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RESUMO 
 

Souza, BSL. Efeitos bioquímicos e comportamentais do pré-tratamento com agonista inverso 
CB1 na sinalização inflamatória desencadeada por LPS em camundongos. [Dissertação 
(Mestrado em Farmacologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, 2017. 

 
O sistema canabinóide endógeno tem uma importante função modulatória em 

muitos processos neurobiológicos, incluindo a neuroproteção, a plasticidade neuronal e a 
neuroinflamação. A maioria da literatura desta área tem o foco nas ações anti-inflamatórias 
e neuroprotetoras deste sistema, utilizando-se de agonistas dos receptores canabinóides CB1 
e CB2. Porém os efeitos de um pré-tratamento com componentes canabinóides na resposta 
inflamatória não são tão presentes na literatura. Neste contexto, utilizamos uma nova 
abordagem para promover a neuroproteção, ativando vias de sinalização que modulam 
resposta adaptativa. Neste estudo nós pré-tratamos os camundongos com um agonista 
inverso do receptor CB1, para avaliarmos se ocorria a neuroproteção através de respostas 
horméticas. Hormese é uma resposta adaptativa das células e dos organismos a um estresse 
moderado, normalmente intermitente, que pode apresentar muitos efeitos benéficos ao 
sistema biológico. Portanto, dentro desta hipótese,  que o pré-tratamento com o agonista 
inverso de CB1 funcionaria como um estressor moderado, levando a uma neuroadaptação. 

Entretanto, os dados sugerem que o agonista inverso de CB1 não desencadeia via de 

sinalização neuroprotetoras, mas sim atua reforçando a sinalização inflamatória no SNC.  
Esse estudo teve como objetivo caracterizar efeitos bioquímicos e comportamentais 

do pré-tratamento com o agonista inverso do receptor CB1 na via de sinalização inflamatória 
desencadeada pelo lipopolissacarídeo (LPS). 

Camundongos machos adultos (C57BL/6J) de 3 meses de idade foram pré-tratados 
durantes 4 dias com injeções diárias de 3 mg/Kg de AM251 (agonista inverso CB1) ou com 
veículo, intraperitonealmente (i.p.). Vinte e quatro horas depois da última injeção de 
AM251/Veículo, os animais foram injetados com LPS i.p. (500 µg/kg) ou salina. Vinte e 
quatro horas após a injeção de LPS/salina, os animais foram submetidos aos testes 
comportamentais: Labirinto aquático de Morris, esquiva inibitória, reconhecimento do 
objeto novo e campo aberto. Em um outro grupo, animais foram eutanasiados quatro horas 
depois da injeção de LPS/Salina, para realizarmos os testes bioquímicos com as seguintes 
estruturas: Hipocampo e córtex pré-frontal. Alguns testes foram realizados também no 
cerebelo. 

Nós observamos que o pré-tratamento com o agonista inverso de receptor CB1 
parece potencializar ou sensibilizar a resposta inflamatória induzida pelo LPS, dependendo 
do ponto da sinalização inflamatória analisado. Animais pré-tratados com AM251 e expostos 
ao LPS apresentaram maiores déficits de locomoção e de memória nos testes 
comportamentais, e bioquimicamente maiores concentrações de Fator de necrose tumoral 
alfa (TNF-ɑ), interleucina 6 (IL-6), interleucina 1 beta (IL-1β), e intérferon gama (IFN-γ), 
indicando potencialização/sensibilização da resposta inflamatória desencadeada pelo LPS. O 
agonista inverso de CB1 por si só não apresenta nenhum efeito pró-inflamatório ou 
comportamental diferente dos animais controle. Animais tratados apenas com LPS, 
apresentaram déficit de memória e de locomoção nos testes comportamentais, como 
esperado pela literatura, no entanto os efeitos foram menores quando comparados com o 
grupo pré-tratado com AM251 seguido de LPS. 



 

Inicialmente segundo nossa hipótese, achávamos que o pré-tratamento com o 
agonista inverso de CB1 funcionaria como um estressor moderado, levando a uma 
neuroadaptação (possivelmente por vias glutamatérgicas). Contudo, exatamente o oposto 
aconteceu. Nosso pré-tratamento agiu não como um estressor moderado que ativa vias 
neuroprotetoras, e sim como um estresse deletério.  

 
Palavras‐chaves: Canabinóide. Neuroinflamação. Memória. Hormese. LPS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

Souza, BSL. Biochemical and Behavioural effects of the pretreatment with the inverse 
agonist of CB1 in the inflammatory signaling triggered by LPS in mice. [Masters thesis 
(Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 
2017. 

 
The endogenous cannabinoid system seems to play a modulatory function in many 

neurobiological processes, including neuroprotection, neuronal plasticity and 
neuroinflammation. Most of the literature of this area has a focus in the anti-inflammatory 
and neuroprotective actions of this system, using agonists of the receptors CB1 and CB2. 
However the effects of the pretreatment with cannabinoid compounds in the inflammatory 
response are scarse in the literature. In this context, we used a new approach to promote 
the neuroprotection, activating signaling pathways that modulate adaptive responses. In this 
study we pretreated the mice with an inverse agonist of the receptor CB1, in order to 
evaluate this neuroprotection through adaptive, hormetic responses. Hormesis is an 
adaptive response of cells and bodies against a moderate stress, normally intermittent, 
which could present several beneficial effects to the biological system. Based on this, our 
pre-treatment with inverse agonist CB1 would work as a mild stress promoting a 
neuroadaptation. However, our data suggest that the inverse agonist CB1 did not promote 
neuroprotective, adaptive signaling pathways as we thought; besides it acted reinforcing 
inflammatory signaling in central nervous system.  

This study aimed to characterize the behavioural and biochemical effects of the 
pretreatment with the inverse agonist of the receptor CB1 in the inflammatory signaling 
triggered by lipopolysacharide (LPS). 

Three months-old male mice (C57BL/6J) were pretreated during 4 days with daily 
injections of 3mg/Kg of AM251 (CB1 inverse agonist) or with vehicle, intraperitoneally (i.p.). 
Twenty-four hours after the last AM251/Vehicle injection, animals were injected i.p. with 
LPS (500 µg/kg) or saline.  Twenty-four hour after LPS/Saline injection, animals were 
submitted to behavioural tests: Morris Water maze, inhibitory avoidance task, novel-object 
recognition and open field. In another batch, animals were euthanized 4 hours after LPS 
injection, to accomplish the biochemical tests with the dissected structures: hippocampus 
and prefrontal cortex.  Some of the experiments were made also with the cerebellum. 

We found that the pretreatment with the CB1 inverse agonist seems to be 
potentiating or sensitizing the inflammatory response, depending on analyzed data. AM251 
pretreated animals exposed to LPS showed a higher memory and locomotion deficits in the 
behavioural tests, and biochemically higher concentrations of Tumor necrosis factor alpha 
(TNF- ɑ), Interleukin 6 (IL-6), interleukin 1 beta (IL-1β), and interferon gama (IFN-γ), 
indicating the potentiation of the inflammatory response triggered by LPS. The inverse 
agonist of CB1 by itself did not present any pro-inflammatory effects or behavioural effects. 
Animals treated only with LPS present a memory deficit in the behavioural tests, as expected 
by literature, but less than the group pretreated with AM251 and followed by LPS. 

Our hypothesis was that the pretreatment with the inverse agonist of CB1 would act 
as a moderate stressor, leading to a neuroadaptation (probably by glutamatergic pathways). 
However exactly the opposite happened; CB1 pretreatment potentiated or sensitized the 
pro-inflammatory signaling pathway. Our pre-treatment worked not as a moderate stressor 
but as a deleterious stressor. 



 

 

Keywords: Cannabinoid. Neuroinflammation. Memory. Hormesis. LPS. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Muitos trabalhos atualmente estudam as ações anti-inflamatórias e/ou 

neuroprotetoras do sistema canabinóide, utilizando tratamentos com agonistas dos 

receptores CB1 e CB2 (Baker et al., 2005; Lutz et al., 2006; Merchoulan et al., 2007; Kozela et 

al., 2007; Klegers et al., 2011; Panikashivili 2011) No entanto, existem poucos trabalhos que 

mostram os efeitos do pré-tratamento com compostos canabinóides na resposta 

inflamatória. Justamente pela falta de trabalhos explorando o que foi mencionado 

anteriormente, nossa abordagem foi avaliar os possíveis efeitos do pré-tratamento (de 

quatro dias) com o agonista inverso do receptor CB1, AM251, em um modelo de 

neuroinflamação induzido pela administração de LPS em camundongos. 

 

 

Figura 1 - Ação do receptor CB1 em um neurônio glutamatérgico. No terminal pré-sináptico o 2-araquiodonoil-
glicerol (2-AG) ativa os receptores CB1 acoplados à proteína G modulando a permeabilidade da membrana 
neuronal ao íon Ca2+ afetando assim a liberação dos neurotransmissores. No caso do neurônio glutamatérgico, 
agonistas CB1 diminuem a liberação de glutamato, portanto o agonista inverso de CB1 aumenta a liberação de 
glutamato. (Gúzman, 2003) 

 

 A hipótese era que o agonista inverso de CB1 funcionasse como um estressor 

moderado, e que o pré-tratamento com este estressor moderado levasse a uma 
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neuroadaptação. A ação do agonista inverso de CB1 ocasiona em uma ativação de neurônios 

glutamatérgicos, e essas pequenas doses de glutamato levariam a uma neuroadaptação 

frente a um estresse maior (neste caso causado pelo LPS) como explicitaremos melhor no 

tópico “revisão da literatura”. 

 Como tínhamos como objetivo avaliar os efeitos bioquímicos e comportamentais do 

pré-tratamento com agonista inverso do receptor CB1, AM251, nas respostas inflamatórias 

em modelo de neuroinflamação aguda causada pelo LPS em camundongos, avaliamos os 

animais bioquimicamente (eutanásia quarto horas após a exposição ao LPS), realizando 

ensaio de retardamento da mobilidade eletroforética em gel de poliacrilamida (EMSA), 

Ensaio imuno enzimático para detecção de citocinas (ELISA), atividade da óxido nítrico 

sintase (NOS) e Western blotting, e os ensaios comportamentais (dependendo do ensaio o 

tempo após a injeção de LPS varia) de Labirinto aquático de Morris, Esquiva inibitória, 

Reconhecimento do objeto novo e Campo aberto. Como dito anteriormente, nossa hipótese 

era que o pré-tratamento poderia ocasionar uma possível reversão dos efeitos bioquímicos e 

comportamentais causados pela injeção de LPS. Porém, os resultados apontam que este pré-

tratamento com o agonista inverso de CB1 sensibilizou e em alguns aspectos até 

potencializou a resposta inflamatória. Os animais pré-tratados ao agonista inverso do 

receptor CB1 e expostos ao LPS apresentaram maior déficit de memória e de mobilidade nos 

ensaios comportamentais, e bioquimicamente maior concentração de TNF-ɑ, IL-6, IL-1β e 

IFN-γ, sugerindo uma potencialização da resposta inflamatória desencadeada pelo LPS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Hormese 

A hormese é um termo utilizado por toxicologistas para se referir a uma resposta 

bifásica a um agente ambiental, caracterizada pela estimulação e/ou efeitos benéficos a 

baixas doses, e em altas doses um efeito inibitório e/ou tóxico. Ela também é definida como 

uma resposta adaptativa das células e organismos a um estresse moderado (Esse efeito em 

relação às doses faz com que a curva dose-resposta tenha um formato de “sino” (bell-

shaped curve) (Mattson,2009). 

  

  

Figura 2 - Curva dose-resposta hormética. Na zona hormética, pequenas ou moderadas “doses” de exercício 
físico, por exemplo, aumentam a resistência ao estresse, promovendo maior sobrevivência celular. Por outro 
lado, com o estímulo crescente (como vemos em atletas de alta performance) ocorre o contrário, temos os 
efeitos prejudiciais. Adaptado de Kincaid, Bossy-Wetzel 2013.  

 
 

2.1.1 Hormese e glutamato  

Um exemplo de mecanismo hormético seria a exposição de neurônios ao 

neurotransmissor excitatório glutamato durante atividades diversas, resultando em estresse 

oxidativo e energético acompanhado por ativação de vias horméticas, que ajudam os 

neurônios a lidarem com estresse mais severo; porém, a ativação excessiva de receptores de 
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glutamato pode resultar na morte de neurônios em um processo chamado de 

excitotoxicidade (Mattson, 2003). 

  

Figura 3 - Plasticidade Sináptica em função de doses de glutamato. Glutamato é o principal neurotransmissor 
excitatório do cérebro de mamíferos. Neurônios respondem aos níveis moderados de glutamato aumentando a 
plasticidade sináptica um processo que é essencial para o aprendizado e a memória. Altos níveis de glutamato 
podem causar degeneração das sinapses e morte neuronal. Adaptado de Lee et al. 2014. 

Segundo Marini et al. (2006) o glutamato, principal neurotransmissor excitatório no 

sistema nervoso central, ativa receptores acoplados ao influxo de cálcio. Ativação excessiva 

de receptores glutamatérgicos em condições como convulsões epilépticas ou derrame, 

podem matar os neurônios em um processo chamado excitotoxicidade. Porém, níveis 

subtóxicos de ativação de receptores glutamatérgicos do tipo NMDA desencadeam 

respostas adaptativas nos neurônios, aumentanto sua habilidade para suportar um estresse 

de maior intensidade. 

Um exemplo interessante seria de um experimento in vivo, realizado em ratos, onde 

a administração sistêmica de NMDA protege as células piramidais do hipocampo da morte e 

dano neuronais induzidos pela administração de cainato (cainato é um agonista do receptor 

de cainato, que é um receptor ionotrópico de glutamato) (Okuda et al. 2002). 

