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Pereira-Junior, J. Estudo dos telômeros em tecido hipocampal de 

camundongos submetidos a um estresse psicossocial prolongado 

(dissertação). Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 

SP; 2008. 

 

O estresse é muito presente na vida das pessoas, e grande parte 
deste é de origem social. O estresse contínuo induz a uma série de 
efeitos nocivos no organismo. Estes efeitos também podem ser 
observados no cérebro, principalmente no hipocampo, onde 
promove alterações na sua morfologia e função. Recentemente, 
demonstrou-se uma redução do tamanho dos telômeros em 
leucócitos de mulheres com alto grau de estresse. Os telômeros são 
seqüências repetitivas dos nucleotídeos TTAGGG, responsáveis por 
proteger as extremidades dos cromossomos, e sua manutenção e 
alongamento é mediado, principalmente, pela enzima telomerase. 
Telômeros e telomerase têm sido alvos de muitos estudos 
envolvendo o envelhecimento e morte celular. Assim, o presente 
trabalho estudou os efeitos do estresse psicossocial prolongado em 
um modelo animal de subjugação/submissão sobre a biologia 
telomérica do hipocampo. O modelo de subjugação consistiu em 
um pareamento dos animais experimentais com um camundongo 
agressivo por 30 minutos. Camundongos machos jovens adultos da 
linhagem C57BL/6J passaram por este modelo de estresse 
diariamente por 21 dias. Observou-se um aumento na temperatura 
corpórea basal em repouso no 21º dia, bem como diminuição na 
hipertermia reativa a um estresse agudo de manipulação, 
demonstrando a efetividade do modelo em indução de estresse. 
Os tamanhos dos telômeros, a expressão gênica da enzima 
telomerase e sua atividade protéica foram investigados no 
hipocampo dos camundongos que sofreram o estresse crônico e 
comparados com animais do grupo controle. Observou-se, após o 
período de indução do estresse, uma diminuição em 
aproximadamente 58% no tamanho relativo médio dos telômeros 
das células hipocampais nos camundongos submetidos ao estresse 
psicossocial, quando comparados ao grupo controle. A 
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quantidade de RNAm relativo ao gene da telomerase, bem como 
sua atividade enzimática, mostraram-se similares entre os grupos 
controle e experimental. Estes resultados sugerem que o estresse 
psicossocial prolongado reduz o tamanho dos telômeros do 
hipocampo de camundongos e que esta redução não parece ser 
devido a alterações gênicas ou enzimáticas da telomerase.  Com 
este estudo procuramos entender melhor os mecanismos celulares 
e genômicos cerebrais modulados pelo estresse psicológico 
prolongado, de natureza social. Uma vez que muitos distúrbios 
psiquiátricos e neurodegenerativos são provenientes do estresse 
crônico, nossos resultados fornecem mais subsídios para se 
evidenciar a importância do ambiente social na saúde mental dos 
indivíduos. 

Palavras-chave: estresse de subjugação; telômero; telomerase; 
hipocampo
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Pereira-Junior, J. Study on telomere biology of hippocampal tissue 
of mice submitted to a long term psychosocial stress (dissertation). 
School of Medicine, University of Sao Paulo, SP (Brazil); 2008. 

 

Stressor stimuli are part of the daily life and the major part is derived 
from the social context. Long term stress can be very harmful, and 
induce several noxious events in the organism. These effects can 
also be perceived in the central nervous system, particularly in the 
hippocampus, in which morphological and functional damages 
may be observed. Recently a correlation of perceived stress and 
telomere length was demonstrated in leukocytes of stressed 
women. Telomeres, which are in tanden repeats of the nucleotides 
TTAGGG, are responsible to protect the extremities of the 
chromosomes, and it´s maintenance and elongation is mainly 
mediated by the enzyme telomerase. Telomeres and telomerase 
have been the targets of many studies in the last years, concerning 
aging and cell death. In this regard, the present study has 
investigated the effects of prolonged psychosocial defeat stress 
model in the telomeric biology of the hippocampus. Male C57Bl/6J 
young adult mice were submitted to a 21 days of psychosocial 
stress. We observed a raise in body temperature, as well as a 
decrease in reactive hyperthermia to the handling stress, 
demonstrating the effectiveness of this stress model. The telomere 
length, the transcript levels of telomerase mRNA, and the activity of 
the enzyme telomerase were also investigated in the hippocampus 
of psychosocially stressed mouse. A decrease of 58% in average 
telomere length was observed in the hippocampal cells of stressed 
mice when compared to control group. Levels of telomerase mRNA 
and telomerase activity were similar between control and defeat 
groups. In this study, we intend to better understand the cellular and 
genomic mechanisms promoted by long term psychological stress, 
with social nature, in brain. Since many psychiatric and 
neurodegenerative disorders have chronic stress underlying them, 
our results reinforce the importance of the social environment on 
individual mental health. 

Key words: Defeat stress; telomere; telomerase; hippocampus 
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ESTRESSE 

Os primeiros e vários relatos sobre o estresse foram feitos pelo 

endocrinologista canadense Hans Selye na década de 30. Ele observou 

que organismos diferentes apresentavam um mesmo padrão 

estereotipado de respostas fisiológicas frente a estímulos sensoriais ou 

psicológicos, e que estas respostas poderiam ser divididas em 3 estágios. 

O primeiro estágio é a reação de alarme, que consiste no 

reconhecimento de um estímulo estressor (externo ou interno) pelo 

organismo e a ativação do sistema neuroendócrino, levando ao 

aumento da liberação do cortisol, adrenalina e noradrenalina pelas 

adrenais. Assim, observa-se aumento dos batimentos cardíacos, 

sudorese, dilatação das pupilas, elevação da glicose sanguínea, 

interrupção da digestão, contração do baço para expulsar mais 

glóbulos vermelhos e aumentar o fornecimento de O2 aos tecidos, e a 

imunossupressão. O segundo estágio do estresse é a adaptação do 

organismo (e da mente) aos estímulos estressores, visando a homeostase 

e sobrevivência. Este esforço para a adaptação à nova situação 

imposta pelo estressor requer energia, a qual é limitada. Portanto, no 

caso de persistência do estímulo estressor, o organismo poderá entrar 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
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em uma fase de esgotamento. Esta 3ª fase do estresse ocorre quando 

não há tempo suficiente para a recuperação desses recursos (físicos e 

psíquicos) recrutados para a adaptação, e que devido à continuidade 

do estímulo, acabam por esgotar-se (Selye, 1956; Ballone, 2002) 

Assim, o estresse apresenta-se como um complexo conjunto de 

respostas orgânicas, mentais, psicológicas e/ou comportamentais de 

um indivíduo, provocados por um estímulo ou agente estressor. Estas 

respostas têm como propósito produzir uma adaptação do organismo 

frente a esta nova situação, tendo, portanto, um papel benéfico 

fisiológico e evolutivo. Porém, com estímulos intensos e duradouros, o 

estresse se torna patológico e mal adaptativo.  

Já nas últimas décadas, com a acelerada mudança em todos os 

níveis da sociedade, o ser humano se depara freqüentemente com 

uma enorme exigência de adaptação física, mental e social. A 

necessidade indispensável de ajustar-se a essas mudanças expõe os 

indivíduos a uma freqüente situação de conflito, ansiedade, angústia e 

desestabilização emocional. Desta forma, o estresse é considerado um 

importante fator no desenvolvimento de patologias humanas, como 

alto risco para várias doenças cardiovasculares, função imune 

debilitada, incluindo ainda os transtornos afetivos, como depressão e 
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ansiedade (Selye, 1955; Munck et al., 1984; McEwen, 1998; Segerstrom & 

Miller, 2004). 

 

HIPOCAMPO NO ESTRESSE  

 

Os efeitos deletérios do estresse crônico também podem ser 

observados no Sistema Nervoso Central (SNC), sendo que o hipocampo 

parece ser a área cerebral mais afetada, devido à grande quantidade 

de receptores para os hormônios glicocorticóides, os esteróides do 

estresse (Sapolsky, 2003). Além de sua vulnerabilidade, o hipocampo é 

uma estrutura muito plástica e adaptável, capaz de uma 

reorganização estrutural considerável, como por exemplo, o 

remodelamento de dendritos e mesmo neurogênese de neurônios 

granulares no giro denteado em resposta ao estresse prolongado 

(McEwen e Magarinos, 1997; McEwen et al., 2002, Yap et. al., 2006). 

Dados da literatura fortemente sugerem uma correlação entre elevados 

níveis de cortisol, depressão, atrofia hipocampal e prejuízo cognitivo 

(revisado em Brown et al., 2004). A redução do volume hipocampal tem 

sido observada em estudos de imagem (MRI) em pacientes com 

depressão (Sheline et al., 1996; Bremner et al., 2000; Mervaala et al., 



Página | 14  
 

2000), bem como em pacientes portadores de distúrbios de estresse 

pós-traumático (PTSD) (Bremner et al., 1995; Bremner et al., 1997). 

Sugere-se que a atrofia hipocampal encontrada nestes distúrbios possa 

levar às conseqüências cognitivas encontradas nestes indivíduos, tais 

como prejuízos na memória explícita (Bremner et al., 1993; Burt et al., 

1995). 

Porém, o exato mecanismo como o estresse exerce estes efeitos 

deletérios nos neurônios hipocampais não é conhecido (Sapolsky, 2000 

e 2004). 

