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RESUMO 

 

NASCIMENTO, A. F. Influência do LPS e do zinco na interação mãe e filhote. 
[Influence of LPS and zinc on Interaction mother and offspring.]. 2016. 115 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 

 

O comportamento materno consiste em um conjunto de mudanças comportamentais 

e fisiológicas, exercidas pelos indivíduos adultos em torno dos indivíduos 

reprodutivamente imaturos, garantindo sua sobrevivência e a propagação de sua 

espécie. A interação mãe e filhote é tida tipicamente como simbiótica. Os filhotes 

quando separados da mãe sinalizam para serem recolhidos através de dicas 

olfativas, visuais e da vocalização que representa uma forma de comunicação filhote 

e mãe. O modelo de febre clássico e amplamente empregado envolve a utilização 

do lipopolissacarídeo (LPS), principal componente da parede celular de bactérias 

Gram-Negativas. Além da febre, as infecções apresentam uma cadeia de respostas 

não especificas do hospedeiro que se sabe estarem envolvidos em muitas das 

funções vitais, incluindo a resposta imune estas incluem a hipozinquemia. Sendo 

assim, fêmeas virgens, gestantes e lactantes receberam LPS (100 μg/kg, i.p.) e 

foram tratadas com zinco (2 mg/kg, s.c.) O peso corporal, consumo de água, ração, 

e a temperatura corporal foram medidas por noventa e seis horas, duas horas após 

a administração do LPS. No quinto dia de lactação foram observados o 

comportamento maternal, a atividade geral em campo aberto e a vocalização 

ultrassônica nos filhotes. No  dia do desmame os filhotes dessas fêmeas receberam 

um desafio com LPS (50 μg/kg, i.p.) e duas horas após a administração, foram 

observados a atividade geral em campo aberto, e o burst e fagocitose de neutrófilos.  

Observamos que: 1) Em ratas virgens, gestantes e lactantes, a exposição ao LPS e 

o tratamento com zinco modificou de forma específica a temperatura e peso 

corporal, consumo de água e ração e a atividade geral observadas em campo 

aberto; 2) No período de lactação, houve redução da latência para busca do primeiro 

filhote. Na prole das fêmeas lactantes verificou-se que: 3) Houve alteração no 

padrão de vocalização dos filhotes; 4) houve alteração na atividade geral observada 

em campo aberto e no burst e fagocitose de neutrófilos no vigésimo primeiro dia pós 

natal, após um desafio com a endotoxina, Assim, os resultados indicam que a 



administração de LPS e o tratamento com zinco têm seus efeitos modulados 

conforme o estágio fisiológico em que a fêmea se encontra, e interfere com a 

interação mãe/filhote, resultando em efeitos de curto e longo prazo sobre o 

comportamento dos filhotes. A partir deste trabalho, a possibilidade da exposição de 

mães à endotoxina bacteriana e da modulação de seus efeitos pelo zinco programar 

as respostas inflamatórias dos filhos torna-se factível 
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ABSTRACT 

 

NASCIMENTO, A. F. Influence of LPS and zinc on Interaction mother and 
offspring. [Influência do LPS e do zinco na interação mãe e filhote]. 2016. 115 f. 
Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 

The maternal behavior consists of a set of behavioral and physiological changes, 

performed by adults around the reproductively immature individuals, ensuring their 

survival and propagation of their species. The mother and pups’ interaction is 

typically seen as symbiotic. Puppies give signal to be collected when separated from 

their mother, through olfactory, visual and vocalization tips that represents a form of 

communication between mother and pup. The classic disease model is widely used 

involves the use of lipopolysaccharide (LPS), the major component of the cell wall of 

Gram-negative bacteria. In addition to fever, infections present a chain of non-

specific host responses known to be involved in many vital functions, including the 

immune response these include hypokinemia. Therefore, virgin, pregnant and 

lactating female rats received LPS (100 μg/kg, ip) and were treated with zinc (2 

mg/kg, sc).  Temperature and Body weight, water and food consumptions were 

measured for ninety-six hours, two hours after LPS administration. On the fifth day of 

lactation were observed maternal behavior, the overall activity in the open field and 

ultrasonic vocalization in puppies. On the day of weaning pups of these females 

received a challenge with LPS (50 μg/kg, ip) two hours after administration were 

observed general activity in the open field and the burst and phagocytosis of 

leukocytes. We observed that: In virgin, pregnant and lactating, the exposure to LPS 

and the treatment with zinc, modified of the form differentially between these 

females, the temperature and body weight, water and food consumption, and the 

general activity observed in the open field; In the lactation period the latency to 

search the first pup was reduced. In the offspring, it was found that: There was a 

change in the pattern of vocalization of the puppies; changes in general activity 

observed in the open field and in burst and phagocytosis of leukocytes in the twenty-

first day of lactation after challenge with endotoxin. Thus, the results indicate that 

administration of LPS and treatment with zinc have effects modulated according to 

the physiological stage when the female is, and interferes with the interaction 



between mother and puppies, resulting in short and long term effects on behavior 

their offspring. From this work, the possibility of the exposure of mothers to bacterial 

endotoxin modulates the effects caused by zinc, programing the inflammatory 

responses in their offspring, becomes feasible 

 

 

Keywords: Lipopolysaccharide. Fever. Maternal behavior. Zinc 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 FEBRE E LIPOPOLISSACARÍDEO (LPS) 

 

 

A febre é definida como um estado de elevação da temperatura corporal, 

fazendo parte de uma complexa reação fisiológica de defesa dos organismos 

multicelulares contra a invasão de patógenos ou corpos estranhos (MACKOWIAK; 

PLAISANCE, 1998). O modelo de febre clássico e amplamente empregado envolve 

a utilização do lipopolissacarídeo (LPS). Além da febre, as infecções apresentam 

uma cadeia de respostas não especificas do hospedeiro que se sabe estarem 

envolvidos em muitas das funções vitais, incluindo a resposta imune estas incluem a 

hipozinquemia. A hipozinquemia durante infecções, também tem sido observada 

tanto experimentalmente como clinicamente (TRUMBO et al., 2001). Um exemplo é 

encontrado na meningite meningocócica, em animais com hipozinquemia 

acompanhada por febre induzida pela injeção de Ehrlichia Fagocitofilia ou 

Escherichia coli (endotoxina) ou enterotoxina B de estafilococos (TRUMBO et al., 

2001). Atualmente, o mecanismo da hipozinquemia durante infecções não está 

claro, mas se sabe que hipozinquemia transitória pode ocorrer durante a fase de 

aumento da temperatura corporal devido a infecções.  Quando um paciente está 

infectado por um agente patogênico que liberta a IL- l, a infecção atua reduzindo o 

nível de zinco no plasma. No caso de uma infecção aguda, a hipozinquemia pode 

ocorrer devido a um atraso na absorção e na mobilização de zinco.  

 

 

1.2 ZINCO (Zn) 

 

 

O zinco é um micronutriente necessário à reprodução, diferenciação celular, 

crescimento, desenvolvimento, reparação tecidual e imunidade. Nutriente essencial 

é constituinte de mais de 300 metaloenzimas que participam no metabolismo de 

carboidratos, de lipídios e de proteínas e na síntese e degradação de ácidos 

nucléicos (TRUMBO et al., 2001). A deficiência de zinco é responsável por diversas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mackowiak%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9917880
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Plaisance%20KI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9917880
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anormalidades bioquímicas e funcionais no organismo, devido à participação desse 

micronutriente em uma ampla gama de processos metabólicos. Os prejuízos na 

velocidade de crescimento rápido como na infância, e em fases onde as 

necessidades apresentam-se aumentadas como na gestação e lactação, na função 

imune e nos resultados obstétricos, são consequências dessa carência nutricional 

que podem ser corrigidas através de suplementação específica (TRUMBO et al., 

2001). A deficiência deste nutriente é capaz de promover retardo na capacidade de 

resposta imunológica do lactente (DOMELLÖF, 2014). Por outro lado, a 

suplementação em gestantes foi responsável pelo aumento na idade gestacional na 

ocasião do parto e pelo aumento no peso ao nascer, segundo um estudo realizado 

com mulheres afro-americanas (TRUMBO et al., 2001). O padrão da concentração 

de zinco no leite materno pode colaborar na redução da taxa de crescimento do 

lactente (DOMELLÖF, 2014). 

 

 

1.3 FEBRE E ZINCO (Zn) 

 

 

Sabe - se que o Zinco tem papel importante no controle da temperatura 

(AWOR et al., 2015; HEMILÄ; CHALKER, 2015; FERNANDEZ; LEUNG, 2015; 

SOMÉ et al., 2015). O zinco pode ajudar a reduzir as citocinas, proteínas do sistema 

imunológico que ajudam a controlar a inflamação (SANDESTEADA; PRASADA, 

2009).  O comportamento doentio (CD) é uma resposta comportamental e imune, 

específica e temporária, que ocorre em diversas espécies em diferentes processos 

inflamatórios/infecciosos (KENT et al., 1992; HART, 1998; YIRMIYA et al., 1999; 

LARSON; DUNN, 2001).  É geralmente acompanhado por febre, prostração, 

diminuição da atividade exploratória, do comportamento social, alimentar e sexual, 

além de prejuízos cognitivos (KELLEY, 2007). O tratamento com zinco foi capaz de 

prevenir o CD nos animais expostos ao LPS após o desafio estressor (GALVÃO et 

al., 2013). Quando um paciente está infectado por um agente patogênico que libera 

a IL- l, a infecção atua reduzindo o nível de zinco no plasma.  No caso de uma 

infecção, tal como a causada pelo LPS, pode ocorrer queda de zinco devido a um 

atraso na absorção e na mobilização de zinco (OMS, 1998; TRUMBO et al., 2001).  

O zinco também suprime a ICAM-1, que serve como um receptor para o vírus, e 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Domell%C3%B6f%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24751625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Domell%C3%B6f%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24751625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Awor%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26178532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hemil%C3%A4%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25888289
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inibe a protease de HIV tipo 1.6. A deficiência de zinco na dieta é uma condição que 

atinge pelo menos uma em cada cinco pessoas no mundo todo, em parte por causa 

da baixa ingestão de alimentos derivados de carne animal, especialmente carne 

vermelha, a mais rica fonte alimentar comum de zinco e consumo elevado de 

produtos de cereais de grãos integrais e legumes ricos em fitato (OMS, 1998; 

TRUMBO et al., 2001).  A presença de zinco na alimentação afeta vários aspectos 

da imunidade mediada por células, incluindo a expressão de interleucina-2 e 

interferon-γ. A interleucina-2 estimula a produção de células natural killer e células T 

citolíticas que matam vírus, bactérias e células tumorais. Interferon-γ e interleucina-2 

juntamente ativam monócitos, macrófagos que matam parasitas (OMS, 1998; 

TRUMBO et al., 2001).  O efeito da suplementação de zinco pode resultar no 

aumentando do controle de infecções, bem como no favorecimento uma rápida 

recuperação das funções do sistema imune (ALLEN, 1998).  

 

 

1.4 O COMPORTAMENTO MATERNAL (CM) 

 

 

O CM consiste de uma série de cuidados que os membros adultos de uma 

determinada espécie realizam em torno dos indivíduos reprodutivamente imaturos, 

para auxiliar na propagação de sua espécie. Entendemos CM em mamíferos como 

todo o cuidado dado pelas mães aos seus filhotes, desde o nascimento até que eles 

desenvolvam características e habilidades que assegurem sua própria 

sobrevivência, tornando-se independente da dieta láctea e dos demais cuidados 

maternos (CROWELL-DAVIS; HOUPT, 1986). Em mamíferos, a gravidez, o parto e a 

lactação são diferentes fases do ciclo reprodutivo caracterizadas por mudanças 

adaptativas a fim de prover um ambiente ótimo à prole imatura. Uma rata lactante 

integra um conjunto de comportamentos adaptativos no cuidado e nutrição da prole 

para que ela sobreviva. Em ratas as ações maternas são observadas e registradas 

quando a rata apresenta comportamentos diretamente relacionados aos filhotes, 

como a busca, o agrupamento e ficar sobre eles aquecendo-os no ninho, além dos 

indiretos como agressividade e construção do ninho. Os cuidados maternais que se 

expressam desde o nascimento da prole, se mantêm por todo o período de lactação 

e se transformam ao longo do desenvolvimento desta (NUMAN, 1994).  O controle 
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do CM envolve fatores neuroendócrinos e sensoriais. Os hormônios gestacionais 

preparam o animal para agir de forma maternal para com os filhotes enquanto que 

os neurotransmissores o regulam durante a fase de manutenção e lactação 

(ROSENBLATT et al., 1985; NUMAN, 1994; MATTSON; MORELLI, 2005).  

 

 

1.5 DOPAMINA E COMPORTAMENTO MATERNAL 

 

A dopamina (DA) controla funções fisiológicas como atividade locomotora, 

comportamento sexual e o comportamento de ingestão de alimentos (PIJNENBURG; 

VAN ROSSUM, 1973; HERNANDEZ; HOEBEL, 1988; CRUZ-CASALLAS et al, 

1999). A DA influencia motivações de incentivo, via sistema mesolímbico, 

principalmente em N.Ac (ROBBINS; EVERITT, 1996; PARKINSON et al., 2000; 

WILLNER; SCHEEL-KRUGER., 1991). Esta catecolamina está envolvida tanto com 

a fase inicial como com a fase de manutenção do CM (HANSEN et al., 1991; 

STERN; TAYLOR, 1991). Neste sentido, dentre as monoaminas a DA é a mais 

estudada no que diz respeito a CM.  O comportamento de trazer os filhotes para o 

ninho é o parâmetro mais frequentemente quantificado do CM em ratos, e consiste 

em uma sequência motora repetitiva que depende de DA (STERN, 1989; STERN, 

1996). Injeções sistêmicas de antagonistas competitivos de DA (0,2 mg/Kg) como o 

haloperidol ou raclopride dose dependentemente aumentam o tempo para trazer os 

filhotes para o ninho (GIORDANO et al., 1990; STERN; TAYLOR, 1991; STERN; 

KEER, 1999; SILVA et al., 2001; LONSTEIN, 2002). Nos dois casos esse efeito foi 

revertido pela administração de 0,1 mg/Kg de apomorfina um agonista 

dopaminérgico (GIORDANO et al., 1990). Outros componentes motores do CM 

como construção de ninho e comportamento de limpeza dos filhotes são inibidos 

pela administração sistêmica de haloperidol (GIORDANO et al., 1990; STERN; 

TAYLOR, 1991). 
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1.6 LIPOPOLISSACARIDEO (LPS) E DOPAMINA. 

 
 
 

Estudos sobre as interações entre o cérebro e o sistema imunológico revelaram 

conexões bidirecionais entre os sistemas neural, neuroendócrino e o sistema 

imunológico (ESKANDARI; WEBSTER; STERNBERG, 2003). Está bem estabelecida 

a ideia de que a ativação imune provoca modificações neuroendócrinas e de 

neurotransmissores centrais (RIVIER, 1993; ANISMAN; ZALCMAN; ZACHARKO, 

1993; BLALOCK, 1994; RIVEST, 1995; MERALI; LACOSTA; ANISMAN, 1997; 

DUNN et al., 2006). O LPS é uma endotoxina bacteriana capaz de ativar o sistema 

imune liberando citocinas pró-inflamatórias (IL-1, IL-6, TNF-α, dentre outros) que 

resultam em alterações no sistema nervoso central, causando febre, sonolência e 

diversas alterações comportamentais associadas a enfermidades, sendo estas 

respostas em conjunto denominadas de “comportamento doentio” (AVITSUR; 

WEIDENFIEL; YERMEYA, 1999). As citocinas podem afetar o metabolismo do 

sistema dopaminérgico, por exemplo: a IL-1 pode induzir a síntese de DA; e a IL-2 

pode diminuir a transmissão dopaminérgica na área nigroestriatal (DUNN et al., 

2006). A DA é um neurotransmissor, com atividade estimulante no sistema nervoso 

central.  A inflamação crônica induzida pelo LPS libera citocinas que irão agir no 

sistema dopaminérgico, que possui papel importante em patogenias de desordens 

neurológicas e psiquiátricas tais como esquizofrenia e Parkinson (HORNYKIEWICZ, 

1998).  A DA está relacionada também com o desempenho motor, a motivação 

locomotora e a modulação emocional (INGRAN, 2000). As citocinas afetam muitos 

comportamentos, incluindo o sono, apetite, comportamento sexual, memória e 

atividade motora.  Desta forma o sistema dopaminérgico pode ter um papel 

importante na mediação do comportamento do filhote e nas interações com a mãe. 

 

 

1.7 LPS, DOPAMINA E PROLACTINA 

 
 

O LPS é uma endotoxina que provoca uma forte resposta por parte de sistemas 

imunitários de animais saudáveis.  Macrófagos, monócitos, células dendríticas e 

linfócitos B que entram em contato com um LPS promovem resposta inflamatória, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eskandari%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14680500
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Webster%20JI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14680500
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sternberg%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14680500
http://pt.wikipedia.org/wiki/Endotoxina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_imunit%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_imunit%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3cito
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_dendr%C3%ADticas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linf%C3%B3citos_B
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febre, vasodilatação, por meio do óxido nítrico e secreção de eicosanoides (MORAN 

et al., 2001).  A prolactina pode atuar como uma ponte entre os sistemas 

neuroendócrino e imune. Verificou-se em humanos, a síntese de prolactina em 

numerosos sítios extra-hipofisários, inclusive no sistema imunológico como linfócitos 

T e B, monócitos, neutrófilos, células ‘natural killer’ e timócitos (BEN-JONATHAN; 

HUGO,  2015). A prolactina é controlada tonicamente pela DA e secretada pelos 

neurônios que se projetam do núcleo arqueado para a eminência média no 

hipotálamo, formando o trato dopaminérgico túbero-infundibular.  A DA assim 

produzida é liberada no sistema sanguínea porta-hipofísário e atinge a hipófise 

anterior (BEN-JONATHAN; HUGO,  2015).  A atividade rítmica semi-circadiana   dos 

neurônios dopaminérgicos do sistema túbero-infundibular determina os picos diurno 

e noturno de secreção de prolactina (TIMMERMAN et al., 1998).  Esta atividade é 

mais evidente em ratas do que em ratos e envolve também a participação 

colinérgica, opioidérgica e serotoninérgica, podendo  ser  observada  em  qualquer  

fase do  ciclo  estral  da  rata  (BEN-JONATHAN; HUGO,  2015).  O trato retino-

hipotalâmico, relacionado ao sistema temporizador central dos mamíferos, também 

pode inibir a secreção de prolactina estimulando a liberação de DA dos neurônios 

túbero-infundibulares (TIMMERMAN et al., 1998).  Assim sendo, a principal função 

neuroendócrina conhecida da DA é o controle tônico que ela exerce sobre a síntese 

e a secreção de prolactina (FELICIO  et  al., 1996; BEN-JONATHAN; HUGO,  2015).  