  Para finalizarmos este tópico em que fizemos uma ponte entre o conceito de 
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hormese e a via glutamatérgica, apresentamos esta imagem que retiramos de um artigo de 

revisão que elucida muito bem nosso ponto:  

 

Figura 4 - Circuitos neuronais envolvido em aprendizado e memória, e como eles respondem a mudanças na 
ingestão e consumo energético, e desafios cognitivos. Está representado na imagem um neurônio 
glutamatérgico (excitatório) no hipocampo, com um axônio longo (vermelho) e três dendritos principais (azul). 
Durante o exercício físico, restrição energética ou quando o organismo é desafiado a desafios cognitivos, o 
neurotransmissor excitatório glutamato é liberado dos terminas pré-sinápticos (triângulos vermelhos) ativando 
receptores localizados em espinhas pós-sinápticas (projeções pretas nos dendritos). Como resultado disso, o 
influxo de Ca2+ ocorre ativando as vias sinalizadoras que: 1) induzem a expressão de genes envolvidos na 
plasticidade sináptica e sobrevivência celular, incluindo aqueles que codificam fatores neurotróficos, 
chaperonas e enzimas antioxidantes; 2) modificam o metabolismo energético de mitocôndria e produção de 
radicais livres; 3) Desencadeiam a liberação de Ca2+ do retículo endoplasmático. A atividade e a função de 
neurônios glutamatérgicos são sujeitos a modificações por interneurônios intrínsecos, que realizam a inibição 
no neurotransmissor ácido gama-aminobutírico (GABA) (inibitório). As flechas indicam a direção do fluxo de 
informação, envolvendo o neurônio glutamatérgico (Mattson, 2012).  

 

Figura 5 - Resumo da seção 2.1 
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2.2 Sistema canabinóide 

O sistema canabinóide endógeno, constituído pelos neuromediadores canabinóides, 

seus receptores e suas enzimas de síntese e degradação teve sua identificação e 

caracterização relativamente recente (Mechoulam, Parker, 2012). Três compostos 

canabinóides endógenos já foram bem caracterizados até o momento, a anandamida 

(arquidonoiletanolamida), o 2-araquiodonoil-glicerol (2-AG) que é um éster também 

derivado do ácido araquidônico, e por fim, o éter do ácido araquidônico, o 2-araquidonoil-

glicerol-éter. O mais conhecido e estudado canabinóide exógeno é o princípio psicoativo da 

planta Cannabis sativa (maconha), o Δ9 –THC, o que deu o nome a essa classe de composto, 

e foi isolado em 1964 (Mechoulam, Gaoni, 1965).  

  Os efeitos dos compostos canabinóides dependem em grande parte dos receptores 

canabinóides (CB). Dois receptores CB foram clonados, um nomeado de CB1 (Matsuda et al., 

1990), que é encontrado no sistema nervoso central (SNC), e em menor quantidade na 

glândula adrenal, coração, útero, ovário, testículo e em nervos simpáticos. O outro receptor, 

nomeado de CB2 (Munro et al., 1993), foi encontrado inicialmente apenas na periferia, em 

regiões marginais do baço,  e em células do sistema imune (Ameri, 1999) e mais 

recentemente no SNC (Fowler et al., 2001).   

  O foco do nosso projeto está nos receptores CB1, e por este motivo nós o 

descreveremos a seguir. Os receptores do tipo CB1 estão entre os receptores acoplados à 

proteína G mais abundantes do sistema nervoso central (SNC). Em estudos com ligantes, as 

maiores densidades deste receptor foram encontradas nos gânglios da base (substância 

negra, globo pálido e estriado lateral) e no cerebelo. Altas densidades também foram 

encontradas nas células piramidais do hipocampo, no giro dentado e nas camadas I e IV do 

córtex. Densidades intermediárias foram encontradas no núcleo acumbens e estriado 

dorsolateral, e sítios esparsos ou ausentes no tronco encefálico, no bulbo e no hipotálamo 

(Ameri, 1999; Van Waes et al., 2012).  

  Quando os canabinóides endógenos se ligam aos receptores CB1 desencadeiam uma 

série de mecanismos intracelulares característicos dos receptores acoplados à proteína Gi/0. 

Um mecanismo que nos interessa é o que leva a uma inibição de canais de Ca2+ dependentes 

de voltagem do tipo N e P/Q, e estimulação de canais de K+ tipo A, resultando numa 

diminuição do influxo de Ca2+ e num aumento do efluxo de K+, que resulta em uma menor 
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liberação de neurotransmissores na fenda sináptica (Di Marzo et al., 1998). 

Os receptores CB1 são abundantemente expressos em terminais axônicos, o que 

sugere a sua ação pré-sináptica na maioria das vezes. Os canabinóides endógenos são 

liberados por neurônios pós-sinápticos e agem no receptor CB1 de neurônios pré-sinápticos. 

Devido à diminuição do influxo de Ca2+, a ativação do CB1 promove uma redução da 

liberação de outros neurotransmissores como o GABA e glutamato (Freund et al., 2003; 

Hashimotodani et al., 2007).  

  Atualmente muitos canabinóides exógenos sintéticos são utilizados na pesquisa 

como agonistas, antagonistas e agonistas inversos do receptor CB1. Assim, os agonistas 

canabinóides como, por exemplo, o ACEA e WIN 55,212-2, promovem diminuição da 

liberação de neurotransmissores como o glutamato e o GABA, enquanto os agonistas 

inversos como o SR141716 (rimonabanto), LY320135, AM281, AM251, podem promover o 

aumento da liberação desses neurotransmissores (Pertwee, 2005).  

  Como explicado na introdução desta dissertação, utilizamos nesse projeto um 

agonista inverso de CB1 que realiza uma ação inversa do que a vista pelos agonistas, 

promovendo uma maior liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, em especial o 

glutamato. Mostramos também anteriormente como a via glutamatérgica é importante em 

sistemas horméticos como o exercício físico, restrição calórica. Portanto, neste projeto, o 

objetivo foi utilizar esta modulação do agonista inverso de CB1 em neurônios 

glutamatérgicos, a fim de mimetizar os potenciais efeitos benéficos horméticos, a partir 

deste composto.  

 

2.2.1 Sistema canabinóide, neuroinflamação e neuroproteção 

Em função do fato de ambos os receptores canabinóides serem encontrados em 

células do sistema imune, foi sugerido que o sistema canabinóide pudesse desempenhar um 

papel importante na regulação de processos imunológicos. Assim nas duas últimas décadas 

muitos estudos se dedicaram a essa questão. De maneira geral, esses estudos mostram que 

a manipulação do sistema endocanabinóide e/ou o uso de canabinóides exógenos in vivo, 

podem ser uma potente modalidade de tratamento contra doenças inflamatórias (revisão 

completa verificar em Nagarkatti et al., 2009). Os canabinóides são capazes de modular 
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reações imunológicas no sistema nervoso periférico (SNP) e no SNC (Tanasescu, 

Constantinescu, 2010). 

  No SNC a ação dos canabinóides promove a expressão de citocinas antiinflamatórias 

e desempenha um papel no equilíbrio entre neuroinflamação e neurodegeneração 

(Tanasescu, Constantinescu, 2010). Além disso, tanto o receptor CB1 como o CB2 são 

expressos em células da glia, os quais aumentam em número e atividade durante processos 

neuroinflamatórios (Walter, Stella, 2004). As células do sistema imune além de expressarem 

os receptores canabinóides, possuem habilidade de sintetizar, secretar, transportar e 

catabolisar canabinóides (Greineisen, Turner, 2010). Durante a inflamação, a microglia, 

macrófagos, astrócitos e neurônios produzem altos níveis de endocanabinóides (Jean-Giles 

et al., 2010).  

  Dessa forma muitos estudos tem mostrado que o sistema canabinóide possui um 

papel neuroprotetor durante processos inflamatórios no SNC (Baker et al., 2005; Lutz et al., 

2006; Merchoulan et al., 2007; Kozela et al., 2007; Klegers et al., 2011; Panikashivili 2011). O 

sistema canabinóide possui uma função regulatória na resposta inflamatória em geral, e 

especificamente durante a neuroinflamação ocorre uma up-regulation de componentes 

envolvidos na sinalização canabinóide. Juntamente com o fato dos mediadores e receptores 

canabinóides estarem presentes em células do sistema imune e em neurônios, sugere-se 

que o sistema canabinóide participa no processo de neuroinflamação, possivelmente 

regulando de maneira bastante específica cada célula imune envolvida, alterando suas 

funções, resultando em eventos anti-inflamatórios (Walter, Stella, 2004). Este fato é 

bastante importante, pois as principais doenças que acometem o SNC tais como Doença de 

Alzheimer, Doença de Parkinson, Doença de Huntington, esclerose múltipla, isquemia, lesão 

traumática do encéfalo, esclerose lateral amiotrófica entre outras, estão associadas em 

algum momento a eventos inflamatórios e são objetos de estudos dos possíveis efeitos 

imunomodulatório e/ou neuroprotetor do sistema canabinóide (Walter, Stella, 2004; 

Jackson et al., 2005; Centonze et al., 2007; Gowran et al., 2011; Little et al., 2011) .  

  Apesar de muitos trabalhos mostrarem o papel neuroprotetor do sistema 

canabinóide, esta questão é ainda bastante discutida na literatura. Em uma revisão sobre o 

papel dúbio do sistema canabinóide em relação à neuroproteção ou neurotoxicidade, Sarne 

et al. (2011) apontam que a maioria dos estudos que foram feitos sobre o papel maléfico do 

sistema canabinóide na neuroinflamação, envolvem a neurotoxicidade por aumento de Ca2+ 
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intracelular. Este aumento de Ca2+ intracelular desencadeia uma série de eventos que levam 

a morte celular como aumento de caspase levando a apoptose, produção de espécies 

reativas de oxigênio que causam dano ao DNA mitocondrial e o aumento de liberação de 

glutamato que ativa os receptores NMDA e promovem o influxo de Ca2+ em células 

adjacentes. Portanto, a inibição do influxo de Ca2+ exercida pelos receptores canabinóides é 

o mais provável mecanismo de neuroproteção desempenhado pelo sistema canabinóide 

(Sarne et al., 2011).  

  Um estudo realizado com estresse agudo em camundongos e o tratamento com 

ACEA, um agonista CB1, mostrou que a ativação do receptor CB1 causava uma melhora no 

quadro pró-neuroinflamatório e maléfico induzido pelo estresse agudo. Entre os principais 

mecanismos envolvidos mostrados por este estudo, o uso do agonista CB1: 1) aumentou a 

expressão de EAAT-2 (transportador de glutamato, responsável por retirar o glutamato da 

fenda sináptica); 2) diminuiu a liberação de glutamato (por inibição do influxo de Ca2+, 

diminuindo a liberação do neurotransmissor excitatório); 3) Diminuiu a expressão do fator 

de transcrição NF-kB e citocinas pró-inflamatórias e 4) modulou positivamente a via anti-

inflamatória L-protaglandina-D-sintase/15-Deoxi-Delta-12,14-prostaglandina J2/Receptor 

ativado por proliferadores de peroxissoma gama (L-PGDS/15d-PGJ2/PPARγ) (Zoppi et al., 

2011). Esse estudo exemplifica o que gostaríamos de ressaltar neste tópico: a ativação do 

receptor CB1 resulta tanto em uma ativação de vias anti-inflamatórias quanto em uma 

inibição de vias glutamatérgicas.  

 

Figura 6 - Resumo da seção 2.2 
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2.3 LPS e o modelo de neuroinflamação 
 

O LPS é um componente da parede celular de bactérias gram-negativas, foi a 

substância escolhida para o estudo, pois ele é amplamente utilizado nas pesquisas 

experimentais para mimetizar, de maneira segura e confiável, uma infecção bacteriana 

(Meyer et al., 2009). Uma vez que o LPS entra em contato com o organismo animal, seja a 

partir de uma bactéria gram-negativa como a Escherichia coli, ou pela administração direta 

do mesmo, inicia-se uma série de respostas no organismo infectado. 

Tomando como exemplo o mecanismo de ação por meio do macrófago, inicialmente, 

o LPS que se encontra no plasma liga-se a uma proteína de fase aguda do hospedeiro, o LBP 

(proteína ligadora de LPS, ou lipopolysaccharide binding protein), produzida no fígado do 

animal. A partir deste passo, é formado um complexo chamado de LPS:LBP. O complexo 

transfere o LPS para a proteína de membrana periférica CD14 na superfície dos macrófagos, 

iniciando a ativação celular (Aderem, Ulevitch, 2000; Miyake, 2003). O novo complexo 

formado, chamado de LPS:CD14, ativa a sinalização do receptor do tipo Toll (ou  toll-like 

receptor-4 (TLR4)), ao qual é complexada à proteína MD-2. Neste momento é iniciada a 

geração do sinal transmembranar para o núcleo. Dentro do macrófago ocorre uma série de 

reações em cascata, incluindo a atuação de MyD88, IRAK, TRAF6, TAK1,  IκB quinase  (IKK), 

AP-1, dentre outras (algumas ainda não elucidadas), até a ativação do fator de transcrição 

NFκB, que ativa os genes que codificam proteínas envolvidas na defesa contra a infecção, 

citocinas pró-inflamatórias  (Aderem,  Ulevitch, 2000; Harju et al., 2005; Romero et al., 

2007). Entre as citocinas pró-inflamatórias ativadas e liberadas a partir do contato com o 

LPS, destacam-se a interleucina 1 beta (IL-1β), a interleucina 6 (IL-6) e o fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α), além de outras (Hava et al., 2006). 

