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RESUMO 

 

Carrillo JFS. Suscetibilidade e resiliência aos efeitos da subjugação social prolongada em 
camundongos machos adolescentes: estudo da enzima neuronal de síntese do óxido 
nítrico (nNOS). [dissertação (Mestrado em Farmacologia)]. São Paul: Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

O cérebro não atinge sua completa maturidade até a idade adulta, tornando os 
adolescentes especialmente vulneráveis aos efeitos do estresse. Nesta etapa da vida, o 
bullying é um fator de risco que pode levar ao desenvolvimento da depressão, no entanto, 
não está claro porque alguns indivíduos são mais suscetíveis que outros. O óxido nítrico 
(NO), uma importante molécula sinalizadora no organismo, é sintetizada principalmente 
pela enzima óxido nítrico sintase neuronal (nNOS) no sistema nervoso central. Estudos 
sugerem que o NO e a nNOS poderiam desempenhar um importante papel na 
fisiopatologia da depressão, no entanto, ainda não foram realizadas pesquisas sobre a 
participação da nNOS no fenômeno da resiliência e suscetibilidade à depressão no 
período da adolescência. Por tanto, o objetivo deste trabalho foi estudar os efeitos da 
subjugação social prolongada em camundongos machos adolescentes C57BL/6 
resilientes e suscetíveis a este tipo de estresse sobre comportamentos emocionais, bem 
como sobre a expressão gênica, proteica e a atividade enzimática da nNOS em algumas 
regiões cerebrais. Nossos resultados mostraram que alguns animais expostos ao 
estresse social prolongado desenvolveram esquiva social (56,7%) no teste de interação 
social e anedonia (50%) no teste de preferência por sacarose. Estes animais foram 
denominados “suscetíveis”. No entanto, outra parcela de animais não mostraram estas 
alterações comportamentais e foram denominados “resilientes”. Nossas análises 
moleculares mostraram que somente os camundongos resilientes apresentaram uma 
diminuição na expressão proteica e gênica da nNOS no hipocampo (HC) e no córtex pré-
frontal (CPF), áreas comumente relacionadas com a depressão. Os camundongos 
suscetíveis apresentaram valores semelhantes aos controle nessas áreas cerebrais. 
Curiosamente, o estriado dorsal (ED), área utilizada como controle negativo, apresentou 
alterações na expressão gênica, proteica e na atividade enzimática nos animais 
resilientes e suscetíveis. Adicionalmente, foram analisadas as concentrações séricas dos 
nitratos e nitritos sistêmicos (NOx). Os camundongos resilientes apresentaram maiores 
concentrações destes metabolitos quando comparado com os animais suscetíveis. Em 
conclusão, nossos dados mostram que o estresse social prolongado é capaz de induzir 
comportamentos anedônicos e de esquiva social em camundongos machos 
adolescentes. As análises moleculares indicam que a resiliência a este tipo de estresse 
está associada à diminuição gênica e proteica da nNOS no HC e no CPF e ao aumento 
dos níveis séricos dos NOx. Além disso, as alterações moleculares no ED estariam 
sugerindo um papel para essa área na resposta do organismo frente ao estresse social. 

Palavras-chaves: Estresse social. Resiliência. nNOS. Adolescência. Depressão.    

 



ABSTRACT 

 

Carrillo JFS. Susceptibility and resilience to the effects of prolonged social defeat in 
adolescent male mice: study of enzyme neuronal nitric oxide synthase. [Masters thesis 
(Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas. Universidade de São 
Paulo; 2017. 

 

The brain does not reach full maturity until adulthood, making adolescents especially 
vulnerable to the effects of stress. At this period of life, bullying is a risk factor for 
developing depression; however, it is unclear why some individuals are more susceptible 
than others. Nitric oxide (NO), an important neurotransmitter in the organism, is mainly 
synthetized by the neuronal NO synthase (nNOS) in the central nervous system. Several 
studies suggest that NO and nNOS can play an important role in the pathophysiology of 
depression, nevertheless, no research has been done yet on the participation of nNOS in 
the phenomenon of resilience and susceptibility to depression during adolescence. 
Therefore, the objective of this work was to study the effects of prolonged social defeat in 
adolescent male mice C57BL/6 resilient and susceptible to this type of stress on emotional 
behaviors, as well as on the gene expression, protein and enzymatic activity of nNOS in 
some brain regions. Our results showed that some animals exposed to prolonged social 
stress developed social approach-avoidance (56.7%) in social interaction test and 
anhedonia (50%) in sucrose preference test. These animals were called “susceptible”. 
However, remaining animals did not show these behavioral alterations and they were 
classified as “resilient”. Our molecular tests showed that resilient animals had a reduction 
nNOS gene and protein expression in hippocampus (HC) and prefrontal cortex (PFC), 
areas commonly related with depression. Susceptible mice displayed similar data to 
controls in these brain areas. Interestingly, dorsal striatum (DS), brain area used as 
negative control, showed alterations in gene and protein expression and enzymatic 
activity in resilient and susceptible mice. Additionally, serum nitrate and nitrite (NOx) 
concentration were evaluated. Resilient mice displayed increase of systemic NOx levels 
when compared with susceptible animals. Concluding, our data show that prolonged 
social defeat stress is capable of inducing anhedonic and social approach-avoidance 
behaviors in adolescent male mice. Molecular tests suggest that resilience to this type of 
stress is associated with reduction of nNOS gene and protein expression in HC and PFC 
and with increase of serum NOx levels. Furthermore, molecular alterations in DS would 
be suggesting a role for this area in organism response to social stress.  

 

Keywords: Social stress. Resilience. nNOS. Adolescence. Depression.   
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Resiliência e Suscetibilidade ao Estresse 

 

O “estresse” foi descrito inicialmente por Selye (1936) para descrever uma ameaça 

real ou potencial à homeostasia. Este estímulo pode provocar diferentes reações nos 

organismos dependendo da intensidade e do tempo de exposição. O estresse pode gerar 

respostas fisiológicas adaptativas para restaurar a homeostasia interna. No entanto, 

quando o estresse não pode ser controlado ou quando o organismo tem uma prolongada 

exposição a este (estresse crônico), pode levar ao desenvolvimento de transtornos 

psiquiátricos, incluindo depressão maior (DM), transtornos de pânico ou transtornos de 

estresse pós-traumático (TEPT). Porém, nem todos os organismos expostos ao estresse 

crônico ou eventos estressantes fortes desenvolvem transtornos psiquiátricos, 

demonstrando a existência de uma grande variabilidade individual na vulnerabilidade aos 

efeitos negativos do estresse (Cooper et al., 2015). Thomas e colaboradores (2010) 

reportaram que aproximadamente 9 a 31% dos soldados expostos a eventos traumáticos 

desenvolveram DM ou TEPT. Similarmente, outro estudo indica que 20 a 25% das 

pessoas que experimentaram eventos estressantes durante a vida desenvolveram 

depressão (Cohen et al., 2007).  

Este fenômeno de resiliência ou suscetibilidade frente ao estresse no 

desenvolvimento de transtornos psiquiátricos tem sido considerado como a “pedra 

angular” da psiquiatria (Karatsoreos, McEwen, 2011). O termo “resiliência” pode ser 

definido como “a capacidade de um indivíduo em lidar com o estresse e a adversidade 

para evitar as consequências fisiológicas e psicológicas negativas que possam prejudicar 

o bem-estar físico ou psicológico” (Luthar et al., 2006). A “suscetibilidade” é “o estado de 

sensibilidade a um estressor, recrutando mecanismos de defesa inadequados ou 

ineficazes, que implica também em uma ausência de resiliência, muitas vezes 

necessitando de intervenção externa” (Karatsoreos, McEwen, 2011).  
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A resiliência tem sido considerada como um processo ativo com o envolvimento de 

mecanismos moleculares, hormonais, neurais e comportamentais que evitam o 

desenvolvimento de doenças ou transtornos psiquiátricos (Zannas et al., 2014). A 

literatura científica sugere que a resiliência é mediada não somente pela ausência das 

alterações moleculares encontradas nos organismos suscetíveis, mas também pela 

presença de adaptações moleculares que ocorrem no organismo resiliente que ajuda a 

promover a manutenção dos comportamentos emocionais normais (Russo et al., 2012). 

Portanto, diversas vias moleculares têm sido implicadas na resiliência e suscetibilidade 

frente ao estresse crônico.  

Berton e colaboradores (2006) demonstraram que a redução dos níveis do Fator 

Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF, do inglês Brain-Derived Neurotrophic Factor) 

na área tegmental ventral (ATV), via silenciamento gênico do BDNF localizado, 

proporcionou resiliência em camundongos expostos ao estresse social frente ao 

desenvolvimento de comportamentos tipo-depressivos. Adicionalmente, um estudo 

relaciona o aumento do BDNF no nucleus accumbens com suscetibilidade e sua 

diminuição com resiliência em camundongos expostos ao estresse social prolongado 

(Krishnan et al., 2007).  Sistemas glutamatérgicos, serotoninérgicos e GABAérgicos 

também poderiam estar envolvidos neste fenômeno. Animais resilientes e suscetíveis ao 

estresse crônico apresentaram diferença significante na expressão do receptor AMPA no 

hipocampo dorsal (Schmidt et al., 2010). Camundongos knockout dos transportadores da 

serotonina (5-HTT) expostos ao estresse por derrota social apresentaram um aumento 

de suscetibilidade à esquiva social (Bartolomucci et al., 2010). Do mesmo modo, a 

inibição da via GABAérgica especificamente no córtex pré-frontal (CPF) também 

aumentou a suscetibilidade ao estresse por derrota social em camundongos (Veeraiah et 

al., 2014). Adicionalmente a estas vias, o sistema nitrérgico também poderia participar da 

resiliência e suscetibilidade ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Alguns 

estudos sugerem que alterações do gene NOS1 (óxido nítrico sintase neuronal) poderiam 

estar associadas à vulnerabilidade a esquizofrenia ou transtorno bipolar (Freudenberg et 

al., 2015).  
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Atualmente muitos esforços têm sido direcionados às investigações acerca dos 

mecanismos neurobiológicos envolvidos na suscetibilidade e resiliência à depressão. Isto 

justifica-se por ser um dos transtornos psiquiátricos mais importantes, causando grandes 

gastos financeiros na saúde pública, e por ser a segunda causa de incapacidade em nível 

mundial (Reddy, 2010). Entre os principais fatores estudados neste contexto, estão os 

receptores 5-HT1A e os polimorfismos do gene que codifica o 5-HTT (Southwick et al., 

2005). No entanto, os mecanismos moleculares implicados na resiliência e na 

suscetibilidade à depressão ainda permanecem desconhecidos. 

 

1.2 Depressão e o estresse 

 

A DM consiste em um distúrbio de humor persistente, com um mínimo de duas 

semanas de evolução, caracterizada por humor depressivo (sentimento de tristeza, 

desesperança, vazio e desamparo) e/ou perda de interesse ou prazer (anedonia) como 

principais sintomas. Além disso, o paciente pode manifestar culpa excessiva, alterações 

do peso e/ou sono e fobia social (Potter et al., 1991). A depressão é um transtorno que 

afeta significativamente pessoas de todas as comunidades no mundo. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que a depressão atinja 350 milhões de 

pessoas.  

Infelizmente, apesar da prevalência deste transtorno de humor, grande parte da 

etiologia e, por conseguinte, das medidas preventivas e estratégias eficientes para 

controlar seus sintomas ainda permanecem incertas (Hollis, Kabbaj, 2014). As causas da 

depressão podem ser explicadas pela interação de fatores genéticos e ambientais. 

Existem evidências de que os fatores genéticos desempenhem um papel significativo na 

predisposição de um organismo para o desenvolvimento da depressão. No entanto, não 

existe um gene único que seja responsável, mas uma combinação de genes. O risco 

genético para desenvolver depressão é cerca de 40% se os pais biológicos forem 

diagnosticados com este transtorno, os outros 60% são decorrentes de fatores do próprio 

ambiente, como eventos estressantes significativos (Lohoff, 2010).   
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O estresse é um dos principais fatores ambientais que predispõe um indivíduo a 

desenvolver depressão. Como descrito anteriormente, em 60% dos casos, os episódios 

depressivos são precedidos de eventos estressantes fortes, principalmente de origem 

psicossocial. Além disso, a importante influência dos fatores genéticos no 

desenvolvimento da depressão poderia ter um papel importante na vulnerabilidade ao 

estresse (Joca et al., 2003). A principal resposta fisiológica ao estresse é a ativação do 

eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (eixo HPA). Este circuito é ativado imediatamente após 

um estresse agudo. Neurônios no núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN) liberam o 

hormônio liberador de corticotrofina (CRF) estimulando a produção do hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH) pelas células da adenohipófise. O ACTH é transportado 

através da corrente sanguínea e vai estimular a liberação de glicocorticoides (cortisol em 

humanos e corticosterona em roedores) no córtex das glândulas adrenais. O cortisol 

liberado age no próprio eixo HPA, atuando como controle de retroalimentação negativa, 

limitando e controlando a resposta ao estresse (Chrousos, Gold, 1992). 

O controle do eixo HPA parece estar alterado em pacientes com depressão. Muitos 

estudos têm reportado aumento da atividade do eixo, como por exemplo, níveis elevados 

de cortisol plasmático e salivar e a inadequada resposta ao teste de supressão com o 

corticosteróide sintético dexametasona (Baungartner et al., 1985). A exposição contínua 

ao estresse produz efeitos deletérios no organismo, especialmente no cérebro, e parece 

ser mediado pelos glicocorticoides. Os receptores dos glicocorticoides se encontram 

distribuídos em importantes regiões cerebrais, como no hipocampo (HC), CPF e 

amígdala (região límbica). Estas regiões cerebrais estão muito relacionadas à recepção 

e elaboração de estímulos emocionais e são especialmente vulneráveis ao estresse. 

Além disso, também estão envolvidas na regulação da retroalimentação negativa do eixo 

HPA (Swaab et al., 2005). 

Estudos relatam que níveis elevados de cortisol podem produzir atrofia hipocampal 

(Lupien et al., 1998) e se relacionam à diminuição do volume hipocampal e aos déficits 

cognitivos observados em pacientes deprimidos (Sheline et al., 2003). Em estudos post-

mortem foram observados diminuição na quantidade de neurônios e atrofia celular nas 

regiões dorsolateral e orbitofrontal do CPF (Rajkowska, 2000). Por outro lado, a amígdala 
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apresenta atividade e tamanho aumentados (Maletic, Raison, 2009), e tende a decrescer, 

especialmente em mulheres, com a cronicidade (Lorenzetti et al., 2009).   

Considerando a importância de cada uma dessas regiões cerebrais na 

neurobiologia da depressão e sua relação com o estresse, o estudo dessas áreas torna-

se bastante interessante. No entanto, a maioria de trabalhos foram realizados em 

humanos e roedores na idade adulta, onde estas regiões já estão maduras e preparadas 

para responder aos estímulos estressantes. Durante a adolescência, período onde o 

estresse é um dos fatores mais importantes no desenvolvimento da depressão (Fiske et 

al., 2009), estas áreas cerebrais ainda estão em processo de maturação e os circuitos 

neurais que irão regular o estresse ainda estão se estabelecendo (Romeo, McEwen 

2006).    

  

1.3 Estresse na adolescência e Depressão. 

 

A adolescência é um período de grande importância no desenvolvimento de um 

indivíduo, marcada por mudanças no comportamento social, cognitivo e emocional, além 

das mudanças fisiológicas. Esta etapa é também caracterizada pelo aparecimento de 

transtornos psiquiátricos, tais como: ansiedade, psicoses, transtornos alimentares, 

depressão e abuso de drogas (Paus et al., 2008). Kessler e colaboradores (2005) 

demonstraram que o pico de idade da maioria dos transtornos psiquiátricos é de 14 anos, 

inclusive para os transtornos de humor. 

Depressão em adolescentes é uma das principais causas de suicídio, sendo este a 

segunda ou terceira causa de morte nesta fase etária (Windfuhr et al., 2008). Segundo o 

Centro de Estatística e Qualidade da Saúde Comportamental (traduzido de Center for 

Behavioral Health Statistics and Quality) (2016), 12,5% dos adolescentes entre 12 a 17 

anos sofrem um episódio depressivo por ano. Muitos fatores poderiam explicar esta 

elevada taxa de episódios depressivos, já que durante esta etapa o cérebro é 

particularmente vulnerável ao estresse (Dahl, 2004).   
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Estudos feitos em ratos adolescentes demonstram uma alta resposta ao estresse 

quando comparados com adultos (McCormick et al., 2010). Por exemplo, ratos 

adolescentes expostos ao estresse crônico apresentam o dobro das concentrações de 

corticosterona que adultos nas mesmas condições (Gomez et al., 2002). No entanto, não 

está claro porque o eixo HPA apresenta uma alta reatividade durante a adolescência. 

Possivelmente, as regiões límbicas (HC, CPF, amígdala), que ainda estão amadurecendo 

durante a adolescência, não consigam modular a reatividade hormonal ao estresse 

(Ulrich-Lai, Herman, 2009). 