Este fato pode ser mostrado por meio do uso de drogas que atuam sobre os 

sistemas dopaminérgicos. Drogas como bromopride ou a domperidona, antagonistas 

dopaminérgicos, provocam o aumento da secreção de prolactina.  Já o uso de um 

agonista dopaminérgico, a bromocriptina, provoca a diminuição da secreção de 

prolactina (FELICIO et al., 1996). O papel da prolactina sobre o CM tem sido 

amplamente estudado principalmente com relação ao desencadeamento deste 

comportamento (GONZÁLEZ-MARISCAL, 2015; WANG, 2015). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_n%C3%ADtrico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eicosanoide
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ben-Jonathan%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25472532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hugo%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25472532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ben-Jonathan%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25472532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hugo%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25472532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ben-Jonathan%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25472532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hugo%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25472532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ben-Jonathan%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25472532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hugo%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25472532
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1.8 A INTERAÇÃO MÃE E FILHOTE 

 

 

Segundo Kirsten et al. (2008) já está bastante estabelecido que processos 

inflamatórios e infecções bacterianas ou virais em gestantes levam a interferências 

no ambiente fetal, podendo resultar em diversos danos a prole. Estudos mostram 

que danos comportamentais permanentes e severos podem ser causados não só 

por problemas genéticos, drogas ingeridas durante a gestação etc., mas também 

simplesmente por uma infecção bacteriana.  A que tantas mulheres grávidas podem 

ser expostas, por vezes continuamente. Sabe se que infecções, podem diminuir a 

concentração plasmática materna de zinco, reduzindo sua disponibilidade para o 

feto. O rato, diferentemente do ser humano, nasce imaturo sendo que sua primeira 

semana de vida representa os últimos estágios intrauterinos da vida de um bebê 

humano. O período perinatal tem seu início ao nascimento da prole, sendo finalizado 

com o termino da lactação. A interação mãe e filhote é tida tipicamente como 

simbiótica. Muitas das mudanças ocasionadas no CM são estimuladas por 

estimulações sensoriais vindas dos próprios filhotes, tais como a vocalização e o ato 

de sucção (WALKER et al., 2009). Os filhotes, quando separados da mãe, sinalizam 

para serem recolhidos através de dicas olfativas, visuais e da vocalização, que 

representam formas de comunicação de filhote para a mãe (TAKAHASHI; KASHINO; 

HIRONAKA, 2010). Por outro lado, o ambiente neonato é determinado pela mãe que 

é responsável pela sobrevivência do filhote. Intervenções na relação mãe e filhote 

podem afetar os comportamentos (HUOT et al., 2007). Poucos trabalhos se 

preocuparam em examinar os efeitos da ativação do sistema imune neste período. 

Durante o mestrado investiguei, em ratas, as possíveis alterações induzidas pela 

exposição de fêmeas lactantes ao LPS com sua prole. Para tanto, em fêmeas 

receberam LPS no 3° dia da lactação, foram observados os sinais de 

comportamento doentio. Assim, mediu-se: a atividade geral em campo aberto, o 

comportamento maternal e maternal agressivo, o peso corporal, consumo de ração e 

água e a temperatura corporal por 120 horas. Compararam-se estes efeitos com 

ratas virgens tratadas com a mesma dose de LPS. Observamos que 1) Em ratas 

virgens e lactantes o tratamento com LPS modificou a temperatura e peso corporal 

bem como o consumo de água e ração; 2) No período de lactação foi observada 

redução da latência para carregar o primeiro filhote. Na prole verificou-se que: 3) 
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Houve alteração no padrão de vocalização no 5.º dia pós natal dos filhotes de mães 

expostas ao LPS no 3.º dia de lactação 4) houve alteração no burst e fagocitose no 

21° dia pós natal dos filhotes de mães expostas ao LPS no 3° dia de lactação. 

Concluiu-se que a exposição de ratas ao LPS promoveu alterações na interação 

mãe filhote (NASCIMENTO et al. 2013; NASCIMENTO et al. 2014). A lactação 

representa um momento biológico que merece o máximo de atenção com relação à 

oferta de micronutrientes, em especial o zinco, tendo em vista que a deficiência 

desse nutriente está relacionada com uma série de efeitos deletérios para a 

interação mãe e filhote, com consequente aumento das taxas de morbimortalidade, 

dentre outros agravos à saúde. Portanto este trabalho investigou se o tratamento 

com zinco poderia modificar as alterações causadas pelo LPS no período de 

lactação. Verificamos também as respostas comportamentais frente a um novo 

desafio imune para melhor caracterizar possíveis diferenças na sensibilidade ao 

LPS.  O tratamento para as mães foi feito no 3° dia de lactação. 
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2 OBJETIVO 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Investigar as adaptações comportamentais e neuroimunológicas de ratas 

e de sua prole decorrentes de uma inflamação experimental produzida pelo LPS e a 

possível influência do tratamento com zinco nessas adaptações. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Avaliar a:  

 influência da administração de LPS e zinco em ratas virgens na temperatura, 

peso corporal, consumo de água e ração.  

 

 influência da administração de LPS durante a hiperprolactinemia em ratas 

virgens na temperatura, peso corporal, consumo de água e ração. 

 

 influência da administração de LPS e zinco em ratas gestantes na 

temperatura, peso corporal, consumo de água e ração tratadas no GD 9,5. 

 

 influência da administração de LPS e zinco em ratas lactantes na 

temperatura, peso corporal, consumo de água e ração tratadas no terceiro dia 

de lactação. 

 

 influência da administração de LPS e zinco em ratas virgens na atividade 

geral em campo aberto. 

 



31 

 

 influência da administração de LPS e zinco em ratas gestantes na atividade 

geral em campo aberto tratadas no GD 9,5 e observadas duas horas após o 

tratamento com a endotoxina. 

 

 influência da administração de LPS e zinco em ratas lactantes na atividade 

geral em campo aberto tratadas no terceiro dia de lactação e observadas no 

quinto dia de lactação. 

 

 influência da administração de LPS e zinco no Comportamento maternal de 

ratas lactantes tratadas no terceiro dia de lactação e observadas no quinto dia 

de lactação. 

 

 vocalização ultrassônica no PND3 ao PND7 da prole de filhotes de mães 

tratadas com LPS e zinco no terceiro dia de lactação. 

 

 atividade geral no PND21 da prole das ratas lactantes tratadas com LPS e 

zinco no PND3, desafiadas com LPS e observadas duas horas após o 

desafio. 

 

 influência da administração de LPS e zinco em ratas lactantes no burst 

oxidativo e na fagocitose de leucócitos da prole.     
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 ANIMAIS 

 

 

Foram utilizados ratos e ratas Wistar adultos, com 12 a 14 semanas de idade 

e peso corporal entre 200 e 350 gramas. Esses animais, provenientes do biotério do 

Departamento de Patologia da FMVZ-USP, permaneceram em gaiolas-moradia de 

polipropileno (38 x 32 x 16 cm), forradas com maravalha (esterilizada e livre de 

resíduos). Os ratos foram mantidos em sala com aeração, exaustão, umidade entre 

65% e 70% e temperatura de 22 °C ± 2 °C, controlados automaticamente por meio 

de um aparelho de ar condicionado central, com luz artificial (ciclo de 12-horas 

luz/12-horas escuro, luzes ligadas às 6h00) e com acesso a água filtrada e ração 

(Nuvilav®, Nuvital company, São Paulo, Brasil) ad libitum. Os animais foram 

utilizados nesse estudo de acordo com as normas e procedimentos éticos relativos 

ao uso de animais de laboratório da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo, Brasil (Protocolo n° 5868070714).  Essas diretrizes 

são baseadas nas normas do National Institutes of Health (Bethesda, MD). Os 

experimentos foram realizados de acordo com os protocolos de boas práticas de 

laboratório com métodos de garantia de qualidade.    

 

 

3.2 O ACASALEMENTO  

 

 

As ratas empregadas no acasalamento eram virgens e os ratos eram 

sexualmente experientes e da mesma linhagem, mas de ninhadas diferentes. Para o 

acasalamento, as ratas foram acondicionadas nas gaiolas-moradia dos machos ao 

final do período de luz (17h00 – 18h00), sempre duas ratas por macho e lá mantidas 

durante o período noturno do ciclo de luz. Inicialmente as ratas foram colocadas com 

machos, duas para cada um, até a detecção da prenhez.  Esta detecção da prenhez 

foi feita no começo da manhã (7:00 - 8:00 horas), por meio do lavado vaginal.  Este 

procedimento consiste em introduzir uma pipeta plástica contendo salina (cloreto de 
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sódio 0,9%) na vagina da rata, mas não muito profundamente para evitar a indução 

de pseudo-prenhez, colhendo a secreção vaginal. Logo após esta etapa, o conteúdo 

líquido da pipeta foi colocado em uma lâmina de vidro e observado ao microscópio 

óptico.  A constatação da presença de espermatozóides foi considerada como 

indicador do dia de prenhes (GD) 0 daquela fêmea.  A partir desse dia, esses 

animais foram acondicionados individualmente em gaiolas moradia e ali 

permaneceram durante toda a gestação.  Depois da etapa de acasalamento, os 

machos foram descartados.  Ao nascimento da prole foi feita a padronização das 

ninhadas em 8 filhotes por fêmea para, quando possível, 4 fêmeas e 4 machos.  O 

período de amamentação foi de 21 dias. 

 

 

3.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 
 
3.3.1 Ratas virgens 

 

 

28 ratas virgens no estro foram divididas em 4 grupos S+S, S+Zn, LPS+S e 

LPS+Zn.  As ratas dos grupos S+S e S+Zn receberam solução Salina por via i.p. e 1 

hora após aplicação receberam 2 mg/kg de zinco por via s.c., ou solução salina por 

via i.p., já as dos grupos LPS+S ou LPS+Zn receberam 100 μg/kg de LPS por via 

i.p., e uma hora após a aplicação receberam solução Salina por via i.p., ou 2 mg/kg 

de zinco por via s.c., duas horas após a aplicação foi avaliada a atividade geral em 

campo aberto, e de duas até 96 horas foram avaliadas a temperatura e peso 

corporal, bem como o consumo de água e ração.  
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Figura 1 -  Delineamento experimental – Ratas Virgens 

 

Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 

 

 

3.3.2 Ratas virgens induzidas a hiperprolactinemia 

 

 

Foram empregadas 20 fêmeas virgens.  A hiperprolactinemia foi induzida com 

domperidona na dose de 1,7mg/kg por via s,c. 3 vezes ao dia (7h30, 15h00 e 22hs). 

A duração do tratamento foi de 5 dias consecutivos (FELICIO; BRIDGES, 1992). 

Depois do tratamento com a domperidora essas fêmeas foram divididas em 4 

grupos, sendo os grupos S+S, S+Zn, LPS+S e LPS+Zn. As ratas dos grupos S+S e 

S+Zn receberam solução salina por via i.p., e 1 hora após aplicação receberam 2 

mg/kg de zinco por via s.c., ou solução salina por via i.p., já as dos grupos LPS+S ou 

LPS+Zn receberam 100 μg/kg de LPS por via i.p., e uma 1 após a aplicação 

receberam solução salina por via i.p., ou 2mg/kg de zinco por via s.c. Após o 

tratamento, foram avaliadas a temperatura, o peso corporal, o consumo de água e 

ração das 2 horas até as 96 horas, após a administração do LPS.  
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Figura  2 - Delineamento experimental -  Ratas virgens induzidas a hiperpolactinemia 

 

 

Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 

 

 

3.3.3 Ratas gestantes 

 

 

Foram empregadas 20 fêmeas gestantes divididas em quatro grupos, sendo 

os grupos S+S, S+Zn, LPS+S e LPS+Zn. As ratas dos grupos S+S e S+Zn 

receberam no GD 9,5 solução salina por via i.p., e uma hora após aplicação 

receberam 2mg/kg de zinco por via s.c., ou solução salina por via i.p.  Já as dos 

grupos LPS+S ou LPS+Zn, receberam no GD 9,5 100μg/kg de LPS por via i.p., e 1 

hora após a aplicação, receberam solução salina por via i.p., ou 2mg/kg de zinco por 

via s.c.  Duas horas após a administração de LPS, foi avaliada a atividade geral em 

campo aberto e de 2 a 96 horas foram avaliadas a temperatura e o peso corporal, 

bem como o consumo de água e ração. 
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Figura  3 - Delineamento experimental -  Ratas Gestantes 

 

 

 

Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 

 

 

3.3.4 Ratas lactantes 

 

 

Foram empregadas 28 lactantes divididas em quatro grupos, sendo os grupos 

S+S, S+Zn, LPS+S e LPS+Zn.  As ratas dos grupos S+S e S+Zn receberam no 3º 

dia de lactação 100 μg/kg de solução salina por via i.p., e uma hora após aplicação, 

receberam 2 mg/kg de zinco por via s.c., ou solução Salina por via i.p.  Já as dos 

grupos LPS+S ou LPS+Zn, receberam no 3º dia de lactação 100 μg/kg de LPS por 

via i.p., e 1 hora após a aplicação, receberam solução salina por via i.p., ou 2 mg/kg 

de zinco por via s.c.  Duas horas após o tratamento, foi avaliada a atividade geral em 

campo aberto, de duas a 96 horas foram avaliadas a temperatura, o peso corporal, 

bem como o consumo de água e ração das duas até 96 horas e as 48 horas foi 

avaliado o comportamento maternal. 
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Figura  4 - Delineamento - Ratas lactantes 

 

Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 

 

 

3.3.5 Filhotes 

 

 

Foram empregados 36 filhotes, divididos em cinco grupos, sendo os grupos: 

Branco, S+S, S+Zn, LPS+S e LPS+Zn. Os filhotes do grupo Branco são filhotes de 

mães que não receberam qualquer tratamento anterior e não receberam um desafio 

no PND21.  Já os filhotes dos grupos S+S e S+Zn, são filhotes de fêmeas que 

receberam, no 3º dia de lactação, solução salina por via i.p., e uma hora após a 

aplicação, receberam 2 mg/kg de zinco por via s.c., ou solução Salina por via i.p.  Já 

as dos grupos LPS+S ou LPS+Zn receberam, no 3º dia de lactação, 100 μg/kg de 

LPS por via i.p., e uma após a aplicação, receberam solução salina por via i.p., ou 2 

mg/kg de zinco por via s.c. Todos os filhotes dos grupos S+S, S+Zn, LPS+S e 

LPS+Zn no PND21 receberam 50 µg/kg de LPS por via i.p. duas horas após a 

administração de LPS.  Foram avaliadas a atividade geral em campo aberto e o 

burst oxidadtivo e fagocitose de neutrófilos. 
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Figura  5 - Delineamento experimental - Filhotes  

 

Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 

 

 

3.4 PRODUTOS BIOLÓGICOS 

 

 

 LPS: lipopolissacarídeo obtido por extração fenólica a partir de Escherichia 

coli, sorotipo 0127:B8 (Sigma®). 

 Cepa de Staphyloococcus aureus ATCC 25923 (DIFCO®) - bactéria marcada 

com Iodeto de Propídio (Sigma, St Louis, MO) utilizada para avaliar a 

atividade fagocítica realizada por macrófagos peritoneais e de neutrófilos 

sanguíneos 

 

 

3.5 MEDICAMENTOS, REAGENTES E SOLUÇÕES 

 

 

 Solução salina: solução aquosa de cloreto de sódio estéril a 0,9%. 

 Solução de LPS: solução na concentração de 50,100 OU 200 mg / ml de LPS 

em solução aquosa de NaCl estéril a 0,9%.  

 Domperidona:  Domperidone (C22H24ClN5O2) TOCRIS, Bristol, UK, Cat No. 

2536. 
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 Diacetato 2`7`Diclorofluorisceína (DCFH-DA/ Molecular Probes, Eugene, OR)- 

empregado na citometria de fluxo. Este reagente foi mantido congelado (-20º 

C), e protegido da luz, sendo dissolvido em PBS no momento de uso; 

 EDTA (Sigma®)- utilizado na técnica de fagocitose, na concentração de 3 

mM, com o objetivo de interromper a reação após o período de incubação das 

amostras; 

 Heparina (Liquemine®-Roche)- utilizado para evitar a coagulação das 

amostras de sangue após a coleta; 

 Iodeto de Propídio (PI) (Sigma®)- utilizado na técnica de citometria de fluxo, 

responsável pela emissão de fluorescência vermelha das amostras captadas 

pelo citômetro; 

 NaCl 0,2% e 1,6%- Soluções utilizadas com o objetivo de romper as 

hemácias presentes nas amostras; 

 NaCl 0,85% e NaCl 0,9% - Soluções utilizadas na técnica de conjugação do 

Staphylococcus aureus; 

 PBS (Phosfate-buffered saline, pH=7,2-7,4)-Solução utilizada nas técnicas de 

burst oxidativo e fagocitose; 

 PBS glicosado - Solução utilizada na técnica de conjugação do 

Staphylococcus aureus; 

 PMA - Miristato-acetato de forbol-(Calbiochem®)- utilizado como estímulo 

para desencadear o burst oxidativo de macrófagos e neutrófilos. 

 Zinco: Zinc sulfate heptahydratate (USP testing specifications) COD Z0635-
100MG SIGMA. 