 

2.4 LPS e glutamato 

Está bem documentado que o LPS injetado perifericamente induz uma variedade de 

efeitos no SNC, mediados em parte por citocinas pró-inflamatórias liberados principalmente 

pela micróglia (Catorce, Gevorkian, 2016). Existe uma alta reprodutibilidade nos dados de 

diferentes trabalhos: 1) Administração periférica de LPS leva a uma neuroinflamação mais 

exacerbada em ratos idosos do que em ratos na idade adulta ; 2) altas doses de LPS levam a 

um aumento de expressão de citocinas pró-inflamatórias no cérebro (revisão completa 
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verificar Catorce, Gevorkian, 2016). Outro aspecto importante é também a disfunção 

cognitiva causada pelo LPS administrado sistemicamente. Muitos trabalhos apresentam 

dados em que os camundongos obtém um desempenho cognitivo pior quando administrado 

com LPS perifericamente (Catorce, Gevorkian, 2016).  Estes efeitos são os que tornam a 

administração periférica de LPS um modelo bastante utilizado, justamente para fazer um 

paralelo com doenças neurodegenerativas, como as doenças de Parkinson e de Alzheimer, 

em que a neuroinflamação é uma característica importante na patogênese e progressão das 

mesmas. 

  A resposta neuroinflamatória leva a uma cascata de eventos celulares incluindo: 

1)liberação de prostaglandinas; 2) maior liberação de glutamato; 3) bloqueio da receptação 

de glutamato pela glia (Marchalant et al, 2008).  

  Descreveremos, a seguir, mais sobre o glutamato por ser a nossa via de interesse 

neste estudo. A neuroinflamação, seja causada por uma doença neurodegenerativa, 

induzida por estresse ou por LPS, apresenta um mecanismo dependente de glutamato 

(Jackson et al., 2008). Um exemplo seria o estudo já mencionado (Zoppi et al., 2011)  em que 

uma neuroinflamação é induzida por estresse agudo e revertida pelo uso de ACEA (agonista 

CB1). Os efeitos observados neuroinflamatórios não são observados na presença de MK-801 

(antagonista do receptor N-Metil-D-Aspartato (NMDA)), o que sugere que o mecanismo da 

neuroinflamação e da regulação anti-inflamatória via CB1 parece depender da via 

glutamatérgica (Zoppi et al., 2011).  

  Outro bom exemplo em que nos baseamos para podermos montar nosso protocolo é 

no estudo em que o pré-tratamento com a curcumina melhora o déficit cognitivo causado 

pelo LPS, onde a via glutamatérgica é bastante explorada (Kawamoto et al., 2013) . Assim 

como o trabalho que utilizou o ACEA para reverter os efeitos do estresse agudo (Zoppi et al., 

2011), foi observado um aumento de EAAT-2 induzida pelo tratamento com a curcumina 

(responsável por 90% da receptação de glutamato do SNC) sendo responsável por recaptar 

mais eficientemente o excesso de glutamato liberado pelo LPS na fenda sináptica. 
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Figura 7 - Mecanismo do déficit de memória causada pelo LPS (a) e Aumento de TNFR2 causado pela 
curcumina  e seu mecanismo protetor (b). a. O LPS causa um aumento na produção e liberação de glutamato 
(pontos vermelhos) o que pode resultar em uma superestimulação dos receptores NMDA, aumentando o Ca2+ 
intracelular e a disfunção neuronal. B) Na presença de curcumina, o LPS induz uma regulação positiva do 
receptor 2 de TNF (TNFR2) (lilás). Mudanças na sinalização TNFR1/TNFR2 são associadas a uma diminuição da 
resposta glutamatérgica através da inibição da glutaminase (GLS1) e da atividade do receptor NMDA e do 
aumento de receptação glutamatérgica via EAAT2. Juntamente com o aumento da sinalização do fator 
neurotrófico derivado do cérebro (BDNF)/ quinase do receptor de tropomiosina B (TrkB) (pontos azuis), essas 
reações parecem resultar em uma preservação da função neuronal e melhora cognitiva. (Kawamoto et al., 
2013) 

Neste trabalho utilizamos o LPS como um estímulo maléfico, a fim de verificar se 

nosso pré-tratamento com agonista inverso CB1 era capaz de gerar uma compensação 

adaptativa no SNC, tornando-o mais resistente ou mais eficiente frente a liberação de 

glutamato induzida por um estímulo inflamatório como o LSP.   
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Figura 8 - Resumo da seção 2.4 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Animais de experimentação 
 

Foram utilizados camundongos machos da linhagem C57BL/6J (30-35g) provenientes 

do Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo 

(ICB/USP). Os animais ficaram acondicionados em gaiolas plásticas instaladas em 

microisoladores ventilados, em grupos de até 5 camundongos. A temperatura foi mantida 

constante (22 ± 2 ˚C) e os animais foram mantidos sob ciclo de iluminação controlado claro / 

escuro (claro entre 7 e 19 h). 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais do ICB/USP – 

inscrito sob o número 030, na folha 04 do livro 03 (em anexo) – e o protocolo experimental 

seguiu todas as exigências descritas pela Sociedade Brasileira de Ciência de Animais de 

Laboratório (SBCAL), seguindo recomendação da Comissão de Pós-Graduação do ICB/USP.  

 

3.2 Escolha da dose 

 

A dose utilizada foi de 3 mg/kg de AM251 (Cayman®) para induzir o aumento de 

glutamato nas estruturas a serem investigadas (hipocampo, córtex pré-frontal e cerebelo). 

Essa dose escolhida foi baseada em um estudo que mostra o aumento da liberação de 

glutamato no núcleo acumbens de ratos (Xi et al., 2006); e em estudos que mostraram que o 

AM251 provoca a liberação de glutamato no cerebelo (Kreitzer, Regehr, 2001) e no 

hipocampo (Assini et al., 2012). Como podemos observar no gráfico abaixo (Xi et al., 2006) a 

dose de 3 mg/kg de AM 251 ocasiona aumento na liberação de glutamato. 

 
 

Figura 9 - Gráfico da curva dose-resposta e do decurso temporal da liberação de glutamato após 
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administração de AM251. Somente doses acima de 1mg/kg produziram aumento de glutamato. Fonte: Xi et 
al., 2006. 

 

3.3 Tratamento com AM251 e exposição ao LPS 
 

O delineamento experimental está esquematizado na figura 10. Os camundongos 

foram pré-tratados durante quatro dias com uma injeção diária de AM251, de 3 mg/kg ou 

veículo (Dimetil Sulfóxido (DMSO)) por via intraperitoneal (i.p.). Vinte quatro horas após a 

última injeção de AM251 foi administrado o LPS (Sigma®) dissolvido em salina estéril (500 

µg/kg i.p.) ou apenas a salina estéril (i.p.). Inicialmente a dose de LPS escolhida foi de 250 

µg/kg, estudos mostraram que essa dose promove prejuízos na memória e alterações na 

resposta neuroinflamatória (Sparkman et al., 2005; Kawamoto et al., 2012). No entanto, em 

nossos camundongos, a dose de 250 μg/Kg de LPS foi testada duas vezes sem obter os 

resultados esperados. Por isso realizamos novos testes com a dose de 500 µg/kg i.p de LPS, 

com a qual obtivemos os resultados a seguir descritos. Após o tratamento, os animais foram 

submetidos à eutanásia para coleta das estruturas encefálicas e do soro quatro horas após a 

injeção de LPS para avaliação bioquímica, em outro grupo de animais, os mesmos foram 

submetidos aos testes comportamentais vinte quatro horas após a injeção de LPS como 

mostrado na figura 10.  
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Figura 10 - Delineamento experimental. 

  

3.4 Coletas das estruturas encefálicas 
 

Depois da eutanásia por decapitação, os encéfalos foram retirados e as estruturas, 

cerebelo, hipocampo e córtex pré-frontal foram dissecadas sobre uma placa gelada, imersas 

em nitrogênio líquido e posteriormente estocadas a -80 ˚C até o dia dos ensaios.  

 

3.5 Extração das frações celulares 
 

O método utilizado foi descrito em Rong, Baudry (1996). As estruturas foram 

descongeladas e homogeneizadas em homogeneizadores vidro-vidro com tampão fosfato-

salina (PBS: NaCl 137 mM, KCl 2,68 mM, KH2PO4 1,27 mM, Na2HPO4 8,06 mM) gelado 

adicionado de inibidores de proteases e fosfatases (PMSF 0,5 M; leupeptina 2,5 µg/mL; 
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antipaína 2 µg/mL; NaF 30 mM; Pirofosfato de sódio 20 mM; B-GP 5 mM e EDTA 0,1 mM). 

Em seguida o homogenato foi centrifugado a 12.000 x g por 30 segundos a 4 ˚C. O 

sobrenadante foi reservado para os ensaios de Western blotting e de Multiplex. O pellet foi 

ressuspendido em 400 µL de tampão de lise (HEPES 10 mM; MgCl2 1,5 mM; KCl 10 mM; 

PMSF 0,5 mM; leupeptina 2 µg/mL; antipaína 2 µg/mL; NaF 30 mM; Pirofosfato de sódio 20 

mM; B-GP 5 mM) e incubado em gelo durante 10 minutos. Foi adicionado em seguida 10 µL 

de NP-40 a 10% com agitação vigorosa, centrifugando-se à 12.000 x g por 30 segundos a 4 

˚C, e o sobrenadante foi descartado. O pellet obtido foi ressuspendido em 100 µL de tampão 

de extração (HEPES 20 mM; Glicerol 25%; MgCl2 1,5 mM; NaCl 300 mM; EDTA 0,25 mM; 

PMSF 0,5 mM; leupeptina 2 µg/mL; antipaína 2 µg/mL; NaF 30 mM; Pirofosfato de sódio 20 

mM; B-GP 5 mM) e incubado 20 minutos em gelo, centrifugando-se o extrato à 12.000 x g 

por 20 minutos a 4 ˚C. O sobrenadante, correspondente ao extrato nuclear, foi recolhido e a 

concentração de proteínas determinada, estocando as amostras a –80 ˚C para posterior 

preparação de amostras para os ensaios de Western blotting, EMSA e determinação da 

atividade da NOS. 

 

3.6 Dosagem de citocinas anti e pró-inflamatórias pela técnica de Luminex 
 

 Utilizamos os kits de imunoensaio da Multiplex® o qual envolve um processo de 

coloração de microesferas de látex com dois fluoróforos, que permite a formação de 

combinação de cores que podem ser identificadas pelo Luminex. Neste relatório 

apresentaremos dados do kit da Multiplex® de fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), 

interferon gama (IFN-γ), interleucina 1 beta (IL-1β), interleucina  6 (IL-6), interleucina  10 (IL-

10), interleucina 2 (IL-2) e interleucina 4 (IL-4), juntamente com dados de kits da 

eBioscience® de IFN-γ, IL-1β, IL-6, IL-10. Os anticorpos de captura para cada um desses 

analitos estão localizados nas microesferas através de ligações covalentes não reversíveis, 

assim, quando pipetamos 100 µl de soro ou extrato das estruturas cerebrais no poço da 

placa, os analitos se ligam aos anticorpos de captura na superfície das esferas. Essa reação 

foi amplificada pela adição do marcador fluorescente estreptavidina-ficoertina, sendo a 

emissão de luz medida em equipamento Luminex 200, que faz uso de dois feixes de laser, o 

primeiro classifica a microesfera (código de cor para o ensaio) e o segundo quantifica o sinal 

de reporte em cada microesfera. A concentração das citocinas foi estimada a partir de uma 
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curva padrão própria do ensaio e expressa em função da concentração de proteína total da 

amostra em pg/µg de proteína. 

3.7 Ensaio de determinação da atividade específica da NOS 
 

O método usado baseia-se na estimativa da atividade da NOS pela conversão de L-

Arginina para L-Citrulina (Bredt, amp; Snyder, 1990), desenvolvido em nosso laboratório a 

partir dos ensaios descritos em McKee et al. (1994). O tecido das estruturas citadas acima foi 

homogeneizado por meio de ondas de ultra-som em 10 volumes de tampão contendo: 

20mM HEPES pH 7,4; 0,32 M de Sacarose; 0,1 mM de EDTA; 1,0 mM de DTT; 1,0 mM de 

PMSF; 10 µg/mL de leupeptina; 2 µg/mL de aprotinina. Em seguida foi preparada a fração 

pós-mitocondrial (Hecker et al., 1994) submetendo este homogenato a uma centrifugação 

de 12.000 x g x 20 minutos x 4 ˚C. Foi utilizado o sobrenadante resultante, que passou por 

uma coluna de 0,3 mL de resina DOWEX 50WX8 200-400 na forma sódica para retirar a 

arginina endógena. 

Após determinada a concentração proteica da amostra pelo kit da Bio-Rad, a amostra 

foi diluída para a concentração desejada (0,5 – 1 µg/µL) usando-se 100 µL na reação. A 

amostra foi incubada por 60 minutos x 37 ˚C em 200 µL de meio reacional com concentração 

final de: 20 µM de arginina (0,5 µCi), 4 µM de FAD, 4 µM de FMN, 10 µM de BH4, 10 µg/mL 

de Calmodulina, e 1 mM de NADPH. Ao término da incubação os tubos foram levados ao 

gelo, adicionando-se 1 mL de HEPES 20 mM pH 5,5. O volume total da reação foi transferido 

para uma coluna com 0,3 mL de resina DOWEX na forma sódica, recolhendo-se o eluato num 

recipiente para espectrofotometria de cintilação. 