 

MODELO ANIMAL DE ESTRESSE PSICOSSOCIAL 

 A grande maioria dos estímulos estressantes em humanos que 

levam às psicopatologias é de natureza social (Brown & Prudo, 1981). O 

estresse social é um fator recorrente nas vidas de todos os vertebrados, 

e portanto se tornou um estímulo importante para a evolução dos 

mecanismos de estresse  (revisado em Bartolomucci et al., 2005). Dentre 

os modelos de estresse em laboratório, sugere-se que a subjugação, ou 

submissão social episódica, represente o modelo mais etologicamente 

válido entre as espécies animais (Tornatzky & Miczek, 1993). Roedores, 

após terem sido subjugados por um macho da mesma espécie, 

apresentam mudanças profundas de curto e longo prazo nas esferas 

comportamentais, cardiovasculares, termoregulatórias e 
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cronobiológicas (Tornatzky & Miczek 1993, Keeney et al., 2001). Devido à 

grande similaridade com as alterações fisiológicas e endócrinas 

observadas em pacientes deprimidos, este modelo tem sido muito útil 

para o estudo e entendimento dos distúrbios afetivos em humanos 

(Kudryavtseva et al., 1991; McKittrick et al., 1995; Koolhaas et al., 1997, 

Keeney & Hogg, 1999). Observa-se que mesmo um episódio único de 

subjugação, constitui um evento estressante com magnitude capaz de 

causar uma profunda neuroadaptação. Assim, Miczek e colaboradores 

em 1982, relataram o desenvolvimento de uma tolerância forte e 

duradoura aos efeitos analgésicos de opióides em camundongos 

submetidos a um episódio breve de submissão frente a um 

camundongo agressivo.  

Apesar de outros estressores ambientais causarem habituação em 

roedores, o estresse social de submissão prolongada e incontrolável não 

resulta em habituação, gerando um estresse emocional persistente 

(Tidey & Miczek, 1997). A experiência crônica de subjugação em 

camundongos leva a uma redução na atividade locomotora 

exploratória, aumento do tempo de imobilidade no teste do nado 

forçado (teste descrito por Porsolt et al., 1977, muito utilizado para 

avaliação de drogas antidepressivas), redução do peso corpóreo 

(Kudryavtseva et al., 1991), hipertermia e grande aumento da 
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concentração de corticosterona sanguínea (Keeney et al., 2001). 

Alterações neuroquímicas cerebrais e hormonais subseqüentes ao 

estresse social de submissão também têm sido descritas. Elas vão desde 

os antigos relatos de mudanças na atividade da enzima monoamino 

oxidase (Eleftheriou & Boehlke, 1967), aumento de ACTH e vasopressina 

(Mason et al., 1968; Thompson & De Wied, 1973), até trabalhos mais 

recentes mostrando o envolvimento de mecanismos glutamatérgicos no 

desenvolvimento da sensibilização comportamental (Yap et al., 2005) e 

diminuição na neurogênese hipocampal (Gould et al., 1997, Yap et. al., 

2006). Uma recente revisão aborda com detalhes os efeitos 

prolongados do estresse social em roedores, principalmente no 

hipocampo (Buwalda et al., 2005). 

Assim, o teste de subjugação prolongada em roedores, em 

condições de estresse social inescapável, representa um modelo 

replicável e robusto para o estudo dos efeitos do estresse psicossocial 

crônico no cérebro. 

 

TELÔMEROS E TELOMERASE 

Desde as décadas de 40-50, com os primeiros trabalhos relatados 

independentemente por McClintock e Muller, ganhadores do prêmio 

Nobel, os telômeros e os mecanismos envolvidos em sua manutenção 

têm se mostrado uma área de intensa investigação. Telômeros são 
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estruturas compostas por complexos de DNA e proteínas que 

estabilizam as terminações dos cromossomos, protegendo-os de 

degradações, fusões e rearranjos. Os telômeros são representados por 

seqüências repetitivas de 6 nucleotídeos (TTAGGG)n nas extremidades 

de todos os cromossomos eucarióticos, chamadas de DNA telomérico, 

e várias proteínas acopladas (proteínas teloméricas), que reconhecem 

e se ligam a esses sítios (revisado em Blackburn, 2005)(figura 1). 

 

Figura 1 – Ilustração da posição e da estrutura telomérica. 

Adaptado de Houben e col., 2007. 

 Uma das proteínas teloméricas é a telomerase, muito importante 

na regulação do tamanho dos telômeros (Greider & Blackburn, 1985; 

Morin 1989). Esta enzima é uma transcriptase reversa, que promove a 

extensão da região telomérica composta por fita única que se projeta 

das terminações dos cromossomos (fita única rica em G da região 3'). A 
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telomerase é uma ribonucleoproteína, ou seja, é composta por um RNA 

e uma proteína (TERT). A TERT utiliza como fita-molde o próprio RNA da 

telomerase para copiá-lo e estendê-lo. Desta forma, a telomerase 

promove a extensão regulada das terminações do DNA telomérico 

para compensar o encurtamento que ocorre devido à ação de 

nucleases e replicação incompleta do DNA terminal a cada ciclo 

celular (figura 2). 

 

Figura 2- Ilustração esquemática da enzima telomerase, 

indicando seu template de RNA e sua sub-unidade catalítica, a TERT. 

Adaptado de Greider & Blackburn, 1996. 

 Na ausência da telomerase, os telômeros se encurtam podendo 

levar à interrupção da proliferação da célula. Assim, a telomerase 

estabiliza o tamanho dos telômeros das células germinativas, dos 
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tecidos em regeneração e das células tumorais (revisado em Brunori et 

al., 2005). Estas funções atribuídas a telomerase sugerem um papel nos 

mecanismos fundamentais do envelhecimento celular e nos processos 

de replicação como no câncer, áreas de profundas investigações da 

atualidade (Cech, 2004).  

A hipótese telomérica do envelhecimento celular sugere que o 

encurtamento dos telômeros em células mitóticas somáticas cause sua 

senescência, e que também poderia induzir a senescência nas células 

mitóticas e pós-mitóticas vizinhas, sendo assim, responsável em parte 

pelo envelhecimento do organismo (Fossel, 2000). A associação inversa 

entre o tamanho do telômero e mortalidade têm sido relatadas em 

humanos (Cawthon et al., 2003). Telômeros com tamanhos reduzidos 

têm sido observados em pacientes portadores de doenças associadas 

ao envelhecimento, tais como: demência vascular, Alzheimer e vários 

tipos de câncer (Panossian et al., 2003; Wu et al., 2003; von Zglinicki et 

al., 2000). Em roedores, experimentos demonstram que ratos idosos 

possuem um comprimento telomérico menor nas células do rim, fígado, 

pâncreas e pulmão (Cherif et al., 2003), bem como no córtex cerebral e 

no cerebelo in vivo quando comparados com ratos mais jovens (Flanary 

& Streit, 2003). Em camundongos, porém, como o tamanho dos 

telômeros é maior (variam de 10 a 150 kb, sendo que em humanos é de 

5- 20 kb), além de ser muito heterogêneo entre os cromossomos (Kipling 
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& Cooke, 1990; Zijlmans et al., 1997), a hipótese do envelhecimento tem 

sido desafiada. Mesmo assim, alguns estudos ainda encontraram 

redução dos telômeros durante o envelhecimento no baço e cérebro 

dos camundongos, mas não no fígado, rim ou testículos (Prowse & 

Greider, 1995; Coviello-McLaughlin & Prowse, 1997). 

É interessante ressaltar que, muito embora o SNC seja considerado 

um tecido pós-mitótico, as células da microglia possuem um notável 

potencial proliferativo, especialmente sob condições de injúria cerebral 

(Graeber et al., 1988), e que as células progenitoras em cérebro adulto 

são capazes de se dividir e se diferenciar em neurônios em discretas 

regiões cerebrais, como a zona subventricular e o giro denteado da 

formação hipocampal (revisado em Abrous et al., 2005). Sabe-se que 

aproximadamente 10% das células no cérebro são neurônios pós-

mitóticos e as demais são células mitóticas (astrócitos, células tronco e 

microglias) (Zhang et al., 2007).  Curiosamente, alguns pesquisadores 

têm discutido a possibilidade de que reduções no tamanho de 

telômeros em células pós-mitóticas possam ocorrer devido a 

mecanismos não relacionados à divisão celular, como por exemplo, o 

estresse oxidativo (von Zglinicki, 2002). Ainda assim, o papel dos 

telômeros no SNC permanece obscuro. 

Entre os componentes da telomerase, o nível de expressão do 

componente catalítico, a TERT, parece se correlacionar bem com o 
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nível de atividade da enzima (Meyerson et al., 1997; Greenberg et al., 

1998). In vitro, a expressão exógena da TERT em cultura de fibroblastos 

humanos normais faz com que estas células permaneçam vivas (Bodnar 

et al., 1998). Por outro lado, a supressão da TERT em culturas primárias de 

neurônios embrionários hipocampais de camundongos aumenta sua 

vulnerabilidade a neurotoxinas e peptídeos amilóides (Fu et al., 2000 & 

Zhu et al., 2000). Estudos in vivo relatam expressão baixa ou às vezes 

indetectável da TERT na maioria dos tecidos pós-mitóticos adultos, 

porém recentemente tem-se demonstrado que insultos cerebrais como 

excitotoxina ou hipóxia induzem expressão da TERT em cérebro de 

roedores (Fu et al., 2002; Baek et al., 2004). Assim, sugere-se que a 

expressão induzida de TERT em tecidos cerebrais adultos após injúrias, 

possua uma função protetora (Kang et al., 2004). 