 
 
 
3.6 PREPARADO DAS SOLUÇÕES, DOS REAGENTES E DO ESTIMULO DO                                                

BURST OXIDATIVO.    

 

 

3.6.1 Preparo das soluções 

 

 

 PBS  (Phosfate-buffered saline, pH=7,2-7,4)- Solução estoque 10x concentrada: 
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 Na2HPO4.12 H2O (Merck®)                                        42,96g 

 NaH2PO4 .1 H2O (Nuclear®)                                          3,6g 

 NaCl (Labsynth®)                                                           82,0g 

 H2O destilada qsp 1000ml 

 

 

PBS 1x: 

 

 

No momento do uso, dilui-se 100 ml da solução estoque 10x concentrada e 

completa-se com H2O destilada para um volume de 1000 ml. 

 

 

 

PBS glicosado: 

 

 

 PBS 10x                                                                               100 ml 

 glicose                                                                                     0,9 g 

 gelatina                                                                                      1 g 

 H2O destilada qsp                                                             1000 ml 
 
 
 
Soluções Salina 0,2%, 0,85%, 0,9% e 1,6%: 

 

 

Pesa-se 2g, 8,5g, 9g e 16g respectivamente de NaCl e completa-se cada 

solução com 1000 ml de H2O destilada. 
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3.6.2 Preparo dos reagentes 

 

 

DCFH-DA 25 mM-Soluções Estoque 

Dilui-se 28,35 mg de DCFH-DA em 2 ml de etanol. Esta solução será 

acondicionada em frasco âmbar para protegê-la da luz, sendo mantida em freezer a 

-20ºC. 

 

 

Solução de DCFH-DA 

 

 

No momento do uso, dilui-se a solução estoque em PBS 1 x de modo tal a 

permitir que o volume final desta solução esteja de acordo com o número de 

animais, isto é, que seja suficiente para contemplar todas as amostras do 

experimento. 

Apenas para ilustrar e facilitar a compreensão podemos citar alguns exemplos 

desta diluição: 

 

-100 μl DCFH-DA (solução estoque) +8,2 ml de PBS-para 13 animais; 

-50 μl DCFH-DA (solução estoque) +4,1 ml de PBS-para 6 animais; 
 

E assim por diante... 

 

Solução de EDTA 3mM 

 

 

Para o preparo desta solução, 3 ml da solução estoque de EDTA (1 mol/l) 

foram diluídos em 997 ml de PBS. Esta solução foi mantida em geladeira. 
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3.6.3 Preparo dos estímulos 

 

 

Solução de PMA 

 

 

A solução de PMA foi preparada utilizando-se de 1μl da solução estoque de 

PMA (100ng/100μl) e completando-se o volume com 999μl de PBS. Este volume, ou 

seja, 1ml, é suficiente para a realização da técnica de burst para um total de 10 

animais. 

 

 

Cepa de Staphylococcus aureus ATCC 25923-SAPI 

 

 

Antes de esta bactéria ser utilizada para a realização da técnica do Burst e da 

Fagocitose, foi necessário conjugá-la com o iodeto de propídio (PI), de forma tal a 

permitir que a bactéria emitisse uma fluorescência vermelha possibilitando, assim, 

sua leitura no citômetro. 

O protocolo de conjugação da bactéria foi aquele proposto por Hasui, 

Hirabayashi e Kobayashi (1989), que consiste do seguinte procedimento: 

 

 

 cultivar bactérias viáveis em ágar sangue por 48 horas; 

 colocar as colônias de bactérias em tubos de ensaio estéreis, em um fluxo 

laminar próprio para bactérias; 

 ressuspendê-las em NaCl 0,85% e centrifugá-las por 10 minutos a 2500 rpm; 

  “inativar” as bactérias a 60ºC por 30 minutos; 

 lavar 3 x com NaCl 0,85% e após cada lavada, centrifugar por 10 minutos a 

170 g; 

 ajustar a concentração das bactérias de modo tal que sua leitura no 

espectrofotômetro (Uv/Visível) a uma absorbância de 620 nm tenha um valor 

que varie entre 2,4 a 2,7. Esses valores, nesta absorbância, são aqueles em 

que as bactérias, em suspensão, apresentam uma turbidez que corresponde 
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ao n º 8 escala de Mc.Farland. Para a leitura no citômetro é necessário que 

as bactérias estejam nestas concentrações; 

 preparar uma solução de iodeto de propídio a 5 %; 

 centrifugar nas mesmas condições, desprezar o sobrenadante e adicionar 25 

μl da solução de iodeto de propídio a 5%; 

 incubar a temperatura ambiente por 30 minutos, no escuro; lavar a suspensão 

de bactéria marcada mais 3x com NaCl 0,85% e centrifugando após cada 

lavagem por 10 minutos a 170 g; 

 ressuspender a bactéria em 5 ml de PBS glicosado (livre de Ca++ e Mg++); 

 “aliquotar” em eppendorfs de 2 ml, proteger da luz e congelar ‘a -80ºC; 

 descongelar imediatamente antes do uso. 

 

Após a inativação das bactérias e para evitar contaminações, todo o 

procedimento descrito acima citado, foi realizado dentro de um fluxo laminar 

empregando-se, sempre, soluções estéreis. 
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4 PROCEDIMENTOS 

 

 

4.1 AVALIAÇÃO DA TEMPERATURA E PESO CORPORAL, CONSUMO DE ÁGUA 

E RAÇÃO EM RATAS VIRGENS, VIRGENS INDUZIDAS A 

HIPERPROLACTINEMIA, GESTANTES E LACTANTES 

 

 

Foram avaliados a temperatura e o peso corporal, o consumo de água e 

ração das fêmeas virgens, gestantes e lactantes de 2 horas até noventa e 96 horas 

após a administração de LPS e zinco. Para avaliação da temperatura corporal foi 

utilizado um termômetro clínico digital de ouvido (G -Tech – Accumed), onde todos 

os dias por volta das 10hs da manhã foram aferidas e anotadas as temperaturas de 

cada animal.  Foi avaliado também o consumo de água, ração e peso.  Isso foi feito 

da seguinte maneira, durante cinco dias, por volta do mesmo horário, foram medidas 

e pesadas as quantidades de água, ração ingeridas e o peso de cada animal. 

 

Figura  6 -  Modelo de termômetro digital de ouvido utilizado 

 

 

 

Fonte: www.americanas.com.br (2015) 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIPN14HA_8gCFUqGkAodTNsG5g&url=http://www.americanas.com.br/produto/5705400/termometro-clinico-digital-de-ouvido-g-tech-accumed&psig=AFQjCNHST2j29IpnVA28-uB8Hdd0dXOUfw&ust=1447026519202344
http://www.americanas.com.br/
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4.2 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE GERAL EM CAMPO ABERTO DE RATAS 

VIRGENS, GESTANTES, LACTANTES E FILHOTES 

 

 

A atividade geral de fêmeas virgens, gestantes, lactantes e filhotes foi 

observada em campo aberto.  Neste teste os animais foram colocados em um 

campo aberto sempre durante um mesmo período do dia.  Cada animal foi colocado 

individualmente no centro do aparelho de campo aberto, e foi observado por 3 

minutos.  Para animais adultos o fundo deste aparelho é dividido em vinte e cinco 

partes aproximadamente iguais, já para filhotes de ratos foi construído segundo o 

modelo descrito por Broadhurst (1960) e consiste de uma arena de madeira, 

medindo 40 cm de diâmetro x 40 cm de altura, pintada de branco.  No intervalo entre 

a observação de cada animal, o aparelho foi limpo com solução de álcool a 5%, para 

evitar a interferência do odor do animal anterior.  Foram tomadas as seguintes 

medidas: locomoção, definiu-se como unidade de locomoção o ato de o animal 

penetrar com as quatro patas em uma das divisões do chão da arena; levantar, 

corresponde à postura de o animal permanecer apoiado nas patas posteriores, com 

o tronco perpendicular ao chão, tendo a cabeça dirigida para cima, podendo ou não 

tocar com as patas dianteiras as paredes do campo aberto; defecação, cada bolo de 

fezes produzido pelo animal durante o período de teste foi registrado como unidade 

de defecação.  O registro da frequência dos parâmetros foi feito por intermédio de 

um contador manual. O tempo de imobilidade também foi medido, sendo este 

considerado quando o animal não apresenta locomoção e movimentos de farejar.  

Este parâmetro foi medido com o auxílio de um cronômetro. 
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Figura  7 -  Modelo de campo aberto utilizado  

 

  

 

    Fonte: (DROMBROWSKI, P. A., 2005) 

 

 

 

4.3 AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO MATERNAL EM RATAS LACTANTES 

 

 

O teste comportamental foi realizado no 5º dia da lactação com grupos de 7 

animais.  Aproximadamente às 8hs, a ninhada foi retirada da gaiola, sendo colocada 

em outra gaiola sem maravalha e permanecendo lá por 1 hora.  A seguir, os oito 

filhotes, sendo 4 machos e 4 fêmeas, foram colocados de volta na gaiola, dividida 

em quadrantes e o comportamento materno foi observado por 60 minutos.  A 

observação do comportamento materno foi realizada medindo-se: tempo de 

latência(s) para contato com o primeiro e com o último filhote, latência para carregar 

o primeiro filhote, e latência entre carregar o primeiro e o último filhote.  Confirmando 

resultados anteriores., uma vez tendo buscado e agrupado os filhotes, todas as ratas 

apresentaram cifose fisiológica e amamentaram os filhotes sem que diferenças de 

latências nesse aspecto fossem constatadas (NASCIMENTO et al., 2014). 
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4.4 VOCALIZAÇÃO ULTRASSÔNICA 

 

 

Um filhote de cada grupo foi individualmente colocado em gaiola de 

polipropileno (30 x 20 x 12 cm) e conduzido para a sala teste (com temperatura 

controlada, 22 ± 2°C) separada da sala moradia. A vocalização ultrassônica foi 

detectada usando um microfone ultrassônico (modelo D940, Pettersson Elektronik 

AB®, Uppsala, Sweden) ajustado para uma escala centrada em 40 kHz e colocado 

distante 10 cm do piso da gaiola. As vocalizações foram gravadas como arquivos 

digitais .wav (Notebook HP Pavilion dv5 PC, Palo Alto, CA, EUA). Os parâmetros 

avaliados foram o tempo de latência para a primeira vocalização ultrassônica (em 

segundos) e o número de vocalizações ultrassônicas em um período de 5 minutos. 

Os testes foram realizados sempre entre às 9h30 e 10h30.  

 

 

4.5 AVALIAÇÃO DO BURST OXIDATIVO E DA FAGOCITOSE DE NEUTRÓFILOS 

POR CITOMETRIA DE FLUXO NA PROLE 

 

 

Foi utilizado um citômetro de fluxo (FACScalibur Becton Dickinson 

Immunocytometry Sistem, San Jose, Ca, USA) conectado com um computador 

(Macintosh Apple, CA, USA). Foram analisados 10.000 eventos utilizando-se o 

software Cell Quest Pro (Becton Dickinson Immunocytometry System, San Jose, CA, 

USA). As subpopulações celulares foram reconhecidas por meio das propriedades 

FSC – Forward Scatter e SSC side Scatter do aparelho que avaliam o tamanho e a 

complexidade interna, dos mesmos respectivamente. A fluorescência verde do 

DCFH foi mensurada a 530 ± 30 nm (detector FL1) sendo aquela de cor vermelha do 

S. aureus marcado com o iodeto de propídeo mensurada a 585 ± 42 nm. A 

fluorescência verde emitida pelo DCFH foi usada para estimar o burst oxidativo das 

células analisadas em diferentes situações de estimulação. A fagocitose foi estimada 

pela intensidade média de fluorescência/célula emitida pelo PI. A porcentagem de 

fagocitose (porcentagem de neutrófilos que fagocitaram as bactérias) foi calculada 

através do número de neutrófilos e macrófagos fluorescentes divididos pelo número 

total destas células e multiplicado por 100. As fluorescências do PI e do DCFH foram 
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analisadas utilizando-se compensação de fluorescências para corrigir quaisquer 

interferências de sinais emitidos pelos mesmos. Através do Cell Quest Pro® foram 

analisadas as populações de interesse em cada experimento (neutrófilos), 

excluindo-se as populações de linfócitos e monócitos por meio da análise dos gates. 

Além disso, para todos os experimentos o aparelho foi calibrado com um tubo 

branco usado como controle de refringência basal da célula a ser analisada. 

As células utilizadas para o estudo no citômetro de fluxo foram coletadas 

imediatamente após a eutanásia dos animais em câmara de CO2. O sangue foi 

coletado através da veia porta hepática, com auxílio de seringas e agulhas 

previamente umedecidas em solução aquosa de etilenodiamino-tetracética-dissódica 

(EDTA) a 10%, sendo colocadas imediatamente em banho de gelo. Foram usadas 

amostras sanguíneas de 100 μl para a análise da atividade fagocítica. O preparo das 

amostras foi realizado de acordo com (HASUI; HIRABAYASHI; KOBAYASHI, 1989), 

da seguinte maneira: Uma bateria de 5 tubos foi, montada e numerada de “A” até “E” 

para cada animal. Cada tubo (de acordo com a letra) recebeu uma substância 

diferente, obedecendo-se sempre a uma mesma ordem. Desta forma, todos os tubos 

de “A” a “E” receberam alíquotas, que correspondem a 2 x 105 cel/100 μl de sangue. 

Os tubos com as letras “B”, “D” e “E” receberam 200 μl da solução de DCFH-DA 3 

mM cada. Todos os tubos de letra “C” e “D” receberam 100 μl da solução de SAPI 

(100 ng). Os tubos de letra “E”, por sua vez, receberam 100 μl de PMA (100 ng). 

Como as amostras tinham o volume final de 1100 μl, todos os tubos foram 

completados com PBS 1x. Sendo assim, todos os tubos “A” receberam 1000 μl de 

PBS, os tubos “B” 800 μl, os “C” 900 μl e finalmente os tubos “D” e “E” receberam 

700 μl. Em seguida, os tubos foram incubados em banho-maria sob agitação a 37ºC 

por 30 minutos. Depois da incubação, foram adicionados 2 ml de EDTA 3 mM em 

todos os tubos para interromper a reação, sendo os mesmos centrifugados 

posteriormente a 170 g por 10 minutos. Assim, foi desprezado o sobrenadante após 

a centrifugação; as células foram, então, ressuspensas por agitação manual, 

realizando-se a seguir a lise hipotônica das amostras com soluções de NaCl a 0,2% 

e 1,6%. Primeiramente, foi colocado em cada tubo 2 ml de NaCl 0,2% durante 20 

segundos. Imediatamente após este período, foi colocado mais 2 ml de NaCl 1,6% 

para tornar a solução isotônica novamente. Após centrifugação foram realizadas 

novas lises hipotônica (uma segunda vez) com NaCl 0,2% e após, com NaCl 1,6%, 

seguindo-se todo o procedimento descrito acima. Após esta segunda lise, os tubos 
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foram centrifugados pela última vez sendo os sobrenadantes desprezados; as 

células resultantes foram ressuspensas em 1 ml de EDTA gelado. Após todo este 

procedimento, foi realizada a leitura das amostras no citômetro de fluxo; os tubos 

“A”, “C” e “D” foram utilizados para a avaliação da Fagocitose, enquanto que os 

tubos “B” e “E” foram utilizados na avaliação do burst oxidativo. Cada amostra 

passou pelo citômetro apenas uma vez, e de cada uma, foram adquiridos 10.000 

eventos (células). A fluorescência foi obtida padronizando-se o número de eventos 

para cada tubo A, B, C, D e E. Os valores referentes ao burst oxidativo das amostras 

foram avaliados por meio da média geométrica da intensidade de fluorescência 

emitida pela população de neutrófilos. Este valor de média geométrica foi fornecido 

pelo aparelho sendo utilizado para indicar a intensidade de fluorescência das 

células. Com relação à atividade fagocítica, foi verificada a porcentagem de 

fagocitose, ou seja, o número de neutrófilos que fagocitaram o S. Áureas marcado 

com PI e, consequentemente que emitam fluorescência vermelha, divididos pelo 

número total destas células multiplicadas por 100. Foi avaliada, também, a 

intensidade de fagocitose (quantidade de bactérias fagocitadas) por meio da média 

geométrica da intensidade de fluorescência vermelha emitida pelos neutrófilos. 
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5 ANALISE ESTATÍSTICA 

 

 

O software GraphPad Prism 6.00 (GraphPad® Software, Inc., San Diego, CA, 

USA) foi utilizado para a análise estatística. Para variáveis contínuas, primeiramente 

verificou-se a homocedasticidade dos dados, que significa a ausência de diferenças 

significantes na variabilidade dos grupos, pelo teste de Bartlet.  Uma vez confirmada 

a homocedasticidade, foi feito do o teste Kolmogorov-Smirnov para avaliação da 

distribuição Gaussiana.  Confirmada homocedasticidade e a normalidade dos dados, 

foram utilizados testes concebidos para dados paramétricos.  Para os dados 

paramétricos com análises de três ou quatro grupos (ex: grupos S+S, S+LPS e 

LPS+Zn), foi utilizada a análise de variância ANOVA de uma via, seguida do pós-

teste de comparações múltiplas de Tukey. A ANOVA de duas vias foi empregada 

para análise de dados de várias observações, levando-se em conta os dias e 

tratamentos.   Quando a ANOVA de duas vias detectou diferenças, foi usado para 

análise o pós-teste de comparações múltiplas de Bonferroni. O nível de significância 

de 5% (p < 0,05) foi considerado suficiente para revelar diferenças significantes em 

todos os dados analisados.  Os dados estão expressos como média ± erro padrão. 
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6 RESULTADOS 

 

 

6.1 EXPERIMENTO 1 

 

 

Avaliação da temperatura e peso corporal, bem como do consumo de água e 

ração de ratas virgens tratadas com LPS e zinco. 