Foram adicionados mais 1 mL de tampão HEPES pH 5,5 e 2 mL de água destilada à 

coluna, recolhendo-se também o eluato no mesmo recipiente. Foram acrescentados 16 mL 

de liquido de cintilação (Ultima Gold™) ao recipiente, determinando-se a atividade presente 

na amostra com um contador de radiação ß. As contagens em c.p.m. (contagem por minuto) 

foram convertidas para d.p.m. (decaimento por minuto) e a atividade específica foi calculada 

em pmol. mg -1.min -1 . O controle negativo que foi usado como branco da reação foi obtido 

usando-se o mesmo procedimento de uma amostra só que omitindo a amostra, ou 

incubando-se a amostra na presença de um inibidor da NOS como o L-NAME ou L-NMMA 1 

mM. 
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3.8 Ensaio de Western Blotting 
 

As amostras para o ensaio de Western blotting foram preparadas como descrito no 

item 3.6. O ensaio de Western blotting utilizado foi baseado no descrito por Laemmli (1970). 

As proteínas foram ajustadas na quantidade de 10 µg com o tampão de amostra (0,125 M 

tris-HCl; 4% de SDS; 20% v/v glicerol; 0,2 M de DTT; 0,02% de bromophenol blue; pH 6,8) e 

fervidas por 5 minutos a 95 ˚C. As amostras foram aplicadas no gel de SDS-poliacrilamida 

10% (acrilamida/bisacrilamida [5:1], 1% SDS) para que acontecesse a separação das 

proteínas contidas na amostra. No mesmo gel foi adicionado um padrão de peso molecular. 

Para a eletroforese foi utilizado um tampão de corrida consistindo em 25 mM de tris-base; 

0,192 M de glicina; 0,1% de SDS. O gel foi corrido por volta de 2 horas a 90 V. Ao final da 

corrida, as proteínas separadas e contidas no gel foram transferidas eletroforeticamente 

para uma membrana de nitrocelulose (Biorad, Hercules, CA, EUA) por aproximadamente 2 

horas a 400 mA. Para a transferência foi usado um tampão contendo 25 mM de tris-base, 

192 mM de glicina, 20% de metanol e água bidestilada. Após a transferência, as membranas 

foram coradas com solução de vermelho de Ponceau (0,5% Ponceau-S; 5% ácido tricloro 

acético e água bidestilada), lavadas com água bidestilada até retirar todo o excesso da 

solução corante e deixadas overnight a 4 ˚C numa solução contendo TBS (100 mM tris-base; 

0,9% NaCl  e água), 1% de BSA e 0,05% de Tween 20 para bloquear ligações inespecíficas 

com o anticorpo. Após essa etapa, as membranas foram incubadas overnight a 4 °C com os 

mesmos anticorpos primários anti t-IΚBα (Santa cruz®), p-IΚBα (Santa cruz®), CB1 (Santa 

cruz®), t-NR1 (Cell®), p-NR1 (Cell®), t-AMPA (Santa Cruz®), p-AMPA (Santa cruz ®) e GR (Santa 

cruz®) diluídos 1:1000 ou 1:750 em TBS-T. As membranas foram então lavadas 5 vezes com 

TBS-T e incubadas com o anticorpo secundário (1:2000) por 60 minutos. A revelação foi feita 

através de kit de quimioluminescência (Millipore, Billerica, MA, EUA).  

 

3.9 Ensaio de retardamento da mobilidade eletroforética em gel de poliacrilamida (EMSA) –     
.     Gel-shift 
 

Marcação da sonda :  Os oligonucleotídeos do NF-κB contendo a sequência 5’- AGT 

TGA GGG GAC TTT CCC AGG C – 3’ foram marcados com a adição de γ-32P ATP numa solução 

contendo Tampão T4 quinase (em mM: Tris-HCl 700, pH 7,6; MgCl2  100 e  DTT 50), T4  

quinase e água; nas concentrações de:  3,5 pmol de oligonucleotídeo, 1 U/µL de T4 quinase, 
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1 µL de γ-32P ATP (3Ci/mmol), 1 µL de tampão T4 Kinase Buffer (10 X) em 10 µL de volume de 

reação). Após incubação a 37 ˚C por 10 minutos, o excesso de γ-32P ATP foi retirado com 

resina sephadex G-25. Foram colocadas colunas (Microspin G-25) em um tubo de 

microcentrífuga, centrifugando-se por 1 minuto a 3.000 rpm. A coluna foi transferida para 

um novo tubo aplicando-se a sonda marcada no centro da resina. Após centrifugação, o 

eluato foi recolhido, e no dia do ensaio a atividade da sonda foi determinada, usando no 

ensaio aproximadamente 25.000 cpm/µL.  

Reação de ligação e corrida do gel: Foram adicionados a um tubo de microcentrífuga: 

4 µL de tampão de ligação 5 X (MgCl2  5 mM; EDTA 2,5 mM; DTT 2,5 mM; NaCl 300 mM; 

Tris-HCl 50 mM pH 7,5; Poly dIdc 0,25 µg/µL; glicerol 20%), extrato  nuclear (2,5 µg de 

proteína)  e H2O q.s.p. para 20 µL de volume final. O tubo foi incubado por 20 minutos a 

temperatura ambiente, adicionando-se em seguida a sonda marcada (1 µL), e novamente o 

tubo foi incubado por 30 minutos a temperatura ambiente. A corrida foi visualizada com a 

adição de 1 µL de azul de bromofenol ao controle negativo. O conteúdo total do meio de 

reação foi aplicado no gel de poliacrilamida 5,5% [acrilamida/bisacrilamida (37,5:1)]. Para a 

eletroforese foi utilizado um tampão de corrida consistindo em 0,5 x TBE (1 X TBE = Tris 90 

mM, Ácido Bórico 90 mM, EDTA 1 mM). O gel foi corrido por cerca de 2 horas a 150-160 V. 

Ao final da corrida, o gel foi seco  procedendo-se em seguida a exposição do filme ao gel em 

cassete a  –80 ˚C. Além dos ensaios de EMSA, foi realizado também o ensaio de competição 

adicionando-se quantidades de oligonucleotídeo não-marcado 10 vezes em excesso e um 

oligonucleotídeo não-específico (TFIID) não-marcado 20 vezes em excesso para o NF-κB. 

 

3.10 Testes comportamentais 
 

3.10.1 Labirinto aquático de Morris 
 

O labirinto aquático é uma piscina circular com água a 27 ˚C corada com tinta branca 

não tóxica. Os animais apenas conseguem escapar da água subindo em uma plataforma 

submersa a 2 cm abaixo da superfície da água – portanto, não visível – colocada em um dos 

quadrantes da piscina. A plataforma foi fixada durante o experimento, e para a facilitação do 

aprendizado de sua localização havia pistas ambientais colocadas nas paredes da sala. A 

observação comportamental foi acompanhada por um sistema de captação digital 

computadorizado (AnyMaze®). Os camundongos foram submetidos por 5 dias, a 4 sessões 
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diárias nas quais eles foram desafiados a encontrar a plataforma escondida. Os animais 

tiveram um tempo de 60 s para encontrá-la, do contrário foram conduzidos até a mesma e 

mantidos lá por 10 s. No último dia de treinamento, quatro horas após a última sessão, a 

plataforma foi removida do local. A natação persistente no quadrante da plataforma é um 

indicativo da formação de memória espacial de curto prazo, e o tempo foi quantificado para 

a comparação entre os grupos. O mesmo procedimento de avaliação foi realizado 24 horas 

após a última sessão, de forma a avaliar a memória de longo prazo. 

 

3.10.2 Esquiva inibitória 
 

A esquiva inibitória consiste de uma caixa de acrílico (90 x 25 cm) com dois 

compartimentos separados por uma porta, um compartimento escuro e outro iluminado por 

uma luminária. O chão é feito por barras de ferro separadas por 0,5 cm. O animal começa o 

teste no compartimento claro, com a porta que separa os compartimentos fechada 

(Insight®). A porta só foi aberta após 30 segundos do início do teste, para que o animal se 

ambientasse. O animal, por aversão à luz, atravessa para o compartimento escuro. A porta 

se fecha, e ele leva um choque de 0,2 mA por 2 segundos. Vinte quatro horas depois, para 

avaliar a retenção de memória, o animal foi colocado na câmara clara, ambientado por 10 

segundos, e a porta se abriu. O tempo de latência para atravessar para o compartimento 

escuro foi avaliado. A cada teste a caixa foi limpa com álcool 70%. 

 

3.10.3 Campo aberto 
 

O campo aberto consiste de uma caixa de acrílico (90 x 25 cm) onde o animal foi 

colocado por 10 minutos, 24 e 48 horas depois da exposição ao LPS. Foi determinado com 

um sistema de captação digital computadorizado (AnyMaze®) uma área central (60 x 15 cm) 

e uma área periférica. Foram medidas a distância percorrida e velocidade média (para 

avaliação da mobilidade desses animais) e tempo na área central (para avaliar a ansiedade). 

A cada teste a caixa foi limpa com álcool 70%. 

 

3.10.4 Reconhecimento do objeto novo 
 

Na mesma caixa em que foi realizado o campo aberto, foi feito o reconhecimento do 

objeto novo. Os dois dias de campo aberto foram usados como ambientação dos animais na 
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caixa de acrílico, ou seja, os animais foram ambientados 24 e 48 horas após a injeção de LPS 

por dez minutos. Depois da ambientação os animais foram expostos a dois objetos iguais 

(A+A) (no caso eram peças encaixáveis de plástico com 6 cm de altura) equidistantes do 

ponto central da caixa (10 cm do ponto central). Os objetos foram fixados com velcro neste 

ponto.  Os animais ficaram com os dois objetos iguais por cinco minutos, o que foi chamado 

de exposição. Trinta minutos após a exposição, os animais foram expostos a dois objetos, 

um igual ao da exposição e um objeto novo (A+B). O ensaio foi analisado com um sistema de 

captação digital computadorizado (AnyMaze®). A cada teste a caixa e os objetos foram 

limpos com álcool 70%. 

 

3.11 Análise de resultados 
 

Os dados decorrentes do EMSA foram analisados quantitativamente através da 

análise de densidade óptica utilizando o programa “ImageJ”  (National Institutes of Health, 

EUA). Os dados de ELISA/Multiplex, EMSA e atividade da NOS receberam tratamento 

estatístico pelo teste ANOVA de uma via seguido do pós-teste Student-Newman-Kewls. 

Alguns dados dos testes comportamentais do Labirinto aquático de Morris, do campo 

aberto, da esquiva inibitória e do reconhecimento do objeto novo foram avaliados pelo teste 

ANOVA de uma via seguido do pós-teste Student-Newman-Keuls. Os dados de treinamento e 

velocidade média do Labirinto aquático de Morris foram analisados pelo teste de ANOVA de 

duas vias seguido do pós-teste de Bonferroni. Dados comportamentais do Labirinto aquático 

de Morris, da esquiva inibitória e reconhecimento do objeto novo que comparavam dados 

de um mesmo animal foram analisados com teste t pareado. Para todas as análises 

estatísticas as diferenças foram consideradas significativas para o valor p ≤ 0,05. Todos os 

gráficos foram representados como a média dos valores ± o erro padrão da média (E.P.M.).  
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4 RESULTADOS 
 

4.1 Ensaios iniciais na dose de 250 µg/kg de LPS 
 

Como mencionado anteriormente em “materiais e métodos”, a dose inicialmente 

escolhida de 250 µg/kg i.p de LPS não produziu os efeitos esperados. Comportamentalmente 

os animais tratados com LPS não apresentaram déficit de memória. Bioquimicamente 

tivemos o mesmo problema, animais tratados apenas com LPS não apresentaram indícios de 

um desencadeamento de uma resposta inflamatória. Os dados se encontram em anexo. 

 

4.2 Escolha da nova dose de LPS 
 

Devido aos resultados comportamentais obtidos incialmente, foi necessário realizar 

uma série de testes com diferentes doses de LPS, usando o comportamento como resposta, 

pois se a finalidade do trabalho era observar possíveis respostas protetoras à indução de 

neuroinflamação e o déficit cognitivo decorrente, precisávamos achar uma dose que 

evidenciasse esses efeitos. A curva foi feita com três doses de LPS ip: 300 µg/kg, 500 µg/kg e 

700 µg/kg, mais o grupo controle (que foi injetado apenas com salina), e vinte e quatro 

horas após a injeção os animais foram submetidos ao labirinto aquático de Morris, seguido 

da esquiva inibitória.  

Com o resultado destes testes comportamentais observamos que a dose de 300 

µg/kg foi insuficiente para os efeitos comportamentais desejados (i.e. déficits de memória e 

de mobilidade) e que a dose 500 µg/kg já era suficiente para os propósitos deste projeto. A 

dose de 700 µg/Kg comportou-se de maneira muito similar da dose de 500 μg/Kg. Portanto 

concluímos que a dose de 700 µg/Kg seria excessiva, uma vez que 500 µg/Kg já mostrava 

resultados similares com a dose mais alta. Os dados desta curva de dose resposta de LPS não 

estão apresentados aqui e o efeito que nos interessa, da dose de 500 µg/kg de LPS, está 

apresentado a seguir, juntamente com os outros grupos experimentais. 

 

4.3 Ensaios comportamentais na dose de 500 μg/Kg de LPS do grupo experimental B 
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Figura 11 - Delineamento experimental do Grupo B.  

4.3.1 Labirinto aquático de Morris 

 

  
Figura 12 - Curva de aprendizado (A) e velocidade média (B) nos dias de treino do labirinto aquático de 
Morris durante cinco dias de camundongos pré-tratados com AM251 (3 mg/kg) ou veículo seguido de LPS 
(500 µg/kg) ou salina. Nenhum grupo se mostrou alterado nem na mobilidade nem no aprendizado durante os 
dias de teste. Foram cinco dias de treino, nenhuma diferença estatística foi observada nem na latência para 
encontrar a plataforma, nem no tempo médio no último dia de treino para encontrar a plataforma (A). As 
velocidades médias nos dias de treino também não apresentaram diferença significativa, indicando que os 
animais dos quatro grupos , não apresentaram um déficit motor a ponto de comprometer o teste (B).Os 
valores são média ± E.P.M. (erro padrão da média). (N=10-11 camundongos, ANOVA de duas vias seguido do 
pós teste de Bonferroni). 

