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RESUMO 

 

HAMASATO, E. K. A influência da convivência com um parceiro doente sobre a 

resposta inflamatória alérgica pulmonar em camundongos. [The influence of cohabitation 

with sick partner on pulmonary allergic inflammatory response in mice]. 2016. 112 f. Tese 

(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

As relações bidirecionais entre o Sistema Nervoso e o Sistema Imune são relevantes para a 

manutenção da homeostase do organismo. Estudos realizados em nosso laboratório 

mostraram que 14 dias de coabitação com um conspecífico doente (injetado com células do 

tumor de Ehrlich-TAE) produziu mudanças comportamentais, endócrinas e imunológicas. 

Este estudo analisa os efeitos da convivência com um animal portador de tumor de Ehrlich em 

camundongos OVA sensibilizados e desafiados sobre a resposta alérgica pulmonar. Pares de 

camundongos machos foram separados em três grupos: naïve, controle e experimental. Os 

animais do grupo naïve não foram manipulados sendo utilizados para a avaliação de 

parâmetros basais. Um animal de cada par dos grupos experimental e controle foi imunizado 

com OVA. No dia D(0), os animais imunizados receberam uma dose reforço de OVA. No dia 

D(0) os camundongos do grupo experimental que não foram manipulados foram inoculados 

com 5x10
6
 células de tumor de Ehrlich; seus companheiros de gaiola moradia foram 

designados CAD (“companheiro do animal doente”). Os camundongos não perturbados de 

cada par do grupo controle foram tratados (i.p.) em D(0) com 0,9% de NaCl, sendo designados 

CAS (“companheiro do animal saudável”). O desafio intranasal com OVA foi realizado nos 

camundongos CAS e CAD nos dias D(12) e D(13); colheram-se o sangue e os tecidos no dia 

D(14). Em comparação com o grupo CAS, os camundongos do grupo CAD apresentaram 14 

dias após a coabitação: (1) aumento do número de eosinófilos e neutrófilos no LBA, (2) 

diminuição na contagem de células da medula óssea, (3) aumento do níveis de IL-4 e IL-5 e 

diminuição de IL-10 e INF-γ no sobrenadante do LBA, (4) aumento dos níveis de IgG1-OVA, 

diminuição dos níveis de IgG2a-OVA e nenhuma alteração na IgE-OVA no sangue periférico, 

(5) aumento na expressão de ICAM-1, VCAM-1 e L-selectina em granulócitos do LBA, (6) 

diminuição da reatividade da traquéia à metacolina in vitro, (7) aumento da desgranulação de 

mastócitos, (8) nenhuma alteração nos níveis plasmáticos de corticosterona, (9) aumento dos 

níveis de adrenalina e noradrenalina plasmáticas, (10) diminuição no tempo de permanência e 

entradas nos braços abertos do labirinto em cruz elevado, (11) diminuição da expressão de IL-

6 no PVN e (12) diminuição da expressão de C-fos no PFC. Estes resultados mostram que a 



 

convivência forçada com um animal portador de um tumor ascitico de Ehrlich exacerba a 

inflamação alérgica pulmonar de camundongos. Eles foram discutidos como decorrentes da 

estimulação do Sistema Nervoso Autônomo Simpático (SNS) pelo estresse psicológico 

gerado pela coabitação com o parceiro doente, via liberação de adrenalina e noradrenalina e 

consequente mudança no perfil de citocinas Th1/Th2 para uma resposta do tipo Th2. Esta 

alteração seria, provavelmente, um dos mecanismos responsáveis pelo aumento do 

recrutamento celular para as vias aéreas dos camundongos do grupo CAD. 

 

Palavras-chave: Neuroimunomodulação. Tumor ascítico de Ehrlich. Inflamação alérgica 

pulmonar. Citocinas Th1/Th2. Catecolaminas.  