 

 

6.1.1 Resultados 

 

 

As figuras – 8 e 9 ilustram as médias e os respectivos erros - padrão, e as 

diferenças existentes entre os grupos, e a figura – 10 ilustra a temperatura, ganho ou 

perda de peso corporal, bem como o consumo de água e de ração de ratas virgens 

tratadas com 100 μg/kg de LPS ou solução salina por via i.p., e 2mg/kg de zinco por 

via s.c. Foram observadas por 96 horas.  

Temperatura corporal: A ANOVA de 2 vias indicou a existência de diferença 

com relação ao tratamento ([F2/180=51,06], P<0.0001) e entre os dias observados 

([F9/180=90,15], P<0,0001). Havendo interação entre os fatores ([F18/180=156,15], 

P<0.0001).  O teste de Bonferroni mostrou que às 2 e 4 horas, a temperatura do 

grupo LPS+S foi menor em relação aos demais grupos. Às 4 horas a temperatura do 

grupo LPS+Zn foi menor em relação ao grupo S+S. Às 48 horas a temperatura do 

grupo LPS+Zn foi menor e do grupo LPS+S foi maior em relação aos demais grupos, 

e às 72 horas a temperatura do grupo LPS+S foi maior em relação aos demais 

grupos. E às 96 horas a temperatura de todos os grupos se igualaram.  

Ganho de peso: A ANOVA de 2 vias indicou a existência de diferenças com 

relação ao tratamento ([F2/72=1,310], P=0.2761) e dias de observação 

([F3/96=21,36], P<0.0001) havendo interação entre os fatores ([F6/72=8,917], 

P<0.0001). O teste de Bonferroni mostrou que às 48 horas as ratas dos grupos 

LPS+S e LPS+Zn não tiveram ganho significante de peso  comparadas ao grupo 
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S+S. Às 96 horas as ratas do grupo LPS+Zn tiveram ganho significante de peso 

comparadas aos demais grupos.   

Consumo de água: A ANOVA de 2 vias indicou a existência de diferenças 

com relação ao tratamento ([F2/72=6,203], P=0,0033) e dias de observação 

([F3/72=68,83], P<0.0001) havendo interação entre os fatores ([F6/72=19,08], 

P<0,0001). O teste de Bonferroni mostrou que as 48 horas os grupos LPS+S e 

LPS+Zn, e as 72 horas o grupo LPS+S, tiveram o consumo de água maior 

comparados aos demais grupos. Por outro lado, às 72 horas o grupo LPS+Zn 

tiveram o consumo de água menor comparados aos demais grupos.  

Consumo de ração: A ANOVA de 2 vias indicou a existência de diferenças 

com relação ao tratamento ([2/72=9,790], P<0.0001) e dias de observação 

([F3/72=283,2], P<0.0001) havendo interação entre os fatores ([F6/72=52,96], 

P<0.0001). O teste de Bonferroni mostrou que às 24 horas e 48 horas, o consumo 

de ração dos grupos LPS+S e LPS+Zn foi significantemente menor comparados ao 

grupo S+S, às 72 horas e 96 horas o consumo de ração dos grupos LPS+S e 

LPS+Zn foi significantemente maior comparados ao grupo S+S.  

 
Figura 8 -  Comparação entre os grupos em relação à temperatura de ratas virgens tratadas com LPS 

e zinco. Pós teste Bonferroni de comparações múltiplas 

 

Grupos/horas  0hs 2hs 4hs 6hs 8hs 10hs 24hs 48hs 72hs 96hs 

S+S x LPS+S ns ↓ * ↓ * ns ns ns ns ↑ * ns ns 

S+S x LPS+Zn ns ns ↓ * ns ns ns ns ↓ * ns ns 

LPS+S x LPS+Zn ns ↓ * ↓ * ns ns ns ns ↓ * ↓ * ns 
Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 
Nota: ns = não significante, * ↑ = aumento de temperatura, * ↓ = queda de temperatura.  
 
 
Figura 9- Comparação entre os grupos em relação ao ganho ou perda de peso, consumo de água e 

de ração de ratas virgens tratadas com LPS e zinco. Pós teste Bonferroni de comparações 
múltiplas 

 

    24hs  
 

    48hs  
 

    72hs  
 

    96hs  
 

  Peso Água Ração   Peso Água Ração   Peso Água Ração   Peso Água Ração 

S+S x LPS+S ns Ns ↓ *   Ns ↑ * ↓ *   ns ns ↑ *   ns ns ns 

S+S x LPS+Zn ns Ns ↓ *   ↓ * ↑ * ns   ns ↓ * ↑ *   ns ↓ * ns 

LPS+S x LPS+Zn ns Ns Ns   Ns ns ns   ns ns ns   ↑ * ↓ * ns 
Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 
Nota: ns = não significante, * ↑ = aumento no consumo de água/ração ou ganho de peso corporal, 
 * ↓= diminuição no consumo água/ração ou diminuição no ganho de peso corporal 
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Figura 10 -  Médias com os respectivos desvios – padrão da temperatura, ganho ou perda peso de 
corporal, bem como o consumo de água e ração de ratas virgens tratadas com LPS e 
zinco 

 

 

Parâmetros  Horas S+S LPS+S LPS+Zn 

 

0 36,79±0,02 36,8±0,03 36,71±0,03 

 
2 36,72±0,02 36,1±0,03 36,6±0,04 

 
4 36,79±0,03 35,56±0,03 36,63±0,03 

Temperatura 6 36,77±0,04 36,66±0,03 36,64±0,02 

 
8 36,77±0,02 36,69±0,02 36,64±0,02 

 
10 36,77±0,03 36,64±0,02 36,67±0,03 

 
24 36,77±0,03 36,69±0,03 36,81±0,03 

 
48 36,73±0,03 37,96±0,05 36,14±0,04 

 
72 36,74±0,04 36,87±0,05 36,71±0,02 

  96 36,79±0,04 36,73±0,02 36,71±0,03 

 
24 3,4±0,28 3,8±1,55 3±0,55 

Peso 48 1,36±0,13 -1,06±0,28 -3,43±0,78 

 
72 1,43±0,23 2,6±1,47 3,71±0,57 

  96 1,39±0,15 0,17±0,19 5,57±0,65 

 

24 34,46±1,31 27,21±0,28 27,11±1,27 

Água 48 38,4±3,15 55,86±1,5 64,77±3,7 

 
72 38,13±2,22 45,7±1,13 28,7±1,85 

  96 35,24±3 37,87±1,38 32,03±1,71 

 

24 56,16±1,14 16,72±2,21 17,67±2,4 

Ração 48 48,01±3,65 29,87±2,87 32,84±3,56 

 
72 60,71±5,81 130,3±4,35 117,3±3,76 

 
96 66,3±6,23 93,77±3,17 105±2,55 

Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 



54 

 

Figura 11 – Temperatura, ganho ou perda de peso corporal, bem como o consumo de água e ração 
de ratas virgens que receberam no estro 100 μg/kg de LPS ou solução salina por via i.p e 
2 mg/kg de zinco por via s.c., observadas 2 horas após o tratamento e por mais 96 horas. 
*P<0.05. ANOVA de duas vias seguida pelo teste de Bonferroni  
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Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 
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6.2 EXPERIMENTO 2 

 

 

Avaliação da temperatura e peso corporal, bem como do consumo de água e 

ração de ratas virgens induzidas a hiperprolactinemia com domperidona, tratadas 

com LPS e zinco.  

 

6.2.1 Resultados 

 

 

As figuras - 12 e 13 ilustram as médias e os respectivos erros - padrão, e as 

diferenças existentes entre os grupos, e a figura - 14 ilustra a temperatura e peso 

corporal, bem como o consumo de água e ração de ratas virgens induzidas a 

hiperprolactinemia com domperidona e tratadas com 100 μg/kg de LPS ou solução 

salina por via i.p. e 2mg/kg de zinco por via s.c., observadas por 96 horas.  

Temperatura: A ANOVA de 2 vias indicou a existência de diferença com 

relação ao tratamento ([F5/300=628,2], P<0.0001) e entre os dias observados 

([F9/300=22,78], P<0.0001). Havendo interação entre os fatores ([F45/300=51,87], 

P= P<0.0001).  O teste de Bonferroni mostrou que houveram diferenças significantes 

entre os grupos conforme ilustrado na tabela 3. 

Ganho de Peso: A ANOVA de 2 vias indicou a existência de diferenças com 

relação ao tratamento ([F5/120=8,300], P<0.0001) e dias de observação 

([F3/120=7,899], P<0.0001) havendo interação entre os fatores ([F15/120=5,448], 

P<0.0001). O teste de Bonferroni mostrou que houveram diferenças significantes 

entre os grupos conforme ilustrado na tabela 4.  

Consumo de água: A ANOVA de 2 vias indicou a existência de diferenças 

com relação ao tratamento ([F5/120=50.02], P<0.0001) e dias de observação 

([F3/120=44,53], P<0.0001) havendo interação entre os fatores ([F15/120=27,19], 

P<0.0001). O teste de Bonferroni mostrou que houveram diferenças significantes 

entre os grupos conforme ilustrado na tabela 4.  

Consumo de ração: A ANOVA de 2 vias indicou a existência de diferenças 

com relação ao tratamento ([F5/120=201,2], P<0.0001) e dias de observação 

([F3/120=202,2], P<0.0001) havendo interação entre os fatores ([F15/120=51,52], 
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P<0.0001). O teste de Bonferroni mostrou que houveram diferenças significantes 

entre os grupos conforme ilustrado na tabela 4.  
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Figura 12 - Comparação entre os grupos em relação a temperatura de ração de ratas virgens 
induzidas ou não a hiperprolactinemia e tratadas com LPS e zinco. Pós teste Bonferroni 
de comparações múltiplas 

 
 

Grupos 0h 2h 4h 6h 8h 10h 24h 48h 72h 96h 

S+S X DOM+S+S ↓ * ↓ * ↓ * ↓ * ↓ * ↓ * ↓ * ↓ * ↓ * ↓ * 

S+S X DOM+LPS+S ↓ * ↓* ↓ * ↓ * ↓ * ↓ * ↓ * ↓* ↓ * ↓ * 

S+S X DOM+LPS+Zn ↓* ↓* ↓* ↓* ↓* ↓* ↓* ↓* ↓* ↓* 

DOM+S+S X LPS+S ↑ * ns * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * 

DOM+S+S X DOM+LPS+S ns ns ns ns Ns ns ns ↑ * ns ns 

DOM+S+S X LPS+Zn ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ns ↑ * ↑ * 

DOM+S+S X DOM+LPS+Zn ns ns ns ns Ns ns ns ns ns ns 

LPS+S X DOM+LPS+S ↓* ns ↑ * ↓* ↓* ↓* ↓* ↓* ↓* ↓* 

LPS+S X DOM+LPS+Zn ↓* ns ↑ * ↓* ↓* ↓* ↓* ↓* ↓* ↓* 

DOM+LPS+S X LPS+Zn ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ns ↑ * ↑ * 

DOM+LPS+S X DOM+LPS+Zn ns ns ns ns Ns ns ns ns ns Ns 

LPS+Zn X DOM+LPS+Zn ↓* ↓* ↓* ↓* ↓* ↓* ↓* ns ↓* ↓* 

Nota: ns = não significante, * ↑ = aumento no consumo de água/ração ou ganho de peso corporal, 
 * ↓ = diminuição no consumo água/ração ou diminuição no ganho de peso corporal 
 
 
 
Figura 13 - Comparação entre os grupos em relação ao ganho ou perda de peso, consumo de água e 

de ração de ratas virgens induzidas ou não a hiperprolactinemia e tratadas com LPS e 
zinco. Pós teste Bonferroni de comparações múltiplas 

 
 
 

Grupos   24hs        48hs        72hs        96hs    

 
Peso Água Ração   Peso Água Ração   Peso Água Ração   Peso Água Ração 

S+S X DOM+S+S ns ↑ * ↓ *   ↓ * ns ↓ *   ns ns ↓ *   ↑ * ns ↓ * 

S+S X DOM+LPS+S ns ↑ * ↓ *   ns ↑ * ↓ *   ↑ * ns ↓ *   ns ns ↓ * 

S+S X DOM+LPS+Zn ns ↓ * ↓ *   ns ns ↓ *   ns ↑ * ↓ *   ns ↑ * ↓ * 

DOM+S+S X LPS+S ns ↓ * ns 
 

↓ * ns ns 
 

ns ns ↑ * 
 

↓ * ns ↑ * 

DOM+S+S X DOM+LPS+S ns ns ns   ns ↑ * ns   ns ↓ * ns   ↓ * ns Ns 

DOM+S+S X LPS+Zn ns ↓ * ns 
 

↓ * ns ns 
 

ns ↓ * ↑ * 
 

ns ns ↑ * 

DOM+S+S X DOM+LPS+Zn ns ns ns   ns ns ns   ns ↑ * ns   ↓ * ↑ * Ns 

LPS+S X DOM+LPS+S ns ↑ * ns 
 

ns ↑ * ns 
 

ns ↓ * ↓ * 
 

ns ns ↓ * 

LPS+S X DOM+LPS+Zn ns ↑ * ns 
 

ns ns ns 
 

ns ↑ * ↓ * 
 

ns ↑ * ↓ * 

DOM+LPS+S X LPS+Zn ns ↓ * ns   ↓ * ns ns   ns ns ↑ *   ↑ * ns ↑ * 

DOM+LPS+S X DOM+LPS+Zn ns ns ns 
 

ns ↓ * ns 
 

ns ↑ * ns 
 

ns ↑ * Ns 

LPS+Zn X DOM+LPS+Zn ns ↑ * ns   ↑ * ↓ * ns   ns ↑ * ↓ *   ↓ * ↑ * ↓ * 

Nota: ns = não significante, * ↑ = aumento no consumo de água/ração ou ganho de peso corporal, 
 * ↓ = diminuição no consumo água/ração ou diminuição no ganho de peso corporal 
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Figura 14 - Médias com os respectivos desvios – padrão da temperatura, ganho ou perda de peso 
corporal, bem como do consumo de água e ração de ratas virgens induzidas ou não a 
hiperprolactinemia e tratadas com LPS e zinco 

 

Parâmetros  Horas S+S DOM+S+S LPS+S DOM+LPS+S LPS+Zn DOM+LPS+Zn 

 

0 36,79±0,02 36,2±0,054 36,8±0,03 36,08±0,058 36,71±0,03 36,18±0,073 

 
2 36,72±0,02 36,2±0,054 36,1±0,03 36,08±0,058 36,6±0,04 36,18±0,073 

 
4 36,79±0,03 36,24±0,024 35,56±0,03 36,22±0,037 36,63±0,03 36,26±0,037 

Temperatura 6 36,77±0,04 36,16±0,05 36,66±0,03 36,12±0,048 36,64±0,02 36,22±0,037 

 
8 36,77±0,02 36,12±0,048 36,69±0,02 36,1±0,031 36,64±0,02 36,08±0,037 

 
10 36,77±0,03 36,12±0,037 36,64±0,02 36,2±0,037 36,67±0,03 36,14±0,04 

 
24 36,77±0,03 36,14±0,024 36,69±0,03 36,22±0,037 36,81±0,03 36,18±0,058 

 
48 36,73±0,03 36,08±0,03 37,96±0,05 36,26±0,05 36,14±0,04 36,1±0,049 

 
72 36,74±0,04 36±0,054 36,87±0,05 36±0,03 36,71±0,02 36,06±0,08 

  96 36,79±0,04 36,04±0,04 36,73±0,02 36,08±0,037 36,71±0,03 36,06±0,04 

  24 3,4±0,28 2,6±0,87 3,8±1,55 2,4±1,86 3±0,55 1,8±0,66 

Peso 48 1,36±0,13 5,4±1,15 -1,06±0,28 1,6±1,43 -3,43±0,78 1,6±1,69 

 
72 1,43±0,23 4,8±1,02 2,6±1,47 5,4±1,43 3,71±0,57 1,4±0,24 

  96 1,39±0,15 6,8±0,51 0,17±0,19 0,92±0,33 5,57±0,65 1,4±0,28 

  24 34,46±1,31 102,28±14,86 27,21±0,28 101,1±37,306 27,11±1,27 101,06±11,805 

Água 48 38,4±3,15 55,92±18,03 55,86±1,5 77,92±16,68 64,77±3,7 43,04±9,28 

 
72 38,13±2,22 49,34±17,72 45,7±1,13 23,4±7,32 28,7±1,85 70±8,025 

  96 35,24±3 44,36±5,195 37,87±1,38 28,96±6,997 32,03±1,71 73,62±3,99 

 

24 56,16±1,14 12,72±1,83 16,72±2,21 15±5,91 17,67±2,4 15,24±2,34 

Ração 48 48,01±3,65 19,2±2,19 29,87±2,87 18,26±1,709 32,84±3,56 18,26±0,82 

 
72 60,71±5,81 19,38±1,502 130,3±4,35 19,16±1,26 117,3±3,76 21,66±0,67 

 
96 66,3±6,23 28,28±2,02 93,77±3,17 23,02±1,45 105±2,55 30,808±2,6 

Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 
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Figura 15 - Temperatura de ratas virgens induzidas a hiperprolactinemia com domperidona e tratadas 

com 100 μg/kg de LPS ou solução salina por via i.p. e 2mg/kg de zinco por via s.c. 
Observadas 2 horas após o tratamento e por mais 96 horas. *P<0.05. ANOVA de duas 
vias seguida pelo teste de Bonferroni  
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Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 
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6.3 EXPERIMENTO 3 
 

Avaliação da temperatura e peso corporal, bem como do consumo de água e 

ração de ratas gestantes tratadas no GD 9,5 com LPS e zinco. 

 

 

6.3.1 Resultados 

 

 

As tabelas - 16 e 17 ilustram as médias e os respectivos erros padrões, e as 

diferenças existentes entre os grupos, e a figura - 18 ilustra a temperatura e peso 

corporal, bem como do consumo de água e ração de ratas gestantes tratadas no GD 

9,5 com 100 μg/kg de LPS ou solução salina por via i.p e 2mg/kg de zinco por via 

s.c, observadas por 96 horas.  