 

Com este primeiro resultado podemos concluir que os animais não apresentaram 

déficits de aprendizado e locomotor. 

 

Figura 13 - Diferenças no Probe 4 horas depois do último treino de camundongos pré-tratados com AM251 (3 
mg/kg) ou veículo durante quatro dias e LPS (500 µg/kg) ou salina. No tempo no quadrante alvo (A) o grupo 
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AM251+LPS apresentou diferença estatisticamente significativa em relação aos grupos Controle e AM251, mas 
não do grupo LPS. Já na distância média da plataforma, o grupo AM251_LPS apresentou diferença estatística 
com o grupo controle. Os valores são média ± E.P.M (erro padrão da média). (N=10-11 camundongos, *p<0,05, 
**<p<0,01, One-way ANOVA seguido do pós teste de Student Newman-Keuls).  

 

Nos gráficos 13 A e 13 C obtivemos diferenças significativas, mostrando que grupo 

pré-tratado com AM251 e injetado com LPS apresenta um desempenho significativamente 

pior que os outros grupos, em especial com o grupo controle e o grupo apenas injetado com 

a droga. Segundo Maei et. al (2009) a análise mais sensível do labirinto aquático de Morris, 

que apresenta maior eficiência e rendimento, é a distância média da plataforma, e o tempo 

no quadrante alvo é a medida mais popular. Provavelmente por isso o gráfico 13B não 

apresentou diferenças estatísticas, enquanto nos gráficos 13A e 13C pudemos observar um 

pior desempenho do grupo AM251+LPS. Já no teste 24 horas depois do último treino, não 

observamos alterações quanto ao  desempenho em nenhum dos grupos testados (Figura 

14).  

 

 

Figura 14 - Diferenças no Probe 24 horas depois do último treino do labirinto aquático de Morris de 
camundongos pré-tratados com AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (500 µg/kg) 
ou salina. Nos três parâmetros observados, tempo no quadrante alvo (A),tempo nos entornos da plataforma 
(B), e distância média da plataforma (C), nenhum grupo apresentou déficit de memória. Os valores são média ± 
E.P.M (erro padrão da média). (N=10-11 camundongos, ANOVA de uma via seguido do pós teste de Student 
Newman-Keuls). 
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4.3.2 Esquiva inibitória 

 

Figura 15 - Diferença da latência para passagem para câmara escura de camundongos pré-tratados com 
AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (500 µg/kg) ou salina no ensaio da esquiva 
inibitória. Apenas o grupo controle e o grupo tratado apenas com a droga AM251 lembraram-se do choque, 
indicando que o grupo LPS e AM251+LPS não lembraram-se do choque no dia do probe, 24 horas depois.  (N=7-
8 camundongos, *p<0,05, **p<0,01, Teste t-pareado). 

 

Na esquiva inibitória apenas os grupos AM251 e controle obtiveram diferença 

estatística na passagem para câmara escura, indicando que os dois grupos que receberam a 

injeção de LPS apresentaram um déficit de memória, passando mais rapidamente para a 

câmara escura no segundo dia. Ou seja, em ambos ensaios comportamentais, o labirinto 

aquático de Morris e a esquiva inibitória, o pré-tratamento não reverteu o efeito de déficit 

de memória causado pela injeção de LPS. E ainda no caso do labirinto aquático de Morris, os 

animais que receberam o pré-tratamento com AM251 e a injeção de LPS apresentaram um 

déficit de memória que não foi visto nos animais que receberam somente a injeção de LPS. 

 

4.4 Ensaios comportamentais na dose de 500 μg/Kg de LPS do grupo experimental C 
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Figura 16 - Delineamento experimental do Grupo C. 

4.4.1 Campo Aberto 
 

Realizamos o ensaio de campo aberto para detectar alguma dificuldade de 

mobilidade ou apenas uma menor mobilidade dos animais, principalmente aqueles injetados 

com LPS. Para não interferir no reconhecimento do objeto novo e nem na esquiva inibitória 

fizemos dois dias de ensaio de campo aberto para não estendermos mais o tempo para 

iniciar o testes para avaliação de memória após a injeção de LPS.  
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Figura 17 - Medidas de distância total percorrida (A), velocidade média (B) e Tempo no centro (C) do ensaio 
de campo aberto, com camundongos pré-tratados com AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias 
seguido de LPS (500 µg/kg) ou salina, 24 e 48 horas após a injeção de LPS. Cada trial foi de 10 minutos. 
Pudemos observar que 24 horas após a injeção de LPS todos os animais que receberam LPS apresentaram um 
déficit locomotor 24 horas depois. Já 48 horas depois, apenas os animais pré-tratados e com LPS ainda 
apresentavam uma menor mobilidade. Nenhuma diferença foi observada no tempo gasto no centro. Os valores 
são média ± E.P.M. (N=9-11 camundongos, *p<0,05, ***p<0,005 vs CTR, #p<0,01 vs AM251, ANOVA de uma via 
seguido do pós teste de Student Newman-Keuls).  

 

Com esses dados podemos dizer que o pré-tratamento sensibilizou os animais à 

resposta inflamatória desencadeada pelo LPS, em relação a mobilidade. Como podemos 

observar, os animais pré-tratados com AM251 que receberam a injeção de LPS 

apresentaram um déficit locomotor mais prolongado que os animais que receberam apenas 

LPS, sendo aparente até 48 horas depois da injeção. 

 

4.4.2 Reconhecimento do objeto novo 
 

Como um ensaio que exigia menos tempo de treinamento que o labirinto aquático de 

Morris, que foi feito com o grupo experimental B, optamos pelo reconhecimento do objeto 

novo para também avaliarmos a memória, com uma maior proximidade entre o dia de 

avaliação e a injeção de LPS. 
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Figura 18 - Índice de discriminação entre os objetos no dia da exposição (treinamento) e no dia do teste 
(objeto novo) do grupo controle (A), LPS (B), AM251 (C) e AM251+LPS (D). Comparação entre grupos do 
índice de discriminação do dia da exposição (E), e do dia do teste (F), no ensaio do reconhecimento do objeto 
novo. Observando cada grupo separadamente podemos notar que os animais CTR e AM251 tiveram uma 
preferência pelo objeto novo, sendo significativa a diferença entre a preferência no dia de exposição e no dia 
do Teste, mostrando que esses animais apresentam memória do objeto familiar. Já os grupos que receberam 
injeção de LPS não apresentaram diferença entre o índice de discriminação no dia de exposição e no dia de 
teste, mostrando o déficit de memória. No gráfico F fica claro que os animais controle e pré-tratados 
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apresentaram uma preferência significativa pelo objeto novo em relação aos grupos LPS e AM251+LPS.Os 
valores são média ± E.P.M. (N=9-11 camundongos, *p<0,05, **p<0,01 vs CTR, &p<0,05 vs AM251, ANOVA de 
uma via seguido do pós teste de Student Newman-Keuls e Teste-t pareado). 

 

No dia de exposição os animais não apresentaram preferência por nenhum dos dois 

objetos, o que significa que os resultados no dia do teste são realmente relativos à memória 

e não por uma preferência do objeto. Novamente corroborando com os dados 

anteriormente apresentados, os grupos que receberam LPS sozinho ou com AM251 

apresentaram um déficit de memória. 

 

4.4.3 Esquiva inibitória 
 

A esquiva inibitória foi repetida, porém foi realizado cinco dias após a injeção de LPS, 

diferentemente do grupo experimental C, que foi realizada 7 dias após a injeção de LPS 

(figura 15). Neste ensaio, realizado em um tempo mais próximo após a injeção de LPS, 

podemos observar com mais exatidão que os grupos LPS e AM251+LPS não lembraram que o 

lado escuro estava associado ao choque recebido 24 horas no dia anterior.  
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Figura 19 - Tempo de latência de camundongos pré-tratados com AM251 (3 mg/kg) ou veículo 
durante quatro dias seguido de LPS (500 µg/kg) ou salina no ensaio da esquiva inibitória. Os grupos controle 
e apenas pré-tratado com AM251 apresentaram uma diferença estatisticamente significativa entre o dia de 
exposição e o dia do teste, revelando que estes animais lembraram do contexto do choque. Já os animais que 
receberam injeção de LPS sozinhos ou com AM 251 não demoraram mais no dia do teste em comparação ao 
dia da exposição para passar para câmara escura, apresentando um déficit de memória. Os valores são média ± 
E.P.M. (N=9-11 camundongos, *p<0,05, **p<0,01, Teste-t pareado).  
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Com este resultado podemos concluir por ambos os testes da esquiva inibitória, 

realizados 5 ou 7 dias após a injeção de LPS, e pelos resultados do reconhecimento do objeto 

novo, que animais que receberam injeção de LPS, independentemente do pré-tratamento, 

apresentaram um déficit de memória. 

 

Figura 20 - Resumo dos ensaios comportamentais na dose de 500 µg/kg de LPS.  

 

4.5 Ensaios bioquímicos na dose de 500 μg/Kg de LPS (Grupo experimental A) 
 

 

Figura 21 - Grupo experimental A 

 

4.5.1 EMSA 
 

O ensaio de EMSA foi realizado com o intuito de estudar os efeitos da injeção de LPS 

na atividade do NF-κB em diferentes estruturas do SNC. Utilizamos o extrato nuclear pois o 

NF-κB transloca-se para o núcleo, onde inicia sua atividade de modular a  transcrição de 

genes. O heterodímero mais estudado e que é responsável pela transcrição de diversos 

genes ligados a sinalização inflamatória é o p65/p50 (Siebenlist, 1997). Como podemos ver 

no ensaio de supershift (Figura 22), ocorreu um deslocamento na presença do anticorpo 

anti-p65 indicando quais são as bandas correspondentes ao dímero p65/p50. O anticorpo 
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anti-p50 apresentou um leve deslocamento, mas ficou mais evidente as bandas 

correspondentes do dímero p65/p50 com o anticorpo anti-p65. 

 

 

Figura 22 - Ensaio de competição (supershift) usando extrato nuclear do hipocampo (A), córtex pré-frontal (B) 
e cerebelo (C) de camundongos pré-tratados com AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido 
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de LPS (500 µg/kg) ou salina, que sofreram eutanásia quatro horas depois da injeção de LPS.O deslocamento 
visto na presença do anticorpo anti-p65 e anti-p-50 nos mostra justamente as bandas correspondentes do 
heterodímero de interesse (p65/p50). 

 

Figura 23 - Autorradiografia representativa da atividade do NF-κB no hipocampo (A), córtex pré-frontal (B) e 
cerebelo (C) de camundongos pré-tratados com AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de 
LPS (500 µg/kg) ou salina, que sofreram eutanásia quatro horas depois da injeção de LPS.  
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Figura 24 - Alterações na atividade do NF-κB no hipocampo (A), córtex pré-frontal (B) e cerebelo (C) de 
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camundongos pré-tratados com AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (500 µg/kg) 
ou salina, que sofreram eutanásia quatro horas depois da injeção de LPS. Podemos observar o mesmo 
resultado tanto no hipocampo quanto no córtex pré-frontal: os grupos que receberam a injeção de LPS 
apresentaram um aumento na atividade do NF-κB estatisticamente significativo em relação ao grupo controle. 
No córtex existe também uma diferença em relação ao grupo pré-tratado com AM251. Os valores são média ± 
E.P.M. (N=5-8 camundongos, *p<0,05, **p<0,01 vs. CTR, #p<0,01 vs. AM251, ANOVA de uma via seguido do 
pós teste de Student Newman-Keuls). 

 

Com este ensaio foi possível apenas concluir que a atividade do NF-κB induzida pelo 

LPS ocorreu tanto no grupo apenas injetado com LPS (indicando que o LPS agiu como o 

desejado) quanto no grupo pré-tratado com AM251 e injetado com LPS, sem apresentar 

diferenças entre eles. Isso pode estar relacionado com os dados comportamentais da 

esquiva inibitória e do reconhecimento do objeto novo em que ambos os grupos 

apresentaram o déficit de memória, diferentemente dos grupos controle e apenas pré-

tratado com AM251. 

 

4.5.2 Multiplex e ELISA 
 

Nesta segunda etapa utilizamos uma placa de multiplex com diversas citocinas. Fizemos as 

análises do soro, hipocampo, córtex pré-frontal e cerebelo desses animais. Alguns dados foram 

complementados com Kits de ELISA.  
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Figura 25 - Alterações nos níveis de várias citocinas no soro de camundongos pré-tratados com AM251 (3 
mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (500 µg/kg) ou salina, que sofreram eutanásia quatro 
horas depois da injeção de LPS. Podemos observar significância nas citocinas pró inflamatórias IL-1ß (B), IL-6 
(E) e TNF-α (G). Os valores são média ± E.P.M. (N=5 camundongos,*p<0,05, **p<0,01 vs. CTR, &p<0,05, 
#p<0,01 vs. AM251, ANOVA de uma via seguido do pós teste de Student Newman-Keuls). 
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Os resultados apresentados pelo soro foram o esperado, mostrando que o LPS 

injetado i.p. desencadeou uma sinalização inflamatória periférica. 