 

ESTRESSE E TELÔMEROS 

No final de 2004, um interessante estudo demonstrou uma associação 

inesperada entre o estresse psicológico humano e indicadores de envelhecimento 

celular acelerado nas células mononucleares sanguíneas periféricas. Epel e 

colaboradores (2004) estudaram mães de crianças com enfermidades 

crônicas e mães cuidadoras de crianças saudáveis. O nível de estresse 

crônico objetivo das mães e também o subjetivo, analisado através de 

questionário, se correlacionaram com o estresse oxidativo, comprimento dos 

telômeros e atividade da telomerase das células sanguíneas. Os autores conseguiram 
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demonstrar que quanto maior o estresse psicológico e o tempo de 

submissão a este, menor são os telômeros e a atividade da telomerase. 

A extensão de redução do tamanho dos telômeros nas mães com maior estresse 

relatado equivaleu a 9-17 anos de envelhecimento celular acelerado estimado, 

quando comparado ao grupo de mães com o menor estresse. Estes estudos 

levantaram importantes hipóteses para investigações futuras, com o propósito de se 

entender melhor o mecanismo exato que conecta a mente e a célula. 

Acompanhando a publicação desta descoberta, um interessante comentário escrito 

por Sapolsky (2004) ressalta a importância destes achados, que 

conseguem unir o estresse de um organismo à biologia celular 

fundamental do envelhecimento e suscita ainda a necessidade de se 

estudar o estresse psicológico em outros tipos celulares.  

Trabalhos posteriores, ainda com ênfase nas células sanguíneas, 

têm estudado o efeito deletério do estresse sobre os telômeros em 

outros modelos ou condições experimentais. Cherkas e colaboradores 

(2006) relataram uma correlação positiva entre nível sócio-econômico e 

idade biológica, evidenciada pelo tamanho dos telômeros de 

leucócitos em 1552 mulheres gêmeas. Neste estudo, após a 

normalização dos resultados (idade dos pais ao nascimento, idade das 

mulheres, índice de massa corpórea, hábitos tabagistas e atividade 

física), o tamanho dos telômeros foi significantemente menor em 

mulheres com menor nível sócio-econômico, apesar da grande 

variabilidade individual. Por outro lado, Adams et. al. (2006) analisando 
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menor número de sujeitos, porém mais homogêneos com relação à 

idade (318 indivíduos pertencentes a um estudo de coorte 

retrospectivo) não acharam correlação evidente entre o tamanho dos 

telômeros de leucócitos e marcadores do estado sócio-econômico.  

Recentemente, observou-se que pacientes psiquiátricos com 

estresse crônico associado aos transtornos de humor, como depressão e 

distúrbio bipolar, apresentam telômeros de leucócitos significantemente 

menores que de indivíduos com saúde mental íntegra, resultado este 

que, de acordo com os autores, representa um envelhecimento 

acelerado em até 10 anos (Simon et al., 2006). Cattan e col., em 2008 

demonstraram que um tratamento crônico com BSO (butionina 

sulfoximina), que induz estresse oxidativo, diminuiu o tamanho dos 

telômeros nas gorduras branca e parda, na cauda, na pele, e nos 

testículos de camundongos CAST/Ei. Ainda em camundongos, Kotrschal 

e col., 2007, observaram que camundongos (Mus musculus) selvagens 

submetidos a diferentes tipos de estresse, como por exemplo, a redução 

do tempo entre gestações (estresse reprodutivo) e, de grande 

densidade de camundongos em uma gaiola, possuíam seus telômeros 

sensivelmente reduzidos em células sanguíneas após 6 meses de 

experimento. Os autores atribuem essa diferença ao estresse oxidativo 

promovido pelo modelo experimental. 
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Desta maneira, estes resultados em conjunto justificam a 

investigação da biologia telomérica no SNC em um modelo animal de 

estresse prolongado. Este estudo pretende colaborar para o 

entendimento de mecanismos celulares/moleculares em distúrbios 

psiquiátricos e neurodegenerativos provenientes do estresse crônico, e 

ainda evidenciar a importância do ambiente na saúde mental dos 

indivíduos. Nossa investigação se apoia na união de 2 campos distintos 

e distantes da pesquisa biomédica, pois utiliza uma abordagem 

reducionista para investigar um evento tão global e integrado em um 

organismo, como o estresse psicológico. Ainda, da mesma forma como 

Selye sugeriu em 1955 (Selye, 1955), “a pesquisa sobre estresse será mais 

profícua se for guiada pelo princípio de que precisamos aprender a 

imitar, e se necessário corrigir e complementar, os esforços 

autofarmacológicos do indivíduo no combate ao estresse nas 

doenças”. 
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 Investigar os efeitos do estresse prolongado de subjugação em 

camundongos (modelo animal de dominância) sobre a biologia 

telomérica do hipocampo cerebral. Pretendemos neste estudo 

responder às seguintes questões:  

a) A subjugação de camundongos por um período mínimo de 3 

semanas altera parâmetros fisiológicos como: peso, temperatura 

corpórea e concentração plasmática de corticosterona quando 

determinada no último dia? 

b) Este modelo de estresse psicossocial reduz o tamanho dos 

telômeros dos cromossomos das células hipocampais? 

c) Qual o efeito deste estresse psicossocial na expressão gênica 

hipocampal da TERT (subunidade catalítica da enzima 

telomerase)? 

d) O estresse psicossocial em camundongos altera a atividade 

enzimática da TERT hipocampal? 

OBJETIVOS 
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ANIMAIS 

Camundongos C57BL/6J machos, adultos, provenientes de colônia 

estabelecida por nós na FMUSP e originária do Jackson Laboratories 

(Maine, USA), foram mantidos em gaiolas de polipropileno (28x17x12 

cm), recebendo água e comida ad libitum em um ciclo de claro-escuro 

de 12:12 horas (claro às 7:00 hs) e com temperatura ambiente de 

22±2°C. Os animais foram mantidos e manipulados de acordo com as 

normas de “Uso de Animais de Laboratório” do centro de Bioterismo da 

FMUSP, e todo esforço foi feito para minimizar o desconforto dos animais 

durante o estudo. Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética 

para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas 

e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Protocolo 

de Pesquisa no 772/05, em anexo). 

 

MODELO DE ESTRESSE 

A indução de estresse crônico psicossocial em camundongos foi feita 

de acordo com os procedimentos descritos abaixo, adaptado a partir 

de Miczek & O’Donnell (1978) e Czéh e colaboradores (2002).  

MATERIAIS E MÉTODOS 
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Seleção de animais agressivos 

Esta seleção foi necessária para se obter os camundongos que 

subjugaram os animais experimentais. Foram testados 12 machos 

adultos reprodutores, isolados há pelo menos 4 semanas, pois sabe-se 

que esta condição promove elevação da agressividade. Estes animais 

foram pareados individualmente em suas gaiolas com um camundongo 

jovem adulto que estava agrupado com outros animais em suas 

gaiolas-moradia (condição que promove menor grau de 

agressividade).  Este pareamento foi observado por 10 min. Utilizou-se 

uma escala de escores (+, ++ ou +++) para classificar o grau de 

agressividade do camundongo isolado. A agressividade foi avaliada de 

acordo com parâmetros descritos em Chiavegatto et al., 2001 (latência 

para a primeira mordida, número total de ataques com mordidas, 

duração total dos episódios de ataques) e interações agressivas 

(grooming violento, perseguição, ameaças laterais). Os pareamentos 

foram repetidos por 3 dias consecutivos (1 por dia). Selecionaram-se os 

animais que apresentaram escore +++ nos dois últimos pareamentos 

para serem utilizados no teste experimental como indutores do estresse 

de subjugação. 

Indução do estresse 

Os animais agressivos selecionados foram mantidos isolados em suas 

gaiolas-moradia e a maravalha não foi trocada na semana que se 
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antecedeu ao experimento. Foram confeccionadas telas de arame 

com malha de diâmetro médio de 0,8cm para separar firmemente 

cada gaiola ao meio durante o experimento. Para cada camundongo 

agressivo foi utilizada uma tela de uso exclusivo. No dia do teste, 

introduziu-se cuidadosamente um animal experimental (escolhido 

randomicamente entre camundongos agrupados e sem manipulações 

experimentais) na gaiola do camundongo agressivo isolado 

(previamente selecionado). Cobriu-se a gaiola com tampa de vidro e a 

interação foi filmada. Aguardou-se o início da interação agressiva e 

observou-se o comportamento do animal teste. Quando este 

apresentou os primeiros sinais de fuga e/ou congelamento (“freezing”), 

estabelecendo-se sua submissão, a tela metálica foi inserida no meio da 

gaiola de modo a separar os 2 camundongos. Um cuidado adicional foi 

com relação ao lado da gaiola em que o animal subjugado era 

mantido após a separação com tela, sendo mantidos de maneira 

aleatória à esquerda ou à direita do agressor. Após 30 minutos de 

interação visual, olfativa e auditiva entre eles (sem contato físico), os 

camundongos-teste foram retirados e recolocados em suas gaiola-

moradia. Repetiu-se este procedimento diariamente e no mesmo 

período (entre 14h e 18h) por não menos que 21 dias, sendo que os 

mesmos animais não foram pareados mais do que 4 vezes consecutivas 

(os camundongos agressivos foram alternados). Os animais 

experimentais foram sacrificados por decapitação 24 horas após o 
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último pareamento. Os animais do grupo controle foram manipulados 

diariamente, ao mesmo tempo em que os animais do grupo 

experimental eram subjugados. Estes animais foram colocados em 

gaiolas vazias, de mesmas condições, que foram separadas ao meio 

com uma tela metálica similar, também por 30 min. Cada animal 

controle possuía sua tela de uso exclusivo. 

 

PESO CORPORAL 

Os animais foram pesados no 1º, 7º, 14º, e 21º dia de experimento no 

período da manhã.   

