférico podem sofrer diapedese por recrutamento local dos tecidos 

lesionados. Essa migração promove a diferenciação do monócito em macrófago e 

ocorre em resposta a sinais de quimiocinas e fatores de crescimento produzidos pelo 
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estroma e pelas células do microambiente tumoral, como CCL2, CSF1, VEGFA, 

CCL18, CCL20 e CXCL12 (YANG & ZHANG, 2017). Além disso, no microambiente 

do tumor, a inibição do programa apoptótico promove a sobrevivência de monócitos, 

contribuindo para o acúmulo de macrófagos e a persistência de um meio inflamatório 

(PARIHAR et al., 2010).  

Mostrou-se que monócitos que se diferenciaram em macrófagos (sob a 

influência do fator estimulador de colônias de macrófagos) adquiriram a capacidade 

de suprimir a proliferação de células T in vitro através da rápida e seletiva degradação 

do triptofano por Indoleamina-2,3-dioxigenase – IDO. A ausência de triptofano 

interrompe a progressão do ciclo celular, causando parada em G1 de células T. Esses 

efeitos foram revertidos com 1-metil-D-triptofano, inibidor de IDO (MUNN et al., 1999). 

Resultados similares foram encontrados por Frumento e colaboradores (2002), onde 

macrófagos estimulados adquiriram a capacidade de suprimir a proliferação de 

linfócitos TCD4+ e TCD8+ e células natural killer, efeito associado com a expressão de 

IDO-1. 

Os macrófagos associados a tumores – MATs estão relacionados a um 

mau prognóstico em numerosos cânceres humanos e desempenham o papel de 

macrófagos pró-tumorais, estando presente em todos os seus estágios (NOY & 

POLLARD, 2014). Os MATs podem promover iniciação e metástase de células 

tumorais, além de inibirem respostas imunitárias antitumorais mediadas por células T 

e estimularem a angiogênese tumoral. Esses eventos contribuem conjuntamente para 

a progressão tumoral (YANG & ZHANG, 2017). 

Esse efeito dos macrófagos pode ser mediado pela produção de IL-6, 

considerada como um biomarcador de depressão (STRAWBRIDGE, YOUNG AND 

CLEARE, 2017). Além de estar presente em altas concentrações em pacientes com 

depressão, esta citocina está superexpressa no microambiente tumoral e em vários 

tipos de câncer (KUMARI et al., 2016). Assim, para avaliar a expressão da IL-6 no 

tumor dos animais que passaram ou não pela separação materna, realizou-se a 

técnica de imuno-histoquímica.  

 

4.7 Imuno-histoquímica para Interleucina-6 
  

A expressão de interleucina-6 estava significativamente maior no tecido 

tumoral do grupo separado maternalmente (scores de 9,16) no início da vida. O grupo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kumari%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27260630
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SM+T teve quase o dobro (1,72x) de expressão de IL-6 quando feito a comparação 

com o grupo controle (scores de 5,30). As imagens microscópicas dos tecidos 

mostram nitidamente essa diferença, conforme podemos evidenciar na figura que 

segue.  

 

Figura 17 - Expressão tissular de interleucina-6 no tecido tumoral. 

   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os scores obtidos foram analisados pelo teste “t” de Student não pareado. As lâminas foram 
fotografadas para análise qualitativa por meio de microscopia óptica com aumento de 100 e 400x.  

  

A forte associação entre inflamação e câncer é refletida pelos altos níveis 

de IL-6 no microambiente do tumor, onde promove a tumorigênese, regulando todas 

as características do câncer e múltiplos caminhos de sinalização através de ligação 

ao receptor IL-6Rα presente na superfície das células (KUMARI et al., 2016).  

Mostrou-se que altos níveis de IL-6 causa inibição da apoptose, sendo um 

efeito mediado por ativação da tirosina quinase JAK e fosforilação subsequente de 

Signal Transducer and Activator of Transcription 3 (STAT-3), resultando na 

translocação de dímeros de STAT-3 ativados para o núcleo. No núcleo, STAT-3 liga-

se aos promotores de genes e induz um programa genético que promove vários 

processos celulares que são necessários para a progressão do câncer (LIU et al., 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kumari%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27260630
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2010). A ativação constitutiva de STAT-3 está relacionado com mau prognóstico de 

linfoma de células B (SCHMITZ et al., 2009), carcinoma de pulmão de células não-

pequenas (ALVAREZ et al., 2006) e câncer de ovário (ROSEN et al., 2006). 