 

Figura 26 - Alterações nos níveis de várias citocinas no hipocampo de camundongos pré-tratados com AM251 
(3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (500 µg/kg) ou salina, que sofreram eutanásia 
quatro horas depois da injeção de LPS. Os resultados apresentados em % da média do controle foram feitos 
em placas diferentes (A, B, C e D). Podemos observar que no hipocampo as citocinas pró-inflamatórias IL-1β 
(B), IL-6 (C) e TNF-α (D) apresentaram uma diferença estatisticamente significativa entre o grupo injetado com 
LPS e controle e o grupo LPS de apenas pré-tratado com AM251. Os valores são média ± E.P.M. (N=5-13 
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camundongos,*p<0,05, **p<0,01 , ANOVA de uma via seguido do pós teste de Student Newman-Keuls).  

 

  

Podemos observar que no hipocampo a maioria das citocinas pró-inflamatórias (IL-

1ß, IL-6 e TNF-α) mostrou uma diferença estatisticamente significativa entre o grupo apenas 

injetado com LPS e os grupos controle (CTR), e apenas pré-tratado com a droga (AM251). No 

caso da citocina IL-1ß, o grupo LPS ainda apresenta diferença estatisticamente significativa 

com o grupo pré-tratado que foi injetado com LPS (AM251+LPS). Diferente do resultado da 

atividade do NF-κB, observamos que esta etapa da sinalização inflamatória está presente no 

grupo apenas injetado com LPS no hipocampo, coisa que não é possível afirmar no grupo 

AM251+LPS.  
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Figura 27 - Alterações nos níveis de várias citocinas no Córtex pré-frontal de camundongos pré-tratados com 
AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (500 µg/kg) ou salina, que sofreram 
eutanásia quatro horas depois da injeção de LPS. Os resultados apresentados em % da média do controle 
foram feitos em placas diferentes (A, B, C e D).  Podemos observar que no córtex pré-frontal em todas as 
citocinas pró-inflamatórias (A, B, C e D) obtivemos diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 
AM251+LPS e controle e o grupo AM251+LPS e o grupo apenas tratado com AM251. No caso das citocinas IFN-
γ (A) e TNF-α (D), também houve significância entre o grupo pré-tratado injetado com LPS (AM251+LPS) e o 
grupo apenas injetado com LPS (LPS). Por fim, na citocina IL-6 assim como o grupo AM251+LPS, o grupo apenas 
injetado com LPS (LPS) apresentou diferenças estatísticas com o grupo controle e grupo apenas pré-tratado 
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(AM251). Os valores são média ± E.P.M. (N=5-13 camundongos,*p<0,05, **p<0,01, ANOVA de uma via seguido 
do pós teste de Student Newman-Keuls). 

 

Já no córtex pré-frontal obtivemos um novo dado, em que o grupo pré-tratado com 

AM251 e injetado com LPS (AM251+LPS) apresentou um maior nível de todas citocinas pró-

inflamatórias analisadas (TNF-α, IFN-γ, IL-1ß e IL-6). Esse resultado sugere que nesta etapa 

da sinalização inflamatória parece ter ocorrido uma sensibilização no córtex pré-frontal 

devido ao pré-tratamento com agonista inverso. 
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Figura 28 - Alterações nos níveis de várias citocinas no cerebelo de camundongos pré-tratados com AM251 (3 
mg/kg) ou veículo durante quatro dias e LPS (500 µg/kg) ou salina, que sofreram eutanásia quatro horas 
depois da injeção de LPS. Os resultados apresentados em % da média do controle foram feitos em placas 
diferentes (A, B, C e D). Não observamos diferenças estatisticamente significativas. Os valores são média ± 
E.P.M. (N=4-8 camundongos , ANOVA de uma via seguido do pós teste de Student Newman-Keuls). 

 

Por fim, não observamos nenhuma diferença significativa em nenhuma citocina no 

cerebelo. 
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Estes dados das citocinas, diferentemente dos dados da atividade do NF- ΚB, 

apresentaram diferenças entre os grupos LPS e AM251+LPS. No caso do hipocampo, o grupo 

que não recebeu o pré-tratamento e recebeu injeção de LPS apresentou um maior nível de 

citocinas pró-inflamatórias. Já no córtex pré-frontal, os animais que foram pré-tratados com 

AM251 e receberam a injeção de LPS apresentaram maiores níveis de citocinas pró-

inflamatórias. Pensando nos dados comportamentais do labirinto aquático de Morris e 

campo aberto, em que os animais pré-tratados com AM251 e injetados com LPS 

apresentaram uma pior performance em relação aos outros três grupos (no primeiro em 

relação a memória e no segundo em relação a mobilidade), podemos sugerir que este maior 

déficit provavelmente estaria relacionado a um maior nível de citocinas pró-inflamatórias no 

córtex pré-frontal. 

 

4.5.3 Ensaio da atividade de NOS 
 

Como nossa hipótese se baseava em ativação do sistema glutamatérgico, optamos 

por realizar esse ensaio, a fim de avaliar se o LPS e o AM251 estaria relacionado a algum 

efeito na atividade do receptor NMDA. Como a atividade do receptor NMDA leva a um 

aumento dos níveis intracelulares de cálcio, com consequente aumento da produção de 

óxido nítrico (NO) pela óxido nítrico sintase (NOS), escolhemos medir a atividade da NOS 

como uma evidência da ação do glutamato nos receptores NMDA através do ensaio da 

determinação da atividade específica da NOS .  

 

Figura 29 - Atividade da NOS total (A) e da NOS induzida (B) no hipocampo de camundongos pré-tratados 
com AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (500 µg/kg) ou salina, que sofreram 
eutanásia quatro horas depois da injeção de LPS. Não obtivemos diferenças significativas. Os valores são 
média ± E.P.M. (N=9 camundongos, ANOVA de uma via seguido do pós teste de Student Newman-Keuls). 
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Figura 30 - Atividade da NOS total (A) e da NOS induzida (B) no cerebelo de camundongos pré-tratados com 
AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (500 µg/kg) ou salina, que sofreram 
eutanásia quatro horas depois da injeção de LPS. Não obtivemos diferenças significativas. Os valores são 
média ± E.P.M. (N=9 camundongos, ANOVA de uma via seguido do pós teste de Student Newman-Keuls). 

 

Não pudemos observar nenhuma mudança significativa nem no hipocampo nem no 

cerebelo. 

 

 
Figura 31 - Atividade da NOS total (A) e da NOS induzida (B) no córtex pré-frontal de camundongos pré-
tratados com AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (500 µg/kg) ou salina, que 
sofreram eutanásia quatro horas depois da injeção de LPS. Obtivemos diferenças estatisticamente 
significativas entre o grupo LPS e os outros três grupos. Os valores são média ± E.P.M. (N=5 camundongos, 
**p<0,01 ANOVA de uma via seguido do pós teste de Student Newman-Keuls). 

 

Aqui obtivemos um resultado diferente do esperado. Uma vez que nos resultados de 

multiplex obtivemos diferenças estatisticamente significativas entre o grupo pré-tratado 

com AM251 e injetado com LPS (AM251+LPS) e os outros três grupos quanto à expressão 

das citocinas pró-inflamatórias, esperávamos encontrar um aumento da atividade da NOS 

induzida neste grupo. A ativação do NF-κB, que foi vista nos dois grupos que receberam a 

injeção de LPS, leva a um aumento na NOS induzida. Porém este aumento da atividade da 

NOS induzida apenas ocorre no grupo LPS.  
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4.5.4 Western blotting 
 

Realizamos o ensaio de Western blotting tanto para confirmar outros resultados 

bioquímicos (principalmente em relação a sinalização inflamatória) quanto para 

conseguirmos interpretar o dado da atividade da NOS, relativo a via glutamatérgica. 

Primeiramente vamos apresentar os dados mais voltados a sinalização inflamatória, 

de p-IκB e  t-IκB. 

 

 
Figura 32 - Alterações na relação P-IκB/IκB da fração citosólica do hipocampo de camundongos pré-tratados 
com AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (500 µg/kg) ou salina, que sofreram 
eutanásia quatro horas depois da injeção de LPS. (A) Análise de densitometria (% da média do controle) da 
relação t-IκB/β-actina. (B) Análise de densitometria (% da média do controle) da relação P-IκB e t-IκB. (C) 
Autorradiografia representativa de Western Blotting das proteínas t-IκB e β-actina. (D) Autorradiografia 
representativa de Western Blotting das proteínas P-IκB/t-IκB. Novamente apenas o grupo LPS apresentou 
diferença estatística em relação a todos os outros grupos. Quanto maior essa relação, maior a ativação da 
sinalização inflamatória. Os valores são média ± E.P.M. (N=8 camundongos,*p<0,05, ANOVA de uma via  
seguido do pós teste de Student Newman-Keuls). 

 

Como visto nos dados das citocinas pró-inflamatórias no Multiplex, temos que a 

sinalização inflamatória obteve resultados positivos nos ensaios no grupo LPS em relação aos 

outros grupos, mostrado pelo aumento da relação p-IκB/t-IκB. 
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Figura 33 - Alterações na relação P-IκB/t-IκB da fração citosólica do córtex pré-frontal de camundongos pré-
tratados com AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (500 µg/kg) ou salina, que 
sofreram eutanásia quatro horas depois da injeção de LPS. (A) Análise de densitometria (% da média do 
controle) da relação P-IκB e t-IκB. (B) Análise de densitometria (% da média do controle) de t-IκB/β-actina. (C) 
Autorradiografia representativa de Western Blotting das proteínas p-IκB e t- IκB. (D) Autorradiografia 
representativa de Western Blotting das proteínas t-IκB e β-actina. Os grupos LPS e AM251+LPS apresentaram 
diferenças estatísticas com os grupos Controle e AM251. Quanto maior essa relação, maior a ativação da 
sinalização inflamatória. Os valores são média ± E.P.M. (N=8 camundongos,*p<0,05 vs. CTR. ANOVA de uma via 
seguido do pós teste de Student Newman-Keuls) 

 

Corroborando com os dados da ativação do NF-κB podemos observar que os grupos 

que receberam injeção de LPS, no córtex pré-frontal, apresentaram um aumento na 

sinalização inflamatória, indicado pelo aumento da relação p-IκB/t-IκB.  

Em seguida, fomos também observar se acontecia alguma mudança na expressão do 

receptor CB1 uma vez que o tratamento envolvia um agonista inverso deste receptor.  

 

Figura 34 - Alterações na expressão do receptor CB1 da fração citosólica do hipocampo e córtex pré-frontal 
de camundongos pré-tratados com AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (500 
µg/kg) ou salina, que sofreram eutanásia quatro horas depois da injeção de LPS. (A) Análise de densitometria 
(% da média do controle) da relação CB1/β-actina no hipocampo. (B) Análise de densitometria (% da média do 
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controle) da relação CB1/β-actina no córtex pré-frontal. (C) Autorradiografia representativa de Western Blotting 
das proteínas CB1 e β-actina no hipocampo. (D) Autorradiografia representativa de Western Blotting das 
proteínas CB1 e β-actina no córtex pré-frontal. Não obtivemos diferença estatística entre os grupos. Os valores 
são média ± E.P.M. (N=6-9 camundongos, ANOVA de uma via  seguido do pós teste de Student Newman-Keuls) 

 

Não obtivemos nenhuma diferença estatística, indicando que nem o pré-tratamento 

nem a injeção de LPS afetaram a expressão deste receptor, alvo do pré-tratamento utilizado 

(figura 34) 

Também fizemos o Western Blotting dos dois receptores de glutamato: alfa-amino-3-

hidroxi-metil-5-4-isoxazolpropiônico (AMPA) e NMDA, justamente pela nossa hipótese na via 

glutamatérgica. 

 

Figura 35 - Alterações na relação p-AMPA/t-AMPA da fração citosólica do hipocampo de camundongos pré-
tratados com AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (500 µg/kg) ou salina, que 
sofreram eutanásia quatro horas depois da injeção de LPS. (A) Análise de densitometria (% da média do 
controle) da relação t-AMPA/ß-Actina. (B) Análise de densitometria (% da média do controle) da relação p-
AMPA/t-AMPA. (C) Autorradiografia representativa de Western Blotting das proteínas t-AMPA/ß-Actina. (D) 
Autorradiografia representativa de Western Blotting das proteínas p-AMPA/t-AMPA. Não obtivemos diferenças 
estatísticas entre os grupos. Os valores são média ± E.P.M. (N=6 camundongos, ANOVA de uma via  seguido do 
pós teste de Student Newman-Keuls) 
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Figura 36 - Alterações na relação p-AMPA/t-AMPA da fração citosólica do córtex pré-frontal de camundongos 
pré-tratados com AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (500 µg/kg) ou salina, que 
sofreram eutanásia quatro horas depois da injeção de LPS. (A) Análise de densitometria (% da média do 
controle) da relação t-AMPA/ß-Actina. (B) Análise de densitometria (% da média do controle) da relação p-
AMPA/t-AMPA. (C) Autorradiografia representativa de Western Blotting das proteínas t-AMPA/ß-Actina. (D) 
Autorradiografia representativa de Western Blotting das proteínas p-AMPA/t-AMPA. Não obtivemos diferenças 
estatísticas entre os grupos. Os valores são média ± E.P.M. (N=5-6 camundongos, ANOVA de uma via seguido 
do pós teste de Student Newman-Keuls) 

 

 

Na atividade do receptor AMPA não obtivemos nenhuma diferença entre os grupos 

em nenhuma das duas estruturas analisadas. 

Por fim, fizemos o Western blotting do receptor glutamatérgico NMDAR1. 