TEMPERATURA CORPORAL 

A temperatura corporal basal dos animais (controle e experimental) foi 

verificada no 1º, 7º, 14º, e 21º dia de experimento no período da manhã. 

Utilizou-se uma sonda retal para esta medida (termômetro Physitemp, 

USA). A temperatura de cada animal foi novamente determinada após 

5 min da 1a medida. Estes valores refletem a temperatura corporal 

reativa ao estresse de manipulação. 

 

SACRIFÍCIO DOS ANIMAIS 

Os animais foram sacrificados por decapitação 24h após último 

pareamento, de maneira intercalada entre os grupos controle e 
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experimental. Alíquotas de sangue foram rapidamente obtidas do 

corpo do animal em microtubos com heparina. Os encéfalos foram 

imediatamente removidos dos crânios e os hipocampos direito e 

esquerdo dissecados sobre placa de Petri contendo gelo picado e 

congelados individualmente em nitrogênio líquido.  As amostras ficaram 

armazenadas a –80°C até o uso. 

 

EXTRAÇÃO DO DNA GENÔMICO HIPOCAMPAL 

Para extração do DNA genômico, cada hipocampo (unilateral para 

cada animal) foi homogeneizado em 500 μl de tampão de lise (100 mM 

Tris HCl pH 8,0; 5 mM EDTA pH 8,0; 0,2 % SDS; 200 mM NaCl) por 5 seg 

(Polytron®). Adicionou-se 20 μl da solução de proteinase K (Gibco BRL®) 

dissolvida no tampão 10 mM Tris HCl pH 7,5; 20 mM NaCl, 50% glicerol. 

Incubou-se durante a noite a 55oC. Após incubação, adicionou-se 200 μl 

de fenol saturado com Tris + 200 μl de clorofórmio. Centrifugou-se a 

10.000 g, a 4oC por 1 min. O sobrenadante foi transferido e adicionou-se 

300 μl de clorofórmio. Centrifugou-se novamente a 10.000 g, a 4oC por 1 

min. Coletou-se o sobrenadante para um novo microtubo de 1,5ml. 

Adicionou-se 20 μl de NaOAc com concentração entre 3 e 5 M e 1 ml 

de EtOH a -20oC. Após incubação de 1 h no freezer a -20oC, 

centrifugou-se a 15.000 g, a 4oC por 15 min. Retirou-se o sobrenadante 

por sucção, deixando aproximadamente 20 μl de volume no tubo. 
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Secou-se por aproximadamente 1h. O DNA extraído foi ressuspenso em 

50 μl de H2O miliQ. Deixou-se dissolver durante a noite. Foram retirados 2 

μl de cada amostra para quantificação e verificação da integridade do 

material genético. O restante do material foi acondicionado em freezer 

–80oC. As amostras foram quantificadas no espectrofotômetro 

(NanoDrop® Spectrofotomer ND-1000) através de sua absorbância a 

260 nm. A quantidade de DNA é equivalente à OD260 x 50 ng/μl. A 

existência de proteínas contaminantes foi verificada através da razão 

entre as absorbâncias 260 nm/280 nm. A integridade do DNA foi 

verificada através de eletroforese em gel de agarose 0,8% em tampão 

TAE 1x.  

 

 EXTRAÇÃO DO RNA TOTAL HIPOCAMPAL 

Para extração do RNA total, cada hipocampo foi homogeneizado em 1 

ml do reagente TRIzol® (Invitrogen) por 10 seg à velocidade máxima 

(Polytron®) em gelo. Adicionou-se 200µl de clorofórmio, agitou-se no 

vórtex e centrifugou-se a 12.000 g, 4oC, por 15 min. Transferiu-se a fase 

aquosa (superior) com cuidado e adicionou-se 1 ml de isopropanol. 

Centrifugou-se a 14.000 g, 4oC, por 15 min. Desprezou-se o 

sobrenadante e adicionou-se 300 µl de EtOH 100% a -20oC. Centrifugou-

se novamente a 14.000 g, 4oC, por 15 min. Após removido o 

sobrenadante, ressuspendeu-se o pellet em 40 µl de água Ultra Pure® 
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(Gibco). Foram retirados 2 μl de cada amostra para quantificação e 

verificação da integridade do material genético. O restante do material 

foi acondicionado em freezer –80oC. As amostras foram quantificadas 

no espectrofotômetro (NanoDrop® Spectrofotomer ND-1000) através de 

sua absorbância a 260 nm. A quantidade de RNA é equivalente à 

OD260 x 40 ng/μl. A existência de proteínas contaminantes foi verificada 

através da razão entre as absorbâncias 260 nm/280 nm. Somente foram 

utilizadas as amostras que possuíam esta razão entre 1,8 e 2,1. A 

integridade do RNA foi verificada através de eletroforese em gel de 

agarose 1% em tampão TAE 1x.  A relação entre as bandas referentes 

ao RNA ribossomal 28S (superior) e 18S (inferior) de aproximadamente 2, 

aliada à ausência de rastro (smear) demonstram RNA de ótima 

qualidade. 

 

SÍNTESE DO DNA COMPLEMENTAR (DNA) A PARTIR DO RNA 

A síntese do cDNA foi feita utilizado-se 2µg do RNA total isolado do 

hipocampo, 20mM de Tris-HCl (pH 8,4), 50mM de KCl, 2,5mM de MgCl2, 

10mM de DTT, 0,5µg de oligo(dT), 0,5mM de cada dATP, dGTP, dCTP, 

dTTP e 200U da enzima SuperScript III Reverse Transcriptase (Invitrogen, 

Brasil), em 20µl. A reação foi incubada a 42oC/60 min e interrompida 

pelo aquecimento a 70oC/15 min. O produto de cDNA foi tratado com 

2U de RNaseH (Invitrogen) a 37oC/20 min para remoção do RNA 
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remanescente, com posterior inativação da enzima a 70oC/15 min. O 

cDNA sintetizado foi armazenado a –80oC. 

 

DESENHO DE OLIGOS INICIADORES (PRIMERS)  

Para o desenho dos iniciadores utilizou-se o programa Primer 3 

(http://fokker.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi). Seguindo os 

parâmetros estipulados, os primers fornecidos pelo programa foram 

testados quanto à presença de estruturas secundárias no programa 

NetPrimer 

(http://www.premierbiosoft.com/netprimer/netprlaunch/netprlaunch.ht

ml). Os primers foram testados quanto suas especificidades no 

programa BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) e a posição do 

primer em relação aos exons do RNAm foi verificada com auxílio do 

programa Spidey – mRNA to genome alignment 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/IEB/Research/Ostell/Spidey/spideyweb.cgi. 

 

EXTRAÇÃO E DOSAGEM DAS PROTEÍNAS HIPOCAMPAIS 

Para extração de proteínas, o tecido hipocampal ainda congelado foi 

homogeneizado em 250 µl do tampão de lise chaps (Chemicon, USA) 

por 5 seg (Polytron®). Incubou-se em gelo por 30 min. Centrifugou-se a 

12.000 g, 4oC por 20 min. Transferiu-se 50 µl do sobrenadante para 4 

tubos, que foram imediatamente congelados em gelo seco. A 
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dosagem da concentração protéica da amostra foi feita pelo método 

Bradford (baseado na mudança de coloração e absorbância do 

Coomasie Blue quando ligado a proteínas solúveis - Bio-Rad Protein 

Assay, BIO-RAD Laboratories). A curva padrão de concentração de 

proteínas foi feita com albumina bovina sérica. Para a leitura da 

absorbância a 595 nm, utilizou-se o leitor de placas Victor2 Wallac 

(PerkinEmer LifeSciences). 

 

DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO PLASMÁTICA DE 
CORTICOSTERONA 

O sangue coletado de cada animal em microtubo heparinizado foi 

centrifugado a 1.500g por 15 min à 4º C para separação do plasma.  A 

dosagem de corticosterona foi feita por imunoensaio enzimático 

(experimento 1 com o kit para ensaio imuno-enzimático OCTEIA - ALPCO 

Diagnostics # 026-AC-14F1 e no experimento 2 com o kit da empresa 

Cayman Chemical #500651; esta alteração de fornecedores foi devido 

à descontinuidade do produto da primeira empresa.). Preparou-se uma 

curva padrão com concentração conhecida de corticosterona e as 

amostras foram diluídas. As dosagens foram feitas em duplicata em 

placa de 96 poços. A incubação foi feita por 2h à temperatura 

ambiente. Após a revelação (reagente de Ellman por 90 min), leu-se a 

absorbância em 405 nm no Victor2 Wallac (PerkinElmer Lifesciences). 
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Calculou-se a absorbância média das duplicatas e a partir da curva 

padrão obteve-se a concentração das amostras.  

 

QUANTIFICAÇÃO DO TAMANHO RELATIVO DOS TELÔMEROS 

O tamanho dos telômeros foi determinado com base no protocolo para 

camundongos padronizado por Callicott & Womack, 2006. O ensaio foi 

feito por meio de reação em cadeia da polimerase em tempo real (real 

time PCR). As reações foram processadas no Rotor-Gene 3000 

thermocycler (Corbett Research, Concord, Australia). O PCR mix foi 

preparado a partir de 2,5 u platinum taq polimerase (Invitrogen®, 

Carlsbad, CA, USA); 20mM tris-HCl, pH 8,4; 50 mM KCl; 2,5 mM MgCl2; 0,2 

mM de cada dNTP; DMSO 1%; DTT 2,5 mM; 400 mM de cada primer 

(Tel1b tabela 1); 0.4x Sybr Green I (Molecular Probes®, Eugene, OR, USA), 

e procedeu-se à seguinte reação: 95°C por 10 min, seguido de 45 ciclos 

de 95°C, 15 min; 56°C, 30 seg; 72°C, 30 seg. A corrida de amplificação 

para o gene Tel1b foi normalizada pelos genes autossômicos de cópia 

única NOS1 e Rplp0 (tabela 1). A quantidade de transcrito em cada 

amostra foi determinada, relativamente, utilizando a plataforma 

geNorm (Vandesompele et al., 2002) e baseada no Ct de cada 

amostra. Os resultados estão expressos em Tamanho Relativo Médio 

(TRM). 
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Tabela 1- Seqüências dos pares de oligonucleotídeos para a análise do 

tamanho relativo médio dos telômeros (nome, Gene ID e seqüência). 