  



 

ABSTRACT 

 

HAMASATO, E. K. The influence of cohabitation with sick partner on pulmonary 

allergic inflammatory response in mice. [A influência da convivência com um parceiro 

doente sobre a resposta inflamatória alérgica pulmonar em camundongos]. 2016. 112 f. Tese 

(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

The bidirectional relationship between the nervous system and the imune system is relevant 

for homeostatic organism maintenance. Studies from our laboratory showed that 14 days of 

cohabitation with a sick conspecific (injected with Ehrlich tumor cells-TAE) produced 

behavioral, endocrinological and immunological changes. This study analyzes the effects of 

cohabitation with an Ehrlich tumor-bearing animal on ovalbumin (OVA)-induced lung 

inflammatory response in mice. Pairs of male mice were separate into three groups: naïve, 

control and experimental. Animals of the naïve group were kept undisturbed being used for 

assessment of basal parameters. One animal of each experimental and control pair of mice 

was immunized with OVA. On D(0), these OVA-immunized animals received an OVA 

booster. At this day (D(0)) the experimental mice that were kept undisturbed were inoculated 

with 5x10
6
 Ehrlich tumor cells; their immunized cage-mates were then referred as to 

CSP(“companion of sick partner”). The undisturbed mice of each control pair were i.p. treated 

on D(0) with 0.9% NaCl; their sensitized cage-mate were subsequently referred as CHP 

(“companion of health partner”). The intranasal OVA challenge was performed on CSP and 

CHP mice on D(12) and D(13); blood and tissue collection were performed on D(14). Fourteen 

days after cohabitation, in comparison to the CHP mice, the CSP mice displayed the 

following: (1) an increased number of eosinophils and neutrophils in the BAL, (2) a decreased 

bone marrow cell count, (3) increased levels of IL-4 and IL-5 and decreased levels of IL-10 

and INF-γ in the BAL supernatant, (4) increased levels of IgG1-OVA, decreased levels of 

IgG2a-OVA and no changes in OVA-specific IgE in the peripheral blood, (5) increased 

expression of ICAM-1, VCAM-1 and L-selectin in the BAL granulocytes, (6) decreased 

tracheal reactivity to metacholine measured in vitro, (7) increased mast cell degranulation, (8) 

no changes in plasma corticosterone levels (9) increased levels of plasmatic adrenaline and 

noradrenaline, (10) decreased time and % of entries on open arms of elevated plus maze, (11) 

decreased expression of IL-6 on PVN and (12) decreased expression of C-fos on PFC. These 

results suggest that cohabitation with an Ehrlich tumor bearing mice exacerbates allergic lung 

inflammatory response in mice. Most probably, the changes observed in CSP mice are a 



 

consequence of the psychological stress induced by forced cohabitation with the sick partner. 

Strong involvement of the sympathetic nervous system through adrenaline and noradrenaline 

release and a shift of the Th1/Th2 cytokine profile toward a Th2 response were considered to 

be the mechanisms underlying the cell recruitment to the animal´s airways. 

 

Keywords: Neuroimmunomodulation. Ehrlich ascites tumor. Allergic lung inflammation. 

Th1/Th2 cytokines. Catecholamines. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

“Pensei que não fosse acontecer nada” surpreso, relatou o renomado pesquisador 

João Palermo-Neto ao repórter da Revista FAPESP, edição 96, de fevereiro de 2004 ao se 

referir ao resultado de um experimento inusitado em seu laboratório no qual camundongos 

sadios conviveram com animais portadores de tumor. “Após terem sido colocados juntos, 

depois de alguns dias os camundongos sadios passaram a se comportar como os 

companheiros doentes”. Mas especificamente, o Dr. João Palermo-Neto se referia a 

coabitação por 11 dias de camundongas Swiss com uma conspecífica portadora do tumor 

ascítico de Ehrlich. 