Os estressores de natureza social são muito frequentes na adolescência, sendo o 

bullying um dos mais comuns (Bandeira, Hutz, 2012). Aproximadamente 10-30% dos 

adolescentes ao redor do mundo sofrem bullying na escolas, sendo estes mais meninos 

do que meninas. Depressão, ansiedade e sintomas psicossomáticos são observados 

frequentemente entre as vítimas de bullying, colocando-o como um dos principais fatores 

de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais nos adolescentes (Kaltiala-

Heino, Fröjd, 2011). No entanto, como descrito anteriormente, nem todos os 

adolescentes que sofrem bullying desenvolvem depressão, evidenciando que alguns 

sejam resilientes e outros suscetíveis a este tipo de estresse psicossocial. Embora 

existam estudos sobre esse fenômeno, e também sobre a neurobiologia da depressão, o 

número de pesquisas direcionadas ao período da adolescência é menor quando 

comparado com outras idades. Identificar os mecanismos envolvidos na resposta ao 

estresse psicossocial prolongado na adolescência torna-se essencial.  

 

1.4 Óxido Nítrico Sintase Neuronal e a Neurobiologia da Depressão 

 

Os mecanismos de ação da grande maioria dos fármacos antidepressivos se 

fundamentam na teoria monoaminérgica da depressão. Essa teoria propõe que a 

depressão seja consequência de uma menor disponibilidade de aminas biogênicas 

cerebrais, em particular de serotonina, noradrenalina e possivelmente também dopamina. 

Neste sentido, os atuais fármacos antidepressivos aumentam a disponibilidade desses 

neurotransmissores na fenda sináptica, seja pela inibição (seletiva ou não) de suas 

recaptações, ou, pela inibição da enzima responsável por sua degradação (inibidores da 
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monoaminoxidase) (Stahl, 1997). No entanto, apesar de ser amplamente estudada, essa 

teoria não consegue explicar alguns fatos importantes na clínica, como a taxa de 

resistência de 30% dos pacientes ao tratamento, ou ainda, a necessidade de se esperar 

pelo menos duas semanas para o início da reversão dos sintomas, uma vez que os 

fármacos antidepressivos aumentam as monoaminas nas fendas sinápticas nas 

primeiras doses (Vismari et al., 2008). 

Assim, outras teorias têm sido formuladas para tentar explicar a neurobiologia da 

depressão, tais como: a teoria neurotrófica, que descreve a participação do BDNF na 

neuroplasticidade; a teoria da neurogênese; e também da neuroinflamação. Entre essas, 

ganha destaque a participação glutamatérgica, onde a óxido nítrico sintase neuronal 

(nNOS), enzima acoplada ao receptor glutamatérgico do tipo N-metil D-Aspartato 

(NMDA), teria um papel importante. 

O glutamato, principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central 

(SNC), tem sido de particular interesse no estudo da neurobiologia da depressão desde 

o relato que antagonistas do receptor NMDA produzem um efeito tipo-antidepressivo em 

camundongos no teste de nado forçado e de desamparo aprendido (Petrie et al., 2000). 

A cetamina, inibidor não-competitivo dos receptores NMDA produz um rápido efeito 

antidepressivo em doses sub-anestésicas, embora com efeitos secundários que 

dificultem seu uso clínico (Sen, Sanacora, 2008; Hashimoto, 2009).  Estas observações 

sugeriram que a manipulação da neurotransmissão glutamatérgica, através do receptor 

NMDA, exerceria de alguma forma um efeito antidepressivo.  No entanto, a maior parte 

dos antagonistas glutamatérgicos atuais possuem efeitos adversos intoleráveis, portanto, 

é necessário estudar outras moléculas que participem da via glutamato-receptor NMDA 

como alvos para o desenvolvimento de futuras drogas e para o entendimento dos 

mecanismos moleculares da fisiopatologia da depressão. Uma das moléculas de grande 

interesse é a nNOS, principal enzima responsável por produzir o óxido nítrico (NO) no 

SNC.  
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1.4.1 A nNOS e o sistema nervoso central 

 

O NO é sintetizado com o auxílio de um grupo de enzimas do tipo sintases, as óxido 

nítrico sintases (NOS). Existem 3 isoformas de NOS: a NOS neuronal (nNOS), a NOS 

endotelial (eNOS), e a NOS induzível (iNOS). Porém, a isoforma nNOS foi encontrada 

em maiores concentrações em áreas associadas ao estresse e depressão, como o HC, 

hipotálamo, núcleo dorsal da rafe, entre outras (McLeod et al., 2001).   

A nNOS é uma enzima dependente de cálcio, expressa em mamíferos, que produz 

NO e L-citrulina a partir de L-arginina e oxigênio (Mayer et al.,1991). O NO é um 

importante neurotransmissor no SNC, que diferentemente de outros neurotransmissores, 

é um gás e pode atravessar livremente as membranas plasmáticas, possuindo uma vida 

média entre 3 a 6 s (Ignarro, 1989). A principal via de sinalização celular do NO é através 

da ativação da enzima guanilato ciclase solúvel (GCs), para produzir a guanosina 

monofosfato cíclica (GMPc) e a fosforilação de proteínas intracelulares. O NO também 

tem sido relacionado com o estresse oxidativo, onde a formação de espécies reativas de 

nitrogênio podem alterar a função normal de proteínas, lipídeos e o DNA (Guix et al., 

2005). 

A nNOS se encontra fisicamente acoplada ao receptor NMDA através da proteína 

de densidade pós-sináptica 95 (PSD-95). Especificamente, o domínio PDZ da nNOS 

interage com a PSD-95 para poder ancorar-se ao receptor NMDA, permitindo assim, 

reagir ao influxo de Ca++ gerado pela interação do glutamato ao receptor mencionado 

(Freuderberg et al., 2015) (Fig. 1). 
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Figura 1 – Localização da enzima nNOS nos neurônios do sistema nervoso central 

 

Enzima nNOS ancorada ao receptor NMDA através da PSD-95. A atividade da nNOS 
dependerá do influxo de Ca++ através do receptor NMDA (Adaptado de Freuderberg, 2015). 

 

No entanto, outras isoformas da própria nNOS não estão necessariamente 

acopladas ao receptor NMDA. Estas isoformas são geradas por splicings alternativos no 

RNAm as quais carecem do exon 2, porção responsável pela transcrição do domínio PDZ 

(Wang et al., 1999). Entre as principais isoformas da nNOS, as mais estudadas são a 

βnNOS e γnNOS (Fig. 2).  
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Figura 2 – Principais isoformas da nNOS.  

 

 

As principais isoformas da nNOS são: α, β e γ. Somente a isoforma αnNOS apresenta o 
domínio PDZ que vai permitir sua ancoragem ao receptor NMDA através da PSD-95 (Fonte: 
Guix et al., 2005).  

 

Ensaios in vitro mostraram que a γnNOS carece de atividade catalítica significativa, 

porém, a βnNOS teria uma atividade comparável à isoforma acoplada ao receptor NMDA 

(αnNOS) (Brenman et al., 1996). No entanto, estudos in vivo sugerem que a isoforma 

αnNOS seria a responsável pela maior parte da atividade catalítica no cérebro. 

Camundongos knockouts adultos para αnNOS mostraram uma redução de 95% da 

atividade catalítica no cérebro (Huang et al., 1993), no entanto, outro estudo demonstrou 

que estes animais apresentam quantidades consideráveis de neurônios marcados para 

βnNOS e γnNOS no estriado e no córtex (Eliasson et al, 1997). 

 

1.4.2 A nNOS e a fisiopatologia da depressão  

 

A nNOS é um alvo de interesse no nosso laboratório por ser uma proteína ligada à 

regulação de comportamentos emocionais. Comportamentos como agressividade e 

impulsividade (Chiavegatto et al., 2001), comportamentos exploratórios e 

comportamentos tipo-depressivos (Wultsch et al., 2007) têm sido influenciados pela 

manipulação genética da nNOS. Portanto, nossa hipótese é que a nNOS possa estar 

envolvida na fisiopatologia dos transtornos de humor. 
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Estudos sugerem uma possível relação significativa entre NO, nNOS e a depressão. 

Jefferys e colegas (1996) reportaram que a inibição da NOS induz comportamentos tipo-

antidepressivos no teste de nado forçado (NF) em ratos, e este efeito seria revertido pelo 

pré-tratamento de L-arginina, precursor do NO. Outro estudo, utilizando 7-nitroindazol (7-

NI, um inibidor seletivo para nNOS) também verificou efeito antidepressivo em 

camundongos, refletido pela diminuição da imobilidade no teste de NF (Yildiz et al., 2000). 

Continuando nessa linha de abordagem, a administração intrahipocampal de 7-NI 

também gerou um efeito antidepressivo no teste de NF, prevenido também pela 

administração prévia de L-arginina (Joca, Guimarães, 2006). 

Estudos clínicos reforçam o possível envolvimento do NO e nNOS na depressão. 

Pacientes com DM ou transtorno bipolar apresentaram alta imunoreatividade para nNOS 

no CA1 e algumas regiões do HC quando comparados com o grupo controle (Oliveira et 

al., 2008). Além disso, a concentração de nitrato plasmático, um indicador da produção 

periférica de NO, foi encontrada proeminentemente maior em pacientes com depressão 

(Suzuki et al., 2001). 

Trabalhos utilizando o estresse crônico em roedores têm demonstrado a relação 

entre a nNOS, o estresse e o desenvolvimento de comportamentos tipo depressivos. 

Camundongos adultos expostos ao estresse crônico moderado (ECM) apresentaram 

aumento da expressão gênica da nNOS no HC. Adicionalmente, os animais 

desenvolveram comportamentos tipo-depressivos e redução na neurogênese no HC. 

Todas estas alterações foram revertidas pela administração de inibidores da nNOS ou 

prevenidas pelo silenciamento gênico da nNOS (camundongos knockout nNOS-/-) (Zhou 

et al., 2007). Outro trabalho em camundongos adultos mostra que o ECM, ou a exposição 

à glicocorticoides, aumenta a expressão gênica da nNOS no HC através dos receptores 

mineralocorticoides. Adicionalmente, os autores relataram que a nNOS é necessária para 

o desenvolvimento de comportamentos tipo-depressivos induzidos pela corticosterona 

(Zhou et al., 2011). 

De acordo com os dados apresentados, o NO e a nNOS parecem desempenhar um 

importante papel na fisiopatologia da depressão, no entanto ainda não foram realizadas 

pesquisas sobre a participação da nNOS no fenômeno da resiliência e suscetibilidade à 

depressão no período da adolescência.  
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1.5 Modelo de subjugação social e o estudo da resiliência e suscetibilidade à 
depressão  

  

Historicamente, ratos e camundongos têm sido alocados a dois grupos: “controle” e 

“experimental” e qualquer mudança ao nível molecular, comportamental e fisiológico no 

grupo “estressado” iria ser atribuída aos efeitos do estresse (Krishnan, 2014). No entanto, 

como comentado anteriormente, não necessariamente todos os organismos expostos ao 

estresse desenvolvem as mesmas alterações comportamentais e moleculares.  

É por esta razão que tem ressurgido um interesse na utilização do modelo de 

subjugação social (ou derrota social, do inglês social defeat) (Kudryavtseva et al., 1991). 

Este modelo tem demonstrado validade etológica, preditiva e de face e utiliza o conflito 

social entre dois membros da mesma espécie para gerar estresse físico e emocional 

(Hollis, Kabbaj, 2014). Após a exposição a esse estresse, alguns animais exibem 

comportamentos tipo-depressivos como alterações no comportamento social, anedonia, 

alterações de peso corporal, entre outros (Hammels et al., 2015). No entanto, outra 

parcela de animais não mostram estas alterações comportamentais. Krishnan e colegas 

(2007) propuseram a divisão dos animais que passaram pelo estresse de subjugação 

social em dois grupos: suscetíveis e resilientes, baseados em suas respostas frente ao 

teste de interação social (IS). Segundo estes autores, os animais suscetíveis também 

apresentaram diminuição da preferência por sacarose (PPS, comportamento anedônico), 

diminuição do peso corporal, enquanto que os animais resilientes não apresentaram 

nenhuma destas alterações.        

Na atualidade, o modelo de subjugação social é utilizado para estudar as respostas 

individuais ao estresse psicossocial prolongado (Cao et al, 2010; Berube et al., 2013; 

Isingrini 2016). A identificação de mecanismos moleculares envolvidos na resiliência ao 

estresse psicossocial poder gerar novas oportunidades para o desenvolvimento de 

moléculas antidepressivas (Krishnnan et al., 2007).  

Para o presente trabalho, selecionamos o modelo de subjugação prolongada em 

camundongos machos adolescentes, pois este consegue modelar, de maneira mais 

etológica, os aspectos relacionados ao abuso físico e a subjugação social observados 

em situações de bullying em jovens. Vale ressaltar que a adolescência é uma etapa 

vulnerável ao estresse e, mesmo assim, tem sido menos estudada quando comparada a 
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outras etapas da vida. Para o estudo dos comportamentos tipo-depressivos foram 

analisadas a anedonia, principal característica da depressão, e a esquiva social, 

característica ainda mais relevante durante as fases iniciais da vida. Adicionalmente, o 

fenômeno da resiliência e suscetibilidade ao estresse psicossocial foi estudado através 

de análises bioquímico-moleculares da enzima nNOS no CPF e HC, por serem algumas 

das áreas relacionadas à depressão, e no estriado dorsal (ED), como uma área controle 

negativo. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Estudar os efeitos da subjugação social prolongada em camundongos machos 

adolescentes resilientes e suscetíveis a este tipo de estresse sobre comportamentos 

emocionais, bem como sobre a expressão gênica, proteica e a atividade enzimática da 

nNOS em algumas regiões cerebrais.  

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Estudar os efeitos da subjugação social prolongada em camundongos machos 

adolescentes C57BL/6 sobre o ganho de peso corporal, e sobre os comportamentos 

emocionais utilizando os testes de preferência por sacarose (anedonia) e interação 

social (esquiva social). 

 

 Estabelecer os subgrupos resiliente e suscetível, dentre os camundongos machos 

adolescentes expostos ao estresse social prolongado, utilizando os testes de 

preferência por sacarose e interação social.  

 

 Quantificar a expressão gênica da enzima nNOS, através da transcrição reversa 

seguida por qPCR no córtex pré-frontal, hipocampo e estriado dorsal de 

camundongos dos grupos resiliente e suscetível ao estresse social. 

 

 Analisar a expressão proteica da enzima nNOS, através de imuno-histoquímica no 

córtex pré-frontal, hipocampo e estriado dorsal de camundongos dos grupos 

resiliente e suscetível ao estresse social.  

 

 Quantificar a expressão proteica da enzima nNOS, através de imunotransferência, 

no córtex pré-frontal, hipocampo e estriado dorsal de camundongos dos subgrupos 

resiliente e suscetível ao estresse social.  
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 Analisar a atividade da enzima nNOS, através da quantificação de um subproduto, 

no córtex pré-frontal, hipocampo e estriado dorsal de camundongos dos subgrupos 

resiliente e suscetível ao estresse social.  

 

 Calcular a concentração sérica dos metabólitos do NO, através do método de 

Griess, nos camundongos dos subgrupos resiliente e suscetível ao estresse social. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 

Foram utilizados camundongos C57BL/6 machos adolescentes provenientes da 

colônia do Biotério do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências 

Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo (USP) e mantidos em nosso biotério de 

experimentação no Instituto de Medicina Tropical (IMT) da Faculdade de Medicina da 

USP (FMUSP). Os animais foram desmamados com 21 dias de vida e agrupados em 3 

ou 4 animais por gaiola de polipropileno (28 x 17 x 12 cm) até completarem 26 dias de 

vida, quando então foram isolados e distribuídos aleatoriamente em controles e 

experimentais. O experimento começou quando os animais tinham 30 dias de vida. 

Foram utilizados camundongos machos da linhagem CD1 adultos (4 a 6 meses de 

vida) como agressores. Os animais foram mantidos em condições padrões de laboratório. 

Todos os procedimentos empregados no presente estudo foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais de laboratório (CEUA) do ICB-USP (Protocolo 

n°40, fls. 31, livro 03) e do IMT-FMUSP (Protocolo n° 000307A). 

 

3.2 Experimento de subjugação social 

 

O modelo de estresse crônico psicossocial escolhido foi o modelo utilizado em 

camundongos adultos por Golden e colaboradores (2011), com algumas modificações 

(Alves-dos-Santos, 2014). 

Antes de começar o experimento a seleção dos animais agressores foi realizada 

através do teste de residente-intruso. Camundongos machos CD1 (de 4 a 6 meses de 

vida) foram isolados em gaiolas polipropileno (28 x 17 x 12 cm) com livre acesso a água 

e comida. Posteriormente, um camundongo macho C57BL/6 “isca” foi introduzido 

diariamente na gaiola do camundongo macho CD1 durante 210 s. Após o primeiro 

ataque, o camundongo C57BL/6 “isca” foi retirado. O teste foi realizado durante 3 dias 

consecutivos utilizando diferentes camundongos C57BL/6 “iscas” para cada agressor. O 

critério de seleção para os camundongos agressores foi o número de dias em que o 



39 
 

camundongo CD1 atacou a “isca”, sendo selecionados para o experimento aqueles que 

atacaram 2 ou 3 dias.  