A IL-6 estimula a proliferação das células tumorais, promove angiogênese, 

permitindo invasão de tecidos adjacentes e, por fim, gerando metástases (KUMARI et 

al., 2016). Ademais, o aumento na expressão de IL-6 foi associado à maior proteção 

das células cancerosas ao dano de DNA e ao estresse oxidativo intracelular induzido 

pela terapia antineoplásica, facilitando a reparação e a indução de caminhos anti-

oxidantes e anti-apoptóticos (CONZE et al., 2001). Níveis circulantes de IL-6 foram 

associados a uma pior sobrevivência em pacientes com câncer de mama metastático, 

sendo correlacionado com a extensão da doença (SALGADO et al., 2003). 

Por fim, um estudo conduzido por Ekshyyan e colaboradores (2016) com 

co-cultura de células tumorais e células endoteliais de vaso linfático (HMEC-1A), 

mostrou que a rapamicina, um inibidor de mTOR, atua suprimindo os níveis de IL-6 

em carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço. A IL-6 atua como fator 

estimulador da invasão de células endoteliais em direção às células tumorais, com 

isso, tem-se a reversão da linfangiogênese pela rapamicina, inibindo o processo de 

metástase de vasos linfáticos pelas células tumorais.  

  

4.8 Detecção de apoptose e proliferação celular 
 

Como a IL-6 está relacionada com a inibição da apoptose e como observou-

se um aumento de quase 3 vezes no tamanho do tumor do grupo depressivo, realizou-

se o ensaio do TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling) 

ou método de marcação de "nicks" por dUTP e deoxinucleotidil terminal transferase 

para detectar a presença de apoptose no melanoma. 

Conforme observa-se na figura 18, os animais que passaram pela 

separação materna tiveram uma redução significativa na porcentagem de apoptose 

das células tumorais (scores de 1,76) quando comparado com o grupo controle 

(scores de 5,19), onde foi possível verificar que estava ocorrendo quase 3 vezes mais 

fragmentação de DNA. Para correlacionar com o resultado do TUNEL, a expressão 

de Ki-67 também foi verificada.  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kumari%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27260630
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ekshyyan%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27904683
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Figura 18. Ensaio do TUNEL para detecção de núcleos apoptóticos no tecido tumoral. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os scores de células positivas para TUNEL foram analisados pelo teste de Mann Whitney. As lâminas 
foram fotografadas para análise qualitativa por meio de microscopia óptica com aumento de 100 e 400x. 
A seta indica células com fragmentação de DNA. 

 

Durante a interfase, o antígeno Ki-67 é encontrado no núcleo celular, 

porém, quando a célula entra em mitose, a maior parte da proteína é deslocada para 

a superfície dos cromossomos (SCHOLZEN & GERDES, 2000). O fato de que a 

proteína Ki-67 está presente durante todas as fases ativas do ciclo celular (G1, S, G2 

e mitose), mas está ausente nas células em repouso (G0), a torna um excelente 

marcador para determinar a fração de crescimento de uma determinada população de 

células, sendo considerada, pois, como uma proteína associada com a proliferação 

celular (SCHOLZEN & GERDES, 2000). Além disso, altos níveis de Ki-67 é 

considerado como um fator para o mau prognóstico em cânceres, principalmente de 

mama e próstata (URRUTICOECHEA et al., 2005; FISHER et al., 2013).  

A análise da expressão de Ki-67 no tecido tumoral revelou que o grupo 

controle que recebeu células tumorais apresentou menor porcentagem de células 

(6,04% ± 0,57) com marcação nuclear para a proteína quando feito a comparação 

com o grupo separação materna + tumor (9,64% ± 1,49). Esse resultado mostra que 
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o estresse vivenciado no início da vida foi suficiente para promover uma maior cinética 

na proliferação das células tumorais que foram inoculadas na idade adulta do animal 

conforme consta na figura 19.  

O resultado do TUNEL e da proteína Ki-67 mostra que o estresse crônico 

pode afetar as vias de morte celular, facilitando o processo de proliferação tumoral, o 

que pode contribuir para a geração de metástases. Assim, os efeitos do estresse 

crônico podem, em pacientes, comprometer a eficácia do tratamento quimioterápico, 

diminuindo consideravelmente as chances de cura e a sobrevida dos mesmos.  

 

Figura 19 - Expressão nuclear de Ki-67 no tecido tumoral.                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A porcentagem de células marcadas por Ki-67 (marcação nuclear) foi analisada pelo teste de Mann 
Whitney. As lâminas foram fotografadas para análise qualitativa por meio de microscopia óptica com 
aumento de 400x.  

 

Conforme supracitado, o estresse oxidativo promove a apoptose de 

linfócitos e monócitos, o que permite o escape das células tumorais da 

imunovigilância. No tumor, o estresse oxidativo promove a sobrevivência, proliferação 

e progressão do ciclo celular por agir em vias intracelulares, tais como Akt, MAPK/AP-
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1 e NF-κB (REUTER et al., 2010). Além disso, a expressão de IL-6 promove inibição 

do programa apoptótico mediado por ativação de STAT-3, conforme já mencionado.  