 

Figura 37 - Alterações na relação p-NR1/t-NR1 da fração citosólica do hipocampo de camundongos pré-
tratados com AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (500 µg/kg) ou salina, que 
sofreram eutanásia quatro horas depois da injeção de LPS. (A) Análise de densitometria (% da média do 
controle) da relação p-NR1/t-NR1. (B) Análise de densitometria (% da média do controle) da relação t-NR1/ß-
Actina. (C) Autorradiografia representativa de Western Blotting das proteínas p-NR1/t-NR1. (D) 
Autorradiografia representativa de Western Blotting das proteínas t-NR1/ß-Actina. Não obtivemos diferenças 
estatísticas entre os grupos. Os valores são média ± E.P.M. (N=8 camundongos, ANOVA de uma via seguido do 
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pós teste de Student Newman-Keuls) 
 

No caso do hipocampo não obtivemos nenhuma diferença estatisticamente 

significativa. 

 

 

 

Figura 38 - Alterações na relação p-NR1/t-NR1 da fração citosólica do córtex pré-frontal de camundongos 
pré-tratados com AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (500 µg/kg) ou salina, que 
sofreram eutanásia quatro horas depois da injeção de LPS. (A) Análise de densitometria (% da média do 
controle) da relação p-NR1/t-NR1. (B) Análise de densitometria (% da média do controle) da relação t-NR1/ß-
Actina. (C) Autorradiografia representativa de Western Blotting das proteínas p-NR1/t-NR1. (D) 
Autorradiografia representativa de Western Blotting das proteínas t-NR1/ß-Actina. Podemos observar que 
ambos os grupos que foram pré tratados com o AM251 (AM251 e AM251+LPS) tiveram tanto uma diminuição 
da expressão total de NR1 quanto uma diminuição da relação p-NR1/t-NR1. Os valores são média ± E.P.M. 
(N=7-8 camundongos,*P<0,05 vs.CTR, ***p<0.005 vs. CTR, #p<0,05 vs. LPS, & p<0,01 vs. LPS, ANOVA de uma 
via seguido do pós teste de Student Newman-Keuls).  

 

Já no córtex pré-frontal podemos observar que o pré-tratamento causou tanto uma 

mudança na expressão do receptor NMDAR1 quanto uma mudança em sua atividade, 

mostrada pela relação p-NR1/t-NR1. 

 

 

4.5.5 Resumo dos resultados bioquímicos na dose de 500 µg/kg de LPS. 
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Figura 39 - Resumo dos resultados bioquímicos na dose de 500 µg/kg de LPS no hipocampo. 

 

 

Figura 40 - Resumo dos resultados bioquímicos na dose de 500 µg/kg de LPS no córtex pré-frontal. 

 

Figura 41 - Resumo dos resultados bioquímicos na dose de 500 µg/kg de LPS no cerebelo. 
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5 DISCUSSÃO 
 
Escolhemos utilizar o AM251, agonista inverso do receptor CB1, pois estudos 

apontam que ao contrário dos agonistas canabinóides que diminuem a liberação de 

glutamato, o AM251 aumenta a liberação desse neurotransmissor em células do cerebelo 

(Kreitzer, Regehr, 2001) no hipocampo (Assini et al., 2012) e núcleo acumbens (Xi et al., 

2006). 

Assim, neste projeto o objetivo foi estudar os prováveis efeitos neuroprotetores 

desempenhados pelo pré-tratamento (4 dias) com o AM251, em modelo de 

neuroinflamação causado pela administração i.p. de LPS em camundongos (Kawamoto et al., 

2012). Avaliamos as respostas bioquímicas relacionadas a neuroinflamação no hipocampo, 

córtex pré-frontal e cerebelo, estruturas que possuem altas densidades de receptores 

canabinóides CB1 (Ameri, 1999) e nas quais as alterações nos níveis de NF-κB estão pelo 

menos em parte associadas a ação do glutamato via receptores do subtipo NMDA (Glezer et 

al., 2003). A nossa hipótese foi baseada no fato de que os antagonistas e/ou agonistas 

inversos do receptor CB1, aumentam a liberação de glutamato  (Assini et al., 2012).  Assim, 

segundo nossa hipótese inicial, o pré-tratamento com estes compostos pode elevar os níveis 

de glutamato, sendo um estressor moderado. Este evento pode gerar uma compensação 

adaptativa do sistema, induzindo uma resposta mais eficiente tanto bioquímica quanto 

comportamentalmente quando exposto a um desafio, no caso, o LPS.  

Porém o observado não foi como a hipótese inicial: os animais que receberam o pré-

tratamento com o agonista inverso de CB1 e a injeção de LPS obtiveram um resultado 

comportamental pior do que o o grupo que não foi pré-tratado e recebeu a injeção de LPS. 

De acordo com nossos resultados obtidos, tanto nos ensaios comportamentais 

quanto nos bioquímicos, podemos observar: 

Na dose de 250 µg/Kg de LPS: 

● A Dose foi insuficiente para desencadear uma resposta inflamatória por si só, 

e também foi insuficiente para causar um déficit de memória. 

● Apesar da dose de 250 µg/Kg não ter sido suficiente para causar o déficit de 

memória, também não foi possível observar nenhum resultado com o LPS sozinho tanto nos 

ensaios de Western Blotting quanto de ELISA  para o TNF-α nem no hipocampo nem no 

córtex pré-frontal. 
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Na dose de 500 µg/Kg de LPS: 

● A dose foi suficiente para causar déficit de memória detectável nos testes da 

esquiva inibitória e reconhecimento do objeto novo, nos dois grupos que receberam injeção 

de LPS (AM251+LPS e LPS). 

● Os dois grupos que receberam injeção de LPS apresentaram um déficit 

locomotor no campo aberto, 24 horas depois da injeção. 

● Animais que receberam o pré-tratamento de AM251 e a injeção de LPS 

apresentaram um déficit locomotor no campo aberto, 48 horas depois da injeção. Este grupo 

de animais também foi o único grupo a apresentar um déficit de memória no labirinto 

aquático de Morris. 

● No ensaio de EMSA, tanto no hipocampo quanto no córtex pré-frontal o NF-

κB está mais ativo em ambos os grupos que receberam a injeção de LPS. 

● No ensaio de multiplex, no hipocampo, as citocinas pró-inflamatórias IL-1ß, IL-

6 e TNF-α apresentaram um aumento apenas no grupo que não recebeu pré-tratamento e 

recebeu a injeção de LPS. 

● Ainda no ensaio de multiplex, no córtex pré-frontal, as citocinas pró 

inflamatórias IL-1ß, IFN- γ e TNF-α apresentaram um aumento no grupo que recebeu o pré-

tratamento com AM251 e injeção e LPS. Já na citocina IL-6 o aumento foi presente nos dois 

grupos que receberam a injeção de LPS. 

● No ensaio na atividade da NOS no córtex pré-frontal obtivemos apenas um 

aumento na atividade da NOS induzida no grupo que não recebeu pré-tratamento e recebeu 

injeção de LPS. 

● Há uma diferença na relação p-NR1/t-NR1 nos grupos que receberam pré-

tratamento com AM251 no córtex pré-frontal.  

● Não há nenhuma diferença na atividade dos receptores AMPA em nenhuma 

estrutura. 

● Não há diferença de expressão dos receptores CB1 nem no córtex pré-frontal 

nem no hipocampo. 

● No hipocampo: O grupo LPS apresentou mais dados  de diferentes etapas da 

sinalização inflamatória ativa. 
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● No córtex pré-frontal: O grupo AM251+LPS apresentou mais dados  de 

diferentes etapas da sinalização inflamatória ativa. 

  Através das avaliações dos resultados, podemos sugerir que pelos 

dados comportamentais, a resposta inflamatória induzida por LPS foi exacerbada pelo pré-

tratamento com o AM251, uma vez que a dose de 500µg/Kg de LPS não foi suficiente para 

causar um déficit de memória no labirinto aquático de Morris ou um déficit de locomoção 48 

horas depois no campo aberto. No entanto, somando a injeção de LPS com o pré-tratamento 

com AM251 foram observados tanto o déficit de memória no labirinto aquático de Morris, 

quanto o déficit locomotor 48 horas depois da injúria no campo aberto. 

Bioquimicamente obtivemos um dado bastante interessante: em alguns ensaios 

como o do NF-κB, tanto no hipocampo quanto no córtex pré-frontal os dois grupos que 

receberam injeção de LPS apresentaram um indício de sinalização inflamatória 

desencadeada. Agora um pouco mais a frente na via de sinalização inflamatória podemos 

observar uma diferença: as citocinas pró-inflamatórias, no hipocampo, estavam elevadas 

apenas no grupo LPS e no córtex pré-frontal apenas no grupo AM251+LPS. 

  A explicação que encontramos para este aumento das citocinas pró-

inflamatórias no córtex pré-frontal no grupo AM251+LPS foi de um déficit no feedback 

negativo do NO na via do NF-κB. Dois resultados reforçam essa hipótese: 

● Apesar de ter recebido a injeção de LPS, e os resultados positivos da ativação 

do NF-κB, a atividade da iNOS no grupo AM251+LPS não estava aumentada como no grupo 

LPS. 

● Em ambos grupos que receberam o pré-tratamento (AM251 e AM251+LPS) a 

atividade do NMDAR1 estava reduzida. Como dito anteriormente, uma redução na atividade 

do NMDA resulta em uma menor ativação da NOS, consequentemente em uma menor 

produção de NO. 

É importante reforçar que o pré-tratamento com AM251 causou essa redução da 

produção de NO, mas esta só ficou evidente e se tornou um problema para o organismo na 

presença do desafio, o LPS. O grupo que apenas recebeu o pré-tratamento, apesar da 

redução da atividade do NMDAR1 não apresentou déficit cognitivos e nenhum indício de um 

desencadeamento da sinalização inflamatória. Foi necessária a injeção de LPS para revelar os 

efeitos deletérios que o pré-tratamento causou. 
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Provavelmente esse déficit de memória no labirinto aquático de Morris e de 

locomoção no teste de 48 horas do campo aberto é decorrente dos resultados bioquímicos 

que obtivemos no córtex pré-frontal para o grupo AM251+LPS: A maior expressão de 

citocinas pró-inflamatórias, uma menor ativação do NMDAR1 e o déficit no feedback 

negativo do NO para via do NF-κB. 

Segundo Newcomer et al. (2000) uma hipoativação do receptor NMDA pode produzir 

disfunção da memória. Pudemos observar em nossos grupos experimentais que os animais 

que receberam tratamento apenas com AM251 não apresentaram déficit de memória, 

apesar da menor ativação dos receptores NMDA. Porém, os animais que receberam pré-

tratamento com AM251 e injeção de LPS apresentaram déficit de memória, e no caso do 

labirinto aquático de Morris, foi o único grupo que apresentou um déficit de memória, 

apresentando um pior desempenho que o grupo LPS. Esta hipoativação dos receptores 

NMDA que ocorre devido ao pré-tratamento, só se mostra deletéria na presença de um 

estímulo nocivo, como o LPS, evidenciando um déficit de memória. 

Segundo Bogdan (2001) o óxido nítrico (NO), inibe a atividade de ligação do NF-κB ao 

DNA, através da S-nitrosilação de um resíduo crucial de cisteína, na subunidade p50. E de 

acordo com Colasanti, Suzuki (2000) o NO responsável por essa inibição provem da NOS 

neuronal (nNOS) e da NOS endotelial (eNOS) . Como mostrado anteriormente, nosso animal 

que recebeu o pré-tratamento, possui uma menor atividade e expressão do receptor 

NMDAR1. A estimulação de receptores NMDA ativam a nNOS e a produção de NO (Rameau 

et al., 2003). Portanto, nossos animais que foram pré-tratados possuíam uma menor 

produção de NO via nNOS, e quando estes animais pré-tratados foram desafiados com LPS, 

este mecanismo inibitório da atividade de ligação do NF-κB do NO via nNOS não foi 

suficiente no córtex pré-frontal, provavelmente devido a essa diminuição da atividade do 

NMDAR1.  

Com uma menor atividade NMDAR1 e por consequência uma menor ativação da NOS 

mediada por cálcio, os grupos que foram pré-tratados com AM251 possuem menos NO. Isso 

não afetou o grupo AM251 em termos de cognição, no entanto, na presença do LPS via ação 

nos receptores toll like receptor (TLR4)  ativa o fator de transcrição NF-κB que pode modular 

positivamente a transcrição de genes pró-inflamatórios, que em função de uma menor 

produção de NO leva a falta deste mecanismo inibitório, levando ao aumento das citocinas 

pró-inflamatórias como TNF-α, IL1-β, IL-6 e IFN-γ (Figura 27). 



 

 

71 

A injeção sistêmica com LPS prejudica a consolidação da memória, e isto está ligado 

com o aumento das citocinas pró-inflamatórias. Por exemplo, em estudos com agonistas 

endógenos de receptores IL-1, a superexpressão de receptores IL-1ra bloqueia o 

condicionamento por medo, a esquiva inibitória passiva e a memória espacial. Ou que o 

aumento da expressão de TNF- α prejudica a memória  de esquiva passiva e a plasticidade 

sináptica (revisão completa verificar Donzis, Tronson, 2014). Nossos resultados nos 

mostraram que no hipocampo ocorreu um aumento de expressão das citocinas pró-

inflamatórias TNF-α, IL1-β, IL-6 no hipocampo dos animais que receberam injeção de LPS. 