O experimento de subjugação social começou quando os camundongos C57BL/6 

tinham 30 dias de vida. Cada animal experimental foi introduzido cuidadosamente em 

uma caixa de pareamento (44 x 34 x 16 cm, contendo divisória central de acrílico 

perfurado), no compartimento onde se encontrava o agressor, por 5 min. Durante os 

pareamentos, o animal agressor atacou e perseguiu o animal experimental, e este exibiu 

posturas defensivas, de congelamento, de fuga e posturas submissas. Após 5 min, o 

camundongo C57BL/6 foi cuidadosamente transferido para o compartimento adjacente 

da caixa de pareamento por um período total de 24 h. Durante este período, ocorre o 

contato visual e olfativo entre o agressor e o animal experimental. O procedimento foi 

repetido por 10 dias consecutivos, sempre no mesmo período (entre 14:30 – 17:00 h), e 

diariamente o animal experimental foi pareado com um agressor diferente (Fig. 3). Foram 

excluídos do experimento os animais que porventura fossem feridos ou machucados 

durante os pareamentos. 

 

Figura 3 – Esquema das sessões de pareamento entre os camundongos C57BL/6 
machos adolescentes e os agressores. 

 

a) Fase de contato físico                    b) Fase de contato sensorial 

                         

a) Camundongo C57BL/6 é perseguido e atacado pelo camundongo CD-1 residente 
durante 5 min. b) No segundo momento, o camundongo experimental é removido e 
colocado no compartimento adjacente, estando separado por uma divisória de acrílico do 
agressor por 24 h. 
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Os animais do grupo controle foram colocados individualmente em caixas de 

pareamento similares a aquelas usadas no procedimento supracitado, sendo um em cada 

compartimento. Após 24 h, os animais do grupo controle foram redistribuídos em outras 

caixas, sendo pareados diariamente, e por 10 dias, com animais controles diferentes. 

Vale ressaltar que estes nunca mantiveram contato físico entre eles. 

 

3.3 Delineamento experimental  

 

O procedimento de subjugação social e os testes comportamentais foram realizados 

quatro vezes de maneira independente: 

 

 série 1: 23 camundongos C57BL/6 (7 controles, 16 experimentais). Os tecidos 

cerebrais coletados foram utilizados para as análises de expressão proteica 

(imunotransferência) e de nitração proteica (slot blot); 

 série 2: 21 camundongos C57BL/6 (7 controles, 14 experimentais). Os tecidos 

cerebrais coletados foram utilizados para a análise de expressão proteica (imuno-

histoquímica); 

 série 3: 26 camundongos C57BL/6 (10 controles, 16 experimentais). Os tecidos 

cerebrais coletados foram utilizados para a análise de expressão gênica (qPCR). 

Além disso, foram coletadas amostras de sangue para a quantificação de nitratos 

séricos totais (nitratos, nitritos, NOx); 

 série 4: 24 camundongos C57BL/6 (10 controles, 14 experimentais). Os tecidos 

cerebrais coletados foram utilizados para a análise de atividade enzimática. 
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A subjugação social e os testes comportamentais de cada série seguiram a ordem 

cronológica detalhada na figura 4. 

 

Figura 4 – Linha cronológica dos experimentos (em dias). 

       

A figura 4 mostra a ordem cronológica do experimento de subjugação social e dos testes 
comportamentais. Os testes descritos acima da linha horizontal foram realizados entre 9–
12 h e os procedimentos descritos abaixo, foram realizados entre 14-17 h. Sac 1%= solução 
a 1% de sacarose, PPS= preferência por sacarose, IS = interação social. 

 

3.4 Testes comportamentais 

 

Os testes comportamentais utilizados para avaliar o comportamento emocional dos 

camundongos C57BL/6 adolescentes foram: 

 

3.4.1 Interação social 

 

O teste de IS foi realizado no dia 15 do protocolo, ou seja, 24 h após o último 

pareamento. Neste teste foi medida a esquiva social, refletida como o menor tempo de 

interação e maior latência para se iniciar a primeira interação. 
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O aparato utilizado para o teste é uma caixa de acrílico (40,5 x 60 x 22 cm) 

(sociability cage, Noldus Information Technology, Wageningen, Holanda). A caixa é 

dividida igualmente em três câmaras interconectadas por pequenas portas, porém 

apenas as câmaras central e direita foram utilizadas (Fig.5). 

 

Figura 5 – Esquema do aparato utilizado para o teste de Interação Social. 

 

 

Este teste foi realizado em duas sequências. No primeiro momento, o camundongo 

foi colocado na câmara central com uma porta aberta para a câmara direita, estando 

ambas as câmaras limpas e vazias, e deixado ali por 3 min para explorar os ambientes. 

Em seguida, ele foi retirado e colocado em sua gaiola por 1 min, enquanto um 

camundongo “isca” da mesma linhagem e idade, não relacionado com o experimento, foi 

colocado na câmara direita dentro de um cilindro de acrílico. O camundongo teste foi 

reinserido na câmara central e seu comportamento foi avaliado por 3 min (Alves-dos-

Santos, 2014). Foi registrada a latência para a primeira interação e o tempo que animal 

ficou na área de interação que continha o animal “isca” dentro do cilindro (tempo total de 

interação) (Fig.6). Os testes foram filmados por uma câmera (Bosch) posicionada acima 

do aparato e as análises foram feitas através do software ViewPoint® (Videotrack 3.0.; 

View Point, Lyon, França). 
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Figura 6 – Foto de representação do teste de interação social. 

 

          

 

 

3.4.2 Preferência por sacarose 

 

O teste de PPS foi realizado nos dias 3, 4 (basal) e 11, 12, 13 e 14 do protocolo, 

com o objetivo de avaliar o comportamento do tipo depressivo, como a anedonia. O teste 

consiste em oferecer ao animal um bebedouro com água e outro com uma solução de 

sacarose a 1%. A solução com sacarose elicia um comportamento hedônico (prazeroso) 

em roedores, assim, em condições normais, apresenta um consumo maior de solução de 

sacarose em relação ao consumo de água. A concentração de 1% de sacarose é capaz 

de induzir nos camundongos adolescentes C57BL/6 uma preferência alta, entre 80-90%, 

conforme padronização feita em nosso laboratório (Alves-dos-Santos, 2014). 

Os testes foram realizados como descrito por Strekalova e colaboradores (2004) e 

Alves-dos-Santos (2014) com algumas modificações. Nos dias 1 e 2 foi realizada a etapa 

de adaptação, sendo fornecidos aos animais dois bebedouros: um contendo a solução 

de sacarose 1% e o outro contendo água (utilizamos tubos do tipo Falcon, com tampas 

de borracha, bicos de metal). A posição dos tubos foi invertida diariamente evitando 

efeitos de neofobia. 

Nos dias 3 e 4 do protocolo, o consumo basal de água e de solução de sacarose 

por 14 h (início: 18 h; medição: 8 h) foram quantificados através da pesagem dos tubos. 

A porcentagem do consumo de sacarose sobre o consumo total de líquido forneceu a 

medida da PPS basal. Da mesma forma, estes parâmetros foram calculados nos dias 11, 

12, 13 e 14, e a média foi adotada como a PPS após o período de subjugação social. 
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3.5 Determinação do ganho de massa corporal  

 

Os animais foram pesados de forma individual nos dias 5 e 14, em uma balança 

semianalítica, e o ganho de peso foi calculado pela diferença de peso entre os valores 

achados nesses dias. 

 

3.6 Eutanásia dos animais 

 

Os animais da série 1, da série 3 e da série 4 foram rapidamente decapitados no 

dia 16, período da tarde (14:30-17:30 h). As estruturas encefálicas foram dissecadas por 

uma pesquisadora experiente e foram rapidamente congeladas em gelo seco (série 1) ou 

nitrogênio líquido (série 3, série 4), e depois foram armazenadas à -70 °C.  Para as 

análises dos NOx, os animais da série 3 foram deixados em jejum a partir das 9:00 h até 

o momento da eutanásia. Durante a eutanásia, foram coletadas amostras de sangue 

troncular em microtubos que foram mantidos em gelo, sendo posteriormente 

centrifugados a 3.000 g por 10 min. O soro obtido foi armazenado a -70 °C. Os materiais 

utilizados para a coleta do soro foram autoclavados previamente e lavados com água 

Mili-Q. Foram excluídos os animais cuja quantidade de sangue coletada não foi suficiente 

para a análise mencionada. 

Os animais da série 2 foram anestesiados profundamente com cloridrato de 

cetamina (5 mg/100 g, ip, Dopalen–Vetbrands, Ceva, Libourne, França) e cloridrato de 

xilazina (1 mg/100 g, ip, Anasedan–Vetbrands, Ceva), e perfundidos por via transcardíaca 

com salina tamponada e paraformaldeído a 4% em tampão fosfato 0,1 M (PB; pH 7,4). 

Os encéfalos foram extraídos e mantidos em uma solução de sacarose 30% durante a 

noite. A seguir, os encéfalos foram retirados da solução de sacarose 30% e armazenados 

à -20 °C. 
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3.7 Quantificação da expressão gênica por qPCR 

 

3.7.1 Extração de RNA total 

 

O RNA total foi extraído com o reagente Trizol (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), 

seguindo protocolo sugerido pelo fabricante. Em seguida, a concentração e a pureza das 

amostras foram analisadas em espectrofotômetro (NanoDrop, Thermo Fisher Scientific 

Inc., Waltham, MA, EUA) e a integridade verificada em gel de agarose 1%. Para eliminar 

uma possível contaminação por DNA genômico, as amostras foram tratadas com DNase 

I (Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA). Em uma reação com volume final de 50 μL, 10 

μg de RNA foram incubados com 1 μL de DNAase I e DNAase Buffer 1 X (100 mM, Tris 

pH 7,5, 25 mM MgCl2, 5 mM CaCl2). As amostras foram incubadas a 37 °C por 30 min e, 

a seguir, purificadas com o Kit RNeasy (Quiagen, Valencia, CA, EUA) seguindo as 

instruções do fabricante. A concentração e a pureza das amostras foram verificadas 

novamente por espectrofotometria (Nanodrop, Thermo Fisher Scientific Inc.).  As 

soluções de RNA foram armazenadas em freezer a -80 ºC até o uso. 

 

3.7.2 Síntese do DNA complementar (DNAc) 

 

A síntese do DNAc foi feita utilizando-se 2 μg do RNA total, 4 μL de tampão 5 X 

(250 mM Tris-HCl pH 8,3; 375 mM KCl, 15 mM de MgCl2), 1 μL de DTT 100 mM, 25 mM 

de iniciadores oligo(dT), 0,5 mM de cada dNTP, 40 U da enzima Rnase OUT e 200 U da 

enzima Super Script III Reverse Transcriptase (Life Technologies), em um volume total 

de 20 μL de água isenta de RNAses e DNAses. Inicialmente, o RNA foi aquecido a 65 

ºC, por 5 min, e colocado no gelo até adição dos demais componentes. A reação foi 

incubada a 50 ºC por 1 h e interrompida pelo aquecimento a 85 ºC, por 5 min. Depois, foi 

realizado um tratamento com RNAase H para eliminação das moléculas de RNA por 20 

min a 37 °C. As soluções de DNAc (volume final 20 μL) foram armazenadas em freezer 

a -20 ºC até o uso.  

 

 



46 
 

3.7.3 Seleção de oligonucleotídeos iniciadores (primers)  

 

Foram utilizados os nucleotídeos iniciadores específicos para o gene Nos1 de 

camundongo (Mus musculus) empregados e analisados anteriormente por Colaço 

(2005). A especificidade foi verificada pela ferramenta BLAST 

(http://www.ncbi.nih.gov/BLAST). O tamanho esperado do produto e a especificidade foi 

verificada em gel agarose 1% (Invitrogen). Estes nucleotídeos iniciadores foram 

selecionados por localizar-se entre o éxon 1 e o éxon 2 do gene Nos1. Isso garante que 

seja amplificado o transcrito da principal isoforma da nNOS (αnNOS) responsável pela 

maior atividade catalítica no cérebro. Camundongos com deleção no éxon 2 (nNOS-/-) 

apresentaram uma redução de aproximadamente 95% da atividade catalítica da NOS 

(Huang et al., 1993). Além disso, o éxon 2 é o responsável pela tradução do domínio 

PDZ, encarregado da associação entre a nNOS e a PSD-95, e assim, permitindo que a 

nNOS se ancore na membrana celular e possa reagir ao influxo de Ca++ gerado pela 

ativação do receptor NMDA (Eliasson et al., 1997). Como gene controle interno da célula 

foi utilizado a ciclofilina A (Ppia). Este gene apresentou expressão gênica similar nas 

áreas cerebrais estudadas nos animais dos diferentes grupos (controle, experimental). 

Os oligonucleotídeos iniciadores para nNOS (Nos1) e ciclofilina A (Ppia) utilizados no 

protocolo de qPCR se encontram descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Sequência de pares de iniciadores utilizados para qPCR 

Genes Sequência (5’ – 3’) 
Localização 

(pb) 
Éxon Fita 

Tamanho do 
produto (pb) 

Nos1 
ACAGGAATCCAGGTGGACAG 
TCCCCCACAGATCATTGAAG 

1069–1080 
1165-1146 

1 
2 

senso 
antisenso 

97 

Ppia 
AATGCTGGACCAAACACAAAA 
CCTTCTTTCACCTTCCCAAA 

345-364 
445-426 

5 
5 

senso 
antisenso 

101 

Legenda: pb: pares de bases dos nucleotídeos   

 

 

http://www.ncbi.nih.gov/BLAST
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3.7.4 Reação em cadeia de polimerases (PCR) em Tempo Real 

 

As reações de qPCR foram realizadas no equipamento Rotor Gene 3000 (Corbett 

Research, Concord, Australia). A quantificação relativa dos transcritos para cada amostra 

foi feita de acordo com (Vandesompele et al., 2002) por qPCR através do Cq (ciclo de 

quantificação), que é o número de ciclos necessários para que a fluorescência emitida 

pela amostra alcance uma linha de detecção arbitrária (threshold). Esses Cqs foram 

coletados durante a fase exponencial de amplificação, que acontece quando a emissão 

de fluorescência é proporcional ao número inicial de cópias do produto amplificado de 

cada amostra. As reações continham 1 μL de amostra (DNAc), os iniciadores para o gene 

Nos1, sais, deoxinucleotidos, enzima Amplitaq Gold DNA polimerase (Applied Biosystem, 

Foster City, CA, EUA), e o composto fluorescente Sybr Green I para um volume final de 

20 μL. Para a escolha da concentração ideal de DNAc a ser amplificado, confeccionou-

se uma curva padrão de amplificação, contendo 5 pontos de uma diluição seriada (100 

ng/μL, 50 ng/μL, 25 ng/μL, 12,5 ng/μL, 6,25 ng/μL), para cada par de iniciadores e em 

cada região cerebral. Após a análise desta curva, o intervalo de diluição que apresentou 

eficiência entre 90% e 100%, e acompanhada de um coeficiente de correlação superior 

a 0,98, foi escolhido para a concentração de trabalho. As reações foram incubadas 

inicialmente a 95 °C, por 10 min, para a ativação da enzima DNA polimerase, seguidas 

por 40 ciclos de desnaturação a 94 °C por 45 s, anelamento e extensão e coleta do sinal 

de fluorescência a 55 °C por 45 s. As amostras foram feitas em triplicata. Para cada 

corrida foram feitos os controles negativos: NTC (ausência de DNAc) e uma amostra de 

RNA total (controle negativo para verificar possível presença de DNA genômico). Após o 

término de cada corrida, a especificidade do produto de PCR formado foi determinada 

através de uma corrida de dissociação (95 ºC por 15 s, estabilização a 60 °C, seguida de 

um aumento gradual de temperatura de 0,5 °C por min). O software RG-6000 (Corbett 

Research) foi usado para gerar a curva padrão de cada produto de amplificação, as 

curvas de dissociação e as planilhas contendo os dados brutos de fluorescência, e assim, 

poder calcular os valores de Cq para cada amostra.  Para cada área cerebral, a 

quantidade de transcrito (referente ao RNAm) foi determinada a partir do Cq da amostra, 

levando em consideração sua eficiência de amplificação. Os resultados brutos foram 
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normalizados pela expressão do gene da ciclofilina. Todas as análises foram feitas 

através de planilhas de acordo com as proposições de GeNorm (Vandesompele et al., 

2002), validadas e amplamente utilizadas em nosso laboratório (Chiavegatto et al., 2009, 

2012)  

 

3.8 Quantificação da expressão proteica da nNOS por imuno-histoquímica 

 

Os encéfalos armazenados foram cortados em micrótomo (Leica SM 2000 R, Leyca 

Microsystems, Wetzlar, Alemanha) em secções coronais de 30 μm, sendo armazenadas 

em solução anticongelante (sacarose a 15%, etileno glicol a 30% em PB 0,05 M, pH=7,4) 

a -20 ºC. 

 

3.8.1 Imuno-histoquímica 

 

Os cortes foram colocados em placa de cultivo de 6 compartimentos, mantidos sob 

agitação constante, e lavados por 6 vezes em PB 0,1 M, 10 min cada. 