Os resultados intrigantes dos estudos conduzidos dentro desta linha de pesquisa 

mostraram que a coabitação induziu: (a) uma maior susceptibilidade ao desenvolvimento do 

mesmo tumor experimental, ao fim do período de convívio com o conspecífico doente 

(MORGULIS et al., 2004); (b) um aumento de atividade motora no campo aberto (ALVES et 

al., 2006); (c) uma diminuição nos níveis e um aumento do turnover hipotalâmico de NOR; 

(d) uma diminuição no burst oxidativo de neutrófilos após a indução com miristato acetato de 

forbol (PMA) ou com Staphylococcus aureus; (e) uma diminuição na porcentagem e na 

intensidade de fagocitose de neutrófilos (ALVES et al., 2006) (f) diminuição do tempo de 

permanência junto à companheira doente em um labirinto em T; (g) aumento da interação 

social; (h) a convivência não modificou os níveis de corticosterona dos animais desafiados ou 

não por contenção (ALVES; RIBEIRO; PALERMO-NETO, 2012); (i) os níveis de adrenalina 

e noradrenalina plasmáticas estavam aumentados 2, 4 e 9 dias após a convivência com um 

animal doente, contudo uma diminuição de catecolaminas foi observada no dia 14 de 

convivência com o conspecífico doente (ALVES; PALERMO-NETO, 2015); estímulos 

olfativos provenientes do animal doente eram fundamentais para a manifestação das 

alterações induzidas pela convivência sobre o burst oxidativo e fagocitose de neutrófilos, 

crescimento tumoral, alterações comportamentais, níveis plasmáticos de adrenalina e 

noradrenalina elevados, assim como redução dos níveis e aumento do turnover de 

noradrenalina no hipotálamo (ALVES; RIBEIRO; PALERMO-NETO, 2012). Estes 

resultados, levaram os autores a sugerir que as alterações que observaram poderiam ser 

decorrentes de uma ativação das vias noradrenérgicas no Sistema Nervoso Central (SNC) e no 

Sistema Nervoso Autônomo Simpático (SNS). Analisando-se estes resultados em seu 
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conjunto depreende-se que a convivência com um animal portador de um tumor ascítico de 

Ehrlich produz relevantes alterações em parâmetros comportamentais, neuroendócrinos e 

imunes; estas alterações foram interpretadas como sendo desencadeadas pela estimulação 

olfativa proveniente do animal doente; de fato, a remoção mecânica da percepção dos odores 

liberados pelos animais doentes reverteu as alterações neuroimunes observadas (ALVES; 

PALERMO-NETO, 2015). Estes fatos nos levam a sugerir que animais, em especial, os 

roedores, têm sua fisiologia e homeostase modificadas de forma marcante pela convivência 

com um companheiro doente.  

Deste os estudos iniciais, 12 anos se passaram, 9 trabalhos foram publicados e 4 

dissertações e teses defendidas sobre o tema “convivência com um conspecífico doente” sob a 

orientação do Dr. João Palermo Neto. O presente trabalho avaliou dentro de uma perspectiva 

neuroimune, os efeitos da convivência com um conspecífico portador do tumor ascítico de 

Ehrlich sobre parâmetros imunes, neuroendócrinos e comportamentais de camundongos OVA 

sensibilizados e desafiados, um modelo experimental de inflamação alérgica pulmonar.  

 

 



REVISÃO DE LITERATURA | 23 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 NEUROIMUNOMODULAÇÃO 

 

 

Neuroimunomodulação é o campo científico transdisciplinar preocupado em estudar 

as interações entre cérebro (mente/comportamento) e o sistema imunológico e suas 

consequentes implicações clínicas. Neuroimunomodulação é o termo cunhado por Robert 

Ader nos anos 1970 para definir esta relação, no entanto, este campo científico é também 

conhecido pelo termo psiconeuroimunologia e, menos comumente, neuroendocrinologia ou 

imunologia comportamental. Os seus aspectos clínicos variam em torno da compreensão dos 

mecanismos biológicos subjacentes à influência de estressores e de fatores psicossociais no 

início e curso de doenças mediadas imunologicamente. Desta forma, pela sua própria 

natureza, os conhecimentos de Neuroimunomodulação atingem disciplinas tradicionais no 

âmbito da psiquiatria, psicologia, neurologia, endocrinologia, imunologia, neurociências e 

medicina. A colaboração interdisciplinar é geralmente essencial e intrínseca à sua pesquisa.  