Gene Gene ID Sequência 5→3´- F/ R
Tel1b CGG TTT (GTT TGG)5 GTT/TTG (CCT TAC)5 CCT
Nos1 ID 18125- NCBI ACCTTCACAGGGGATGGAAC/CTGGTCTTTGCTGGCTGATG
Rplp0 ID 11837-NCBI ACTGGTCTAGGACCCGAGAAG/TCAATGGTGCCTCTGGAGATT  

 

QUANTIFICAÇÃO DA TRANCRIPTASE TEVERSA DA TELOMERASE 
(mTERT) POR PCR EM TEMPO REAL 

A análise da expressão gênica foi feita através do PCR quantitativo em 

tempo real (qPCR). As reações de qPCR foram feitas no equipamento 

Rotor Gene 3000 (Corbett Research, Concord, Australia). O qPCR 

determina o Ct para cada amostra, ou seja, o ciclo de amplificação 

onde o acúmulo de fluorescência na amostra atinge a linha de 

detecção arbitrária (threshold). O resultado é coletado durante a fase 

exponencial de amplificação, que é quando a emissão de 

fluorescência é proporcional ao número inicial de cópias do produto 

amplificado, ou concentração da amostra. Os primers senso e antisenso 

específicos para o gene de interesse em camundongos (Mus musculus) 

e para genes candidatos a controle interno (genes com expressão 

similar entre os grupos experimentais), foram desenhados utilizando-se o 

software Primer 3 (http://www-genome.wi.mit.edu/cgi-bin/primer/ 

primer3_www.cgi) e sua especificidade verificada através do BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov /BLAST). As reações continham 200nM de 
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primers, água Ultra Pure® (Gibco) q.s.p., e 1X Sybr Green master Mix 

(Applied Biosystems, Foster City, CA), otimizados para um volume final 

de 20μl. Para a escolha da concentração ideal de DNA a ser 

amplificado, foram feitas 6 diluições seriadas do cDNA obtido das 

amostras, 40ng, 20ng, 10ng, 5ng, 2,5ng e 1,25ng. Após a análise da 

curva padrão de amplificação com as diluições para cada par de 

primer, escolheu-se a de 5 ng, aquela com maior eficiência para a 

concentração de trabalho. As reações foram incubadas à 95ºC por 10 

min para a ativação da enzima DNA polimerase, seguidas por 45 ciclos 

de: a) 15 seg à 95oC  para desnaturação, b) 60 seg aà60oC para 

anelamento, extensão e coleta do sinal de fluorescência. Para cada 

corrida tivemos controles negativos (ausência do DNA). As amostras 

referentes ao grupo controle e experimental para cada gene foram 

processadas em corridas independentes e em triplicata. Após o término 

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

determinada através de uma corrida de dissociação (95oC por 15 seg, 

estabilização a 60oC seguido de aumento gradual de temperatura de 

1oC por 0,5 min). Assim, somente foram utilizados os primers cujos 

produtos amplificados mostraram pico único, claro e bem definido na 

temperatura correta.  Os genes cyclophilin A (peptidylprolyl isomerase 

A: Ppia), glyceraldehyde-3- phosphate dehydrogenase (Gapdh) and 

beta-actin (Actb) foram utilizados como gene normalizadores (tabela 

2). O software RG-3000 (Corbett Research, Concord, Austrália) foi 
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utilizado para gerar a curva padrão de cada produto de amplificação, 

as curvas de dissociação, bem como suas análises. A quantidade de 

transcrito em cada amostra foi determinada, relativamente, utilizando a 

plataforma geNorm (Vandesompele et al., 2002) e baseada no Ct de 

cada amostra.  

 

Tabela 2- Seqüências dos pares de oligonucleotídeos para verificação 

da expressão da mTert 

mRNA Gene Sequência 5→3´- F/ R
mtert NM_009354-NCBI TGACCAGCGTGTTAGGAAGAA/CAGGAGGAAAGGAGCCAGA
ppia NM_008907- NCBI AATGCTGGACCAAACACAAA/CCTTCTTTCACCTTCCCAAA

gapdh NM_008084- NCBI AGGAGCGAGACCCCACTAAC/GTGGTTCACACCCATCACAA
actb NM_007393- NCBI GTGGGAATGGGTCAGAAGG/GGTCATCTTTTCACGGTTGG  

 

 

ENSAIOS PARA DETECÇÃO DA ATIVIDADE DA TELOMERASE 

A atividade da enzima telomerase foi examinada  por duas 

metodologias independentes baseadas no protocolo de amplificação 

de repetições teloméricas (TRAP), descrito previamente por Kim & Wu 

(1997). Para a primeira metodologia utilizou-se o kit de detecção 

TRAPeze® XL (Chemicon International), e o segundo baseou-se no 

ensaio de qTRAP, padronizado e publicado por Hou et al., 2000. 

Quantidades iguais de proteína foram utilizadas nos ensaios, após 

quantificação pelo método de Bradford, descrito acima.  
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Para o ensaio de TRAPeze procedeu-se conforme o protocolo do 

fabricante. Nos tubos de reação foram adicionados 800ng de extrato 

protéico em um volume de 2 μl. O mix de reação continha 10 μl 5X 

TRAPEZE® XL Reaction Mix (TS primer,RP Amplifluor® primer, K2 Amplifluor® 

primer, TSK2 template, dA, dC, dG and dTTP, diluídos em 100 mM Tris-HCl, 

pH 8,3, 7,5 mM MgCl2, 315 mM KCl, 0.25% Tween 20,5 mM EGTA, 0,5 

mg/mL BSA), 0,4 μl de Platinum taq® DNA polimerase (Invitrogen) (2 

unidades) e 37,6 μl de água Ultra Pure® (Gibco), otimizados em um 

volume final de 40 μl. As amostras foram incubadas em ambiente 

escuro, à 30°C por 30 min, e procedeu-se uma reação de PCR com o 

seguinte programa: 36 ciclos de 94°C, 30 seg; 55°C, 30 seg; 72°C, 1 min; 

seguidos por 72°C, 3 min; 55°C, 25 min; e 4°C, 20 min. O produto da 

reação foi diluído em 150 μl de tampão específico (10 mM Tris-HCl, pH 

7,4; 0,15 M NaCl; 2 mM MgCl2), e lidos em leitor de placas Victor2 Wallac 

(PerkinEmer LifeSciences) com os filtros emissão/excitação F485/F535 

para fluoresceína  e P595/F620 para sulforodamina. No mesmo 

experimento foi corrido o controle inativado por temperatura (incubado 

85°C, 10 min), controle positivo (extrato de células HeLa, lote #90410, 

Chemicon International), controle isento de telomerase, o controle 

isento de enzima polimerase e a curva padrão (formada pela diluição 

seriada do controle TRS8, fornecido pelo fabricante). O aumento na 

emissão de fluoresceína e sulforodamina foi calculado subtraindo seus 

respectivos controles. A razão entre a emissão de fluoresceína e 
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sulforodamina foi calculada, e o valor logarítmico plotado em relação à 

curva padrão gerada. Os resultados são expressos em produto total 

gerado. 

O ensaio de qTRAP foi adaptado a partir do protocolo de Herbert et al., 

2006, com pequenas modificações. A reação de qPCR, contendo 800 

ng de proteínas totais previamente extraídas do hipocampo  foi 

realizada no termociclador Rotor-Gene 3000 thermocycler (Corbet 

Research). Para a reação, foi utilizado 1x Sybr Green Master Mix 

(Applied Biosystems), 100ng do primer TS (5´-

AATCCCGTCGAGCAGAGTT-3´), 100 ng do Primer ACX (5´-

GCGCGGCTTACCCTTACCCTTACCCTAACC-3´) e água Ultra Pure® 

(Gibco) q.s.p., otimizados para um volume final de 25 μl. Neste ensaio, o 

primer TS age como substrato para a atividade da telomerase, e após 

formação do produto, acontece o anelamento do primer ACX e 

conseguinte formação da fita dupla, que permite a incorporação do 

corante Sybr Green para que seja possível a detecção. Após a adição 

do mix, os tubos foram incubados por 30 min à 30°C no escuro para a 

extensão do substrato pela telomerase. Após esse período, procedeu-se 

com o qPCR, de acordo com o seguinte programa de ciclagem: 95°C 

por 10 mim; 40 ciclos de 95° C por 15 seg e 60° C por 60 seg. Para gerar 

a curva padrão, foi utilizado extrato de células HeLa (Lote #90410, 

Chemicon International) com atividade conhecida da enzima 
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telomerase, nas seguintes concentrações em triplicata: 1600ng, 800ng e 

400ng. A curva padrão com o log concentração x valores Ct (R2> 0,90) foi 

gerada e utilizada para informar as unidades de Produto Total Gerado 

(PTG), unidade na qual expressamos os resultados neste trabalho. 