 

3.8.1.1 Incubação no anticorpo primário  

 

Os cortes foram incubados durante a noite, sob temperatura ambiente, em uma 

solução contendo PB-T (0,3% Triton X-100), 5% de soro normal de cabra e anticorpo 

primário anti-nNOS (2280, lote 81k4815, anticorpo monoclonal produzido em 

camundongo, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) diluído a 1:1000. O anticorpo 2280 se 

liga aos aminoácidos 1–181 da enzima nNOS, presente somente na isoforma αnNOS, 

sendo capaz de reconhecê-la em camundongos (Pasumarthi et al., 2010). Para confirmar 

a imunomarcação dos neurônios, foi realizado um controle negativo (o anticorpo primário 

foi substituído por uma concentração equivalente de soro normal de cabra) para cada 

grupo, segundo nosso protocolo. 
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3.8.1.2 Incubação no anticorpo secundário  

 

Posteriormente, os cortes foram lavados por 3 vezes em PB 0,1 M, 10 min cada. Os 

cortes foram incubados durante 2 h à temperatura ambiente, com o anticorpo secundário 

biotinilado (Biotin-SP-Conjugated Goat Anti-Mouse IgG, lote 60640, Jackson 

Immunoresearch, West Grove, PA, EUA), diluído a 1:200 em PB-T 0,1 M. 

 

3.8.1.3 Incubação no Kit ABC 

 

Os cortes foram lavados novamente por 3 vezes em PB 0,1 M, 10 min cada, e em 

seguida incubados com o complexo de avidina-biotina-peroxidase (ABC-Elite, Vector, 

Burlingame, CA, EUA) na concentração de 1:100 em PB-T 0,1 M, contendo NaCl (0,3 M 

– 0,5 M), durante 90 min, à temperatura ambiente. 

 

3.8.1.4 Revelação com diaminobenzidina (DAB) 

 

Os cortes foram lavados por 3 vezes em PB 0,1 M, 10 min cada. A marcação com 

peroxidase foi realizada utilizando-se o cromógeno 3,3´-diaminobenzidina (DAB) 

dissolvido em PB 0,1 M durante 3 min, e em seguida foi adicionada uma solução de 0,3% 

de peróxido de hidrogênio em água destilada. Após o desenvolvimento da cor, os cortes 

foram lavados por 6 vezes com PB 0,1 M. 

 

3.8.1.5 Montagem e desidratação das lâminas 

 

Os cortes foram colocados sobre lâminas de vidro gelatinizadas e mantidos por 

aproximadamente 24 h em uma placa de aquecimento a 37 ºC, para uma melhor adesão 

dos cortes nas lâminas. Em seguida, as lâminas foram mantidas por 5 min em água 

destilada e mergulhadas em uma solução de tetróxido de ósmio a 0,05% por 

aproximadamente 15 s, para intensificação da marcação. Logo após, as lâminas foram 

submetidas a uma bateria de desidratação, que consiste em uma série de concentrações 

crescentes de álcoois e por um solvente clareador (xilol, Labsynth, Diadema, SP, Brasil), 



50 
 

com duração de 5 min para cada estágio. As lâminas foram cobertas com lamínulas 

usando Permount (Thermo Fisher Scientific Inc.) como meio de montagem. 

 

3.8.2 Análise microscópica, obtenção das imagens digitais e quantificação 

 

As imagens digitalizadas das regiões do HC (CA1, CA3, Giro denteado) e ED foram 

obtidas através da câmera digital Nikon DXM 1200c (Nikon, Melville, NY, EUA) acoplada 

ao microscópio de luz Aristoplan (Leitz, Wetzlar, Alemanha). Através do programa de 

análises computadorizado ACT-1 (Nikon), as quantidades de células marcadas foram 

contadas manualmente. As regiões encefálicas foram identificadas de acordo com o atlas 

de Franklin e Paxinos (2008), e no mínimo 6 cortes de cada região foram analisados. 

Infelizmente, não foi possível realizar a contagem na região do CPF, porque não foram 

achados cortes suficientes para as análises nos animais experimentais. Para o ED a 

contagem foi realizada numa área de aproximadamente 580 mm2 (0,88 mm de largura, 

0,66 mm de altura) e para as regiões do HC, 512 mm2 (0,8 mm de largura, 0,64 mm de 

altura). 

 

3.9 Quantificação proteica da nNOS por imunotransferência 

 

3.9.1 Anticorpos 

 

Foram utilizados anticorpos primários para a marcação de nNOS (31030, lote #14, 

anticorpo policlonal produzido em coelho, BD – Transduction Laboratories, Lexington, KY, 

EUA) e β-actina (sc-47778, lote # D0213, anticorpo monoclonal produzido em 

camundongo, Santa Cruz Biotechnology, Dallas, TX, EUA). O anticorpo 31030 se liga 

aos aminoácidos 1095-1289 da enzima nNOS, presente nas três principais isoformas da 

nNOS (α, β, γ), sendo capaz de reconhecê-las em camundongos (Coers et al., 1998). Os 

anticorpos secundários foram: de cabra anti-coelho conjugado com HRP (sc-2004, lote # 

E1012, Santa Cruz Biotechnology) e de cabra anti-camundongo conjugado com HRP (sc-

2005, lote # B0513, Santa Cruz Biotechnology). 
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3.9.2 Extração e quantificação de proteínas 

 

Os tecidos (CPF, HC, ED) foram descongelados e homogeneizados (Ultra-Turrax 

T10, Staufen, IKA, Alemanha) em 150 μL de tampão de lise (tampão RIPA: 150 mM NaCl, 

5 mM EDTA, 1% Triton, 1% sodium deoxycholate, 0,1% SDS, 1 M Tris-HCl pH=7,6, dH2O 

para 100 mL) contendo coquetel de inibidores de proteases e fosfatases (1:1000, 

Promega, Madison, WI, EUA). As amostras homogeneizadas foram centrifugadas a 

13.000 g por 15 min à 4 °C, e os sobrenadantes foram coletados e armazenados a -80 

°C até utilização posterior. As concentrações de proteínas foram determinadas através 

do kit Pierce BCA Protein Assay (Thermo Scientific Inc.). 

 

3.9.3 Imunotransferência (Western Blot) 

 

Os procedimentos foram realizados como descrito por Alves-dos-Santos (2014) 

com algumas modificações. 

 

3.9.3.1 Preparação das amostras 

 

Vinte microgramas de proteína de cada amostra foram ajustadas para um volume 

total de 20 μL com água deionizada e tampão Laemmli (65.8 mM Tris-HCl, pH 6.8, 2.1% 

SDS, 26.3% glicerol, 0.01% azul de bromofenol) contendo ditiotreitol (350 mM) (Bio-Rad, 

Hercules, CA, EUA). A seguir, as amostras foram aquecidas a 95 °C e aplicadas em géis 

pré-moldados de SDS - poliacrilamida #456-8123 (Bio-Rad). 

 

3.9.3.2 Corrida das amostras no gel 

 

Os géis foram submetidos à eletroforese em tampão de corrida (25 mM Tris-base, 

192 mM glicina, 20% SDS) por aproximadamente 40 min a 100 Volts e 20 min a 200 

Volts.  
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3.9.3.3 Transferência das proteínas 

 

As proteínas separadas e contidas nos géis foram transferidas para membranas de 

fluoreto de polivinilideno (PVDF), utilizando o sistema Trans-Blot Turbo (Bio-Rad). 

 

3.9.3.4 Bloqueio, incubação e revelação das membranas  

 

As membranas foram bloqueadas em tampão TTBS (20 mM Tris- base, 137 mM 

NaCl,1% Tween® 20, pH 7,4) contendo 5% de leite em pó (Molico, Nestlé®, São Paulo, 

SP, Brasil), durante 4 h à temperatura ambiente e sob agitação constante. Após o 

bloqueio, as membranas foram incubadas durante a noite à 4 °C em 5 mL de tampão 

TTBS contendo 5% leite em pó e anticorpo contra nNOS (1:1000). As membranas foram 

então lavadas 6 vezes por 10 min em TTBS, sendo então incubadas por 1 h e 45 min 

com o anticorpo secundário adequado (1:4000), em 5 mL de tampão TTBS contendo 5% 

de leite em pó. Após mais 6 lavagens, foi adicionado o substrato de quimioluminescência 

Clarity Western ECL Substrate (Bio-Rad). Em seguida, a visualização e fotografia das 

bandas foram realizadas em um transiluminador Image Quant 300 (GE Health Care, 

Chicago, IL, EUA) em filtro para luz visível.  

 

3.9.3.5 Incubação e revelação das membranas com anticorpo β-actina 

 

As mesmas membranas foram incubadas com anticorpo primário β-actina (1:1000) 

para a normalização da quantidade de proteína de cada amostra, seguindo o mesmo 

protocolo acima. A quantificação da densidade óptica das bandas foi realizada utilizando 

o software Image Quant (GE HealthCare), normalizando-se os valores de densidade 

óptica da nNOS de interesse pelos valores de densidade óptica da β-actina. 
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3.10 Quantificação dos resíduos proteicos de nitrotirosina por Slot blot 

 

A quantificação dos resíduos proteicos de nitrotirosina foi realizada nos 

homogenatos encefálicos através da análise de Slot blot. Para tal, foram utilizados os 

homogenatos proteicos descritos na seção 3.9, animais da série 1, diluídos em tampão 

Tris 50 mM, contendo PMSF 1 mM a uma concentração de 12,5 mg/mL. 

 

3.10.1 Preparação da membrana de nitrocelulose e aplicação das amostras 

 

A membrana de nitrocelulose foi umedecida em solução TBS e posicionada no 

sistema slot blot (Bio-Rad) utilizando-se vácuo. A seguir, 200 µL das amostras (contendo 

2,5 μg de proteínas) foram aplicadas na membrana, novamente utilizando-se vácuo. A 

membrana foi retirada do sistema, corada com solução de vermelho de Ponceau e 

fotografada, com a finalidade de ser usada como um controle interno da quantidade de 

proteína aplicada de cada amostra. O bloqueio de sítios inespecíficos foi realizado 

através da incubação da membrana com uma solução de caseína (0,2% em TTBS) por 

uma hora, sob agitação contínua. 

 

3.10.2 Incubação no anticorpo primário 

 

Após o período de bloqueio, a membrana foi incubada com o anticorpo primário anti-

nitrotirosina (#05-223, lote 2020537, anticorpo monoclonal produzido em camundongo, 

Merck Millipore, HD, Alemanha), na diluição de 500 ng/mL em TTBS, durante 16 h sob 

agitação contínua, a 18 °C. A membrana foi lavada com TTBS e incubada com o anticorpo 

secundário de coelho anti-camundongo, feito em cabra, conjugado com HRP (Bio-Rad) 

na diluição de 1:5000 em TTBS, por 2 h em temperatura ambiente. Posteriormente elas 

foram lavadas com TBS e submetidas à revelação. 
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3.10.3 Revelação e quantificação 

 

As membranas foram incubadas com 2 mL de reagente quimioluminescente do tipo 

ECL durante 1 min (Super Signal West Pico, Thermo Scientific Inc.) e a captação dos 

sinais de quimioluminescência foi feita no sistema Image Lab (Bio-Rad). As intensidades 

das bandas foram quantificadas por densitometria, empregando-se o programa que 

acompanha o sistema de aquisição de imagens. Os resultados foram expressos como 

variação percentual em relação ao grupo controle. 

 

3.11 Análise da atividade enzimática da nNOS 

 

A análise da atividade de NOS presente nas estruturas cerebrais dos animais da 

série 4 foi realizada conforme descrito por Bredt e Snyder (1990), a qual está baseada 

na conversão da [3H] L-arginina para [3H] L-citrulina. 

 

3.11.1 Preparação de amostras 

 

As amostras encefálicas foram homogeneizadas em 250 µL de tampão de 

incubação (Tris-HCl 50 mM, pH 7,4 contendo 1 mM de PMSF, 1 mM de L-citrulina) em 

homogeneizador do tipo Polytron (Marconi, São Paulo, SP, Brasil).  

 

3.11.2 Reação enzimática 

 

Cinquenta µL do homogenato foram incubados na presença de NADPH (1 mM), 

CaCl2 (2 mM) e 10 μM de L-arginina contendo 100.000 cpm de [2,3,4,5-3H] L-arginina 

mono hidrocloreto (Perkin Elmer, Waltham, MA, EUA), em um volume final de 100 μL, a 

temperatura ambiente (25-27 °C) durante 30 min. Todos os reagentes foram preparados 

em tampão de incubação (sem PMSF, L-citrulina). Após este período, a reação foi 

interrompida pela adição de 1 mL de tampão HEPES 20 mM, pH 5,4, contendo 1 mM de 

EGTA e 1 mM de EDTA. Os tubos foram centrifugados (5 min a 10.000 g) e os 

sobrenadantes (fração citosólica), aplicados em colunas (Poly Prep Chromatography, 
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Bio-Rad) contendo 0,6 mL de resina de troca iônica (tipo aniônica forte, Dowex AG 50X-

8, Sigma Aldrich). 

 

3.11.3 Leitura das contagens 

 

Os eluatos foram recolhidos em frascos de vidro apropriados. As colunas foram 

lavadas com 1 mL adicional de tampão HEPES, sendo estes eluatos combinados aos 

anteriores. Foram adicionados 10 mL de líquido de cintilação (Hisafe 3, Perkin Elmer) e 

a radioatividade (partículas β) foi quantificada no espectrômetro de cintilação (Cintilador 

Tri-Carb 2800 TR, Perkin Elmer). As contagens foram corrigidas por subtração do 

“branco”. 

 

3.11.4 Quantificação da atividade enzimática 

 

As contagens por minuto (cpm) obtidas das amostras foram relacionadas à atividade 

total (frasco que recebeu somente a [2,3,4,5-3H] L-arginina mono hidrocloreto) e se 

encontra descrita na fórmula 1. 

 

Fórmula 1: Cálculo da atividade enzimática da nNOS 

 

           

 

Assim, 1000 representa a quantidade de L-arginina adicionada à mistura de 

incubação (em pmoles) e 30 é o tempo de incubação (em min). 

 

Para cada ensaio, controles farmacológicos das atividades enzimáticas foram 

realizados em paralelo. Esses consistem na omissão do CaCl2 e adição de 1 mM de 

EGTA no meio de incubação (a fim de caracterizar o tipo de NOS), bem como na adição 

de 1 mM de L-NAME (inibição específica para as NOS). O conteúdo de proteínas foi 

determinado pelo método de Bradford (1976), através do kit comercial (Bio-Rad). A 
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atividade da NOS foi expressa como pmoles de L-citrulina produzidos por min e por mg 

de proteína. 

 

3.12 Determinação das concentrações séricas dos metabólitos de NO 

 

O método de quantificação dos NOx em amostras de soro foi realizado conforme 

Muscará e de Nucci (1996) com modificações. O método baseia-se em duas reações: 1) 

redução de NO3
- para NO2

- em uma coluna preenchida com cádmio e recoberta com 

cobre e; 2) formação do composto diazona na presença do reagente de Griess com leitura 

de absorbância a 540 nm. Todos os materiais utilizados (tubos, ponteiras, eppendorfs) 

foram lavados com H2O Mili-Q para evitar contaminação do meio. 

 

3.12.1 Preparação das amostras:  

 

As amostras foram diluídas em H2O Milli-Q (1:5, em um volume total de 300 μL) e em 

seguida desproteinizadas por centrifugação em microtubos contendo filtros de 5 kDa 

(Fisherbrand, Waltham, MA, EUA), previamente lavados por 2 vezes com H2O Milli-Q, a 

5.000 g por 30 min a 4 °C. 

 

3.12.2 Preparação do Cádmio: 

 

O cádmio (Cd) foi preparado agitando-se uma mistura de 1,5 g de Cd (Sigma 

Aldrich) em pó com 10 mL de H2O Milli-Q e 60 mL de CuSO4.5H2O (Sigma Aldrich) a 0,5 

%, por 10 min. Em seguida, após decantação do Cd, o sobrenadante foi descartado. O 

Cd decantado foi lavado por 3 vezes com H2O Milli-Q, por 1 vez com solução de HCl 1 M 

e por 2 vezes com H2O Milli-Q novamente. Ao final, o Cd foi ressuspendido em 50 mL de 

tampão de ensaio, contendo NH4Cl (10%), Na2B4O7.10H2O (2%), Na2EDTA (0,1%) e 

CuSO4.5H2O (0,025%) (Sigma Aldrich). 
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3.12.3 Preparação das colunas de Cd:  

 

Colunas do tipo OASIS HLB Cartridge (Waters Corporation, Milford, MA, EUA) foram 

preparadas para receberem Cd, pipetando-se um volume de 500 μL das soluções a 

seguir: 1) H2O Milli-Q, 2) metanol, 3) 2 vezes H2O Milli-Q, 4) solução contendo Cd até 

preencher com 0,5 cm de Cd decantado, 5) tampão de ensaio contendo Cu2+. Uma pipeta 

de 10 mL foi utilizada para expulsar vagarosamente o volume das soluções aplicadas na 

coluna.  

 

3.12.4  Aplicação das amostras na coluna contendo Cd:  

 

Foram aplicados 200 µL de cada amostra em uma coluna de Cd, e o filtrado foi 

totalmente coletado em um microtubo limpo para posterior reação de Griess. A seguir, a 

coluna foi lavada por 2 vezes com H2O Milli-Q e procedeu-se novamente a colocação do 

tampão de ensaio contendo Cu2+ e a aplicação de uma nova amostra. Cada coluna foi 

usada para 20 amostras.  