Desde o trabalho pioneiro de Hans Selye em 1936, sabe-se que o SNC, pela mediação 

que exerce sobre funções neurovegetativas durante o estresse, é capaz de influenciar respostas 

orquestradas pelo Sistema Imune (SI). Selye em 1936 analisou as alterações ocasionadas 

durante o estresse, entre outras, no tamanho das adrenais, do timo, do baço e dos linfonodos. 

Embasado em alterações como estas, este autor descreveu o desenvolvimento de uma 

síndrome que chamou de “adaptação geral”. No entanto, apenas em 1977 surgiu o primeiro 

trabalho que descreveu a ocorrência de uma redução na função de linfócitos após uma 

situação de estresse: o luto pela perda de um companheiro. Este trabalho mostrou, de forma 

inequívoca, que uma situação de estresse de natureza psicológica produziu alterações da 

função imune de maneira independente de hormônios (BARTROP et al., 1977). 

Há uma variedade de categorias de evidências que mostram a existência de uma 

comunicação bidirecional entre o sistema nervoso central e o sistema imune tais como: 

experimentais e naturalísticas; de cunho básico e clínica; animal e humano; in vitro e in vivo; 

de clínica médica ou psiquiátrica. De fato, faz sentido que estes dois sistemas estejam 

conectados; de fato, ambos relacionam o organismo com o mundo exterior e avaliam seus 
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componentes como inofensivo ou perigoso, ambos servem a funções de defesa e adaptação, 

ambos possuem memória e aprendem com a experiência, ambos contribuem para a 

homeostase, e erros de defesa por cada um deles pode evoluir para um estado de doença, 

como por exemplo, as doenças autoimunes ou as alergias. Há diversas evidências para a 

interação do sistema nervoso central e do sistema imune; dentre elas, vale ressaltar as 

seguintes: a) evidência direta do controle do cérebro sobre a imunidade e da inervação dos 

órgãos imunes; b) influências dos hormônios liberados quando do estresse sobre a imunidade; 

c) efeitos de neurotransmissores e neuropeptídios sobre a imunidade; d) efeitos do estresse 

sobre a imunidade de animais e humanos; e) efeitos de drogas psicoativas sobre a imunidade; 

f) correlação de diferenças individuais psicológicas com parâmetro de imunidade em animais 

e humanos; g) coexistência de anormalidades imunológicas com doenças mentais (depressão e 

esquizofrenia); h) influência de produtos do sistema imune sobre o sistema nervoso central, 

incluindo-se aqui alterações comportamentais induzidas imunologicamente; i) alteração por 

intervenção psicológica e exercício excessivo sobre a imunidade e o curso das doenças 

imunologicamente mediadas. 

Segundo Blalock (1984) existe uma razão bioquímica lógica que justificaria as 

interações entre os sistemas neuroendócrino e imune. De fato, eles compartilham de 

receptores para citocinas, neurotransmissores, hormônios e neuropeptídios. Mais que isso, 

produtos originalmente tidos como específicos de cada um desses sistemas coexistem em 

tecidos linfóide, endócrino e nervoso, ou seja, mostrou-se que há citocinas sendo produzidas 

no SNC e, também hormônios como, por exemplo, ACTH (hormônio adrenocorticotrófico) e 

TSH (hormônio tireotrófico), sendo sintetizados em células linfóides (BESEDOVSKY; DEL 

REY, 1996). É a partir dessas observações que se começa a delinear o conceito da existência 

de uma extensa comunicação e relacionamento entre os sistemas neuroendócrino e imune e de 

que estas relações ocorrem nos dois sentidos, isto é, tanto mecanismos neuroendócrinos 

modulam a atividade do sistema imune, quanto este influencia a atividade do sistema 

neuroendócrino (MADDEN; SANDERS; FELTEN, 1995). Blalock em 1984 referia-se ao 

sistema imunológico como o “sexto sentido”, uma vez que ele encaminha ao cérebro 

informações de aspectos moleculares e celulares do ambiente não accessíveis pelos cinco 

sentidos, mais recentemente, o nominou de um “espelho da mente”. 