Temperatura: A ANOVA de 2 vias indicou a existência de diferença com 

relação ao tratamento ([F2/306=60,73], P<0.0001) e entre os dias observados 

([F16/306=3,85], P<0.0001). Havendo interação entre os fatores ([F32/306=8,87], 

P<0.0001).  O teste de Bonferroni mostrou que o tratamento com Zinco nos animais 

do grupo LPS+Zn deslocou a curva da temperatura em relação aos animais tratados 

com LPS+S para o período de 24-96 horas. Assim, verifica-se que nas ratas 

gestante a administração de LPS promoveu aumento da temperatura com relação 

aos grupos S+S e LPS+Zn das 2 às 10 horas enquanto que naqueles tratados com 

LPS+Zn verifica-se este aumento a partir das 24 horas, quando a temperatura das 

ratas do grupo LPS+S já se mostrava igualada ao daquelas do grupo S+S. Nota-se 

ainda que o Zn promoveu também aumento da temperatura das ratas em relação ao 

grupo S+S, LPS+S das 2 às 10 horas. 

Ganho de Peso: A ANOVA de 2 vias indicou a existência de diferenças com 

relação ao tratamento ([F2/72=1,47] P=0.3997) e não indicou existência em relação 

aos dias de observação ([F3/72=2,524], P=0.0644) não havendo interação entre os 

fatores ([F6/72=1,05] P=0.03997). O teste de Bonferroni não mostrou diferenças 

significantes entre os grupos.   

Consumo de água: A ANOVA de 2 vias indicou a existência de diferenças 

com relação ao tratamento ([F2/64=27,06], P<0.0001) e dias de observação 

([F3/64=113,1], P<0.0001) havendo interação entre os fatores ([F6/64=6,066], 
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P<0.0001). O teste de Bonferroni mostrou que em relação ao grupo S+S o consumo 

de água do grupo LPS+S foi menor as 96 horas. Em relação ao grupo LPS+S, o 

grupo LPS+Zn consumiu mais água as 24, 48 e 96 horas. 

 Consumo de Ração: A ANOVA de 2 vias indicou a existência de diferenças 

com relação ao tratamento ([F2/72=3,32, P=0.0414]) e dias de observação 

([F3/72=3,17], P=0.0294) não havendo interação entre os fatores ([F6/72=0,04], 

P=0.8194). O teste de Bonferroni não mostrou diferenças significantes entre os 

grupos.  
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Figura 16 - Comparação entre os grupos em relação à temperatura de ratas gestantes tratadas com 
LPS e zinco. Pós teste Bonferroni de comparações múltiplas 

 

 

Grupos/Horas 0 2hs 4hs 6hs 8hs 10hs 24hs 48hs 72hs 96hs 

S+S x LPS+S Ns ns ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ns ns ns ns 

S+S x LPS+Zn Ns ns ns ns ns ns ns ↑ * ↑ * ns 

LPS+S x LPS+Zn Ns ns ↓ * ↓ * ↓ * ns ↑ * ↑ * ↑ * ns 
Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 

Nota: ns = não significante, * ↑ = aumento de temperatura, * ↓ = queda de temperatura 

 

 

 

Figura 17- Comparação entre os grupos em relação ao ganho ou perda de peso, consumo de água 
bem como do consumo de ração de ratas gestantes e tratadas com LPS e zinco. Pós 
teste Bonferroni de comparações múltiplas 

 

    24hs       48hs       72hs       96hs   

  Peso Água Ração   Peso Água Ração   Peso Água Ração   Peso Água Ração 

S+S x LPS+S ns Ns Ns   ns ns ns   ns ns Ns   ns ns ns 
S+S x LPS+Zn ns ↑ * Ns   ns ns ns   ns ns Ns   ns ns ns 
LPS+S x LPS+Zn ns ↑ * Ns   ns ↑ * ns   ns ns Ns   ns ↑ * ns 

Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 
Nota: ns = não significante, * ↑ = aumento no consumo de água/ração ou ganho de peso corporal, * ↓ 
= diminuição no consumo água/ração ou diminuição no ganho de peso corporal 
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Figura 18 - Médias com os respectivos desvios – padrão da temperatura de ratas gestantes tratadas 
com LPS e zinco 

 

Parâmetros  Horas DOM+S+S DOM+LPS+S LPS+Zn 

 

0 36,73±0,03 36,45±0,12 36,42±0,104 

 
2 36,7±0,01 36,91±0,56 36,37±0,104 

 
4 36,56±0,202 38,05±0,52 36,77±0,089 

Temperatura 6 36,56±0,202 37,72±0,52 36,4±0,113 

 
8 36,53±0,17 38,02±0,65 36,5±0,125 

 
10 36,433±0,23 37,42±0,404 36,828±0,269 

 
24 36,43±0,23 36,357±0,108 37,32±0,099 

 
48 36,43±0,26 36,58±0,122 38,42±0,158 

 
72 36,83±0,03 36,51±0,129 38,54±0,086 

  96 36,266±0,033 36,45±0,129 37±0,1976 

 
24 1,46±0,569 1,33±0,13 2,6±0,224 

Peso 48 1,73±0,48 1,6±0,3 1,428±0,347 

 
72 1,2±1,00 2,33±0,24 2,14±0,39 

  96 2,8±1,12 2±0,23 3,285±0,107 

 

24 56,66±3,33 60±5,77 67,14±4,862 

Água 48 31,66±1,667 26,66±8,81 45±5,87 

 
72 43,33±1,667 43,33±3,33 43,57±2,82 

  96 45±2,887 36,66±3,33 47,85±5,44 

 

24 17,93±4,212 14±1,908 19,42±4,32 

Ração 48 20,133±0,995 13,46±2,313 20,685±3,36 

 
72 21,533±0,63 21,66±6,42 35±9,448 

 
96 13,8±1,22 14,6±4,42 20,08±4,95 

Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 
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Figura 19 - Temperatura e peso corporal, bem como o consumo de água e ração de ratas gestantes 
que receberam GD 9,5 100 μg/kg de LPS ou solução salina por via i.p., e 2mg/kg de 
zinco por via s.c., observadas 2 horas após o tratamento e por mais 96 horas. *P<0.05. 
Anova de duas vias seguida pelo teste de Bonferroni 
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NASCIMENTO, A. N., 2015). 

 



65 

 

6.4 EXPERIMENTO 4 

 

 

Avaliação da temperatura e peso corporal, bem como do consumo de água e 

ração de ratas lactantes tratadas no 3.º dia de lactação com LPS e zinco. 

 

 

6.4.1 Resultados 

 

 

As figuras - 20 e 21 ilustram as médias e os respectivos erros padrões, e as 

diferenças existentes entre os grupos, e a figura – 22 ilustra a temperatura e peso 

corporal, bem como o consumo de água e ração de ratas tratadas no 3.º dia de 

lactação com 100 μg/kg de LPS ou solução salina por via i.p., e 2mg/kg de zinco por 

via s.c., observadas por 96 horas.  

Temperatura: A ANOVA de 2 vias indicou a existência de diferença com 

relação ao tratamento ([F3/240 = 923,08], P<0.0001) e entre os dias observados 

([F8/240=77,59], P<0.0001). Havendo interação entre os fatores ([F27/240=185,25], 

P<0.0001).  O teste Bonferroni mostrou que às 2 e 4 horas, a temperatura das ratas 

LPS+Zn foi maior comparadas aos demais grupos. As 4 horas as temperaturas dos 

grupos LPS+S e LPS+Zn foram maiores comparada as ratas do grupo S+S, as 6, 

10, 24 e 48 horas a temperatura dos grupos LPS+S e LPS+Zn foram 

significantemente maiores em relação aos demais grupos, porém a do grupo LPS+S 

às 2, 4, 24 e 72 horas foi menor e às 48 e 96 horas foi significantemente maior 

comparada ao grupo LPS+Zn. 

Peso corporal: A ANOVA de 2 vias indicou a existência de diferenças com 

relação ao tratamento ([F3/96=14,26], P<0.0001) e dias de observação 

([F3/96=11,92], P<0.0001) havendo interação entre os fatores ([F3/96=10,92], 

P<0.0001). O teste de Bonferroni mostrou que as 24 e 48 horas os grupos LPS+S e 

LPS+Zn não tiveram ganho significante de peso em relação ao grupo S+S.  

Consumo de água: A ANOVA de 2 vias indicou a existência de diferenças 

com relação ao tratamento ([F3/96=46,58], P<0.0001) e dias de observação 

([F3/96=171,76], P<0.0001) havendo interação entre os fatores ([F3/96=38,12], 

P<0.0001). O teste de Bonferroni mostrou que 48 horas o consumo de água do 
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grupo LPS+S e LPS+Zn foi maior comparada aos demais grupos, e as 72 horas o 

consumo de água do grupo LPS+S foi maior em relação ao grupo S+S.  

Consumo de ração: A ANOVA de 2 vias indicou a existência de diferenças 

com relação ao tratamento ([F3/96=14,27], P<0.0001) e dias de observação 

[F3/96=226,30, P<0.0001] havendo interação entre os fatores ([F3/96=59,80], 

P<0.0001). O teste de Bonferroni mostrou que as 24 e 48 horas, o consumo de 

ração dos grupos LPS+S e LPS+Zn foi menor comparados aos demais grupos, as 

72 e 96 horas o consumo de ração dos grupos LPS+S e LPS+Zn foi maior 

comparados aos demais grupos.  
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Figura 20 - Comparação entre os grupos em relação à temperatura de ratas lactantes tratadas com 
LPS e zinco. Pós teste Bonferroni de comparações múltiplas 

 

Grupos/Temperatura 0hs 2hs 4hs 6hs 8hs 10hs 24hs 48hs 72hs 96hs 

S+S x LPS+S ns ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * 

S+S x LPS+Zn ns ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * Ns 

LPS+S x LPS+Zn ns ↑ * ↑ * ns ns ns ↑ * ↑ * ↑ * Ns 
Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 
Nota: ns = não significante, * ↑ = aumento de temperatura, * ↓ = queda de temperatura. 

 

 

Figura 21 - Comparação entre os grupos em relação ao ganho ou perda de peso, consumos de água 
e de ração de ratas lactantes tratadas com LPS e zinco. Pós teste Bonferroni de 
comparações múltiplas 

 

    24hs       48hs       72hs       96hs   

  Peso Água Ração   Peso Água Ração   Peso Água Ração   Peso Água Ração 

S+S x LPS+S ↓ * ns ↓ *   ↓ * ↑ * ns   ns ↑ * ↑ *   ns ns ↑ * 

S+S x LPS+Zn ↓ * ns ↓ *   ↓ * ↑ * ↓ *   ns ns ↑ *   ↓ * ns ↑ * 

LPS+S x LPS+Zn ns ns ns   ↑ * ns ns   ns Ns ns   ns ns ns 

Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 
Nota: ns = não significante, * ↑ = aumento no consumo de água/ração ou ganho de peso corporal, * ↓ 
= diminuição no consumo água/ração ou diminuição no ganho de peso corporal 
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Figura 22 - Médias com os respectivos desvios – padrão da temperatura e peso corporal, bem como 
do consumo de água e ração de ratas lactantes tratadas com LPS e zinco 

 

Parâmetros Horas S+S LPS+S LPS+Zn 

 

0 36,17±0,03 36,17±0,03 36,16±0,03 

 

2 36,17±0,03 36,31±0,02 36,5±0,08 

 

4 36,17±0,03 36,46±0,04 36,6±0,08 

 

6 36,19±0,02 36,91±0,04 36,87±0,06 

Temperatura 8 36,2±0,03 37,01±0,04 37,1±0,02 

 

10 36,14±0,02 37,14±0,03 37,1±0,03 

 

24 36,2±0,02 37,39±0,02 37,63±0,05 

 

48 36,14±0,02 37,6±0,02 37,2±0,03 

 

72 36,13±0,02 36,39±0,02 36,54±0,03 

  96 36,17±0,04 36,31±0,03 36,19±0,02 

 

24 21,71±1,77 3,71±0,36 4,43±0,92 

Peso 48 18,5±1,46 -4,14±0,63 3,57±0,53 

 

72 19,43±1,13 19,43±2,4 22,29±4,17 

  96 24,86±1,01 18,29±1,38 13,86±1,26 

 

24 81±3,93 74,57±2,25 76±4,08 

Água 48 99,43±4,3 199,1±6,97 197,9±7,35 

 

72 95,43±1,77 117,9±4,63 114,6±5,72 

  96 99,57±5,17 86,57±2,83 86,43±3,09 

 

24 56,16±1,14 17,67±2,4 16,71±2,21 

Ração 48 48,04±3,65 32,84±3,56 29,81±2,87 

 

72 60,71±5,81 117,3±3,76 130,3±4,35 

  96 66,3±6,23 105±2,55 93,77±3,17 

Fonte: (NASCIMENTO, A.N., 2015).
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Figura  23 - Temperatura de ratas lactantes que receberam no 3.º dia de lactação 100 μg/kg de LPS 
ou solução salina por via i.p., e 2 mg/kg de zinco por via s.c., observadas 2 horas após o 
tratamento e por mais 96 horas. *P<0.05. ANOVA de duas vias seguida pelo teste de 
Bonferroni 
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Fonte: (NASCIMENTO, A.N., 2015). 
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6.5 EXPERIMENTO 5 

 

 

Influência da administração de LPS e zinco em ratas virgens na atividade 

geral em campo aberto, tratadas no estro e observadas 2 horas após o tratamento. 

 

 

6.5.1 Resultado 

 

 

A figura - 24 ilustra as frequências de locomoção, levantar e tempo de parada 

de ratas virgens que receberam no estro 100 μg/kg de LPS por via i.p., ou solução 

salina e 2 mg/kg de zinco por via s.c., e foram observadas 2 horas após o tratamento 

com a endotoxina.  

Locomoção: A ANOVA de uma via indicou que houve diferenças significantes 

na frequência de locomoção entre os grupos ([F2/18=31,71], p˂0.0001). O teste de 

Tukey indicou que os animais do grupo LPS+S se locomoveram menos em relação 

aos demais grupos, e o grupo LPS+Zn se locomoveu mais em relação ao grupo 

LPS+S e menos em relação ao grupo S+S.  

Levantar: A ANOVA de uma via indicou que houve diferenças significantes na 

frequência de levantar entre os grupos ([F2/18=5,765], p=0.0116). O teste de Tukey 

indicou que os animais dos grupos LPS+S se levantou mais em relação aos grupos 

S+S e LPS+Zn e o grupo LPS+Zn se levantou menos em relação ao grupo Zn e 

LPS+Zn. 

Tempo de parada: A ANOVA de uma via indicou que houve a existência de 

diferenças na duração do tempo de parada entre os grupos ([F2/18=1,727], 

p=0.2060). O teste de Tukey não indicou diferenças entre os grupos. 
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Figura 24 - Frequências de locomoção, levantar e tempo de parada de ratas virgens que receberam 
no estro 100 μg /kg de LPS por via i.p., e 2 mg/kg de zinco por via s.c., e foram 
observadas 2 horas após o tratamento com a endotoxina. *P<0.05. ANOVA de uma via 
seguida pelo teste de Tukey 
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Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 
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6.6 EXPERIMENTO 6 

 

 

Influência da administração de LPS e zinco em ratas gestantes na atividade 

geral em campo aberto, tratadas no GD 9,5 e observadas 2 horas após o 

tratamento. 

 

 

6.6.1 Resultado 

 

 

A figura - 25 ilustra as frequências de locomoção, levantar, tempo de parada e 

número de bolos fecais de ratas que receberam no GD 9,5 100 μg/kg de LPS por via 

i.p., e 2 mg/kg de zinco por via s.c., e foram observadas 2 horas após o tratamento 

com a endotoxina. 

Locomoção: A ANOVA de uma via indicou que houve diferenças significantes 

na frequência de locomoção entre os grupos ([F2/18=6,346], p=0.0082). O teste de 

Tukey indicou que os animais dos grupos LPS+S se locomoveram mais em relação 

aos S+S. 

Levantar: A ANOVA de uma via indicou que houve diferenças significantes na 

frequência de levantar entre os grupos ([F2/18=2,888], p=0.0817). O teste de Tukey 

não indicou diferenças significantes entre os grupos. 

Tempo de parada: A ANOVA de uma via indicou que houve a existência de 

diferenças na duração do tempo de parada entre os grupos ([F2/18=2,541], 

p=0.1067). O teste de Tukey não indicou diferenças significantes entre os grupos. 
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Figura 25 - Frequências de locomoção, levantar e tempo de parada de ratas que receberam no GD 

9,5 100 μg/kg de LPS por via i.p., e 2mg/kg de zinco por via s.c., e foram observadas 2 
horas após o tratamento com a endotoxina. *P<0.05. ANOVA de uma via seguida pelo 
teste de Tukey 
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Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 
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6.7 EXPERIMENTO 7 

 

 

Influência da administração de LPS e zinco em ratas lactantes na atividade 

geral em campo aberto, tratadas no 3.º dia de lactação e observadas no 5.º dia de 

lactação. 

 

 

6.7.1 Resultado 

 

 

A Figura - 26 ilustra a frequência de locomoção, levantar e tempo de parada 

de ratas lactantes tratadas no 3.º dia de lactação com 100 μg/kg de LPS ou solução 

salina por via i.p., e 2mg/kg de zinco por via s.c., observadas no 5.º dia de lactação.  

Locomoção: A ANOVA de uma via indicou que não houve diferenças 

significantes na frequência de locomoção entre os grupos ([F2/8=3,352], P=0.0579). 

O teste de Tukey não indicou diferenças entre os grupos. 

Levantar: A ANOVA de uma via indicou que houve diferenças significantes na 

frequência de levantar entre os grupos ([F2/18=2,817], P=0.0862). O teste de Tukey 

não indicou diferenças entre os grupos. 