A ativação persistente de STAT-3 está relacionada com a promoção do 

processo inflamatório no câncer, restringindo as respostas imunes antitumorais e 

aumentando a proliferação das células tumorais bem como a angiogênese e 

metástase (YU, PARDOLL & JOVE, 2009). Todos esses efeitos podem contribuir para 

os resultados apresentados.  

 

4.9 Escape do sistema imune - Expressão da Indoleamina-2,3-dioxigenase 1 

(IDO-1) 

 

A análise da expressão, no tecido tumoral, da isoforma 1 da IDO, mostrou 

que a enzima estava 1,5 vezes mais expressa no grupo controle (20% de células 

marcadas) do que no grupo deprimido (13,5% de células marcadas), conforme consta 

na figura 20. Esse resultado (contrariamente ao esperado), embora não seja 

estatisticamente significante, pode evidenciar um mecanismo diferente para a ação 

dessa enzima na comorbidade depressão-câncer.  

Há uma variabilidade no que diz respeito ao nível de expressão da enzima 

em tecidos tumorais. Essa variação depende amplamente do tipo de tumor analisado. 

Estudos anteriores mostram que a proporção de tumores que compreendem células 

tumorais IDO-1 positivas varia de zero (como no carcinoma de células renais) a cerca 

de 30% (como nos carcinomas endometrial e cervical) (THEATE et al., 2015). Esses 

resultados prévios vão de encontro com a taxa de expressão da enzima observada na 

figura 20. 

De acordo com MUNN e colaboradores (2005), a privação de triptofano em 

células T, causada por ativação excessiva de IDO, que o consome para a síntese de 

quinureninas (ver figura 3), promove a acumulação de seu tRNA nas células. Esse 

acúmulo causa ativação da proteína cinase de resposta ao estresse, GCN2, que 

depois fosforila e inibe o fator de iniciação da tradução 2α (eIF2α), bloqueando a 

síntese de proteínas e inibindo a proliferação celular.  

Esse mecanismo pode estar ocorrendo nos tumores do grupo controle, 

justificando o tamanho reduzido dos mesmos. No grupo deprimido, a baixa expressão 
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da enzima (quando comparado com o grupo controle), pode estar inibindo a expressão 

de GCN2, o que pode acarretar em aumento da síntese proteica e proliferação celular.   

 

Figura 20 - Expressão citoplasmática de Indoleamina-2,3-dioxigenase 1 no tecido 

tumoral.  

 

 

 

 

Os scores obtidos foram analisados pelo teste “t” de Student não pareado. As lâminas foram 
fotografadas para análise qualitativa por meio de microscopia óptica com aumento de 400x.  

 

No entanto, em 2012, Metz e colaboradores mostraram que camundongos 

com deficiência de GCN2 desenvolviam papilomas (tumor benigno de pele) após 

administração do carcinógeno DMBA (que promove inflamação, causando, portanto, 

ativação de IDO), sugerindo que outras vias poderiam estar envolvidas nesse 

mecanismo. Assim, ao explorar outras vias de sinalização celular que a IDO poderia 

afetar, considerou-se a via mTOR devido ao seu papel-chave como um sensor de 

nutrientes, sendo fortemente influenciado pela deficiência de aminoácidos, como o 

triptofano (INOKI, KIM & GUAN, 2012).  

Quando os aminoácidos são suficientes e a via do Akt está ativa, mTOR 

(complexo 1) é ativado, fosforilando os reguladores ribossomais de tradução S6k e 
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4EBP1, ativando e inibindo, respectivamente, suas atividades na célula. Dessa forma, 

descobriu-se que o catabolismo excessivo do triptofano, mediado pela IDO, também 

inibe quinases imunoregulatórias, como mTOR e pKc-Θ, além dos efeitos sobre GCN2 

(METZ et al., 2012).  

A inibição de mTOR (complexo 1) induz a ativação de LC3II e, 

consequentemente, promove morte celular por autofagia, bem como bloqueio da 

tradução proteica via S6k. Esses efeitos foram prontamente revertidos através de 

tratamento com 1-metil-D-triptofano (um inibidor competitivo da IDO), que 

restabeleceu os níveis de triptofano e da atividade de mTOR (METZ et al., 2012).  

O mecanismo supracitado pode estar ocorrendo com o tumor presente nos 

animais do grupo controle. Contrariamente, a baixa expressão de IDO-1 encontrada 

nos tumores dos animais do grupo deprimido permite que o triptofano não seja 

degradado, funcionando como um estímulo para mTOR, um efetor a jusante da via 

PI3-K/Akt.  