PTG=10(valor Ct – Yint)/Slope), sendo o Yint, o ponto onde a curva 

padrão intercepta o eixo Y. 

 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

As análises estatísticas foram realizadas com os softwares GaphPad 

Instat (GraphPad InStat®, USA) e SigmaStat (Aspire Software 

International, USA). O peso corporal e a temperatura corpórea dos 

diferentes grupos ao longo do experimento foram analisados pelo teste 

de ANOVA de duas vias de medidas repetidas seguidos por teste pos 

hoc. O teste t de Student unicaudal foi utilizado exclusivamente para 

validar a hipótese a priori de diminuição no tamanho relativo dos 

telômeros nos camundongos do grupo estressado em relação ao grupo 

controle. A quantidade de transcritos para mTert, bem como a 

atividade relativa da telomerase entre os grupos foi analisada por teste t 

de Student bicaudal. Todos os resultados estão expressos como média ± 
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erro padrão médio (EPM) e as diferenças foram consideradas 

estatisticamente significantes se p<0,05. 
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MODELO DE ESTRESSE 

A indução do estresse psicossocial foi feita em 2 baterias experimentais. 

• 1ª bateria: Foi realizada em 12 animais experimentais e 12 

animais controle. Para a subjugação dos 12 camundongos 

experimentais utilizou-se 3 animais agressivos (residentes 

isolados R1, R2 e R3) pareados alternadamente com os 

animais experimentais em cada dia. O pareamento foi 

realizado por 21 dias consecutivos e no 22º dia foi feito o 

sacrifício. 

• 2ª bateria: Foi realizada em 14 animais experimentais e 13 

animais controle. Utilizou-se 4 camundongos agressivos 

(residentes isolados R5, R6, R7 e R8) pareados 

alternadamente com os animais experimentais em cada 

dia. O pareamento foi realizado por 24 dias e no 25º foi feita 

o sacrifício. 

O procedimento foi filmado para registro do comportamento e está 

apresentado na seqüência de imagens no material complementar 1. Os 

animais controle foram colocados em gaiolas similares, porém vazias, no 

mesmo momento em outro local, e também tiveram suas gaiolas 

RESULTADOS 
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divididas com uma tela similar. O grau de subjugação dos 

camundongos teste foi verificado através de escores (semi-

quantitativo). O material auxiliar 2 mostra estes resultados para as 2 

baterias experimentais. Os comportamentos de interação agressiva 

observados são ilustrados no material complementar 3. Os dados 

comportamentais mostram que todos os animais experimentais 

passaram pelo estresse psicossocial de subjugação na grande maioria 

dos pareamentos e, portanto foram utilizados para as próximas etapas 

deste experimento.  

 

PESO CORPORAL 

Os dados representados na figura 1 demonstram que não houve 

alteração no peso corporal entre os grupos controle e experimental em 

nenhum dos dias verificados (p>0.05). Na 1ª bateria experimental, o 

peso inicial do grupo controle foi de 23,06 ± 0,8 g e final de 24,74 ± 0,7 g, 

n=11. Para o grupo experimental, o peso inicial foi de 22,18 ± 0,7 g e final 

de 24,37 ± 0,8 g, n=11. Na 2ª bateria experimental, o peso inicial do 

grupo controle foi de 28,64 ± 0,9 g e final de 27,96 ± 0,6 g, n=13. Para o 

grupo experimental, o peso inicial foi de 27,97 ± 0,6 g e final de 27,28 ± 

0,5 g, n=14. Estes dados estão ilustrados na figura 3. 
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Figura 3 – Peso corporal de camundongos machos sob estresse 

psicossocial prolongado. O Peso (g) para os grupos controle (n=11 

bateria 1; n=13 bateria 2) e estressado (n= 11 bateria 1; n=14 bateria 2) 

foi similar em ambos experimentos. Resultados representados como 

média ± EPM. p>0.05, teste ANOVA de duas vias de medidas repetidas. 
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TEMPERATURA CORPÓREA 

   

Basal durante estresse prolongado 

No 1º experimento, a temperatura basal do grupo experimental foi 

estatisticamente maior em relação ao grupo controle somente no 21o 

dia de experimento (controle= 36,16 ± 0,27 oC, n=11 e estressado= 36,93 

± 0,24 oC, n=11; p<0,05). 

Na 2ª bateria, a temperatura basal no grupo experimental também foi 

estatisticamente maior em relação ao grupo controle somente no 21o 

dia de experimento (controle= 36,39 ± 0,17 oC, n=13 e estressado= 36,90 

± 0,16 oC, n=14; p<0,05). Estes dados estão ilustrados na figura 4. 
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Figura 4 – Temperatura corpórea basal de camundongos submetidos a 

um estresse psicossocial prolongado. Temperatura corpórea em estado 

de descanso determinada semanalmente nos grupos controle (n=11, 

bateria 1; n=13, bateria 2) e estressado (n=11, bateria 1; n=14, bateria 2). 

Um aumento na temperatura corpórea foi observado no 21° dia de 

pareamento em ambos os experimentos. Resultados representados 

como média ± EPM. *p<0,05, teste ANOVA de duas vias de medidas 

repetidas. 
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Após estresse agudo 

A temperatura medida após 5 min da determinação anterior não 

foi diferente entre os grupos em nenhum momento durante o ensaio. 

Este resultado se repetiu na bateria experimental 2 (p>0,05; figura  5).  
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Figura 5 – Temperatura corpórea após estresse de manipulação em 

camundongos submetidos a um estresse psicossocial prolongado. 

Resultados representados como média ± EPM. P>0,05, teste ANOVA de 

duas vias de medidas repetidas. 

 

A variação na temperatura (delta T) de cada animal entre a primeira e 

a segunda medida (após 5 min) é a sua resposta ao estresse da 

manipulação aguda (retirada rápida do animal da gaiola e inserção da 

sonda retal). Este incremento de temperatura é denominado 
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hipertermia reativa ao estresse agudo ou febre emocional. Nos animais 

estressados prolongadamente, essa reatividade foi menor no 21o dia de 

experimento em relação à reatividade observada antes do início do 

estresse prolongado (dia 1) (Experimento 1, estressados dia 1 =1,15 ± 0,12 
oC; dia 21 = 0,40 ± 0,09 oC, n=11, p<0,001; Experimento 2, estressados dia 

1 = 1,16 ± 0,16 oC; dia 21 = 0,79 ± 0,09, n=14, p=0,068, tendência à 

significância. Isso não aconteceu dentro do grupo controle, cujos 

incrementos de temperatura foram estatisticamente similares ao se 

comparar dia 1 e dia 21 de experimento. Estes dados estão ilustrados na 

figura 6. 
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Figura 6 - Hipertermia aguda induzida pelo estresse de manipulação 

após estresse psicossocial prolongado. O incremento na temperatura 

(ΔT) após 5 minutos de manipulação e introdução da sonda retal 

mostrou-se diminuído no grupo estressado  (n=11, bateria 1; n=14, 

bateria 2) após 21 dias de estresse prolongado quando comparado ao 

dia 0 (p<0.05) em ambas as baterias experimentais. Camundongos 

controle n=11 para a bateria 1 e n=13 para a bateria 2 (p>0.05). 

Resultados em Média ± EPM. *p<0,05, teste ANOVA de duas vias de 

medidas repetidas. 
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CONCENTRAÇÃO DE CORTICOSTERONA 

Em ambos os experimentos não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos controle e experimental. Na bateria 

experimental 1, a concentração média de corticosterona do grupo 

controle após 21 dias foi 27,8 ± 0,8 ng/ml, n=11 e para o grupo 

experimental foi de 28,6 ± 0,6 ng/ml, n=11 (p>0,05). Na bateria 

experimental 2, a concentração média de corticosterona no grupo 

controle após 24 dias foi 45,8 ± 0,7 ng/ml, n=13 e para o grupo 

experimental foi 54,2 ± 0,9 ng/ml, n=14 (p>0,05). Resultados 

representados na figura 7. 
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Figura 7 – Corticosterona plasmática em camundongos sob efeito de 

estresse psicossocial prolongado. A concentração de corticosterona 

plasmática foi similar entre os grupos controle (n=11, bateria 1; n=13, 

bateria 2) e estressado (n=11, bateria 1; n=14, bateria 2) em ambos 

experimentos (p>0.05). Resultados representados como média ± EPM. 

Teste t Student. 
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EFEITOS DO ESTRESSE PROLONGADO NO TAMANHO DOS 
TELÔMEROS HIPOCAMPAIS 

O estresse psicossocial prolongado reduziu em 58,4% o tamanho dos 

telômeros no hipocampo de camundongos, quando comparados ao 

grupo controle. O tamanho relativo médio dos telômeros foi de 

1,13±0,26, n=12 para o grupo controle e 0,66±0,10, n=11 para o grupo 

subjugado (p<0.05). (Fig. 8). 
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Figura 8 - Tamanho dos telômeros nas células hipocampais de 

camundongos após estresse psicossocial prolongado. O tamanho 

relativo dos telômeros no hipocampo foi reduzido em 

aproximadamente 58% nos camundongos do grupo estressado (n=11) 

quando comparados ao grupo controle (n=12) (p<0.05). Dados são 

apresentados como média ± EPM. *p<0,05, teste t Student. 