Tempo de parada: A ANOVA de uma via indicou a existência de diferenças na 

duração do tempo de parada entre os grupos ([F2/18=11,19], P=0.0007). O teste de 

Tukey indicou que os animais tratados com zinco (LPS+Zn) ficaram maior tempo 

imóveis que aqueles dos grupos S+S e LPS+S. 
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Figura  26 - Frequências de locomoção, levantar e tempo de ratas receberam no 3.º dia de lactação 

100 μg/kg de LPS ou solução Salina por via i.p e 2 mg/kg de Zinco por via s.c, 
observadas no 5.º dia de lactação. *P<0.05. Anova de uma via seguida pelo teste de 
Tukey 
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Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 
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6.8 EXPERIMENTO 8 

 

 

- Influência da administração de LPS e zinco no CM de ratas lactantes 

tratadas no 3.º dia de lactação e observadas no 5.º dia de lactação. 

 

 

6.8.1 Resultados 

 

 

A figura - 27 ilustra o CM de ratas lactantes tratadas no 3.º dia de lactação 

com 100 μg/kg de LPS ou solução salina por via i.p., e 2 mg/kg de zinco por via s.c., 

e observadas no 5.º dia de lactação.  

Latência para contato com o 1.º filhote: A ANOVA de uma via indicou a 

existência de diferenças na latência para busca do primeiro filhote entre os grupos 

([F2/18=28,64], p<0.0001). O teste de Tukey indicou que os animais dos grupos 

LPS+S e LPS+Zn buscaram mais rapidamente o primeiro filhote comparados ao 

grupo S+S. 

Latência para contato com todos os filhotes.  A ANOVA de uma via indicou a 

existência de diferenças na latência para busca do primeiro filhote entre os grupos 

 ([F2/18=3,729], P=0.0442). O teste de Tukey não indicou diferenças significantes 

em relação aos grupos.  

Latência para carregar o primeiro filhote: A ANOVA de uma via indicou a 

existência de diferenças na latência para carregar o primeiro filhote entre os grupos 

([F2/18)=13,22], P=0.0003). O teste de Tukey indicou que os animais dos grupos 

LPS+S e LPS+Z buscaram mais rapidamente o primeiro filhote comparados ao 

grupo S+S.  

Latência entre carregar o primeiro e o último filhote: A ANOVA de uma via 

indicou a existência de diferenças na latência carregar o primeiro e o oitavo filhote 

entre os grupos ([F2/18)=3730], p<0.0001). O teste de Tukey indicou que as fêmeas 

do grupo LPS+Zn demoraram mais entre carregar o primeiro e o último filhote que 

aquelas dos grupos S+S e LPS+Zn, e as fêmeas dos grupos LPS+S demoraram 

mais entre carregar o primeiro e o último filhote comparados ao grupo S+S. 
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Figura  27 - Latências para contato com o 1.º filhote e o 8º filhote, para carregar o primeiro e entre 
carregar o primeiro e o último filhote, de ratas lactantes que receberam no 3.º dia de 
lactação 100 μg/kg de LPS ou solução salina por via i.p., e 2 mg/kg de zinco por via s.c,, 
observadas no 5.º dia de lactação. *P<0.05. Anova de uma via seguida pelo teste de 
Tukey 
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Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 



78 

 

6.9 EXPERIMENTO 9 

 

 

Vocalização Ultrassônica no PND3 ao PND6 da prole de filhotes de mães 

tratadas com LPS e zinco no 3.º dia de lactação. 

 

 

6.9.1 Resultados 

 

 

A figura 28 - ilustra o total de duração das vocalizações bem como o número 

de vocalizações de filhotes de ratas fêmeas lactantes tratadas com 100 μg/kg de 

LPS ou solução salina por via i.p., e 2 mg/kg de zinco por via s.c., e observados por 

72 horas.  

Total de duração das vocalizações: A Anova de 2 vias indicou a existência de 

diferenças com relação ao tratamento ([F2/64=75,51], P<0.0001) e entre os dias 

observados ([F3/64=33,53] P<0.0001). Havendo interação entre os fatores 

([F6/64=56,50], P<0.0001). O teste Bonferroni mostrou que a duração da 

vocalização dos animas do grupo LPS+S foi maior as 2 horas, do grupo LPS+Zn foi 

menor as 48 horas comparados aos demais grupos.  

          Número de vocalizações: A Anova de 2 vias indicou a existência de diferenças 

com relação ao tratamento ([F2/64=9,615], P=0.0002) e dias de observação 

([F3/64=29,82], P<0.0001) havendo interação entre os fatores ([F6/64=41,85], 

P<0.0001). O teste de Bonferroni mostrou que o grupo LPS+S vocalizou mais as 24, 

48 e 72 horas em relação ao demais grupos. O grupo LPS+Zn vocalizou mais as 2, 

24 e 72 horas e vocalizou menos as 48 horas em relação aos demais grupos.  
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Figura 28 - Número e o total de duração de vocalizações ultrassônicas de filhotes de ratas lactantes 

que receberam no 3.º dia de lactação 100 μg/kg de LPS ou solução salina por via i.p., e 2 
mg/kg de zinco por via s.c., observados de 2 a 72 horas após o tratamento. *P<0.05. 
Anova de duas vias seguida pelo teste de Bonferroni 

 

 

2
2
4

4
8

7
2

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

T o ta l  d e  D u ra ç ã o

H o ra s

T
o

t
a

l 
d

e
 D

u
r
a

ç
ã

o
 e

m
 S

e
g

u
n

d
o

s
 (

M
é

d
ia


 S

E
M

)

S + S

L P S + S

L P S + Z n

*

*

2
2
4

4
8

7
2

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

N ú m e r o  d e  v o c a liz a ç õ e s

H o ra s

N
u

m
e

r
o

 d
e

 e
v

e
n

t
o

s
 (

M
é

d
ia


 S

E
M

)

S + S

L P S + S

L P S + Z n*

*

* *

*

*
*

       

Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 
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6.10 EXPERIMENTO 10 
 

 

Avaliação da atividade geral em campo aberto no PND21 de filhotes machos 

de ratas tratadas no 3.º dia de lactação LPS e zinco. Foram observados 2 horas 

após receberem um desafio com a endotoxina.  

 

 

6.10.1 Resultado 

 

 

A figura - 29 ilustra as frequências de locomoção, levantar e tempo de parada 

de filhotes machos de ratas que receberam no 3.º dia de lactação 100 μg/kg de LPS 

por via i.p., e 2 mg/kg de zinco por via s.c. No PND21 os filhotes machos dessas 

fêmeas foram desafiados com 50 µg/kg de LPS por via i.p e foram observados 2 

horas após o tratamento com a endotoxina. 

Locomoção: A ANOVA de uma via indicou que houve diferenças significantes 

na frequência de locomoção entre os grupos ([F3/24=29,99], p˂0.0001). O teste de 

Tukey indicou que os animais dos grupos S+S, LPS+S, e LPS+Zn se locomoveram 

menos do que aqueles do grupo Branco, e os animais do grupo LPS+S se 

locomoveram menos em relação ao grupo S+S.  

Levantar: A ANOVA de uma via indicou que houve diferenças significantes na 

frequência de levantar entre os grupos ([F3/24=12,48], p˂0.0001). O teste de Tukey 

indicou que os animais dos grupos S+S, LPS+S, LPS+Zn ficaram menos tempo 

imóveis que aqueles do grupo Branco. 

Tempo de parada: A ANOVA de uma via indicou que não houve a existência 

de diferenças na duração do tempo de parada entre os grupos ([F3/24 =0,6857], 

p=0.5695). O teste de Tukey não indicou diferenças entre os grupos.  
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Figura 29 - Frequências de locomoção, levantar e tempo de parada no PND21 de filhotes machos de 

ratas que receberam no 3.º dia de lactação 100 μg /kg de LPS por via i.p., e 2 mg/kg de 
zinco por via s.c. Foram observados 2 horas após receberem um desafio com 50 µg/kg de 
LPS por via i.p. *P<0.05. ANOVA de uma via seguida pelo teste de Tukey 
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Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 
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6.11 EXPERIMENTO 11 

 

 

         Burst e fagocitose de neutrófilos no PND21 da prole das ratas lactantes 

tratadas no 3.º dia de lactação com LPS ou solução salina e zinco e desafiadas com 

50 μg/kg de LPS 2 horas antes das observações 

 

 

6.11.1 Resultados 

  

 

          As figuras – 30, 31 e 32 ilustram o burst estimulado e obtido in vitro na 

presença de Stafilococcus Áureus, e PMA, a porcentagem, e a intensidade de 

presença de neutrófilos realizando a fagocitose de S. aureus, no PND21 da prole de 

filhotes de ratas tratadas com 100 μg/kg de LPS i.p ou solução salina a 0,9% no 

PND3.  

DCTF: A ANOVA de uma via indicou a existência de diferenças no DCTF 

([F3/16=55,54], p<0.0001). O teste de Tukey mostrou que houve diferenças 

significantes entre os grupos ilustradas na figura 31. 

DCTF+Bactéria.  A ANOVA de uma via indicou a existência de diferenças no 

Burst induzido pelo S. aureus ([F (3/16) = 51,71], p<0.0001). O teste de Tukey 

mostrou que houve diferenças significantes entre os grupos ilustradas na figura 31 

% de Fagocitose: A ANOVA de uma via indicou a existência de diferenças na 

latência para carregar o primeiro filhote entre os grupos ([F3/16= 3,37], P=0.0003). O 

teste de Tukey mostrou que houve diferenças significantes entre os grupos 

ilustradas na figura 31. 

Intensidade de fagocitose: A ANOVA de uma via indicou a existência de 

diferenças intensidade de fagocitose entre os grupos ([F3/16=7,158], P=0.0029). O 

teste de Tukey mostrou que houve diferenças significantes entre os grupos 

ilustradas na figura 31. 

PMA: A ANOVA de uma via indicou a existência de diferenças no PMA entre 

os grupos ([F3/16=7,858], P=0,0019). O teste de Tukey mostrou que houve 

diferenças significantes entre os grupos ilustradas na figura 31. 
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Figura 30 - Burst e fagocitose de neutrófilos no PND21 da prole das ratas lactantes tratadas no LD3 
com LPS ou solução salina e/ou zinco e desafiadas com 50 μg/kg de LPS duas horas 
antes das observações. São apresentadas as médias com os respectivos desvios – 
padrão 

 

Grupos DCTF DCTF+Bactéria 
% de 

Fagocitose 

Intensidade 
de 

Fagocitose PMA 

Branco 5,90±0,611 3,42±0,6647 2,654±0,935 20,14±0,292 1,43±0,073 

S+S 2,23±0,412 1,90±0,225 5,073±0,029 23,84±1,694 1,29±0,095 

LPS+S 8,72±0,250 19,75±1,635 25,08±2,950 59,59±11,754 2,73±0,449 

LPS+Zn 8,33±0,209 38,34±4,194 35,77±4,560 58,04±10,630 5,69±1,38 

Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 
 

 
 
Figura 31 -  Burst e fagocitose de neutrófilos no PND21 da prole das ratas lactantes tratadas no LD3 

com LPS ou solução salina e/ou zinco e desafiadas com 50 μg/kg de LPS duas horas 
antes das observações. Pós teste Tukey de comparações múltiplas 

. 

 

Grupos DCTF DCTF+Bactéria 
% de 

Fagocitose 
Intensidade de 

Fagocitose  PMA 

Branco X S+S ↑ * ns ns ns ns 

Branco X LPS+S ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * 

Branco X LPS+Zn ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ns 

S+S  X LPS+S ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * 

S+S  X LPS+Zn ↑ * ↑ * ↑ * ↑ * ns 

LPS+S X LPS+Zn ns ↑ * ns ns ↑ * 

Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 

Nota: ns = não significante, ↑ * = aumento, ↓ *= diminuição. 
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Figura 32 -  Burst e fagocitose de neutrófilos no PND21 da prole das ratas lactantes tratadas no LD3 
com LPS ou solução salina e/ou zinco e desafiadas com 50 μg/kg de LPS duas horas 
antes das observações. *P<0.05. ANOVA de uma via seguida pelo teste de Tukey 

 

 

B
ra

n
c

o

S
+

S
 

L
P

S
+

S

L
P

S
+

Z
n

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

B u rs t  in d u z id o  p e lo S . a u re u s

G ru p o s

M
é

d
ia


S

E
M

B ra n c o

S + S

L P S + S

L P S + Z n

***

***

***

B
ra

n
c

o

S
+

S
 

L
P

S
+

S

L
P

S
+

Z
n

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

%  d e  C é lu la s  re a liz a n d o  fa g o c ito s e

G ru p o s

B ra n c o

S + S

L P S + S

L P S + Z n***

***

***

M
é

d
ia


S

E
M

B
ra

n
c

o

S
+

S
 

L
P

S
+

S

L
P

S
+

Z
n

0

2 0

4 0

6 0

8 0

In te n s id a d e  d e  F a g o c ito s e

G ru p o s

B ra n c o

S + S

L P S + S

L P S + Z n

***

*** ***

M
é

d
ia


S

E
M

 

Fonte: (NASCIMENTO, A. N., 2015). 
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7 DISCUSÃO 

 

 

Estudo prévio sobre os efeitos do LPS na temperatura timpânica em fêmeas 

virgens evidenciou a existência de duas fases: uma de hipotermia 2 horas após a 

administração da endotoxina e outra de hipertermina com pico às 48 horas 

(NASCIMENTO et al., 2013).  No presente trabalho, verificou-se que a administração 

do zinco em ratas virgens reverte a hipotermia observada na fase inicial da febre. No 

entanto, na segunda fase, ou seja, de hipertemia, observou-se redução da 

temperatura em relação aos grupos S+S e LPS+S. 

A resposta termoregulatória ao LPS é muito mais complexa do que 

previamente mostrada. Dependendo da dose, temperatura ambiente e outros 

fatores, a injeção intravenosa de LPS causa diferentes respostas termoregulatórias 

(ROMANOVSKY; SIMONS; KULCHITSKY, 1998). Doses muito pequenas de LPS 

promovem efeito trifásico na temperatura em que se observam aumento da 

temperatura 1 hora após a injeção (fase I),  hipotermia entre 2-2,5 horas (fase II) e  a 

fase III com hipertermia observada 5-6 horas após a injeção (ROMANOVSKY, 2000). 

Romanovsky et al. (2005) comenta que em muitos experimentos conduzidos em 

temperatura ambiente apropriada para ratos ou envolvendo estresse agudo ou pela 

injeção de pirógenos, a fase I desaparece.  Por outro lado, evidências indicam que 

na febre existem várias fases (ROMANOVSKY et al., 1998).  

Embora seja reconhecida em clínica a ocorrência de hipotermia na 

inflamação, esta resposta é conhecida inicialmente como uma falha 

termorregulatória refletindo a inabilidade do sistema nervoso central em regular a 

temperatura corporal em estado do choque (CLEMMER et al., 1992).  Liu et al. 

(2012) mostrou que, apesar do custo energético do animal, na inflamação sistêmica 

induzida por LPS ou por E. coli, a hipotermia é mais vantajosa que a febre uma vez 

reduz a disfunção orgânica e a taxa de mortalidade.  

A hipotermia parece estar associada ao fator ativador de plaquetas (PAF), 

(IVANOV et al., 2003; IVANOV et al., 2005), pois antagonistas deste receptor 

atenuam a febre induzida pela administração intravenosa de LPS. Especula-se 

também que a PAF agiria nas células endoteliais expressando seus receptores para 

estimular a síntese de prostaglandinas (MARRACHE et al., 2002). Neste sentido, a 

PAF estaria envolvida não só na gênese da febre, mas também na resposta   
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hipotérmica ao LPS (HSUEH; GONZALEZ-CRUSSI; ARROYAVE, 1987; LIBERT et 

al., 1996; ). Estudos mostram que o zinco exerce ação inibitória seletiva nos 

receptores da PAF ou em sítios contíguos (PAF1 e PAF2). Dessa forma é possível 

que a reversão da hipotermia induzida pelo LPS após tratamento com zinco seja 

resultado da ação inibitória do metal nos receptores da PAF. 

Outro candidato envolvido com a hipotermia é um metabólito da PGD2,  o 15-

deoxy-delta12-14 PGJ2, cuja síntese varia com a progressão da inflamação e os 

níveis cerebrais desta enzima estão elevados na febre induzida pelo LPS 

(MOUIHATE; BOISSÉ; PITTMAN, 2004). Além disto, duas vias derivadas do 

metabolismo do ácido aracdônico, as vias da lipoxogigenase e apoxigenase, têm  

atividade  hipotermiante  ou preventiva na febre (KOZAK; FRAIFELD, 2004). 

Interessantemente a administração do zinco não só reverteu a hipertemia induzida 

pelo LPS, mas também reduziu a temperatura das ratas em relação aos animais 

tratados somente com o LPS.  O mecanismo de hipertemia na febre estão ligados 

fundamentalmente a uma cascata de eventos que se inicia após a exposição a um 

patógeno e a produção de células imuno-competentes e a ativação de vários fatores 

de transcrição nas regiões hipotalâmicas que controlam a febre. O resultado final 

desta cascata é a formação da prostaglandina E2 que se liga a seus receptores 

reduz a perda de calor e aumenta a sua retenção, resultando em aumento da 

temperatura corporal (SESSLER, 1997).    

O zinco é um metal essencial para o crescimento, desenvolvimento e 

diferenciação em micro-organismos , plantas e animais (MCCALL; HUANG; FIERKE, 

2000).  As funções bioquímicas do zinco podem ser refletidas pelo seu envolvimento 

na atividade de mais de 300 enzimas (CHRISTIANSON, 1991;COLEMAN, 1992). 

Em muitos casos o ion zinco é um cofator para as funções destas metaloenzimas 

(MCCALL; HUANG; FIERKE, 2000). Dentre as principais funções do zinco, 

destacam-se a participação na síntese e degradação dos carboidratos, lipídeos e 

proteínas, na manutenção do crescimento e do desenvolvimento normais, no 

funcionamento adequado do sistema imunológico, na defesa antioxidante, na função 

neurossensorial e também, na transcrição e tradução de polinucleotídios 

(SALGUEIRO et al., 2000). 