 

3.12.5 Curva-padrão de NO3
- 

 

A curva-padrão foi preparada utilizando-se KNO3 (Sigma Aldrich) diluído em H2O 

Milli-Q nas concentrações de 200 a 0,2 μM. As diluições foram aplicadas na coluna 

contendo Cd. 

 

3.12.6 Reação de Griess: 

 

Cem μL de cada amostra, e das diversas concentrações da curva padrão, foram 

pipetadas em uma microplaca e 50 μL do reagente de Griess foram adicionados. O 

reagente de Griess foi preparado imediatamente antes da reação, através da mistura de 

volumes iguais de sulfanilamida 2% (Sigma Aldrich) e naftiletilamida 0,2% (Sigma Aldrich) 

em H3PO4 5% (Sigma Aldrich). Após 10 min em temperatura ambiente, a leitura da 

absorbância foi realizada em um leitor de microplaca (Espectramax Plus 384, Molecular 
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Devices Inc., Sunnyvale, CA, EUA) a 540 nm. Os resultados dos metabólitos de NO foram 

expressos em µM. 

 

3.13 Análise Estatística  

 

As análises estatísticas foram feitas utilizando-se o programa GraphPad Prism 

(versão 5.0, GraphPad Software, San Diego, CA, EUA). O teste de Kolmogorov-Smirnov 

foi utilizado para verificar a normalidade da distribuição. Para os dados que apresentaram 

distribuição normal, foram utilizados os testes t de Student (grupos controle, 

experimental), ANOVA seguida pelo teste de Tukey (grupos controle, suscetível, 

resiliente), ANOVA de 2 vias para medidas repetidas seguida pelo teste de Bonferroni 

(análises entre os grupos nos diferentes tempos) e o teste de Pearson (análises de 

correlação linear entre os dados dos animais dos diferentes grupos). Para os dados que 

não apresentaram distribuição normal, foram utilizados os testes de Mann-Whitney 

(grupos controle, experimental), Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn (grupos 

controle, suscetível, resiliente), e o teste de Spearman (análises de correlação linear entre 

os dados dos animais dos diferentes grupos). Para a avaliação conjunta dos parâmetros 

de latência e tempo de interação (teste de IS), estes dados foram transformados em 

escores através do método do z-escore, e somados para se obter uma pontuação geral 

representativa para cada animal. As diferenças foram consideradas significantes quando 

p<0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Ganho de peso dos animais após exposição ao estresse por subjugação 
social.  

 

Os animais foram pesados nos dias 5 (antes dos pareamentos) e 14 (24h depois do 

último pareamento). Os animais controle e experimental, das quatro séries em conjunto, 

apresentaram diferença estatística significante no peso final quando comparado com seu 

respectivo peso inicial (F(2;92)=2,80; ANOVA 2 vias seguido de Bonferroni, p<0,0001) 

(Fig.7a).  

Os animais controle e experimental, das quatro séries em conjunto, não 

apresentaram diferença significante no ganho de peso durante este período (teste t, 

p>0,05) (Fig. 7b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Figura 7 – Efeitos do estresse por subjugação social durante 10 dias em 
camundongos machos adolescentes sobre o peso corpóreo. 

 

a) Peso inicial e peso final dos animais das quatro séries experimentais 

 

 

b) Ganho de peso dos animais das quatro séries experimentais 

 

Peso inicial, final, e ganho de peso (g) dos camundongos machos adolescentes expostos 
ao estresse social. Dados representam a média ± EPM. (a) ANOVA de duas vias para 
medidas repetidas e Bonferroni, ++++p<0,0001 com relação ao seu respectivo grupo inicial. 
(b) Teste t p>0,05. 
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4.2 Comportamento de esquiva social no teste de Interação Social 

 

O teste de IS foi feito no 15º dia do protocolo, quando foram avaliados os 

comportamentos relacionados com a esquiva social. Os parâmetros analisados foram: a 

latência para a primeira interação e o tempo total de interação. Este teste foi realizado 

nas quatro séries. Os resultados referentes à série 2 não foram considerados devido a 

problemas técnicos durante a execução. Na série 3, alguns animais também foram 

excluídos à priori da análise pelos mesmos erros durante a execução. 

A análise foi feita em conjunto, considerando todos os animais da série 1 e série 4, 

somados a 4 animais controles e 7 animais experimentais da série 3. Os resultados 

referentes a 2 animais foram retirados por serem outliers (conforme teste de Grubbs, 

p<0,05).  

Os animais do grupo experimental não apresentaram diferença significante na 

latência para a primeira interação quando comparados com os animais do grupo controle 

(série 1, série 3, série 4) (Fig.8a) (p>0,05). No entanto, foi achada diferença significante 

no tempo total de interação entre os grupos (Fig.8b) (p<0,05).    
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Figura 8 – Latência para a primeira interação e tempo total de interação no teste de 
IS de camundongos machos adolescentes expostos ao estresse social por 10 dias. 

 

a) Latência para a primeira interação dos animais da série 1, série 3 e série 4 

em conjunto 

 

 

 

b) Tempo total de interação dos animais da série 1, série 3 e série 4 em 

conjunto 

 

 

 

Latência para a primeira interação e tempo total de interação dos camundongos machos 
adolescentes expostos ao estresse social. Dados representam a média ± EPM. (a) Mann-
Whitney (b) Teste t, *p<0,05. 
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Os parâmetros de IS social (latência, tempo total de interação) foram convertidos 

em escores através do método z-escore e somados para se obter uma pontuação final 

para cada animal. Desta forma, esta pontuação social representa a combinação da 

latência e tempo de interação. A pontuação social final apresentou diferença significante 

entre os animais dos grupos controle e experimental nas séries 1, 3 e 4 combinadas 

(Fig.9) (p<0,05).  

 

Figura 9 – Interação social de camundongos machos adolescentes expostos ao 
estresse social por 10 dias. 

 

 

Pontuação final para IS social por combinação da latência e tempo de interação (z-escore) 
dos animais das séries 1, 3 e 4. Dados representam a média ± EPM. Teste t, *p<0,05. 

 

Para a divisão dos subgrupos resiliente e suscetível utilizamos como critério o sinal 

da pontuação final no teste de z-escore. Os animais que obtiveram pontuação final 

positiva foram considerados resilientes, e os animais que obtiveram pontuação final 

negativa, suscetíveis. De acordo com o teste de IS, foram achados 21 animais suscetíveis 

(56,7%) e 16 animais resilientes (43,3%) ao estresse crônico social. 

O teste ANOVA mostrou diferença significante entre os grupos controle, suscetível 

e resiliente (F(2,54)=39,3, p<0,0001). Os animais do subgrupo suscetível apresentaram 

uma redução significante na pontuação final quando comparados com os animais do 

grupo controle e resiliente (Tukey, p<0,0001) (Fig.10). 
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Figura 10 – Interação social de camundongos machos adolescentes expostos ao 
estresse social por 10 dias. O grupo experimental foi dividido nos subgrupos 
resiliente e suscetível 

 

Pontuação final para IS por combinação da latência e tempo de interação (z-escore) dos 
animais das séries 1, 3 e 4. Dados representam a média ± EPM. ANOVA seguida por Tukey, 
****p<0,0001 com relação ao controle, ++++p<0,0001 com relação ao subgrupo resiliente. 

 

Assim, foram achados 9 animais suscetíveis e 7 resilientes na série 1; 5 animais 

suscetíveis e 2 resilientes na série 3; 7 animais suscetíveis e 7 resilientes na série 4 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Tabela de distribuição dos animais experimentais nos subgrupos 
suscetível e resiliente das séries 1, série 3 e série 4. 

 

  Série 1 Série 3 Série 4 Total % 

Suscetível 9 5 7 21 56,7% 

Resiliente 7 2 7 16 43,3% 

Total 16 7 14 37 100% 
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4.3 Comportamento anedônico no teste de PPS 1% 

 

A PPS foi calculada como a razão entre o consumo de sacarose e o consumo total 

de líquidos (consumo de sacarose + consumo de água) em porcentagem. 

A PPS basal (antes do protocolo de subjugação social) foi calculada através da 

média do consumo de sacarose e água entre os dias 3 e 4 nas quatro séries. O teste t 

de Student não mostrou diferença significante na PPS basal entre os animais controle e 

experimental nas quatro séries em conjunto (p>0,05) (Fig.11) 

 

Figura 11 – Preferência basal pela solução de sacarose a 1% em camundongos 
machos adolescentes dos animais das quatro séries em conjunto. 

 

 

Dados representam a média da PPS basal ± EPM. Teste t. 

 

Nos dias 11, 12, 13, 14 do protocolo foram calculados os efeitos da subjugação 

social sobre o consumo total de líquidos e a PPS nos animais das quatro séries 

experimentais. O teste t de Student não mostrou diferença significante no consumo total 

de fluidos entre os animais do grupo controle e experimental das quatro séries em 

conjunto (p>0,05) (Fig.12). 
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Figura 12 – Consumo total de líquidos em camundongos machos adolescentes 
expostos ao estresse social por 10 dias. 

 

 

Consumo de líquidos entre os dias 11-14. Dados representam a média ± EPM. Teste t. 

 

A PPS também foi avaliada nos animais das quatro séries experimentais em 

conjunto. Os valores dos 4 grupos controle foram normalizados obtendo-se assim valores 

de PPS corrigidos para cada animal experimental. O teste Mann-Whitney mostrou 

diferença significante na PPS entre os grupos controle (n=34) e experimental (n=60) das 

quatro séries (U=378, p<0,0001) (Fig.13).  

 

Figura 13 – Preferência pela solução de sacarose em camundongos machos 
adolescentes expostos ao estresse social por 10 dias das quatro séries em conjunto. 

 

 

 

A linha tracejada representa o valor da média – 2DP (desvios-padrão) do grupo controle e 
permite visualizar a separação dos subgrupos resiliente e suscetível no grupo experimental. 
Média da PPS nos dias 11-14. As linhas tracejadas representam a média ± EPM. Mann-
Whitney, ****p<0,0001. 
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Como critério de divisão para determinar os subgrupos suscetível e resiliente foi 

utilizado o valor 83,17% (= média – 2DP do grupo controle). De acordo com o teste de 

PPS, 30 animais foram classificados como suscetíveis (50,0%) e 30 animais como 

resilientes (50,0%) ao estresse de subjugação social. O teste de Kruskal-Wallis mostrou 

diferença significante entre os grupos controle, resiliente e suscetível (H=61,99, gl=2, 

p<0,0001). Os animais suscetíveis apresentaram redução na PPS quando comparados 

aos controles e resilientes (Dunn, p<0,0001). No entanto, não foram observadas 

diferenças entre animais resilientes e controles (Dunn, p >0,05) (Fig.14). 

 

Figura 14 – Preferência pela solução de sacarose 1% de camundongos machos 
adolescentes expostos ao estresse social por 10 dias das quatro séries em conjunto. 
O grupo experimental foi dividido nos subgrupos resiliente e suscetível. 

 

 

Linha tracejada representa o valor da média – 2DP da PPS nos dias 11-14 do grupo 
controle, e separa o grupo experimental nos subgrupos resiliente e suscetível. Dados 
representam a média ± EPM. Kruskal-Wallis seguido por Dunn, ****p<0,0001 com relação 
ao controle, ++++p<0,0001 com relação ao resiliente. 

 

Assim, na série 1 foram achados 9 animais suscetíveis e 7 resilientes; na série 2, 8 

animais suscetíveis e 6 resilientes; na série 3, 9 animais suscetíveis e 7 resilientes; e na 

série 4, 4 animais suscetíveis e 10 resilientes (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Tabela de distribuição dos animais experimentais nos subgrupos 
suscetível e resiliente das séries 1, série 2, série 3 e série 4. 

 

 Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Total % 

Suscetível 9 8 9 4 30 50,0% 

Resiliente 7 6 7 10 30 50,0% 

Total 16 14 16 14 60 100% 

 

Para as análises moleculares foram considerados os grupos controle, resiliente e 

suscetível de acordo com a PPS conforme descrito anteriormente.   

Para entender melhor sobre resiliência e suscetibilidade ao estresse social, 

verificamos se os animais resilientes no teste de PPS eram os mesmos resilientes 

identificados no teste de IS. Essas análises também foram feitas para os animais 

suscetíveis.  No total, foram analisados 37 animais experimentais que passaram por 

ambos os testes (série 1, série 3, série 4). 

A distribuição dos animais suscetíveis e resilientes identificados na IS foi analisada 

sobre a classificação de resiliência/suscetibilidade no PPS. Desta forma, foi observado 

que 30% (n=11) dos camundongos expostos à subjugação social prolongada 

apresentaram tanto anedonia quanto esquiva social, enquanto que 24% (n=9) foram 

totalmente resilientes (Fig.15). 
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Figura 15 – Distribuição dos animais suscetíveis e resilientes identificados no teste 
de PPS e no teste de IS das séries 1, 3 e 4. 

 

Diagrama mostrando a distribuição dos animais suscetíveis e resilientes identificados no 
teste de IS sobre a resiliência/suscetibilidade no teste de PPS. U: universo (número total de 
animais), Sus: suscetível, Res: resiliente, PPS: teste de preferência por sacarose 1%, IS: 
teste de interação social.  

 

Adicionalmente, os animais classificados como resilientes ou suscetíveis em ambos 

os testes foram analisados. Os animais totalmente resilientes representaram 47% dos 

animais resilientes à anedonia e 56% dos animais resilientes à esquiva social (Fig.16a). 

Por outro lado, os animais totalmente suscetíveis representaram 61% dos animais 

suscetíveis no teste de PPS e 52%, no teste de IS (Fig.16b). 
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Figura 16 – Análise dos animais resilientes e suscetíveis classificados em ambos 
os testes (PPS, IS). 

 

a) Número de animais resilientes nos testes de PPS, IS e em ambos.  

 

b) Número de animais suscetíveis nos testes de PPS, IS e em ambos. 

 

Diagrama de Venn-Euler mostrando os animais (a) resilientes e (b) suscetíveis identificados 
em ambos os testes (PPS, IS). U: universo (número total de animais). 
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Verificamos se os comportamentos de PPS e IS apresentavam-se correlacionados 

nos animais de cada um dos 3 grupos. Consideramos para a análise do grupo controle, 

os camundongos com pontuação social > 0 e com PPS > 83,17% (n=13). Nos grupos 

experimentais, analisamos os resultados dos camundongos identificados como 

resilientes (n=9) e suscetíveis (n=11) em ambos os testes comportamentais.  

Estes parâmetros não apresentaram correlação significante nos animais do grupo 

controle (Pearson, p=0,93, r=-0,02) (Fig.17a), resiliente (Pearson, p=0,49, r=0,26) 

(Fig.17b) e nos animais do grupo suscetível (Spearman, p=0,83, ρ=-0,08) (Fig.17c). 
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Figura 17 – Análises de correlação entre os valores de PPS e a pontuação social 
de camundongos machos adolescentes expostos ao estresse social por 10 dias.  

 

a) Controle 

 

 

b) Resiliente 

 

 

c) Suscetível 

 

 

A linha representa a regressão dos dados apresentados. (a) e (b): Pearson, (c): Spearman. 
 

p=0,93, r=-0,02 

p=0,49, r=0,26 

p=0,83, ρ=-0,08 



73 
 

4.4 Quantificação da expressão gênica da nNOS por qPCR 

 

A expressão dos transcritos do gene ciclofilina A (Ppia) não diferiu entre os grupos 

controle, resiliente e suscetível nas três áreas estudadas (HC: F(2,22)=1,71; CPF: 

F(2,22)=0,95; ED: F(2,22)=1,01; p>0,05 para todas) (Tabela 4), validando-o como gene 

normalizador em nosso estudo.  

 

Tabela 4 – Quantidade de transcritos do gene da ciclofilina A (Ppia) 

Os dados foram normalizados em relação ao grupo controle e representam a média 

± EPM 

 

A expressão dos transcritos da Nos1 dos animais dos grupos controle, resiliente e 

suscetível foi quantificada por qPCR no CPF, HC e ED. A ANOVA mostrou diferença 

significante entre os grupos controle, resiliente e suscetível nas três regiões cerebrais 

estudadas (CPF: F(2,21)=3,5, p<0,05; HC: F(2,21)=5,9, p<0,01; ED: F(2,22)=5,9, p<0,01). Os 

animais do subgrupo resiliente apresentaram uma diminuição significante nos níveis do 

transcrito no CPF quando comparados com os animais do grupo controle (Tukey, p<0,05) 

(Fig.18a). No HC, os animais do subgrupo resiliente apresentaram diminuição 

significante nos níveis de transcrito comparada com os animais do grupo controle e 

resiliente (Tukey, p<0,05 para ambos) (Fig.18b). No ED, os animais dos subgrupos 

resiliente e suscetível apresentaram diminuição significante nos níveis de transcrito 

comparado com os animais do grupo controle (Tukey, p<0,05 para ambos) (Fig.18c).  

Área Grupo 
Gene 
Ppia 

Córtex pré-frontal 
Controle 

Resiliente 
Suscetível 

1,00 ± 0,07 
1,16 ± 0,05 
1,09 ± 0,06 

Hipocampo 
Controle 

Resiliente 
Suscetível 

1,00 ± 0,07 
1,12 ± 0,05 
1,10 ± 0,06 

Estriado dorsal 
Controle 

Resiliente 
Suscetível 

1,00 ± 0,06 
1,01 ± 0,09 
0,90 ± 0,10 
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Figura 18 – Efeito do estresse por derrota social durante 10 dias em camundongos 
machos adolescentes sobre a expressão gênica da enzima nNOS no CPF, HC e no 
ED por qPCR. 