 

EFEITO DO ESTRESSE PROLONGADO NA ATIVIDADE DA ENZIMA 
TELOMERASE 
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A atividade da enzima telomerase não foi alterada no 

hipocampo de camundongos pelo estresse psicossocial prolongado, ao 

se utilizar 2 metodologias independentes. Para análise da atividade da 

telomerase, pelo método TRAPeze® XL (Chemicon International) os 

resultados são expressos por unidade de produto total gerado (PTG). No 

grupo controle, as unidades de PTG foram 0,632 ± 0,032 (n=9), e no 

grupo experimental 0,683 ± 0,05 (n= 11; p>0.05)(figura 9). Em nossos 

experimentos de qTRAP, obtivemos para o grupo controle, em unidades 

de PTG 1,197 ± 0,008 (n=13), e para o grupo experimental 1,197 ± 0,009 

(n=14; p>0.05) (fig 9). A curva padrão utilizada para os cálculos 

conforme descrito na metodologia encontra-se no material 

complementar 4.  
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Figura 9- Atividade da telomerase no hipocampo de camundongos 

após estresse psicossocial prolongado. A atividade da telomerase está 

expressa em unidades de Produto Total Gerado, as quais foram similares 

entre o grupo controle (n=13)  e experimental (n=14) com ambas 

metodologias (TRAPeze® XL e qTRAP)(p>0.05). Resultados em média ± 

EPM. Teste t Student. 

 

EFEITOS DO ESTRESSE PSICOSSOCIAL PROLONGADO NOS NÍVEIS DE 
RNAm DA SUBUNIDADE CATALÍTICA DA TELOMERASE (mTERT) 

 

 A quantidade de transcritos referentes ao gene mTert nos hipocampos 

dos camundongos estressados não diferiu daquela encontrada no 

grupo controle. A média geométrica da quantidade de transcritos 

referentes aos genes Actb e Gapdh foi utilizada como fator de 

normalização, pois a expressão destes genes se mostrou mais estável 

(M=0,154 plataforma GeNorm). O nível de transcritos normalizado para 

o grupo controle foi 0,82 ± 0,10, n=8; e para o grupo estressado 0,86 ± 

0,11, n=7, p>0,05. Os níveis de expressão dos três genes normalizadores 
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testados não variaram entre os grupos (Actb: 0,63 ± 0,08 vs. 0,54 ± 0,09; 

Gapdh: 0,73 ± 0,07 vs. 0,59 ± 0,08; Ppia: 0,64 ± 0,07 vs. 0,57 ± 0,08; controle 

vs. estressado respectivamente; p>0.05). Dados ilustrados na figura 10. 
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 Figura 10 – Quantidade de transcritos da mTert no hipocampo de 

camundongos submetidos a um estresse psicossocial prolongado. A 

concentração de RNAm da mTert foi similiar entre os grupos controle 

(n=8)  e experimental (n=7) (p>0.05). Os níveis de expressão da Tert 

foram normalizados pela media geométrica dos níveis de expressão da 

Actb e Gapdh. Resultados representados individualmente. Teste t 

Student. 
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Os efeitos da exposição prolongada ao estresse vem há muito sendo 

investigados. Sapolsky (1996) discute os efeitos nocivos do estresse no 

cérebro em sua revisão, e como esta exposição pode levar a um 

envelhecimento cerebral. Alguns trabalhos demonstram a relação entre 

estresse e o aumento de radicais oxigenados (Liu et al. 1996). Entretanto 

a relação de como o estresse poderia levar a estes “end-points” no 

organismo ainda é obscura.  

 

ADEQUAÇÃO DO MODELO DE SUBJUGAÇÃO EM CAMUNDONGOS 
COMO ESTRESSE PSICOSSOCIAL PROLONGADO 

Em nosso experimento de subjugação de camundongos por um 

período prolongado, a temperatura corpórea basal não difere entre os 

grupos antes do experimento (medida no 1º dia no período da manhã, 

antes de qualquer manipulação experimental) e nem mesmo após as 2 

primeiras semanas de pareamento do grupo experimental (7º e 14º dia). 

No 21º dia, que constitui um período de 3 semanas de estresse 

psicossocial diário, existe uma hipertermia basal no grupo experimental 

em relação ao grupo controle. Este resultado foi consistente nas 2 

baterias experimentais, sugerindo a ocorrência de uma alteração da 

DISCUSSÃO 
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sensibilidade à regulação térmica frente ao estresse prolongado após 

21 dias. Este resultado demonstra a efetividade de nosso modelo 

experimental em induzir um estresse fisiologicamente detectável.  

A hipertermia reativa ao estresse agudo de manipulação também 

foi investigada. Os animais subjugados prolongadamente apresentaram 

uma redução nesta resposta quando comparados aos animais que não 

passaram pelo estímulo estressante. Pode-se sugerir que os animais que 

sofreram o estresse psicossocial prolongado se habituaram à situação 

estressante e “percebem” ou “se incomodam” menos (aumento no 

limiar cognitivo) com o estresse agudo de manipulação, levando a uma 

hipertermia reativa menor. A redução da resposta hipertérmica ao 

estresse agudo pode ser também devido a uma tolerância em 

mecanismos fisiológicos responsáveis à hipertermia, ou regulação 

térmica corporal, proveniente da exposição contínua ao estresse 

psicossocial. Estes resultados ainda sugerem haver uma generalização 

do tipo de estresse (psicossocial x físico). Mais uma vez, estes resultados 

demonstram que o modelo experimental de estresse psicossocial 

empregado resultou em alterações fisiológicas adaptativas. 

A ausência de alteração na concentração de corticosterona 

plasmática entre os grupos de animais foi um dado inesperado para 

nós. Os níveis de corticosterona plasmática têm sido utilizados como 

índice de estresse agudo (Korte, 2001). Porém, durante estresse crônico, 
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tem sido demonstrado que, após o aumento que ocorre inicialmente 

nas primeiras semanas, os níveis de corticosterona retornam aos basais, 

mesmo com a exposição continuada ao agente estressor (Silberman, 

Wald & Genaro, 2003; Reber et al., 2006). Assim, os dados de 

concentração de corticosterona plasmática similares entre 

camundongos estressados e não estressados, podem ser devido a 

processos adaptativos no eixo HPA (hipotálamo-pituitária-adrenal) 

durante a exposição prolongada ao estresse, para proteger o 

organismo dos efeitos deletérios de níveis elevados de glicocorticóides. 

 

ESTRESSE PSICOSSOCIAL PROLONGADO E TAMANHO DOS 
TELÔMEROS  

Nos últimos anos, e especialmente com o trabalho de Epel et al. 

(2004), foi evidenciada uma forte correlação entre o aumento do 

estresse e a diminuição dos telômeros de células sanguíneas em 

mulheres.   

A regulação do tamanho dos telômeros em células de mamíferos 

é complexa (Prowser & Greider, 1995). Em humanos, estes podem ter 

tamanho entre 5 e 20 quilobases, já em camundongos podem variar de 

20 a 150 quilobases (apud Flanary & Streit, 2003). O tamanho dos 

telômeros é um indicador da capacidade proliferativa das células 

(Allsopp et al., 1992) e depende tanto da idade celular, quanto do 
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números divisões a que ela foi submetida (apud Flanary & Streit, 2003). 

Células com longos telômeros são susceptíveis a um maior número de 

divisões celulares em comparação com células com telômeros menores 

(Harley et al., 1990; Harley, 1991; Allsopp et al., 1992). A senescência 

celular pode também ocorrer independentemente da replicação, 

sendo pelo encurtamento do telômeros (Harley et al., 1990). 

A diminuição no tamanho relativo médio dos telômeros em 

células hipocampais foi evidenciada em nossos experimentos para o 

grupo estressado quando comparado ao grupo controle. Os telômeros 

neste grupo estavam aproximadamente 58% reduzidos. Não podemos 

discriminar em qual(is) tipo(s) celular(es) do hipocampo ocorreu esta 

redução no comprimento telomérico. Sabe-se que os neurônios são 

células pós-mitóticas, porém as microglias sofrem multiplicação mitótica. 

Adicionalmente, no hipocampo existem neurônios com poder 

proliferativo (neurogênese).  

 

EXPRESSÃO GÊNICA DA TELOMERASE E SUA ATIVIDADE 
ENZIMÁTICA NO HIPOCAMPO APÓS ESTRESSE PSICOSSOCIAL 
PROLONGADO  

Camundongos possuem telômeros com tamanhos que podem 

atingir vários quilobases, sendo especialmente a linhagem C57BL/6J de 

Mus musculus a que possui aqueles com maior extensão (Kipling & 

Cooke, 1990; Starling et al., 1990). A atividade da enzima telomerase é 
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supostamente necessária para a replicação celular no alongamento 

destes telômeros.  

Investigamos se a redução do tamanho de telômeros observada 

poderia ser devido a uma alteração na expressão do gene referente à 

telomerase, através da quantificação do RNAm codificador da sua 

subunidade catalítica mTert (Meyerson e col., 1997). Nossos resultados 

mostraram quantidades similares do RNAm da mTert no hipocampo de 

camundongos estressados e daqueles do grupo controle.  

Apesar da expressão gênica ser similar, a redução de telômeros 

observada nos camundongos estressados ainda poderia ser explicada 

por uma alteração pós-transcricional e/ou pós-traducional da 

telomerase (Maser & DePinho, 2002), comprometendo assim sua 

atividade enzimática. A atividade enzimática da telomerase no nosso 

modelo experimental permaneceu sem diferenças entre os grupos 

controle e estressado, possuindo apenas níveis basais de expressão. 