O zinco afeta diretamente o sistema imune.  Isso se deve a esse elemento 

estimular a atividade de enzimas envolvidas no processo de mitose, como a DNA 

polimerase e a RNA polimerase, timidina quinase, desoxiribonucleotidol terminal 
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transferase e ornitina descarboxilase (SALGUEIRO et al. 2000b; DARDENNE, 2002;  

HAASE; RINK, 2014).  É importante lembrar que as células do sistema imune têm 

altas taxas de proliferação.  O zinco ainda, afeta o processo de fagocitose dos 

macrófagos e neutrófilos, interfere na lise celular mediada por células natural killer e 

ação citolítica das células T.  A deficiência de zinco está relacionada com a atrofia 

do timo, assim como de outros órgãos linfoides e a linfocitopenia em animais e 

humanos. Evidências experimentais demonstram diminuição na razão CD4:CD8, 

durante a deficiência de zinco, além da diminuição de precursores de linfócitos-T 

citotóxicos. A modificação nas proporções de linfócitos pode contribuir para o 

desequilíbrio do sistema imunológico, afetando sua resposta e sua regulação 

(SALGUEIRO et al., 2000b; DARDENNE, 2002; HAASE; RINK, 2014). 

As citocinas produzidas após a exposição ao LPS induzem metaloprotéinas 

que sequestram o zinco induzindo hipozinquemia (BLATTEIS et al., 1983). Neste 

sentido, inúmeros trabalhos relatam que a reposição de zinco é considerada como 

tratamento em processos febris, embora o zinco em excesso possa apresentar 

toxicidade (KURUGOL; BAYRAM; ATIK, 2007; RAHIM VAKILI et al., 2009; NAHAS; 

BALLA, 2011; SCIENCE et al., 2012; DAS; SINGH, 2014).  

Neste trabalho, a reposição do zinco não só reduziu a fase de hipertemia 

induzida pelo LPS nas fêmeas virgens, mas também reduziu a temperatura corporal 

às 48 horas após a administração de LPS.  A reversão do aumento da temperatura 

auricular seria esperada frente ao tratamento com zinco, uma vez que o zinco é 

empregado no tratamento da febre (KURUGOL; BAYRAM; ATIK, 2007RAHIM 

VAKILI et al., 2009. No entanto, a ocorrência de hipotermia, nos animais tratados 

com LPS mais zinco, não era esperada.  Dentre as várias hipóteses para explicar 

este resultado, temos que esse fenômeno seria consequência de toxicidade induzida 

pelo zinco ou que o zinco teria retardado a fase de hipotermia induzida pelo LPS.  A 

respeito dos efeitos do zinco administrado isoladamente, observou-se que não foi 

revelada qualquer alteração na temperatura corporal de ratas virgens (dados não 

mostrados). Portanto a hipótese de que o zinco reduziria a temperatura corporal 

devido à toxicidade não parece ser plausível.  Por outro lado, a hipótese do retardo 

na indução de hipotermia, somente seria passível de aceitação se tivéssemos 

observado a temperatura das ratas com maior frequência.  Portanto, a hipotermia 

induzida por zinco às 48 horas após a administração do LPS permanece por ser 

investigada com mais detalhes.  
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O LPS é capaz de causar ainda modificações no comportamento dos animais 

promovendo quadros de anorexia, pirexia, anedonia, sonolência, redução da 

atividade locomotora/exploratória, redução do comportamento social e sexual, 

comportamento semelhante à depressão. Tais alterações comportamentais são 

características do chamado comportamento doentio, uma vez que se tratam de 

alterações adaptativas e/ou motivacionais características dos animais doentes 

(ALVES; PALERMO-NETO, 2007).   

Neste sentido, foi observado o consumo de água e ração bem como o peso 

corporal das ratas virgens tratadas com LPS ou LPS+zinco durante 96 horas após a 

endotoxina.  

O zinco parece ter promovido atenuação dos efeitos anorexígenos do LPS na 

fase de hipertermia, pois o ganho de peso do grupo LPS+Zn não diferiu do grupo 

S+S às 48 horas. Acrescente-se ainda, que às 96 horas o ganho de peso dos 

animais tratados com zinco foi significantemente maior que do grupo tratado 

somente com o LPS, evidenciando recuperação do peso destes animais.  O 

consumo de ração foi ligeiramente menor às 72 horas. No entanto, apesar da 

atenuação da temperatura corporal tenha sido observada, o consumo de água dos 

animais foi significantemente maior nos animais tratados com zinco em relação 

àqueles tratados com LPS+Zn às 48 horas. Porém, verifica-se uma queda abrupta 

no consumo de água às 72 e 96 horas após o tratamento com zinco. Estes 

resultados provavelmente estão relacionados às alterações metabólicas ligadas à 

administração do LPS mesmo na presença do zinco. 

Em estudo prévio comparando os efeitos na temperatura timpânica de ratas 

virgens e lactantes tratadas com LPS evidenciou-se que as respostas temporais e o 

perfil da febre foram diferentes na dependência do estado fisiológico das ratas. Nas 

fêmeas lactantes observou-se atenuação da temperatura quando comparada a 

daquelas virgens. Foi proposto que a presença de altos níveis de prolactina nas 

ratas lactantes estaria associada a esta atenuação uma vez que a prolactina tem 

efeitos supressivos na inflamação (SUGIURA et al., 2012; NASCIMENTO et al., 

2013; OCHOA-AMAYA et al., 2015).  Para investigar essa hipótese, neste trabalho, 

ratas virgens foram tratadas com domperidona por 5 dias, um esquema de 

tratamento que promove hiperprolactinemia (NASELLO et al., 1997; OCHOA-

AMAYA et al., 2010, 2011). Os resultados mostraram que a hiperprolactinemia 

reverteu tanto a hipotermia como a hipertemia induzida pelo LPS. O consumo de 
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ração dos animais tratados com LPS+Zn não foi diferente em relação aos demais 

grupos. No entanto, observou-se que o ganho de peso mostrou-se reduzido e o 

consumo de água de água mais alto que dos grupo LPS+S e S+S. Desta forma, 

embora o aumento da prolactina tenha levado a temperatura auricular à 

normalização, outros parâmetros como o peso corporal e consumo de água que 

fazem parte do comportamento doentio permaneceram presentes, embora 

atenuados.  

Com relação a estas aparentes divergências, é importante lembrar que a 

exposição ao LPS e ativação do TLR4 causa várias outras respostas que são 

importantes na defesa contra o agressor. Estas respostas incluem a ativação do eixo 

HPA, aumento da sensibilidade dos aferentes sensoriais levando a hiperalgesia, 

anorexia e diversas manifestações comportamentais que reduzem a interação social 

(HART, 1988; DANTZER, 2001.  

Embora os efeitos da administração do LPS parecem envolver as mesmas 

citocinas periféricas como a resposta febril, existem evidências de que as vias 

centrais que os modulam são diferentes. Por exemplo, a IL-1b central é necessária 

para os efeitos comportamentais de citocinas periféricas ocorram, mas não para os 

seus efeitos termogênicos ou anoréxicos. Por outro lado, a central de IL-6 pode 

provocar a ativação do hipotálamo e febre, mas não comportamento doentio 

(LENCZOWSKI et al., 1999).   

A gestação é uma fase especial do ponto de vista imunológico.  Nesse 

período, o organismo desenvolve um estado de tolerância para que o embrião seja 

reconhecido como próprio pelo sistema imunológico da mãe.  Esse ajuste é 

importante para a implantação e manutenção do concepto até o momento do 

nascimento.  Desta forma, alterações imunes durante o período gestacional são 

críticas na determinação da sobrevivência ou não do concepto (MOUIHATE et al., 

2008). 

Na gestação, quando uma mãe desenvolve febre, o seu feto também a desenvolve 

(HARRIS, 1977).  A temperatura fetal é naturalmente maior que a materna e a 

hipertermia secundária à da mãe é maior ainda que da febre materna. Existem 

dados, embora controversos, que a febre materna no início da gestação leva à 

teratogênese na prole de humanos (CHAMBERS et al., 1998) possivelmente 

causada pelo conhecido efeito teratogênico do aumento da temperatura 

(EDWARDS, 2006).  Além disto, a febre no parto promove hipóxia e isquemia fetal. 
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Neste sentido, foi observada em carneiros atenuação febril no parto em 

resposta a LPS (KASTING; VEALE; COOPER, 1978).  A observação de atenuação 

da febre no parto e lactação foi confirmada em ratos (MARTIN et al., 1995), cobaias 

(ZEISBERGER; MERKER; BLAHSER, 1981) e humanos (AOYAMA; SEAWARD; 

LAPINSKY, 2014).  Essa atenuação está associada com a redução das respostas 

imunes e a estressores psicológicos no sistema nervos central (TOUFEXIS et al., 

1998; PETRAGLIA; DOUGLAS et al., 2003; IMPERATORE; CHALLIS, 2010). 

Observou-se que no hipotálamo de ratas prenhes tratadas com  LPS ocorre redução 

significante na expressão da proteína da COX-2 sugerindo que a atenuação da febre 

estaria associada à redução da PGE2 (MOUIHATE et al., 2002).  

Os presentes dados mostram que, nas ratas prenhes, a administração do LPS 

não promoveu a fase de hipotermia e a duração da hipertermia foi reduzida às 

primeiras 10 horas após a endotoxina. Outro dado interessante foi que o tratamento 

com zinco retardou a ocorrência da hipertermia. De fato, após a exposição ao zinco, 

verifica-se que a hipertermia iniciou às 24 horas e perdurou por até 96 horas após a 

administração do LPS. 

O tratamento prenatal com LPS no 9,5 dia da gestação reduz os níveis de 

zinco e outros metais levando à hipozinquemia na mãe.  O estudo das proles destas 

mães mostrou que os mesmos apresentavam alterações comportamentais 

compatíveis com aquelas descritas para o autismo, sugerindo que este poderia ser 

um modelo animal de autismo ( KIRSTEN et al., 2010; KIRSTEN et al., 2011; 

KIRSTEN et al., 2012;).  O tratamento com zinco uma hora após a administração da 

endotoxina preveniu estas alterações (KIRSTEN et al., 2015a).  Além disto, o  

tratamento com zinco também preveniu a manifestação do comportamento doentio 

induzido  pelo LPS em ratas submetidas ao estresse (KIRSTEN et al., 2015c).  

O zinco é utilizado como tratamento da febre.  A febre é uma das 

manifestações do comportamento doentio e pode produzir efeitos teratogênicos.  

Assim, neste estudo investigou-se se a administração do zinco interfere com o 

desenvolvimento temporal da hipo/hipertermia produzida pelo LPS.  Para a injeção 

do LPS, foi escolhido o dia 9,5 da gestação a partir dos estudos de Kirsten et al 

(KIRSTEN et al., 2010; KIRSTEN et al., 2011) mostrando que a endotoxina prenatal 

administrada neste dia promove comportamento autista-simile na prole de ratas. 

Também, a escolha da dose e do esquema de administração do zinco foram 
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baseados nos achados desses mesmos autores mostrando redução dos efeitos do 

LPS prenatal na prole de ratas (KIRSTEN et al., 2015b). 

O retardo na ocorrência de hipertermia nas ratas prenhes associado à 

ausência tanto de perda de peso e de redução no consumo de ração, sugere que o 

tratamento com o metal reduz o comportamento doentio induzido pelo LPS. Este 

dado reforça a possibilidade de que também nas ratas virgens, a administração do 

zinco tenha alterado o curso do tempo de expressão da febre. Além disso, o retardo 

na hipertermia poderia explicar os resultados obtidos por Kirsten et al. (2015), o qual 

observou a reversão dos efeitos do LPS prenatal após o tratamento com zinco. De 

fato, durante o desenvolvimento prenatal existem períodos críticos, em que devido à 

alta proliferação celular, o organismo é mais sensível a teratógenos ou alterações 

ambientais. Se isto for verdade, o tratamento com o zinco pode ter deslocado os 

efeitos do LPS em período posterior ao daquele ligado ao autismo resultando na 

ausência de comportamento tipo autista da prole das ratas. Por outro lado, não se 

pode afirmar que esse retardo na aliciação da hipertermia não tenha promovido 

outras alterações ainda não reveladas neste estudo.   

Estudo prévio de nosso grupo mostrou que o aumento da temperatura 

auricular em ratas lactantes, após administração de LPS, foi atenuado quando 

comparado àquele observado em ratas virgens. Estes dados sugeriram que a 

temperatura varia com o estado fisiológico das ratas (NASCIMENTO et al., 2013).  

De modo similar, tanto o consumo de ração como o peso corporal foram reduzidos 

pelo LPS tanto em virgens como em lactantes.  Ainda assim, as ratas lactantes 

consumiram mais ração e água que as virgens. 

A administração de zinco em ratas lactantes tratadas com LPS promoveu 

aumento inicial da temperatura auricular nas primeiras 4 horas e adiantou o pico da 

hipertermia de 48 para 24 horas.  Além disso, a administração de zinco em ratas 

lactantes tratadas com LPS, fez com que a temperatura se mantivesse alta até 72 

horas após isso ter sido observado naquelas tratadas apenas com o LPS.  

Embora o consumo de ração não tenha sido diferente entre os dois grupos, a 

perda de peso das fêmeas tratadas com zinco foi menor do que daquelas não 

tratadas. Nota-se também que os dois grupos apresentam perda de peso às 48 

horas e a recuperam às 72 horas.  A curva de consumo de ração apresenta o 

mesmo perfil, ou seja, ocorre menor consumo de ração às 24 e 48 horas e aumento 

do mesmo às 72.  Assim, no que se refere à perda de peso induzida pelo LPS, o 
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zinco atenuou o efeito do lipopolissacarídeo.  Tal como nos experimentos anteriores, 

nos quais os animais foram investigados em outras condições fisiológicas, o zinco 

revelou-se capaz de modular o resultado da ação do LPS.  O efeito modulatório do 

zinco sobre a ação do LPS parece ter um caráter bifásico ou transitório. 

O consumo de água foi também similar entre nos dois grupos tratados com 

LPS. De fato, observa-se um pico no consumo de água às 48 horas após o LPS 

embora o pico da febre dos animais tratados com zinco seja anterior (24 horas) que 

a dos não tratados com esse metal. No entanto, como os níveis de temperatura do 

grupo tratado com LPS+Zn permanecem altos também às 48 horas, é possível que 

este maior consumo de água seja consequência do aumento da temperatura.  

Estes resultados indicam que o tratamento com o zinco promove aumento da 

temperatura de ratas lactantes, embora com relação às ratas virgens ela tenha sido 

atenuada corroborando com dados previamente observados (NASCIMENTO et al., 

2013b). Verificou-se neste trabalho que a indução de hiperprolactinemia por 

administração repetida de domperidona reverte todas as fases da febre avaliada 

pela temperatura auricular sugerindo que a prolactina seja o principal fator que 

modula a temperatura em ratas lactantes.  

Por outro lado, o zinco inibe seletivamente e reversivelmente a secreção de 

prolactina (JUDD; MACLEOD; LOGIN, 1984) sugerindo que este metal tenha papel 

nos mecanismos fisiológicos de controle neuroendócrino desse hormônio.  

Neste sentido, ratas com dieta deficiente de zinco têm aumento nos níveis de 

prolactina e ocorre alteração na expressão dos genes regulatórios hipofisários 

(CATICHA et al., 1996; CHOWANADISAI; KELLEHER; LÖNNERDAL, 2004), 

levando à hiperprolactinemia, a qual tem efeitos negativos no desenvolvimento fetal 

(CHOWANADISAI; KELLEHER; LÖNNERDAL, 2004). Estudos futuros serão 

necessários para investigar outros fatores envolvidos com o estado fisiológico e os 

efeitos do LPS na temperatura auricular de ratas.   Os resultados distintos 

observados em fêmeas lactantes em relação às virgens hiperprolactinêmicas, 

sugerem que a prolactina não seja o único fator a modular a resposta ao LPS 

durante a lactação.   

 

O campo aberto introduzido por Hall (1934), foi inicialmente usado para 

avaliar emocionalidade. Hall define em seu trabalho, o termo emocionalidade como 

um estado emocional formado por um grupo de reações orgânicas e expressivas, 
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que denotem uma condição de excitação no animal.  Walsh e Cummins (1976) 

reformularam o conceito passando a defini-lo como “uma entidade com 

componentes afetivos não específicos do comportamento”. Em seus experimentos, 

Hall mostrou que quando ratos eram expostos a um ambiente estranho, a defecação 

e o ato de urinar seriam índices de um estado emocional. Um roedor, submetido a 

um estimulo agressor, representado por uma arena aberta, tenderia a “congelar” 

defecar e urinar. Em 1936, esse autor mostrou existir correlação inversa entre 

aumento de emocionalidade, expresso pelo aumento da defecação, com redução na 

atividade motora, medida pela velocidade na atividade locomotora (medida pela 

distância atravessada pela unidade de tempo). Assim, os ratos que mais se 

locomoviam, defecavam menos. Portanto, o teste de campo aberto passou a ser 

considerado como um bom modelo animal de ansiedade por sua sensibilidade 

bidirecional a tratamentos farmacológicos, podendo avaliar o comportamento 

semelhante à ansiedade em várias espécies, incluindo animais transgênicos e 

camundongos Knockout (CAROLA et al., 2002). As condições iniciais de 

observações incluíam luz forte e um som de 80 decibéis, portanto altos níveis de 

estimulação. Hall et al. (1936) reduziram este grau de estímulo em seus 

experimentos e, também atribuíram a este teste condições experimentais que 

permitiram medir a atividade motora de ratos. 

Neste trabalho a avaliação da atividade geral em campo aberto de fêmeas, 

virgens, gestantes e lactantes mostrou que as fêmeas que receberam o 100 μg/kg 

de LPS por via i.p., se locomovem menos. Segundo Hart (1988) diversas espécies 

animais acometidos por processos patológicos apresentam sinais comuns em 

resposta à doença tais como febre, letargia ou prostração, perda de apetite e 

diminuição do consumo de água, diminuição de locomoção, esta última relacionada 

principalmente à exploração ambiental. Hart denominou ao conjunto destas reações 

de comportamento doentio. Neste sentido, estes resultados poderiam ser atribuídos 

ao desenvolvimento do comportamento doentio promovido pela exposição ao LPS. 