 

a) Córtex pré-frontal                              b) Hipocampo 

       

 

c) Estriado dorsal 

 

 

A quantidade de transcritos da Nos1 foi normalizada pela quantidade de transcritos da Ppia. 

Os resultados finais foram normalizados em relação ao grupo controle e representam a 

média ± EPM. ANOVA seguida por Tukey, *p<0,05 com relação ao controle, +p<0,05 com 

relação ao suscetível. 

  

Os valores de PPS e os valores normalizados do transcrito da Nos1 nas três área 

cerebrais foram estudados através de análises de correlação. No CPF, estes parâmetros 

não apresentaram uma força de correlação significante nos animais dos três grupos no 

teste de Pearson (controle: r=-0,40, p=0,28 (Fig.19a); resiliente: r=-0,67, p=0,14 

(Fig.19b); suscetível: r=0,32, p=0,77 (Fig.19c)). O mesmo ocorreu no HC (controle, r=-

0,30, p=0,44 (Fig.19d); resiliente: r=0,24, p=0,63 (Fig.19e); suscetível: r=0,03, p=0,94 
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(Fig.19f)). Por outro lado, enquanto no ED os animais controle não apresentaram 

correlação significante nestes parâmetros (r=-0,08; p=0,81) (Fig.19g), esta foi encontrada 

tanto nos animais do subgrupo resiliente (r=-0,76; p=0,03) (Fig.19h), quanto nos animais 

do subgrupo suscetível (r=0,71; p=0,03) (Fig.19i). As análises de correlação entre a 

pontuação social final e os valores normalizados do transcrito da Nos1 não foram 

realizadas devido ao baixo número amostral utilizado no teste de IS.  
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Figura 19 – Análises de correlação entre os valores de PPS e os valores 
normalizados do transcrito da nNOS de camundongos machos adolescentes 
expostos ao estresse social por 10 dias. 

 

          Controle Resiliente Suscetível 

Córtex pré-

frontal 

a) 

 
r=-0,40, p=0,28 

b) 

 
r=-0,67, p=0,14 

c) 

 
r=0,32, p=0,77 

Hipocampo 

d) 

 

r=-0,30, p=0,44 

e) 

 

r=0,24, p=0,63 

f) 

 

r=0,03, p=0,94 

Estriado 

dorsal 

g) 

 

r=-0,08, p=0,81 

h) 

 

r=-0,76; p=0,03 

i) 

 

r=0,71; p=0,03 

 

A linha representa a regressão dos dados apresentados. Todos: Pearson. 
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4.5 Análise da distribuição proteica da nNOS por imuno-histoquímica 

 

Os cortes cerebrais provenientes dos animais da série 2 foram utilizados para a 

padronização da técnica e para a análise da nNOS. As quantidades de neurônios nNOS-

IR (imunorreativo para nNOS) no HC e no ED foram estudadas, no entanto, no CPF, a 

análise não foi realizada porque não obtivemos quantidades suficientes de cortes da 

área. No teste do controle negativo (sem o anticorpo primário anti-nNOS), não foram 

encontrados neurônios marcados nas áreas estudadas dos animais dos três grupos.   

 

4.5.1. Análise da distribuição proteica da nNOS no hipocampo 

 

As regiões ventral (HCv) (Fig.20a) e dorsal (HCd) (Fig.20b) do hipocampo tiveram 

seus limites identificados através de Franklin e Paxinos (2008). Na área CA3 destas duas 

regiões, identificamos neurônios nNOS-IR moderadamente marcados, sendo estes de 

tamanho médio e pequeno. No entanto, nas áreas do giro denteado (GD) e CA1, os 

neurônios apresentaram marcação pouco intensa e em quantidades escassas.  Portanto, 

somente os neurônios nNOS-IR da área CA3 de ambas regiões (HCd, HCv) foram 

quantificados nos animais dos 3 grupos experimentais. 
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Figura 20 – Imagens digitais de cortes coronais (30 µm) da região do hipocampo 
dorsal e ventral de camundongos machos adolescentes submetidos ao modelo de 
subjugação social. Os cortes foram processados para imuno-histoquímica para a 
detecção da enzima nNOS. Células nNOS-IR em preto. Aumento de 10 X. 

 

a) Hipocampo dorsal  

 

 Giro denteado CA1 CA3 

C 

   

R 

   

S 
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b) Hipocampo ventral  

 

 Giro denteado CA1 CA3 

C 

   

R 

   

S 

   

 

C: controle, R: resiliente, S: suscetível. Neurônios nNOS-IR se encontram dentro dos 
círculos desenhados nas imagens digitais.  
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As quantidades de neurônios nNOS-IR no CA3 apresentavam-se significantemente 

diferentes entre os animais do grupo controle, resiliente e suscetível no HCd (H=6,9, gl=2, 

p<0,05) e no HCv (F(2,11)=9,05; p<0,01). A média de neurônios nNOS-IR nos animais 

resilientes era menor quando comparada com os animais do grupo controle, tanto no HCd 

(Dunn, p<0,05) (Fig.21a), quanto no HCv (Tukey, p<0,01), bem como quando comparada 

com os animais do grupo suscetível no HCv (Tukey: p<0,05) (Fig.21b) 

 

Figura 21 – Efeito do estresse por derrota social durante 10 dias em camundongos 
machos adolescentes sobre a distribuição proteica da enzima nNOS na região CA3 
do HCd e HCv por imuno-histoquímica. 

 

a)  Região CA3 do HCd 

 

 

b) Região CA3 do HCv 

 

 

Dados representam a média ± EPM. (a) Kruskal-Wallis seguido por Dunn, *p<0,05 com 
relação ao controle. (b) ANOVA seguido por Tukey, **p<0,01 com relação ao controle, 
+p<0,05 com relação ao suscetível. 
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Os valores de PPS e o número de neurônios nNOS-IR encontrados no CA3 foram 

estudados em análises de correlação. No HCd, estes parâmetros não apresentaram 

correlação forte no teste de Pearson nos três grupos (controle: r=0,54, p=0,34 (Fig.22a); 

resiliente: r=0,17, p=0,82 (Fig.22b); suscetível: r=0,70, p=0,14 (Fig.22c)). 

 

Figura 22 – Análises de correlação entre os valores de PPS e o número de 
neurônios nNOS-IR na região CA3 do HCd de camundongos machos adolescentes 
expostos ao estresse social por 10 dias. 

 

a) Controle 

 

b) Resiliente 

  

c) Suscetível 

 

 

A linha representa a regressão dos dados apresentados. Todos: Pearson 

 

r=0,54, p=0,34 

r=0,17, p=0,82 

r=0,70, p=0,14 
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Da mesmo modo, no HCv, também não foi achada uma correlação forte entre os 

valores da PPS e o número de neurônios nNOS-IR no teste de Pearson (controle: r=-

0,03, p=0,95 (Fig.23a); resiliente: r=-0,77, p=0,22 (Fig.23b)) e no teste de Spearman 

(suscetível: ρ=0,54, p=0,29 (Fig.23c)). 

 

Figura 23 – Análises de correlação entre os valores de PPS e o número de 
neurônios nNOS-IR na região CA3 do HCv de camundongos machos adolescentes 
expostos ao estresse social por 10 dias. 

 

a) Controle 

  

b) Resiliente 

 

c) Suscetível 

  

A linha representa a regressão dos dados apresentados. (a) e (b): Pearson, (c): Spearman. 

 

r=-0,03, p=0,95 

r=-0,77, p=0,22 

ρ=0,54, p=0,29 
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As análises de correlação entre os dados obtidos no teste de IS e o número de 

neurônios nNOS-IR no HC não foram realizados porque os animais utilizados nesta 

análise molecular não foram considerados para o teste de IS devido aos problemas 

comentados anteriormente.  

 

4.5.2 Análise da distribuição proteica da nNOS no estriado dorsal  

 

Os neurônios nNOS-IR no ED apresentaram uma marcação forte, sendo estes de 

tamanhos grandes e médios (Fig.24). A quantidade de neurônios nNOS-IR apresentava-

se significantemente diferente entre os animais dos grupos controle, resiliente e 

suscetível (F(2;13)=6,36, p<0,01). Os animais do subgrupo suscetível apresentaram um 

aumento significante de neurônios nNOS-IR comparados com os animais dos grupos 

controle e resiliente (Tukey, p<0,05 para cada) (Fig.25). 
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Figura 24 – Imagens digitais de cortes coronais (30 µm) da região do ED de 
camundongos machos adolescentes submetidos ao modelo de subjugação social. 
Os cortes foram processados para imuno-histoquímica para a detecção da enzima 
nNOS. Células nNOS-IR em preto. Aumento de 10 X.  

 

 

 

 

Neurônios nNOS-IR se encontram dentro dos círculos desenhados nas imagens digitais. 

 

 

 

Controle 

Resiliente 

Suscetível 
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Figura 25 – Efeito do estresse por derrota social durante 10 dias em camundongos 
machos adolescentes sobre a distribuição proteica da enzima nNOS no ED por 
imuno-histoquímica. 

 

 

Dados representam a média ± EPM. ANOVA seguido por Tukey. *p<0,05 com relação ao 
controle; $p<0,05 com relação ao resiliente. 

 

Os valores de PPS e o número de neurônios nNOS-IR encontrados no ED foram 

estudados em análises de correlação. No teste de Pearson, estes parâmetros não 

apresentaram uma correlação forte nos animais dos três grupos (controle: r=-0,27, 

p=0,61 (Fig.26a); resiliente: r=0,80, p=0,10 (Fig.26b); suscetível: r=0,37, p=0,53 

(Fig.26c)). 
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Figura 26 – Análises de correlação entre os valores de PPS e o número de 
neurônios nNOS-IR no ED de camundongos machos adolescentes expostos ao 
estresse social por 10 dias. 

 

a) Controle 

 

b) Resiliente 

 

c) Suscetível 

 

 

A linha representa a regressão dos dados apresentados. (a), (b) e (c): Pearson 

 

A análise de correlação entre os dados obtidos no teste de IS e o número de 

neurônios nNOS-IR no ED não foi realizada pelas razões explicadas anteriormente. 

 

r=-0,27, p=0,61 

r=0,80, p=0,10 

r=0,37, p=0,53 
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4.6 Análises de quantificação proteica da nNOS por imunotransferência (Western 
Blot) 

 

Os análises de expressão proteica por imunotransferência foram realizadas no HC, 

CPF e ED dos animais da série 1. Não foi observada diferença estatística significante na 

expressão proteica da nNOS normalizada para a expressão da β-actina entre os animais 

do grupo controle, suscetível e resiliente no CPF (F(2,15)=0,48, p>0,05) (Fig.27a), no HC 

(F(2,15) =1,53, p>0,05) (Fig.27b) e no  ED (F(2,15)=0,47, p>0,05) (Fig.27c). 

 

Figura 27 – Efeito do estresse por derrota social durante 10 dias em camundongos 
machos adolescentes sobre a expressão proteica da enzima nNOS no CPF, HC e 
ED por imunotransferência. 

 

a) Córtex pré-frontal                        b) Hipocampo    

                        

 

         c)  Estriado dorsal                                 

               

 

Dados representam a média ± EPM. (a), (b) e (c): ANOVA. 
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Figura 28 – Padrão das bandas usando o anticorpo para nNOS (31030) e β-actina 
(sc-47778) no CPF. 

  

 

 

 

 

C: animal controle, R: animal resiliente, S: animal suscetível. 

 

4.7 Análise dos resíduos proteicos de nitrotirosina por slot blot 

 

As análises de quantificação dos resíduos proteicos de nitrotirosina (3-nitrotirosina) 

foram realizadas somente no HC dos animais da série 1. Esta região cerebral foi 

selecionada por ser uma área vulnerável ao estresse oxidativo (Chen et al., 2015) e ter 

amostras em quantidades suficientes para esta análise, o que não ocorreu com o CPF e 

ED.   

A quantidade de 3-nitrotirosina normalizada não apresentou diferença significante 

entre os animais dos grupos controle, resiliente e suscetível (F(2,15)=3,08, p>0,05) 

(Fig.29). 
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Figura 29 – Efeito do estresse por derrota social durante 10 dias em camundongos 
machos adolescentes sobre a nitração de proteínas no HC quantificada por slot blot. 

 

 

Dados representam a média ± EPM. ANOVA. 

 

Figura 30 – Figura representativa do slot blot, teste utilizado para a quantificação 
da expressão de resíduos de 3-nitrotirosina em proteínas de homogenatos de HC 
de camundongos machos adolescentes expostos ao estresse social prolongado.  

 

 

3-NT: resíduos de 3-nitrotirosina em proteínas; Ponceau: proteínas totais; C: animais 
controle, Res: animais resilientes, Sus: animais suscetíveis; BSA: albumina sérica bovina, 
NTBSA(+): albumina sérica bovina nitrada. 

 

 

 

 

 



90 
 

4.8 Análise da atividade enzimática da nNOS  

 

A atividade enzimática da NOS (dependente, independente de cálcio) foi analisada 

no CPF, HC e ED dos animais da série 4. O método foi baseado na conversão da [3H] L-

Arg para [3H] L-citrulina (Bredt, Snyder, 1990). A atividade enzimática estudada no 

presente trabalho corresponde à fração citosólica das células.  

Na análise da atividade citosólica da NOS dependente de cálcio não foi observada 

diferença significante entre os animais dos três grupos no CPF (Fig.31a) (F(2,12)=1,25, 

p>0,05) e no HC (Fig.31b) (F(2,12)=0,81, p>0,05). No entanto, no ED, esta atividade 

enzimática foi diferente entre os animais dos três grupos (F(2,12)=5,89, p<0,01). Análise 

post hoc mostrou que os animais resilientes apresentaram uma diminuição significante 

quando comparados com os animais do grupo controle (Tukey, p>0,05) (Fig.31c).  
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Figura 31 – Efeito do estresse por derrota social durante 10 dias em camundongos 
machos adolescentes sobre a atividade enzimática citosólica da NOS dependente 
de cálcio no CPF, HC e ED. 

            

a) Córtex pré-frontal                          b) Hipocampo 

                          

 
c) Estriado dorsal 

 

              

Dados representam a média ± EPM. (a), (b) e (c): ANOVA seguida por Tukey: *p<0,05 com 
relação ao controle. 

 

Na análise da atividade citosólica da NOS cálcio-independente não foi observada 

diferença significante entre os animais do grupo controle, suscetível e resiliente no CPF 

(F(2,12)=0,12, p>0,05) (Fig.32a), no HC (F(2,12)=0,77, p>0,05) (Fig.32b) e no ED 

(F(2,12)=0,84, p>0,05) (Fig.32c). 

 

 

 

* 
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Figura 32 - Efeito do estresse por derrota social durante 10 dias em camundongos 
machos adolescentes sobre a atividade enzimática citosólica da NOS independente 
de cálcio no CPF, HC e ED. 

         

a) Córtex pré-frontal                          b) Hipocampo 

                    

 

 c) Estriado dorsal 

 

Dados representam a média ± EPM. (a), (b) e (c): ANOVA. 

 

4.9 Concentração dos metabólitos séricos de NO (NOx) 

 

A figura 33 apresenta a concentração dos NOx dos animais da série 3. Teste de 

Kruskal-Wallis mostrou diferença significante nos valores séricos dos NOx entre os 

animais três grupos (H=6,478, gl=2, p<0,05). Os animais do subgrupo resiliente 

apresentaram um aumento significante neste parâmetro quando comparado com os 

animais do subgrupo suscetível (Dunn: p<0,05).  
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Figura 33 – Concentrações dos metabólitos séricos de NO em camundongos 
machos adolescentes expostos ao estresse social por 10 dias da série 3. 
 

 

 

Dados representam a média ± EPM. Kruskal-Wallis seguido por Dunn,+p<0,05 com relação 
ao suscetível. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Como descrito anteriormente, um modelo animal deve tentar reproduzir as 

características do transtorno psiquiátrico estudado, a etiologia, a expressão fenotípica e 

a resposta terapêutica, devendo ser homólogas entre o caso clínico e o estudo pré-clínico 

(Chiavegatto, 2011). No modelo de subjugação social, ou social defeat (citado em inglês), 

o animal experimenta um enfrentamento e uma derrota social por outro macho, que 

ocorre naturalmente em seu habitat. O animal subjugado pode desenvolver 

comportamentos do tipo depressivo como a anedonia, do tipo ansioso como a esquiva 

social, alterações no comportamento sexual, na locomoção, exploração, etc. (Hammels 

et al., 2015). Essas alterações comportamentais podem ser revertidas com o tratamento 

de fármacos antidepressivos (Berton et al., 2006). Nos seres humanos, esta confrontação 

e derrota social são semelhantes aos episódios de bullying que os adolescentes podem 

sofrer na escola ou em casa. Uma das consequências do bullying nos adolescentes pode 

ser o desenvolvimento de transtorno de humor, como a depressão. Portanto, o modelo 

de derrota social torna-se um bom modelo para estudar a depressão em adolescentes 

que sofreram estresse psicossocial. No presente trabalho, foram estudados os efeitos da 

subjugação social em camundongos adolescentes machos sobre o peso corporal, o 

comportamento anedônico e a esquiva social. 