Este dado está consistente com os dados comportamentais da esquiva inibitória e do 

reconhecimento do objeto novo, onde animais que receberam a injeção de LPS 

apresentaram um déficit de memória. Já no córtex pré-frontal, apenas os animais que foram 

pré-tratados com AM251 e que receberam LPS que apresentaram um aumento nas citocinas 

pró-inflamatórias TNF-α, IL1-β, IL-6 e IFN-γ. Comportamentalmente, nossos animais do 

grupo AM251+LPS apresentaram um pior desempenho no labirinto aquático de Morris 

(déficit de memória) e no campo aberto (déficit locomotor). Acreditamos que o aumento da 

resposta inflamatória aumentada no córtex pré-frontal, e, portanto o aumento das citocinas 

pró-inflamatórias, resultou neste pior desempenho no labirinto aquático de Morris e no 

campo aberto. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Figura 42 - Figura representativa da sinalização inflamatória desencadeada pelo LPS. Temos representado na 
imagem a via do TLR4 e a via glutamatérgica, que foram exploradas neste projeto. O LPS liga-se ao TLR4, 
desencadeando a sinalização inflamatória, fosforilando o IκB, o que leva a liberação do fator de transcrição NF-
κB, que migra para o núcleo. No núcleo, o NF-κB liga-se ao DNA, e inicia-se a transcrição de fatores como 
citocinas pró-inflamatórias e a NOS induzida. A iNOS leva a produção de NO, e esta por sua vez inibe a atividade 
de ligação do NF-κB ao DNA, atuando como um feedback negativo da sinalização inflamatória. Como o próprio 
LPS aumenta a liberação de glutamato, este glutamato ativa os receptores NMDA, que por sua vez aumentam o 
influxo de cálcio, que podem ativar a nNOS. Com o aumento da ativação da nNOS, ocorre um aumento de 
produção de NO, que como dito anteriormente, inibe a atividade de ligação do DNA ao NF-κB. (LPS: 

Lipopolisacarídeo; TLR4: receptor do tipo toll 4; IRAK Cinase associada ao receptor de interleucina-1 ; MyD88: 

molécula adaptadora fator de diferenciação mielóide 88; TRAF6: Receptor associad ao TNF  fator 6; IKK: 
Inibidor da Quinase KappaB I; IKB: I-kappaB; P:Fosforilação; NF-KB: Fator nuclear KappaB; IL-6: interleucina -
6;IL-1ß: Interleucina-1Beta;TNF-α: Fator de necrose tumoral -Alpha; nNOS: óxido nítrico sintase neuronal; NO: 
óxido nítrico.NMDA: N-Metil-D-aspartato.) 
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Figura 43 - Figura representativa da modulação da sinalização inflamatória desencadeada pelo LPS causada 
pelo pré-tratamento de AM251 no córtex pré-frontal. Acima está esquematizado a conclusão do trabalho. O 
pré-tratamento fez com que a atividade do receptor NMDA diminuísse, por consequência diminuindo a 
produção de NO via nNOS. Com esse déficit no mecanismo inibitório, ocorreu um aumento de citocinas pró-
inflamatórias. Tanto o aumento das citocinas pró-inflamatórias quanto a diminuição da atividade do NMDA 
resultaram em um maior déficit de memória e um maior déficit locomotor.( LPS: Lipopolisacarídeo; TLR4: 

receptor do tipo toll 4; IRAK Cinase associada ao receptor de interleucina-1 ; MyD88: molécula adaptadora 

fator de diferenciação mielóide 88; TRAF6: Receptor associad ao TNF  fator 6; IKK: Inibidor da Quinase KappaB 
I; IKB: I-kappaB; P:Fosforilação; NF-KB: Fator nuclear KappaB; iNOS: óxido nítrico sintase induzida; IL-6: 
interleucina -6;IL-1ß: Interleucina-1Beta;TNF-α: Fator de necrose tumoral -Alpha; nNOS: óxido nítrico sintase 
neuronal; NO: óxido nítrico.NMDA: N-Metil-D-aspartato.). 

 

Nosso objetivo com este projeto era encontrar uma espécie de “mimético 

hormético”. Tentando mimetizar a via glutamatérgica como um processo hormético, 

visávamos um pré-tratamento com um composto nos apoiando nos conhecimentos do 

sistema canabinóide. Visávamos uma abordagem diferente da tradicional: ao invés de 

utilizarmos os agonistas de canabinóides para combater uma inflamação, queríamos criar 

uma situação de estresse moderado para que organismo estivesse mais preparado na 

presença de um estresse mais severo. E surpreendemente nossos resultados apontaram 

justamente para o contrário: nosso pré-tratamento intensificou a inflamação de nossos 

animais, o que nos sugere que a hormese possa ser um fenômeno muito mais complexo do 

que um precondicionamento e que diferentes vias de sinalização podem estar envolvidas no 

processo de adaptação do organismo a estresses moderados.  

 



 

*De acordo com: 
International Committee of Medical Journal Editors. [Internet]. Uniform requirements for manuscripts 
submitted to biomedical journals. [2011 Jul 15]. Available from: 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.htlm 
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ANEXOS 

 

A.1 Experimentos comportamentais na dose inicial de 250 µg/Kg de LPS i.p. 
 

A.1.1 Labirinto aquático de Morris 
 

Estes resultados em anexo são com a dose de LPS de 250 µg/Kg i.p.. Foi feito 

primeiramente com 40 animais (N=10), não apresentando resultados esperados para o LPS. 

Foi decidido então repetir o experimento, com a mesma dose. Os dados apresentados são 

da segunda leva experimental. 

 

Figura 44 - Curva de aprendizado (A) e velocidade média (B) nos dias de treino de camundongos pré-tratados 
com AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (250 µg/kg) ou salina. Nenhum grupo se 
mostrou alterado nem na mobilidade nem no aprendizado durante os dias de teste. Foram cinco dias de treino, 
nenhuma diferença estatística foi observada nem na latência para encontrar a plataforma, nem no tempo 
médio no último dia de treino para encontrar a plataforma (A). As velocidades médias nos dias de treino 
também não apresentaram diferença significativa, indicando que os animais dos quatro grupos , não 
apresentaram um déficit motor a ponto de comprometer o teste (B). Os valores são média ± E.P.M. (erro 
padrão da média). (N=10 camundongos, Two-Way ANOVA seguido do pós teste de Bonferroni). 

 

O primeiro teste comportamental realizado foi o labirinto aquático de Morris. Como 

mostrado acima, o tratamento não afetou no aprendizado dos animais nem aconteceu um 

comprometimento motor. 
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Figura 45 - Probe de 4 horas depois do último treino. Nos três parâmetros observados, tempo no quadrante 
alvo (A) ,tempo nos entornos da plataforma (B), e distância média da plataforma (C), nenhum grupo evidenciou 
um déficit de memória, sem apresentar diferenças estatisticamente relevantes esperados para essa dose de 
250 µg/Kg. Os valores são média ± E.P.M (erro padrão da média). (N=10 camundongos, ANOVA de uma via 
seguido do pós teste de Student Newman-Keuls). 

 

 

 
Figura 46 - Probe de 24 horas depois do último treino de camundongos pré-tratados com AM251 (3 mg/kg) 
ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (250 µg/kg) ou salina.. Nos três parâmetros observados, tempo 
no quadrante alvo (A) ,tempo nos entornos da plataforma (B), e distância média da plataforma (C), nenhum 
grupo evidenciou um déficit de memória, sem apresentar diferenças estatisticamente relevantes esperadas 
para essa dose de 250 μg/Kg. Os valores são média ± E.P.M (erro padrão da média). (N=10 camundongos, 
ANOVA de uma via seguido do pós teste de Student Newman-Keuls). 

 
Podemos observar pelos gráficos acima, que nem a memória de curto prazo (4h) nem 

a de longo prazo (24h) foram afetadas por nenhum tratamento. Como os animais que 

receberam LPS não apresentaram déficit cognitivo, ficamos impossibilitados de tirar 

qualquer conclusão, fora que o pré-tratamento com a droga AM251 por si só não afeta a 

memória.  

 

A.1.2 Esquiva inibitória 
 

Vinte e quatro horas depois do último probe do labirinto aquático de Morris, foi 

realizada a esquiva inibitória. 



 

 

84 

 

Figura 47 - Diferença da latência para passagem para câmara escura na esquiva inibitória de camundongos 
pré-tratados com AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (250 µg/kg) ou salina.  
Todos os grupos apresentaram uma diferença estatisticamente relevante entre o primeiro dia (trial) e o 
segundo dia (probe), demorando relativamente mais para atravessar para câmara escura no dia do pobre, 
indicando que todos lembravam-se do choque tomado no dia anterior. (N=10 camundongos, ***p<0,005, 
****p<0,001, Teste-t pareado). 

 

Semelhantemente com os dados do labirinto aquático, todos os grupos lembraram-

se do choque de maneira bastante clara. Devido a esse dado, foi decidido diminuir a 

amperagem e o tempo de choque (de 0,5 mA por 3 segundos para 0,2 mA por 2 segundos), 

procurando na literatura um novo protocolo, pois nossa hipótese era de que o choque era 

tão traumático que os animais estavam todos se recordando. De qualquer maneira, com 

essa dose de 250µg/Kg não estava sendo possível observar um déficit de memória como 

esperado.  

 

A.2 Ensaios bioquímicos na dose de 250 μg/Kg de LPS 
 

A.2.1 Elisa - TNF- α 
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Figura 46 - Alterações nos níveis de TNF-ɑ no hipocampo e córtex pré-frontal de camundongos pré-tratados 
com AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (250 µg/kg) ou salina, que sofreram 
eutanásia quatro horas depois da injeção de LPS. Apenas no hipocampo (A) foi observado uma diferença 
estatística significativa. O Grupo AM251+LPS apresentou uma concentração mais alta de TNF-α. No Córtex pré-
frontal não foi observada nenhuma diferença significativa. Os valores são média ± E.P.M. (N=8 
camundongos,*p<0,05, **p<0,01 ANOVA de uma via seguido do pós teste de Student Newman-Keuls). 

 

Podemos ver que apenas no hipocampo obtivemos diferenças estatisticamente 

significativas. O pré-tratamento dos animais com AM251 quando desafiado com LPS resultou 

em um desencadeamento da sinalização inflamatória, não sendo possível observar um efeito 

por si só no grupo apenas injetado com LPS. No córtex não obtivemos nenhuma diferença 

estatística (figura 46B). 

A.2.2 Western Blotting 

 
 

Figura 47 - Alteração da expressão do receptor CB2 no hipocampo da fração citosólica de camundongos pré-
tratados com AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (250 µg/kg) ou salina, que 
sofreram eutanásia quatro horas depois da injeção de LPS.  (A) Análise de densitometria (unidades arbitrárias) 
da relação CB2/β-actina. (B) Autorradiografia representativa de Western Blotting do receptor CB2 e da proteína 
β-actina.  Obtivemos diferenças estatísticas entre o grupo AM251+LPS e o grupo controle. Os valores são média 
± E.P.M. (N=8 camundongos,*p<0,05, ANOVA de uma via seguido do pós teste de Student Newman-Keuls) 

 

O grupo AM251+LPS apresentou uma expressão de CB2 maior do que dos outros 

grupos, obtendo diferença estatística em relação ao grupo controle. Segundo Benito et al. 
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(2008) o aumento de expressão do receptor canabinóide CB2 parece ser desencadeado por 

uma condição inflamatória, e estudos mais recentes fizeram associações entre a inflamação 

crônica e o aumento de expressão do CB2 em modelos animais de dor, inflamação e 

isquemia induzida por hipóxia. Desses estudos da literatura, pode ser concluído que a 

ativação macrófago/microglia induzidas por processos neuroinflamatórios, resultam em um 

grande aumento na expressão de CB2. Então os dados da expressão de CB2 estão de acordo 

com os dados das citocinas, em que o grupo AM251+LPS apresenta uma sinalização 

inflamatória desencadeada, diferentemente dos outros três grupos. 

 

Figura 48 - Alterações na relação P-IκB/IκB da fração citosólica do hipocampo de camundongos pré-tratados 
com AM251 (3 mg/kg) ou veículo durante quatro dias seguido de LPS (250 µg/kg) ou salina, que sofreram 
eutanásia quatro horas depois da injeção de LPS. (A) Análise de densitometria (unidades arbitrárias) da 
relação P-IκB/t-IκB. (B) Análise de densitometria (unidades arbitrárias) da relação t-IκB/β-actina. (C) 
Autorradiografia representativa de Western Blotting das proteínas  P-IκB e t-IκB (D) Autorradiografia 
representativa de Western Blotting das proteínas t-IκB e β-actina. Novamente apenas o grupo AM251+LPS 
apresentou diferença estatística com todos os grupos. Quanto maior essa relação, maior a ativação da 
sinalização inflamatória. Os valores são média ± E.P.M. (N=8 camundongos,**p<0,05, ***p<0,001 ANOVA de 
uma via seguido do pós teste de Student Newman-Keuls) 

 

Corroborando com os dados de TNF-ɑ e CB2 no hipocampo, o Western Blotting da 

fração citosólica do hipocampo da relação p-IκB/t-IκB, mostrou novamente que apenas o 

grupo AM251+LPS apresentou diferenças estatísticas. Uma vez que a forma fosforilada não 

se liga mais ao Fator de transcrição NF-κB, permitindo a translocação deste para o núcleo e 

inicie a transcrição, quanto maior a relação p-IκB/t-IκB, teoricamente mais a sinalização 

inflamatória está ativada. Esse dados concordam tanto com níveis de TNF-α quanto 

expressão de CB2 apresentados anteriormente. 
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Figura 49 - Resumo do anexo, desta primeira etapa do projeto, em que a dose de LPS utilizada foi de 250 
µg/kg. Comportalmentalmente não foi observada nenhuma diferença estatisticamente significante, inclusive a 
de déficit de memória que seria causada pelo LPS, como visto na literatura. Bioquimicamente apenas no 
hipocampo observamos o desencadeamento da sinalização inflamatória no grupo pré-tratado com AM251 e 
depois injetado com LPS, indicando que ele de alguma forma o pré-tratamento sensibilizou o organismo frente 
ao estímulo deletério. Os resultados do Córtex pré-frontal e comportamentais se encontram em anexo, e não 
apresentaram diferenças estatisticamente significantes. 

 

 
 

 