Embora nossos experimentos tenham sido realizados em um 

tecido pós-mitótico de maneira geral, onde a atividade da enzima 

telomerase é limitada, ainda assim existem células com poder 

proliferativo na região investigada. Além disso, Fu e col. (2002) 

demonstraram que a atividade desta enzima pode ser induzida em 

situações de alteração na homeostase do hipocampo, como indução 

de danos teciduais e epilepsia.  
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POSSÍVEIS CAUSAS PARA A REDUÇÃO DO TAMANHO DOS 
TELÔMEROS NO HIPOCAMPO  

Apesar de não podermos excluir uma alteração temporária da 

expressão gênica ou da atividade da telomerase, que não tenha sido 

detectada no período após o estresse prolongado estudado, nossos 

resultados levantam a hipótese de que a diminuição dos telômeros 

tenha ocorrido por mecanismos não relacionados com a enzima 

telomerase.  

De acordo com Gilley (2007), os telômeros podem sofrer influência 

de três forças que levam ao seu atrito (redução), acarretando em 

disfunção e danos potenciais. Estas forças são o envelhecimento, a 

genética e o ambiente. Dentre os fatores ambientais, o estresse 

oxidativo direto pode levar à perda da interação entre as proteínas 

teloméricas com o telômero, além de promover perda na sua função 

(Opresko e col., 2005; Gilley e col., 2001).  

Bar-Or e col. (2002) demonstraram que a seqüência telomérica, 

mesmo de fita dupla, é bastante susceptível a danos causados por 

espécies reativas de oxigênio, especialmente aos radicais hidroxilas, e 

em seus experimentos induz quebras teloméricas causadas pelo estresse 

oxidativo mediado por cobre conjuntamente ao ácido ascórbico. Neste 

mesmo sentido, Furumoto e col. (1998) demonstram que o 
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encurtamento dos telômeros é reduzido por meio do enriquecimento 

intracelular com vitamina A, reconhecida por seu efeito antioxidante no 

combate dos radicais livres. Recentemente, Von Ziglinicki (2002) discute 

em uma revisão as diversas maneiras de como o estresse oxidativo pode 

diminuir o tamanho dos telômeros.  

De acordo com esta linha de raciocínio, alguns estudos recentes 

têm demonstrado que o estresse psicossocial pode levar a um aumento 

na produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), responsáveis pelo 

estresse oxidativo. O estresse de imobilização em ratos aumenta a 

peroxidação lipídica (Muqbil & Banu, 2006; Zaidi e col. 2005). 

Camundongos expostos a estresse populacional, isolamento social e de 

confronto demonstraram um aumento na excreção de biopirinas, 

metabólito oxidativo da bilirrubina (Myiashita, 2006).  

Assim, uma hipótese bastante plausível para explicar nossos 

resultados seria o aumento do estresse oxidativo hipocampal induzido 

pelo estresse de subjugação prolongado nos camundongos. A 

administração de antioxidantes neste modelo animal poderia ser 

utilizada para testar esta hipótese. 

Ainda, a redução do tamanho relativo médio dos telômeros no 

hipocampo de camundongos estressados poderia refletir a senescência 

microgial. A importância funcional desta senescência não é conhecida, 

uma vez que o papel das microglias no SNC ainda é controverso. 
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Enquanto que alguns trabalhos demonstram efeito protetor para as 

microglias, outros sugerem um efeito deletério neuronal (Hailer, 2008).  

 

 

 

Apresentamos neste trabalho a padronização do modelo de 

estresse psicossocial prolongado em camundongos. 

Estes experimentos foram repetidos em 2 baterias experimentais 

em momentos distintos. Os resultados mostraram que a subjugação 

prolongada em camundongos da linhagem C57BL/6J não altera o 

ganho de peso corporal. A temperatura corporal dos camundongos 

subjugados se encontra elevada no 21º dia e a hipertermia reativa a um 

estresse agudo está reduzida nestes animais, sugerindo um processo 

adaptativo. A concentração de corticosterona plasmática não difere 

após o estresse psicossocial prolongado, de forma concordante com 

resultados recentes na literatura, também sugerindo alterações 

adaptativas. 

De acordo com nossa hipótese inicial, este estresse levou a uma 

redução no tamanho das proteções cromossômicas terminais, os 

telômeros. Um dos mecanismos de reparo do tamanho dos telômeros 

descritos na literatura é através da telomerase. Investigamos se a 

expressão gênica desta enzima pudesse estar alterada e verificamos 

que se encontra similar. Também investigamos como se encontrava a 

atividade desta enzima de reparo, mas o estresse psicossocial não 

induziu alterações neste sentido. 

Este é um resultado importante e inédito na literatura. Apesar de 

não termos identificado um mecanismo para explicar a redução do 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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telômero verificada em hipocampos de animais subjugados 

prolongadamente, este parece ser independente da ação enzimática 

da telomerase. O estresse oxidativo seria um possível evento candidato 

à redução dos telômeros, que merece ser investigado. 

Assim, estes dados respondem às questões levantadas em nosso 

estudo e abrem novos questionamentos: 

1- Qual é o sinal ou sinais responsáveis pela tradução do estresse 

psicossocial em um evento molecular/celular associado ao 

envelhecimento e maior susceptibilidade a doenças? Teria a 

participação do estresse oxidativo celular? 

2- Quando ocorre e, mais importante, é passível de reversão? 

3- Quais as conseqüências desta redução telomérica nas células 

neurais hipocampais? 

4- Isto acontece nos neurônios (na grande maioria células pós-

mitóticas) ou na glia? Ou em ambos? 

5- Esta redução do tamanho dos telômeros também está 

presente em outras regiões cerebrais dos animais subjugados? 

6- Isto também ocorre em humanos? 
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Materiais 



Página | 78  
 

MATERIAL AUXILIAR 1  

Registro fotográfico do procedimento de indução de estresse 

psicossocial prolongado. 1. Residente isolado agressivo; 2. 

Introdução do animal experimental a ser subjugado na gaiola do 

residente agressivo; 3. Primeiro contato entre os animais para 

reconhecimento; 4, 5 e 6. Seqüência de perseguições e interações 

agressivas com mordidas por parte do residente até a subjugação 

do camundongo experimental; 7. Introdução da tela para 

separação; 8. Animais separados, permanecendo assim por 30 

minutos. 
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MATERIAL AUXILIAR 2   

Verificação do grau de subjugação dos camundongos por meio de 
escores semi-quantitativos. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 indicam o 
camundongo agressivo utilizado nos pareamentos. 
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1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
paream. 1 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
paream. 2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R2 R2 R1 R2
paream. 3 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R2 R1 R1 R2
paream. 4 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R2 R1 R2 R1
paream. 5 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R1 R2 R1 R2
paream. 6 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R1 R2 R1 R2
paream. 7 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R1 R2 R1 R2
paream. 8 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1
paream. 9 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1
paream. 10 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1
paream. 11 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1
paream. 12 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3
paream. 13 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3
paream. 14 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
paream. 15 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
paream. 16 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
paream. 17 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
paream. 18 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1
paream. 19 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1
paream. 20 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1
paream. 21 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1

EXPERIMENTO DE SUBJUGAÇÃO - BATERIA 1

número do animal experimental

 

25 27 29 31 33 35 37 39 43 45 47 49 51 53
paream. 1 R5 R6 R5 R6 R5
paream. 2 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R6
paream. 3 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R6 R5 R5 R6 R5 R6
paream. 4 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R6 R5 R6 R5 R6 R5
paream. 5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R5 R6 R5 R6 R5 R6
paream. 6 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R5 R6 R5 R6 R5 R6
paream. 7 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R5 R6 R5 R6 R5 R6
paream. 8 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5
paream. 9 R7 R8 R7 R8 R7 R8 R7 R8 R7 R8 R7 R8 R7 R8
paream. 10 R7 R8 R7 R8 R7 R8 R7 R8 R7 R8 R7 R8 R7 R8
paream. 11 R7 R8 R7 R8 R7 R8 R7 R8 R7 R8 R7 R8 R7 R8
paream. 12 R8 R7 R8 R7 R8 R7 R8 R7 R8 R7 R8 R7 R8 R7
paream. 13 R8 R7 R8 R7 R8 R7 R8 R7 R8 R7 R8 R7 R8 R7
paream. 14 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6
paream. 15 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6
paream. 16 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6
paream. 17 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6
paream. 18 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5
paream. 19 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5
paream. 20 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5
paream. 21 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5
paream. 22 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5
paream. 23 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6
paream. 24 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6
paream. 25 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6
paream. 26 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5
paream. 27 R5 R6 R5 R6 R5

EXPERIMENTO DE SUBJUGAÇÃO - BATERIA 2

número do animal experimental

 

 

 

FORTEMENTE SUBJUGADO, APRESENTANDO SINAIS DE MUITO MEDO, MESMO APÓS SEPARAÇÃO (+++)
SUBJUGADO (++)
HOUVE INTERAÇÃO AGRESSIVA, MAS SEM SUBJUGAÇÃO (++)
SUBJUGADO SEM INTERAÇÃO AGRESSIVA (+)
NÃO SUBJUGADO (0)  
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MATERIAL AUXILIAR 3  

Esquematização dos comportamentos agressivos observados durante o 
pareamento residente-intruso durante a indução do estresse de 
subjugação. 1- Luta; 2- mordidas no dorso; 3- subjugação; 4- tentativa 
de cópula; 5- mordidas no pescoço; 6- pareamento lateral; 7- 
perseguição; 8- grooming violento; 9- agitamento de cauda. 
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MATERIAL AUXILIAR 4  

Curva padrão para cálculo da quantidade relativa de transcrito no 
ensaio de qTRAP. R2=0,9195; Yint=38,388. Log1800=3,2412; Log900=2,985; 
Log450=2,6396. 

 

y = -3,7885x + 38,388
R² = 0,9195
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Anexos 
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ANEXO I Parecer do comitê de ética sobre o trabalho desenvolvido. 

 