Os animais experimentais não apresentaram alteração no ganho de peso quando 

comparados com os animais controles. Na literatura, alguns estudos utilizando o modelo 

de subjugação social em camundongos adultos C57BL/6 reportaram diminuição no 

ganho de peso após o estresse social (Razzoli et al., 2011; Yu et al., 2011), no entanto, 

outros trabalhos não mostraram estas alterações (Krishnan et al., 2007; Venzala et al., 

2012). A ausência de alteração no ganho de peso em adolescentes após subjugação 

social por 10 dias já havia sido reportada anteriormente por nosso laboratório (Alves-dos-

Santos, 2014). Porém, seria possível que um período maior de estresse psicossocial 

pudesse refletir em um menor ganho de peso. Neste sentido, Kudryavtseva e 

colaboradores (1991) demonstraram que camundongos adultos C57BL/6J apresentaram 

diminuição do peso corporal somente depois de 20 dias após o último pareamento no 

protocolo de derrota social.     
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O teste de IS utilizado mostrou que 56,7% dos animais expostos ao estresse social 

prolongado desenvolveram esquiva social. Esses dados são similares aos obtidos por 

Krishnan e colaboradores (2007) em camundongos machos adultos, onde 50-60% 

apresentaram esquiva social após protocolo de subjugação social. Vale ressaltar que 

estes pesquisadores utilizaram um camundongo CD-1 como animal “isca” na área de 

interação, sendo de linhagem similar aos camundongos agressores utilizados para o 

estresse psicossocial. A esquiva social dos animais subjugados, avaliados nestas 

condições, poderia ter sido influenciada pelo medo, ou pela “derrota condicionada”, 

definida como a esquiva social frente ao “subjugador” (Cooper et al., 2015). Desbonnet e 

colaboradores (2012) reportaram que camundongos C57BL/6 que passaram pelo 

protocolo da derrota social, somente apresentaram esquiva social quando utilizaram 

como “isca” um camundongo da linhagem CD-1, e não quando utilizaram C57BL/6, muito 

embora outros critérios tenham sido utilizados para esta determinação.  

No teste de IS utilizado no presente trabalho foi colocado outro camundongo 

C57BL/6 como animal “isca” na área de interação e foram utilizados os parâmetros 

“latência para a primeira interação” e o “tempo total de interação” para quantificar o 

comportamento social e assim criar uma pontuação social final para cada animal. 

Teoricamente, nosso protocolo estaria identificando animais suscetíveis ao estresse 

psicossocial que desenvolveram um comportamento de esquiva social frente a outros 

animais de sua própria linhagem, estando mais relacionado com a fobia social observada 

em humanos.  

Alterações no comportamento social podem levar a diferentes interpretações. Por 

exemplo, em humanos, o comportamento de esquiva social pode ser utilizado para 

diagnosticar a depressão e transtorno de ansiedade social em adolescentes (Garber, 

Weersing, 2010).  Por outro lado, vários trabalhos, utilizando o modelo de subjugação 

social em camundongos, interpretam o comportamento de esquiva social como sintoma 

relacionado ao transtorno de estresse pós-traumático ou esquizofrenia (Desbonnet et al., 

2012; Whitaker et al., 2015). Então, por esse motivo, no presente trabalho foram 

estabelecidos os subgrupos suscetíveis e resilientes à depressão através do teste de 

PPS, uma vez que a anedonia é um dos principais sintomas para o diagnóstico deste 

transtorno de humor. Além disso, a anedonia é mais característica da depressão do que 
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de outros transtornos psiquiátricos (Strekalova et al., 2004; Gorwood 2015; Heshmati, 

Russo, 2015). 

No teste de PPS, 50% dos animais expostos ao estresse social crônico 

apresentaram uma redução significante de PPS quando comparado com os animais 

controle. Esta porcentagem de animais suscetíveis ao estresse social, de acordo com o 

teste do PPS, é semelhante à porcentagem descrita na literatura para camundongos 

adultos (Krishnan et al., 2007). Como nosso protocolo foi realizado em quatro séries 

independentes, os valores de PPS foram normalizados para se obter um único valor para 

todas as séries em conjunto, evitando-se possíveis variabilidades entre as séries. 

Em nossos resultados, curiosamente, os animais da série 1, 3 e 4, que foram 

classificados como suscetíveis no teste de PPS, não necessariamente foram os mesmos 

animais identificados como suscetíveis no teste de IS. O mesmo ocorreu com os animais 

resilientes achados nestes testes. Desta forma, somente 30% dos camundongos que 

passaram pelo estresse psicossocial apresentaram anedonia e esquiva social, enquanto 

que 24% foram totalmente resilientes.  

Alguns trabalhos mostraram que os mesmos animais adultos que apresentaram 

esquiva social também apresentaram redução de PPS quando comparados com os 

controles (Krishnan et al., 2007; Golden et al., 2011). No entanto, como explicado 

anteriormente, a esquiva social avaliada nestes estudos poderia ter sido influenciada pelo 

medo ou pela “derrota condicionada”. Além disso, nosso trabalho foi realizado em 

adolescentes onde os comportamentos sociais e hedônicos são particularmente 

vulneráveis ao estresse. Nossos dados sugerem que a anedonia desenvolvida pela 

exposição ao estresse social prolongado em camundongos machos adolescentes não 

necessariamente estaria acompanhada da esquiva social, comportamento tipo ansioso. 

A literatura científica descreve que a depressão e os transtornos de ansiedade 

apresentam alta taxa de comorbidade.  Dentre os adolescentes diagnosticados com 

depressão, 25 a 50% sofrem algum transtorno de ansiedade (Angold et al., 1999; Axelson 

et al., 2001). Provavelmente, esta comorbidade poderia ser explicada através dos 

circuitos neuronais que têm em comum. Isingrini e colegas (2016), utilizando o modelo 

de subjugação social, demonstraram que a esquiva social estaria regulada pela 

neurotransmissão noradrenérgica do locus coeruleos à área ATV. Esta última área 
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* Nosso laboratório já utiliza diferentes protocolos de estresse crônico psicossocial há mais de oito anos (Pereira-

Junior, 2008; Alves-dos-Santos, 2014; Resende et al., 2016). 

pertence ao circuito de recompensa no cérebro. Alterações estruturais e funcionais no 

circuito de recompensa, especialmente na via ATV-nucleus accumbens, têm sido 

associadas com a anedonia (Russo, Nestler, 2013).  Nossos dados sugerem que 

camundongos machos adolescentes expostos ao estresse psicossocial prolongado 

podem desenvolver anedonia ou esquiva social, ou ambos. Possivelmente, 

vulnerabilidade diferencial dos circuitos mencionados poderia levar ao desenvolvimento 

dos comportamentos disfuncionais de forma isolada ou conjunta, demonstrando a 

variabilidade de resposta entre indivíduos frente ao mesmo estresse social crônico.  

Outros autores também têm estudado o efeito do estresse social crônico sobre 

camundongos machos adolescentes. Huang e colaboradores (2013) foram os primeiros 

a publicar o modelo de subjugação social durante o período da adolescência*. Estes 

autores realizaram os testes comportamentais 10 dias após o término dos pareamentos, 

quando os animais apresentavam aproximadamente 8 semanas de vida, e a separação 

entre resiliente e suscetível foi realizada de acordo com o teste de IS. Outra diferença 

importante no protocolo foi a fase de contato físico dos pareamentos, tendo uma duração 

de 10 min. Possivelmente isso poderia explicar o fato de 21,3% dos camundongos 

adolescentes (44 animais no total) terem morrido ao longo deste experimento. Em nosso 

trabalho, a fase de contato físico teve uma duração aproximada de 5 min, dependendo 

da agressividade do camundongo CD-1 residente. Quando a agressão física era muito 

forte, a sessão de contato físico tinha uma duração menor, para que os animais não 

fossem feridos ou machucados. Neste trabalho nenhum animal foi ferido ou morreu 

devido aos pareamentos com o animal agressor.   

Iñiguez e colaboradores (2014) também utilizaram o modelo de subjugação em 

camundongos adolescentes e avaliaram os animais nos testes de PPS, NF, IS e labirinto 

em cruz elevado (LCE), no entanto, não houve a separação dos subgrupos resiliente e 

suscetível.  No presente trabalho, o teste de LCE não foi realizado porque trabalhos 

anteriores em nosso laboratório já demonstraram que os camundongos que passaram 

pelo nosso protocolo de subjugação social não apresentavam alterações no 

comportamento relacionado à ansiedade neste teste (Alves-dos-Santos, 2014). O teste 

de NF e de campo aberto (CA) também não foram realizados pelas mesmas razões.  
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Outros estudos tem utilizado o protocolo de subjugação social em camundongos 

adolescentes para estudar a vulnerabilidade ao consumo de álcool (Rodriguez et al., 

2016) e a dependência a 3,4-metilendioximetanfetamina (García et al., 2015). Nosso 

laboratório publicou recentemente um estudo utilizando o modelo de subjugação social 

em camundongos adolescentes, porém com um protocolo de 21 dias de duração. Neste, 

a fase de contato acabava quando o camundongo adolescente C57BL/6 assumisse uma 

postura de submissão após ser atacado, e a fase sensorial durou 30 min (Resende et al., 

2016). No presente trabalho, o protocolo de subjugação social utilizado foi o modelo de 

10 dias de pareamentos descrito por Golden e colaboradores (2011), com algumas 

modificações (Alves-dos-Santos, 2014). 

Portanto, na abordagem comportamental deste trabalho, os principais destaques 

são: (a) O modelo de subjugação social utilizado é uma ferramenta adequada porque 

modela de maneira mais etiológica o estresse social sofrido ao longo da adolescência; 

(b) a divisão em resilientes e suscetíveis à depressão foi feita através do teste de PPS, 

uma vez que a anedonia é um dos sintomas principais deste transtorno de humor; (c) a 

anedonia desenvolvida em camundongos adolescentes expostos ao estresse social 

prolongado não necessariamente esteve associada ao comportamento de esquiva social. 

Na abordagem bioquímico-molecular, foram analisados os efeitos do estresse 

psicossocial prolongado sobre a expressão gênica e proteica da nNOS no CPF e HC por 

serem áreas relacionadas com o estresse e a depressão. O ED foi escolhido como área 

controle negativo a estes efeitos. Interessantemente, foram achadas alterações 

moleculares da nNOS em todas as áreas mencionadas.  

O CPF e o HC são áreas importantes no estudo da depressão por estarem 

relacionadas à recepção, elaboração de estímulos emocionais e desempenharem papéis 

relevantes na resposta ao estresse (Price, Drevets, 2009). Durante a adolescência, estas 

áreas ainda estão em processo de maturação (Dahl, 2004). Diferentes trabalhos já 

demonstraram que a exposição ao estresse psicossocial crônico é capaz de causar 

alterações na proliferação celular no CPF e no HC e que podem estar acompanhando o 

desenvolvimento de comportamentos tipo-depressivos como a anedonia (Brown et al., 

2005; Rygula et al., 2006; Czeh et al., 2007; Lagace et al., 2010). Porém, existem poucos 
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trabalhos explorando os mecanismos moleculares da resiliência e suscetibilidade à 

depressão nestas áreas durante o período da adolescência.  

Nossos resultados mostraram uma diminuição na expressão do transcrito do gene 

Nos1 no CPF e no HC nos animais resilientes, enquanto os animais suscetíveis 

apresentaram uma expressão gênica semelhante aos controles. Aparentemente, a 

diminuição da expressão gênica da Nos1 nestas áreas cerebrais estaria associada à 

resiliência ao desenvolvimento de comportamentos anedônicos após a exposição ao 

estresse psicossocial prolongado. 

Estudos sugerem que a administração de inibidores seletivos da nNOS em roedores 

produzem efeitos tipo antidepressivos (Jefferys et al., 1996: Yildiz et al., 2000). 

Adicionalmente, a administração intrahipocampal de 7-NI em ratos gerou um efeito 

antidepressivo no teste de NF (Joca, Guimaraes, 2006). Dessa forma, nossos resultados 

estão de acordo com os relatos da literatura, no qual a diminuição da expressão gênica 

da Nos1 estaria relacionada com a ausência de comportamentos tipo-depressivos em 

camundongos que foram expostos ao estresse social. Aparentemente estes resultados 

em conjunto indicam que a diminuição do NO, via nNOS, seria capaz de prevenir e/ou 

reverter os comportamentos anedônicos induzidos pelo estresse social em camundongos 

adolescentes. 

Interessantemente, nossos camundongos que desenvolveram comportamentos 

anedônicos não apresentaram alterações nos níveis da expressão gênica da Nos1. Zhou 

e colaboradores (2007) descreveram que camundongos machos adultos que 

desenvolveram comportamentos tipo-depressivos quando expostos a um estresse 

crônico moderado apresentaram aumento da expressão gênica da Nos1 nas regiões 

límbicas, de forma oposta a nossos resultados. Uma possível explicação para esta 

divergência seria que estes autores utilizaram primers que se localizam entre os exon 11 

e exon 14, região do gene Nos1 que é comum entre as principais isoformas da nNOS 

(αnNOS, βnNOS, γnNOS). Em nosso trabalho foram utilizados primers que se localizam 

entre os exon 1 e exon 2, região do gene Nos1 correspondente exclusivamente à principal 

isoforma da nNOS (αnNOS). Vale ressaltar também, que o estresse aplicado em nosso 

protocolo foi durante a adolescência. Neste sentido, um estudo comparando o estresse 

físico crônico entre ratos adolescentes e adultos mostrou redução proteica de BDNF 
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durante a idade adulta e, de maneira oposta, aumento nos ratos adolescentes, sugerindo 

que alterações moleculares diferentes podem ser desencadeadas em idades diferentes 

(Toth et al., 2008). Nossos dados sugerem que o estresse psicossocial durante a 

adolescência não estaria provocando alterações na expressão gênica da 

isoforma αnNOS nas áreas investigadas dos animais suscetíveis, no entanto, vale 

destacar que estes resultados somente refletem as mudanças moleculares que estão 

ocorrendo no dia da coleta das amostras. 

A expressão gênica da Nos1 pode ser regulada por várias moléculas, tais como 

17β-estradiol, insulina, corticosterona e angiotensina II (Guix et al., 2005). 

Interessantemente, trabalho anterior em nosso laboratório detectou maiores níveis de 

corticosterona plasmática nos camundongos adolescentes resilientes aos efeitos do 

estresse psicossocial (Alves-dos-santos, 2014). Vale destacar que as amostras 

sanguíneas para a análise dos níveis da corticosterona foram obtidas no momento da 

decapitação, simultaneamente à coleta das regiões cerebrais de camundongos que 

passaram exatamente pelo mesmo protocolo. Nossos resultados estariam de acordo com 

um aumento da corticosterona reduzindo a expressão gênica da Nos1 nos camundongos 

adolescentes resilientes ao estresse social, embora em adultos, outros estudos tenham 

relatado aumento da expressão da nNOS após exposição crônica a glicocorticoides 

(Zhou et al., 2011).  Novos estudos deverão ser realizados para investigar as vias 

envolvidas na diminuição dos transcritos da Nos1 nos camundongos resilientes ao 

estresse psicossocial. 

Os resultados da distribuição proteica por imuno-histoquímica estão de acordo com 

a análise da expressão gênica. Pode-se observar uma diminuição significante no número 

de neurônios nNOS-IR na região CA3 do HCd e HCv nos animais resilientes, mas não 

nos animais suscetíveis.  

Poucos trabalhos têm analisado a expressão proteica da nNOS através da imuno-

histoquímica em situações de estresse, ou em estudos relacionados aos 

comportamentos emocionais. Kishimoto e colaboradores (1996) demonstraram que o 

estresse agudo por imobilização forçada provoca um aumento do número de neurônios 

nNOS-IR em regiões do eixo HPA. Ainda neste sentido, Santos e colaboradores (2014) 

reportaram que a administração crônica de corticosterona aumenta o número de 
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neurônios nNOS-IR no complexo amigdaloide, no núcleo hipotalâmico paraventricular, 

na região CA3 no HCd e na região CA1 e CA3 no HCv. Estes dois trabalhos foram 

realizados em ratos adultos. Em nosso trabalho não detectamos alterações no número 

de neurônios αnNOS-IR nos camundongos adolescentes que apresentaram sintomas 

anedônicos (subgrupo suscetível). Um resultado inédito e interessante em nosso trabalho 

é a descrição da distribuição proteica da αnNOS no HC dos camundongos adolescentes. 

Encontramos um escasso número de neurônios nNOS-IR nas regiões do CA1 e GD nos 

camundongos controles e experimentais.  Além disso, os poucos neurônios nNOS-IR 

encontrados nestas regiões apresentaram uma marcação débil. No entanto, no CA3 

encontramos um número regular de neurônios nNOS-IR com uma marcação clara.  Gotti 

e colaboradores (2015) realizaram uma análise da distribuição proteica da nNOS em 

camundongos machos adultos C57BL/6J. Eles acharam um número regular de neurônios 

nNOS-IR na região CA3 e baixas quantidades de neurônios nNOS-IR no CA1, 

semelhante a nossos resultados. Porém, estes autores reportaram uma quantidade 

considerável de neurônios nNOS-IR no GD, diferentemente de nossos resultados. Uma 

possível explicação para esta discrepância seria que estes autores utilizaram um 

anticorpo que se liga entre os aminoácidos 1419–1433, comum entre as principais 

isoformas da nNOS (αnNOS, βnNOS, γnNOS). Entretanto, este achado torna-se bastante 

interessante, uma vez que esta área e a nNOS estão relacionadas à neurogênese (Luo 

et al., 2010). 