Considerando isso, realizou-se análise da expressão de mTOR fosforilado 

(serina 2448) no tecido tumoral. Conforme gráfico da figura 21, observou-se um 

aumento na marcação citoplasmática de mTor no grupo que passou pelo estresse 

neonatal (scores de 4,31) quando feito a comparação com o grupo controle (scores 

de 2,91), mostrando indícios de ativação da via do Akt, resultado que pode estar 

relacionado com a via da IDO.  

Além de atuar como sensor de nutrientes, mTOR é ativado por outros 

estímulos, como fatores de crescimento e estresse, a fim de controlar o crescimento 

celular, proliferação e sobrevivência. A desregulação de múltiplos elementos da via 

mTOR, como amplificação ou mutação de PI3K, perda de função de PTEN, 

superexpressão de Akt, S6K1 e 4EBP1 é bem relatada em muitos tipos de cânceres, 

particularmente o melanoma. Essas alterações apresentam significantes efeitos sobre 

a progressão tumoral (PÓPULO, LOPES & SOARES, 2012). 
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Figura 21 – Expressão citoplasmática de mTOR fosforilado (S2448) no tecido tumoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os scores obtidos foram analisados pelo teste de Mann Whitney. As lâminas foram fotografadas para análise qualitativa por meio de microscopia óptica com 
aumento de 100 e 400x. C+: carcinoma de tecido mamário; C-: tonsilas palatinas.  
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 Os resultados do mecanismo acima descrito foram obtidos em culturas de 

células tumorais (HeLa e MCF7  – adenocarcinoma cervical e de glândula mamária, 

respectivamente), sendo necessário, dessa forma, a condução de estudos in vivo para 

confirmar esses achados. Ademais, o mecanismo de ação narrado pode explicar os 

resultados apresentados no presente trabalho. 

Curiosamente, o resultado da IDO-1 (figura 20) pode ser correlacionado 

com o resultado encontrado para a IL-6 (figura 17), já que a expressão constitutiva de 

IDO em cânceres humanos é sustentada por sinalização autócrina envolvendo IL-6, 

STAT-3 e AHR (Aryl hydrocarbon receptor) (LITZENBURGER et al., 2014). Células e 

tecidos tumorais que expressam IDO mostram fosforilação e acetilação de STAT-3, o 

que representa um estímulo para a ativação da transcrição de IDO, conforme 

demonstrado em células dendríticas (SUN et al., 2009).  

Além disso, verificou-se que a inibição de IL-6 ou STAT-3 reduz o mRNA 

para IDO, bem como a sua expressão proteica e a respectiva formação de 

quinureninas. Ademais, a ativação de AHR, mediado por IDO, induz a expressão de 

IL-6 (LITZENBURGER et al., 2014). Assim, pode-se inferir que a via AHR-IL6-STAT3 

não é a única que está influenciando no resultado observado na figura 20, já que a 

maior expressão de IL-6 foi encontrada no tumor dos animais que passaram pela 

separação materna, enquanto que a maior expressão de IDO foi observada no tumor 

do grupo controle, embora o resultado não seja estatisticamente significante.  

O presente trabalho apresenta algumas limitações, como a falta de 

investigação dos níveis dos metabólitos do triptofano, bem como da marcação de 

enzimas como a IDO2 e TDO, além do receptor AhR. Com estes resultados seria mais 

fácil discutir os achados em relação à via da IDO e uma possível mudança de curso 

nesta via nos animais inoculados com melanoma e exposto a separação materna.  

De todo modo, a identificação da participação da via supracitada em 

cânceres humanos desenvolvidos em virtude de quadros clínicos de depressão pode 

revelar novos alvos terapêuticos para essa comorbidade. 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aryl_hydrocarbon_receptor
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Os animais submetidos ao estresse neonatal por separação materna 

desenvolveram comportamento tipo depressão e apresentaram maior progressão do 

melanoma, com aumento na capacidade proliferativa e comprometimento dos 

processos de morte celular. As alterações fisiopatológicas observadas, como o 

aumento na expressão de IL-6 e mTOR, são indícios que mostram que o estado tipo 

depressivo promove base para sustentar o crescimento de tumores, a exemplo do 

melanoma.   
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 APÊNDICE B: HEMOGRAMA DE CAMUNDONGOS FÊMEAS C57BL/6 

LEGENDA: N – Normal; HMN – Hemácias Morfologicamente Normais; DA - Discreta Anisocitose; MP – Moderada Policromasia; DP – Discreta Policromasia; 

DH - Discreta Hipocromia; SAM – Sem Alterações Morfológicas. 
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APÊNDICE B: HEMOGRAMA DE CAMUNDONGOS FÊMEAS C57BL/6 (CONTINUAÇÃO) 

LEGENDA: N – Normal; HMN – Hemácias Morfologicamente Normais; DA - Discreta Anisocitose; MP – Moderada Policromasia; DP – Discreta 

Policromasia; DH - Discreta Hipocromia; SAM – Sem Alterações Morfológicas. 
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