Por outro lado, quando comparadas fêmeas que além de terem recebido 100 μg/kg 

de LPS por via i.p. receberam também 2 mg/kg de zinco por via s.c., com as fêmeas 

que receberam apenas 100 μg/kg de LPS por via i.p., observamos que as fêmeas 

virgens e gestantes se locomoveram mais, e as lactantes permaneceram mais 

tempo imóveis. Neste sentido, o zinco nas fêmeas virgens e gestantes pode ter 

atenuado o comportamento doentio causado pelo LPS.  O zinco tem um papel 
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importante no processo inflamatório (SAGGAR et al., 1991), porém nas lactantes o 

zinco pode ter intensificado o comportamento doentio, já que o zinco também pode 

causar letargia (BARCELOUX, 1999). Com esses resultados é possível sugerir que o 

estado gestacional e lactacional modulem a atividade geral de forma diferencial. 

O monitoramento do comportamento materno foi realizado.  Para tal foram 

considerados aspectos proativos desse comportamento, tais como, as latências para 

o contato e carregar o primeiro e último filhote.  

Neste sentido, o repertório comportamental dos mamíferos durante a 

maternidade difere daquele exibido por fêmeas em outros períodos de seu ciclo 

reprodutivo (FERREIRA et al., 2002). No final da gravidez e durante os primeiros 

dias da lactação, a fêmea passa por importantes mudanças hormonais e 

comportamentais que induzem e permitem a nutrição e cuidado da prole (NUMAN, 

1994; FREY et al., 2002).  O comportamento maternal inclui ações que as fêmeas 

executam para garantir o sucesso no desenvolvimento de seus filhotes (BRIDGES, 

2015). Estas ações incluem construção de ninho, recolhimento dos filhotes quando 

estes se afastam do ninho, estimulação à micção através da lambida anogenital, 

agrupamento dos filhotes no ninho e posicionamento sobre eles para provê-los de 

nutrição e calor (STERN, 1990; ALBERT; WALSH, 1995). 

Os resultados do experimento 8 mostram que fêmeas que foram expostas no 

terceiro dia de lactação ao LPS, tiveram contato e carregaram rapidamente o 

primeiro filhote.  Por outro lado, essas fêmeas, tratadas com LPS, demoraram para 

carregar todos os filhotes em comparação com as fêmeas que receberam apenas o 

veículo da endotoxina.  Já as fêmeas que no terceiro dia de lactação além de terem 

recebido LPS, receberam também zinco, levaram mais tempo para carregar todos os 

filhotes quando comparadas as fêmeas que receberam apenas LPS.  Vimos no 

experimento 13 que essas mesmas fêmeas apresentaram febre e redução na 

atividade geral.   

Na febre, algumas citocinas agem no centro regulador do hipotálamo 

elevando o limiar térmico desencadeando respostas ligadas à conservação de 

energia (VOLTARELLI, 1994). Desta forma, o animal teria sensação de que o 

ambiente estaria frio.  Por outro lado, roedores neonatos não controlam a 

temperatura corporal, a qual é mantida pela própria mãe em seu cuidado maternal. 

Tanto a busca do filhote como o cuidado no ninho dos mesmos estão envolvidos 

com a termorregulação dos filhotes.   A busca do filhote é um comportamento critico 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Letargia
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na sobrevivência da prole. Em ambientes frios, a prioridade é manter a temperatura 

da prole.  Este fato é inerente ao comportamento maternal (ALBERT; WALSH, 

1995); incluindo o recolher dos filhotes.  Além disso, sabe-se que a dopamina está 

envolvida tanto com a fase inicial como com a fase de manutenção do 

comportamento maternal (HANSEN et al., 1991; STERN, 1991; STERN; TAYLOR, 

1991; SILVA et al., 2001, 2003).  Possivelmente, este efeito se relacione com o 

estado motivacional e fisiológico materno.  Esta observação corrobora com o fato da 

dopamina influenciar motivações via sistema mesolimbico, principalmente no núcleo 

acumbens (ROBBINS; EVERITT, 1996).  

Já o fato de terem demorado mais para carregar todos os filhotes, corrobora 

com os resultados observado na atividade geral em campo aberto no experimento 7, 

onde fêmeas lactantes que receberam zinco e/ou LPS, permaneceram mais tempo 

imóveis. Sugerindo que a administração de LPS e o tratamento com zinco 

interferiram no comportamento maternal dessas fêmeas.  

As alterações no comportamento maternal também podem ter sido causadas, 

além do acima comentado, por alterações na interação mãe-filhote, pois o estímulo 

sensorial representado pelo filhote é crítico para que o comportamento maternal 

ocorra (HUOT et al., 2002). Baseando nessa hipótese, os demais experimentos 

foram então realizados com a prole das fêmeas lactantes que receberam LPS e/ou 

zinco no terceiro dia de lactação.  Assim, investigou-se se a administração de LPS e 

zinco em ratas lactantes promoveria alterações na vocalização de seus filhotes. 

Desta forma, analisou-se a vocalização ultrassônica dos mesmos.  Adicionalmente, 

no vigésimo dia pós-natal esses filhotes receberam um desafio com 50 µg/Kg de 

LPS duas horas antes da observação de sua atividade geral em campo aberto, e do 

burst e fagocitose.  

O quinto dia foi escolhido para avaliação, baseando-se nas observações dos 

experimentos 4, 7 e 8 nos quais as mães apresentaram febre, diminuição na 

atividade geral e menor latência para contato e carregar o primeiro filhote. O 

vigésimo primeiro dia foi escolhido para a observação das respostas ao desafio pelo 

LPS por corresponder ao dia do desmame desses filhotes, momento este em que o 

animal apresenta uma mudança na contingência ambiental. 

Os resultados do experimento 9, mostraram que a administração de LPS ou 

zinco em ratas lactantes no terceiro dia de lactação, promoveu alterações no padrão 

de vocalização de seus filhotes. 
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Já nos experimentos 10 e 11, ou seja, nos testes em que os filhotes foram 

desafiados com LPS, verificou-se aumento no burst e fagocitose de neutrófilos, e 

diminuição na atividade geral observada em campo.  

Filhotes de ratos isolados de sua mãe e irmãos emitem vocalizações 

ultrassônicas de 20-60 kHz que duram 0.1-3.5s (HOFER; SHAIR, 1978; MICZEK et 

al., 1995; HOFER, 1996). Estes sinais desempenham um papel importante na 

interação comunicativa mãe-prole, porque eles provocam uma resposta rápida da 

mãe que se manifesta por meio dos cuidados com a prole. A vocalização  dos 

filhotes se desenvolve gradualmente alguns dias após o nascimento, sendo mantida 

em níveis elevados até abertura dos olhos no dia 14 pós-natal (INSEL; HILL; 

MAYOR, 1986).  Subsequentemente, a vocalização ulrassônica desaparece por 

volta do dia 18 (ALLIN; BANKS, 1971).  Essas vocalizações servem para evocar a 

busca e recuperação do filhote por sua mãe (ALLIN; BANKS, 1972; SMOTHERMAN 

et al., 1974) e estimulam a liberação de prolactina na mãe (TERKEL; MOORE; 

BEER, 1976).  Os filhotes nesta idade são cegos, surdos, não têm pêlo, são 

poiquilotérmicos e dependem da mãe para os processos de excreção (BROUETTE-

LAHLOU; VERNET-MAURY; VIGOUROUX, 1992), não sendo capazes de 

sobreviver se deixados sozinhos fora do ninho.  As vocalizações ultrassônicas têm, 

portanto, função vital de comunicação entre a mãe e sua prole. Além da simples 

separação, a vocalização é reforçada pelo estresse, como por exemplo, a exposição 

a baixas temperaturas (ALLIN; BANKS, 1971; OKON; WALCZAK, 1972), a 

estimulação tátil (NOIROT, 1972; OSWALT; MEIER, 1975), ou alguns estímulos 

olfativos (OSWALT; MEIER, 1975). Estímulos provenientes da mãe e/ou ninhada 

têm um efeito tranquilizador (HOFER; SHAIR, 1980). Estes dados levantaram a 

hipótese de que nesta situação, as vocalizações de filhotes refletiriam um estado de 

angústia (INSEL; HILL; MAYOR, 1986; MICZEK et al., 1995). No entanto, a 

interpretação da vocalização ultrassônica do filhote em direção a mãe é ainda 

bastante discutida na literatura.  Ela é considerada como a expressão de um estado 

de ansiedade porque é revertida pela administração de drogas ansiolíticas 

(GARDNER, 1985; BRANCHI; SANTUCCI; ALLEVA, 2001).  Existem outras 

conotações sobre o significado das vocalizações ultrassônicas de filhotes de ratos 

apontam para efeitos na manutenção da homeostasia cardiopulmonar (BLUMBERG; 

SOKOLOFF, 2001)  
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No período de lactação os filhotes estão em maturação funcional, sendo que 

o cuidado materno é importantíssimo, e uma das formas de cuidado oferecido pela 

mãe é o aleitamento.  O leite materno além da composição adequada de nutrientes 

possui outros componentes que atuam na defesa do organismo do lactente, como 

imunoglobulinas, fatores anti-inflamatórios e imunoestimuladores (LAMOUNIER; 

VIEIRA; GOUVÊA, 2001). Seus mecanismos incluem atividade específica contra 

agentes infecciosos, crescimento celular da mucosa intestinal aumentando a 

resistência às infecções, entre outros (RIBEIRO; KUZUHARA, 2007). 

Observamos neste trabalho que os filhotes de mães que receberam no 

terceiro dia de lactação LPS apresentaram alterações em seus padrões de 

vocalização. Os filhotes de mães que receberam somente LPS no terceiro dia de 

lactação, quando comparados aos filhotes de mães que receberam apenas o veículo 

da endotoxina, tiveram aumento no número de vocalizações às 24 e 72 horas e 

diminuição as 48 horas.  Já no tempo total de duração das vocalizações, tiveram 

diminuição às 48 horas. Os filhotes das mães que receberam no terceiro dia de 

lactação LPS e zinco, quando comparados aos filhotes de mães que receberam 

apenas o veículo da endotoxina, tiveram aumento no número de vocalizações às 2, 

24 e 72 horas e diminuição às 48 horas.  Já no tempo total de duração das 

vocalizações teve aumento às 2 horas e diminuição às 48 horas.  

   As concentrações de citocinas têm um papel fundamental na 

imunogenicidade do leite materno (AUGUST et al., 2006). Desta forma, poderia se 

pensar que as citocinas liberadas pelo LPS podem ter sido transferidas para os 

filhotes pelo leite materno.  A partir daí as citocinas podem ter interferido no 

equilíbrio dinâmico interno dos filhotes, causando mudanças no comportamento, de 

forma similar ao que acontece com um indivíduo exposto ao LPS (ASHDOWN et al., 

2006).  A liberação de citocinas pelo LPS no leite pode ter alterado o padrão de 

vocalização destes filhotes. 

Neste mesmo trabalho, quando comparados os filhotes das fêmeas que 

receberam no terceiro dia de lactação o LPS e zinco, com os filhotes de fêmeas que 

receberam no mesmo período apenas o LPS, observamos que os mesmos tiveram 

aumento no número total de vocalizações às 2 horas e diminuição às 48 horas, e no 

tempo total de duração das vocalizações tiveram diminuição as 2 e 48 horas. 

  Durante o período de lactação, a lactante tem um aumento da perda de zinco 

em comparação aos demais períodos de sua vida.  Isso decorre da secreção desse 
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elemento no leite por ela produzido (MOSER-VEILLON, 1995).  Por se saber pouco 

sobre a dinâmica de interação do zinco na lactante, alguns autores questionam se a 

terapia com zinco suplementar poderia aumentar o zinco ofertado à glândula 

mamária, melhorando assim os níveis de zinco no leite (KREBS et al., 1985a; 

KARRA et al., 1988; KARRA; KIRKSEY, 1988; SALMENPERA et al., 1994a,).   

Foram relatados aumento significativo de zinco no soro e leite de mães americanas 

suplementadas com 25 mg/dia desse mineral até seis meses de lactação (KARRA; 

KIRKSEY, 1988; KARRA et al., 1988).  Os resultados obtidos por Salmenpera et al. 

(1994b) e Sazawal  et al. (1996), também demonstraram aumento significativo de 

zinco no leite de mães suplementadas. Porém a ingestão em excesso de zinco não 

é benéfica, pois sendo um metal o zinco pode provocar intoxicações, causando 

sérias doenças e até a morte (SHANKAR; PRASAD, 1998).  Quando metabolizado 

pelo organismo em altas concentrações, o zinco continua normalmente seu 

transporte, saturando as proteínas, impedido a distribuição dos outros minerais, 

como o ferro e o cromo e provocando o estresse oxidativo das células e a morte 

neuronal (SAGGAR et al., 1991; SHANKAR; PRASAD, 1998). Dessa forma podemos 

sugerir neste trabalho que a administração 2 mg/kg de zinco por via s.c. em ratas 

lactantes no terceiro dia de lactação acentuou o comportamento doentio as 48 horas 

após a administração do LPS, tanto nas mães, que tiveram diminuição em sua 

atividade geral observada em campo aberto, como em seus filhotes, que tiveram a 

vocalização ultrassônica diminuída.  

O comportamento doentio maternal durante a lactação também pode ser 

acompanhado pelo estresse materno. A exposição ao LPS no terceiro dia de 

lactação pode ter afetado o eixo HPA, explicados pelos altos níveis de corticosterona 

no leite. Brummelte  et al. (2010) relataram que filhotes expostos a altos níveis de 

corticosterona materna gestacional tinham níveis de corticosterona maior no leite 

dentro estômago ou no cérebro em LD7. O estresse agudo aumentou os níveis de 

corticosterona no soro e leite da mãe. O consumo de corticosterona no leite materno 

em recém-nascidos resultaria na ativação da própria corticosterona dos filhotes. Esta 

mudança do padrão da vocalização dos filhotes pode também ter contribuído para a 

redução na latência para contato e carregar o primeiro filhote observadas no 

comportamento maternal.  

Outro achado importante no presente trabalho foi o aumento da atividade do 

sistema imune frente ao desafio com LPS em filhotes expostos na lactação à mesma 
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endotoxina via materna acompanhado por diminuição na atividade geral em campo 

aberto. 

A diminuição na atividade geral em campo aberto pode ser atribuída ao 

comportamento doentio causado pela administração do LPS nesses filhotes, pois 

uma das características deste comportamento é a diminuição da exploração 

ambiental (HART, 1988). 

A ativação precoce do sistema imune quer seja por LPS ou infecção 

bacteriana altera a programação do sistema imune inato (BOISSE et al., 2004; 

WALKER et al., 2004; BILBO et al., 2005; ELLIS; MOUIHATE; PITTMAN, 2005; 

SPENCER; HEIDA; PITTMAN, 2005). Estes efeitos são atribuídos à facilitação na 

liberação de glicorticóides, promovida pela ativação precoce do eixo HPA 

(MOUIHATE et al., 2010). 

Ao comparamos os filhotes de mães que receberam LPS e zinco no terceiro 

dia de lactação com os filhotes de mães que receberam apenas LPS e foram 

desafiados com LPS no vigésimo primeiro dia de lactação, ou seja, o dia do 

desmame, observamos que esses filhotes tiveram sua atividade imunológica 

aumentada.   

A resposta imune mediada por células conta intensa participação dos 

linfócitos T. Essas células especiais, juntamente com proteínas especializadas, 

destroem microrganismos específicos ou células anormais (SHANKAR; PRASAD, 

1998; NIRASAWA et al., 1999; RINK; GABRIEL, 2000). Neste processo, alguns 

linfócitos T, assim como os linfócitos B, retém uma “memória” do microrganismo 

invasor, de forma que esses microrganismos serão destruídos mais rapidamente no 

caso uma futura infecção. O zinco é necessário para a ativação da timulina, um 

hormônio que estimula o desenvolvimento de células brancas com funções 

específicas, tais como “auxiliares”, “supressores” e “matadores” (NIRASAWA et al., 

1999). 

      Resumidamente, os resultados aqui apresentados mostram que a exposição no 

terceiro dia da lactação ao LPS e o tratamento com zinco promove menor latência 

para contato e carregar o primeiro filhote e diminui a atividade geral em campo 

aberto no quinto dia da lactação. Na prole dessas fêmeas esse tratamento promove 

alteração no padrão de vocalização.  Ainda na prole, na idade pré-pubere, o desafio 

com LPS provocou alteração no burst e na fagocitose de neutrófilos, ou seja, 



100 

 

aumentou a resposta ao LPS, e produziu comportamento doentio, pois houve 

diminuição na atividade geral observada em campo aberto.  

 

A explicação de muitos destes achados leva à formulação de novas 

hipóteses, as quais devem ser testadas em detalhes para que se possa constituir um 

entendimento mais profundo dos fenômenos observados neste trabalho. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados aqui apresentados mostram que, em ratas virgens, gestantes e 

lactantes, a exposição ao LPS e o tratamento com zinco modificou de forma 

específica a temperatura e peso corporal, consumo de água e ração e a atividade 

geral observadas em campo aberto.  Esses dados sugerem que a administração de 

LPS e o tratamento com zinco têm seus efeitos modulados conforme o estágio 

fisiológico em que a fêmea se encontra.   

É possível que a alteração no comportamento maternal tenha sido causada 

pela febre materna, bem como pelas as alterações do padrão de vocalização 

ultrassônica em filhotes decorrente da exposição ao LPS e ao tratamento com zinco.  

Além disso, a exposição materna à endotoxina e ao zinco levou à sensibilização do 

sistema imunológico na prole.  Isso se revelou quando os filhotes foram desafiados 

com LPS.  

Assim, os resultados indicam que a inflamação, bem como o tratamento com 

zinco em fêmeas lactantes, interfere com a interação mãe/filhote, resultando em 

efeitos de curto e longo prazo sobre o comportamento dos filhotes. A partir deste 

trabalho, a possibilidade da exposição de mães à endotoxina bacteriana e da 

modulação de seus efeitos pelo zinco programar as respostas inflamatórias dos 

filhos torna-se factível. 
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