Por outro lado, não verificamos a existência de correlação apreciável entre as 

quantidades de transcrito da Nos1 (obtidos no teste de qPCR) e o comportamento 

anedônico (PPS) no CPF e HC dos animais dos grupos controle, resilientes e suscetíveis. 

Similarmente, nos resultados da imuno-histoquímica também não encontramos uma 

correlação considerável entre o número de neurônios nNOS-IR e o comportamento 

anedônico na região do CA3 do HCd e HCv. Embora nossos resultados não mostrem 

uma associação estatística entre estes dados, é pouco provável que não estejam 

proporcionalmente relacionados uma vez que se tem demonstrado na literatura uma forte 

relação entre a diminuição do NO, via nNOS, e os comportamentos tipo-antidepressivos 

em roedores (Jefferys et al., 1996: Yildiz et al., 2000; Joca, Guimaraes, 2006). 

Possivelmente as limitações técnicas de quantificação, bem como a insuficiência de 
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sujeitos para se detectar a força da correlação entre nossos dados tenham contribuído 

para isto. Vale ressaltar aqui, que as respostas que promovem adaptação ao estresse, 

sejam ou não respostas no sentido de evitar os efeitos negativos do estresse, não são 

respostas lineares que dependam de um único mecanismo molecular, mas sim envolvem 

a participação de vários sistemas do organismo (Karatosoreos, McEwen, 2011).    

A quantificação proteica através da técnica de imunotransferência não identificou 

diferenças da nNOS no CPF, HC e ED nos animais dos subgrupos resiliente e suscetível 

quando comparados com o grupo controle. Estes achados estão em desacordo com os 

resultados verificados na imuno-histoquímica.  

Estes resultados possivelmente devam-se à utilização de anticorpos diferentes para 

cada uma das técnicas, uma vez que não se dispunha de quantidades suficientes do 

mesmo anticorpo para ambos testes. Na imunotransferência foi utilizado um anticorpo 

policlonal capaz de detectar as principais isoformas da nNOS (αnNOS, βnNOS, γnNOS), 

pois reconhece uma região da proteína que é comum a essas isoformas (aminoácidos 

de 1095-1289). Por outro lado, para a imuno-histoquímica foi utilizado um anticorpo 

monoclonal que reconhece a região proteica PDZ (aminoácidos de 1-181), domínio 

responsável pelo acoplamento ao receptor NMDA, presente somente na isoforma 

αnNOS. O mesmo ocorreu com os iniciadores para a quantificação dos transcritos.  

Huang e colaboradores (1993) demonstraram que camundongos nocaute para a 

isoforma αnNOS apresentam uma redução de 95% da atividade catalítica da nNOS no 

cérebro total. Embora a αnNOS seja a isoforma mais importante, a βnNOS se encontra 

em quantidades consideráveis em algumas regiões cerebrais e também pode ter um 

papel catalítico de destaque (Eliasson et al., 1997). Na literatura se tem descrito a 

presença de βnNOS no citoplasma de neurônios GABAérgicos no HC e no córtex 

(Eliasson et al., 1997; Blackshaw et al, 2003; Kubota et al., 2011), sendo também 

relacionada com a neuroplasticidade nessas áreas (Hardingham et al., 2013).  No 

entanto, sua função não está clara no momento da ativação do receptor NMDA. Portanto, 

os dados da imunotransferência, em conjunto com os da imuno-histoquímica, parecem 

indicar que as respostas adaptativas ao estresse social prolongado estariam associadas 

à isoforma αnNOS. De acordo com estes achados, estudos têm demonstrado que 

antagonistas do receptor NMDA possuem efeitos antidepressivos em diversos modelos 
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animais (Pereira et al., 2015; Yang et al., 2016). Por outro lado, não podemos descartar 

a hipótese de que um aumento compensatório das demais isoformas da nNOS tenha 

ocorrido nos animais resilientes, explicando a ausência de diferenças na 

imunotransferência.  

O estresse oxidativo e a formação de radicais de nitrogênio tem sido relacionados 

com a depressão (Chen et al., 2015). A 3-nitrotirosina, formada pela ação do ONOO- 

sobre resíduos de tirosina das proteínas, é um bom marcador de estresse oxidativo 

(Dalle-Donne et al., 2005). Torna-se interessante estudar se no modelo de subjugação 

social os camundongos adolescentes estariam sofrendo estresse oxidativo no HC.  Os 

resultados obtidos no teste de slot blot mostraram que não existe diferença nas 

concentrações de 3-nitrotirosina no HC dos camundongos resilientes e suscetíveis 

quando comparados com os controles. Estes dados sugerem que o estresse psicossocial 

prolongado não estaria produzindo estresse oxidativo no HC, no entanto, outras análises 

deverão ser realizadas para confirmar estes resultados.  

De maneira geral, nossos dados moleculares parecem indicar que as 

concentrações da nNOS nos camundongos resilientes são reduzidas no HC e no CPF, 

possivelmente como parte da resposta biológica frente ao estresse psicossocial para 

evitar o desenvolvimento de comportamentos anedônicos. Aparentemente, a diminuição 

do NO, via nNOS, parece ter um efeito protetor nos camundongos adolescentes frente 

ao estresse social. Esses resultados estão de acordo com a literatura, uma vez que os 

inibidores da nNOS apresentaram efeitos antidepressivos no teste de NF (Jefferys et al., 

1996: Yildiz et al., 2000; Joca, Guimaraes, 2006). Além disso, nossos resultados indicam 

que a isoforma ancorada ao receptor NMDA seria aquela envolvida nesta resposta 

biológica, sugerindo um papel importante na resiliência frente ao estresse social em 

adolescentes para o sistema glutamatérgico.  

A diminuição do NO está relacionada à alterações plástico-estruturais, uma vez que 

a inibição da nNOS no HC é capaz de aumentar a expressão de CREB, BDNF, e ter 

efeitos que promovam a neurogênese (Canossa et al., 2002; Kim et al. 2006, Arora et al., 

2007; Hu et al., 2008). Nossos dados sugerem que os organismos expostos ao estresse 

social que não apresentaram diminuição da nNOS no HC e CPF exibem comportamentos 

anedônicos. Possivelmente, a falha dos mecanismos neurais de adaptação frente ao 
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estresse psicossocial esteja relacionada com a ausência da redução da nNOS nestas 

áreas cerebrais. Neste sentido, é de se esperar que a inibição da nNOS nestas regiões, 

tanto através de ferramentas farmacológicas, quanto genéticas, reverta os efeitos 

depressivos observados. Esta hipótese é corroborada na literatura, uma vez que a 

administração local de citalopram, paroxetina ou imipramina (fármacos antidepressivos) 

reduz a atividade da nNOS no HC (Wegener et al., 2003).  

O ED tem sido uma área relacionada com o refinamento e o controle de movimento 

(Kimura 1990; Kermadi, Joseph, 1995; Berridge, Albridge, 2000), e com doenças que 

apresentam alterações motoras como Parkinson (Antonini et al., 2001; Seppi et al., 

2006).  Além disso, esta área tem sido pouco relacionada à depressão e o estresse 

psicossocial. No entanto, o ED, utilizado como controle negativo para nossos 

experimentos, se mostrou sensível aos efeitos do estresse, refletido nas alterações 

moleculares da nNOS.  Tanto os camundongos resilientes, quanto os suscetíveis, 

apresentaram uma diminuição de transcritos Nos1 e, de forma curiosa, enquanto o 

número de neurônios nNOS-IR dos resilientes era similar aos controles, nos suscetíveis 

estava aumentado. Estes resultados são difíceis de se explicar levando em consideração 

que em ambos os testes investigamos a mesma isoforma da nNOS (αnNOS). 

Poderíamos especular que tenham ocorrido eventos pós-transcricionais, como por 

exemplo, aumento na estabilidade da proteína nNOS, como uma resposta adaptativa em 

contraponto à redução de seus transcritos. Neste caso, esta resposta ao nível pós-

transcricional no ED parece ter sido maior nos camundongos suscetíveis, do que nos 

resilientes, considerando-se os resultados da imuno-histoquímica. Esta hipótese 

precisaria ser testada, porém consideramos prudente uma replicação dos testes de 

expressão gênica, bem como dos imunoproteicos nesta região para confirmar estes 

resultados inesperados.  

Entretanto, um estudo publicado recentemente por nosso laboratório (Resende et 

al., 2016) também detectou alterações moleculares no ED em camundongos 

adolescentes que passaram pelo estresse social prolongado, sugerindo a participação 

desta área cerebral nos processos relacionados com o estresse social e os 

comportamentos tipo-depressivos. Interessantemente, trabalhos recentes realizados em 

pacientes deprimidos, adultos e adolescentes, têm demonstrado alterações na 
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conectividade funcional do ED (Furman et al., 2011; Gabbay et al., 2013; Kerestes et al., 

2014). Nossos resultados estão de acordo com estes trabalhos, evidenciando que o ED 

estaria envolvido neste contexto adolescência-estresse-depressão. Como comentando 

anteriormente, já foi demonstrado que os camundongos que passaram pelo estresse 

social não apresentam alterações motoras no teste de CA, sugerindo que as alterações 

observadas não estariam relacionadas com alterações na locomoção (Alves-dos-Santos, 

2014). A função do ED na depressão tem sido pouco estudada, o que torna estes 

resultados muito interessantes, entretanto, são necessários mais estudos para poder 

compreender melhor o papel do ED no fenômeno da resiliência e suscetibilidade à 

depressão durante a adolescência.  

Portanto, nesta primeira abordagem bioquímico-molecular, os principais destaques 

são: (a) a diminuição dos níveis da nNOS no CPF e no HC está associada com a 

resiliência frente ao estresse social para evitar comportamento do tipo anedônico em 

camundongos adolescentes, (b) a falta dessa resposta está associada à suscetibilidade 

e o aparecimento de comportamentos anedônicos, (c) a isoforma da nNOS acoplada ao 

receptor NMDA (αnNOS) parece ser aquela envolvida neste fenômeno, sugerindo que o 

sistema glutamatérgico também tenha um papel importante na resiliência frente ao 

estresse social, (d) o ED mostrou ser uma área sensível ao estresse psicossocial 

prolongado, porém são necessários mais estudos para entender o papel desta área e 

uma possível participação da nNOS. 

Na segunda parte da abordagem bioquímico-molecular deste trabalho foram 

analisadas a atividade enzimática da nNOS no CPF, HC e ED, e as concentrações 

séricas dos metabólitos finais do NO nos camundongos resilientes e suscetíveis ao 

estresse social prolongado.  

No protocolo utilizado, a atividade enzimática avaliada reflete aquela proveniente da 

NOS citosólica dependente de cálcio, uma vez que a isoforma da NOS localizada na 

membrana plasmática, que é o caso da eNOS, foi separada por centrifugação 

(Chiavegatto et al., 1998), facilitando desta maneira a análise da nNOS. No CPF não foi 

encontrada alteração na atividade enzimática da nNOS nos camundongos adolescentes 

dos subgrupos resiliente e suscetível. No HC foi observada uma aparente diminuição da 

atividade enzimática, mas não pode ser comprovada estatisticamente. Uma possibilidade 
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para explicar esta ausência de efeito, além do reduzido número de sujeitos utilizados no 

teste, seria a falta de suplementação dos co-fatores necessários para a atividade 

enzimática ótima da NOS. Estes co-fatores poderiam estar a priori alterados nas 

amostras cerebrais dos animais dos diferentes grupos, e mascarar os resultados finais. 

Estamos no momento replicando este ensaio com a adição dos co-fatores no protocolo, 

esperando aumentar a sensibilidade do teste. Uma vez que os resultados de expressão 

gênica e proteica evidenciaram a associação da redução da nNOS na resiliência ao 

estresse social nestas áreas estudadas, a ausência de redução da atividade enzimática 

da nNOS nestas mesmas regiões cerebrais parece ser oriunda às limitações da 

metodologia utilizada.  

Por outro lado, no ED foi encontrada uma diminuição da atividade enzimática nos 

camundongos resilientes. Este resultado reforça o cenário da participação do ED no 

fenômeno da resiliência ao estresse psicossocial.  

Finalmente, na análise dos NOx no sangue, os camundongos resilientes 

apresentaram uma maior quantidade quando comparado com os camundongos 

suscetíveis ao estresse psicossocial. Chrapko e colaboradores (2006) demonstraram que 

pacientes deprimidos apresentam uma diminuição de metabólitos de NO quando 

comparados com os pacientes controles. No entanto, a literatura é controversa neste 

caso, pois existem estudos que mostram aumento, enquanto outros reportam diminuição 

dos NOx em pacientes deprimidos (Susuki et al., 2001, Kim et al, 2006). Estas 

discrepâncias podem, em parte, ser devidas à diferença no tipo de depressão, idade dos 

pacientes, na técnica e a influência da dieta sobre os níveis de NOx (Pinto et al., 

2008).  Em nosso trabalho, as concentrações dos NOx séricos nos permitem diferençar 

os camundongos adolescentes que passaram pelo estresse psicossocial, e foram 

resilientes à anedonia, dos que foram suscetíveis, reforçando que ambos subgrupos de 

animais reagem diferente a esse estressor.  

As principais fontes dos NOx no sistema circulatório são a dieta e o NO produzido 

pela NOS (Weitzberg et al., 2010). Variações nestas principais vias poderiam explicar as 

alterações observadas nos camundongos expostos ao estresse psicossocial. Alguns 

pacientes com depressão apresentam altas concentrações de citocinas circulantes, 

incluindo TNF-α e IL-6, e estas moléculas podem modular a atividade da NOS (Pinto et 
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al., 2008). Por exemplo, tem sido descrito que o TNF-α pode diminuir a expressão gênica 

da eNOS nas células da musculatura lisa e nas células endoteliais vasculares (Nishida et 

al., 1992). Kinsey e colaboradores (2008) demonstraram que camundongos jovens 

adultos que passaram pelo estresse social prolongado apresentaram maiores 

concentrações sistêmicas de TNF-α e IL-6. Por outro lado, também tem sido demonstrado 

que camundongos C57BL6/J que passaram pelo estresse social aumentaram sua 

ingestão alimentar sem necessariamente mostrar alterações no seu peso corporal 

(Razzoli et al., 2011). Seria interessante testar em nosso modelo os níveis destas 

citocinas, bem como quantificar a ingestão alimentar dos camundongos resilientes e 

suscetíveis para avançar no entendimento dos mecanismos associados a estas 

alterações das concentrações dos NOx séricos entre os subgrupos.  

Assim, na abordagem bioquímica os principais pontos são: (a) O ensaio da atividade 

enzimática da NOS não foi sensível para detectar as reduções esperadas no CPF e no 

HC, e está sendo repetido com alterações no protocolo; (b) No ED, a atividade enzimática 

da nNOS está reduzida nos camundongos resilientes ao estresse social prolongado; (c) 

As concentrações séricas dos NOx estão aumentadas nos camundongos resilientes 

quando comparados aos suscetíveis ao estresse social prolongado. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O modelo de subjugação social em camundongos machos adolescentes induz a 

comportamentos anedônicos e de esquiva social em uma população suscetível. Estes 

comportamentos não estão necessariamente associados, existindo, portanto, 

suscetibilidades diferenciais para ambas as respostas. Nossos achados suportam a 

existência de vias neurais distintas envolvidas na expressão da anedonia e da esquiva 

social, como pode ser observado clinicamente em humanos. 

A resiliência ao estresse psicossocial nos camundongos adolescentes está 

associada à diminuição da expressão gênica e proteica da isoforma αnNOS no HC e no 

CPF. Estes resultados inéditos contribuem para o entendimento dos mecanismos de 

adaptação dos organismos, no período da adolescência, frente ao estresse psicossocial. 

A futura investigação detalhada dos mecanismos moleculares prévios e posteriores à 

redução dos níveis da isoforma αnNOS cerebrais na resposta adaptativa positiva, frente 

ao estresse psicossocial, deverá contribuir com alvos moleculares novos para o 

desenvolvimento de terapias gênicas preventivas, ou farmacológicas mais específicas 

para pacientes com depressão.   

As concentrações dos metabólitos séricos suportam uma participação diferencial do 

NO no fenômeno de resiliência/suscetibilidade frente ao estresse social. O aumento 

destes metabólitos circulantes nos animais resilientes, frente aos animais suscetíveis, 

permite diferençar os indivíduos que não desenvolvem a anedonia, ou seja, indivíduos 

que possuem mecanismos ativos para enfrentar o estresse psicossocial prolongado. A 

sugestão da quantificação dos NOx, como um biomarcador periférico é uma importante 

contribuição na área. 

O ED, uma área pouco estudada no contexto da depressão, apresentou alterações 

moleculares, tanto nos animais resilientes, como nos suscetíveis, suportando o 

envolvimento desta área durante o estresse psicossocial prolongado, de forma 

independente aos mecanismos associados à resiliência/suscetibilidade à anedonia. 
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