Nesse sentido, diversos trabalhos desenvolvidos em nossos laboratórios têm 

contribuído para o fortalecimento dessas ideias. Como exemplo, Basso, De Sa-Rocha e 

Palermo-Neto (2001) demonstraram que camundongos imunizados com OVA desenvolvem 
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uma aversão ao antígeno presente na dieta. Deste modo, frente à opção de ingerir água ou 

uma solução adocicada de clara de ovo, os animais não imunizados preferem beber a solução 

doce, enquanto animais imunizados com OVA passam a evitar a solução doce que contém o 

antígeno, ingerindo preferencialmente água (BASSO; DE SA-ROCHA; PALERMO-NETO, 

2001). Além disso, os animais imunizados com OVA e desafiados com o antígeno por via 

oral apresentam níveis elevados de ansiedade e maior expressão de C-fos em áreas do SNC 

como o núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN) e o núcleo central da amígdala (CeA), 

regiões estas relacionadas à emotividade (BASSO et al., 2003). 

Outro trabalho de nosso laboratório que fortalece a importância da integração entre os 

sistemas imune e nervoso na adaptação dos animais a estímulos do meio ambiente foi 

desenvolvido por Costa-Pinto et al. (2005). Assim, camundongos imunizados com OVA 

evitaram a exploração de um ambiente previamente associado à exposição ao antígeno por 

nebulização (COSTA-PINTO et al., 2005). Neste caso, a reação alérgica nas vias aéreas levou 

a uma resposta comportamental em que os animais passaram a evitar o lado escuro de uma 

caixa, supostamente mais seguro, para ficar no compartimento claro, porém, considerado 

desconfortável para os animais. De igual forma, esse desafio nasal levou à ativação do PVN e 

do CeA de animais imunizados com OVA (COSTA-PINTO et al., 2005). Já havia sido 

demonstrado que ratos que foram expostos a um estímulo visual previamente associado com 

uma resposta alérgica pulmonar apresentavam alterações comportamentais, ou seja, 

exploravam por menos tempo os braços abertos do labirinto em cruz elevado, indicando que a 

reação alérgica nas vias aéreas é capaz de elevar os níveis de ansiedade de animais 

imunizados com OVA, efeito este que pode ser condicionado (PALERMO-NETO; 

GUIMARÃES, 2000). 

Para sobreviver, os organismos devem manter em equilíbrio a dinâmica e complexa 

homeostase. Uma vez perturbada por estressores endógenos ou exógenos, são ativados o 

sistema nervoso autônomo simpático (SNS) e o eixo hipotálamo pituitária adrenal (HPA). Em 

condições fisiológicas, os glicocorticóides e as catecolaminas atuam como reguladores do 

metabolismo, participam da termogênese, regulam a atividade cardíaca e tônus dos vasos 

sanguíneos (ELENKOV et al., 2000). O SNS é o maior componente do sistema nervoso 

autônomo, inervando todas as partes do corpo, incluindo-se aqui os órgãos linfóides primários 

e secundários (MADDEN; SANDERS; FELTEN, 1995). Dessa forma, os produtos do sistema 

nervoso e endócrino alteram o funcionamento do sistema imune (ADER; COHEN; FELTEN, 

1995). O SNS contribui com as respostas fisiológicas ao estresse pela liberação de 
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catecolaminas pelos nervos simpáticos em proximidade aos tecidos linfóides; as 

catecolaminas, por sua vez, exercem seus efeitos sobre as células imunes ao se ligar a 

receptores adrenérgicos acoplados a proteína G (KOHM; SANDERS, 2001; SANDERS et al., 

2003). Além disso, adrenalina e noradrenalina são liberadas da medula da adrenal após o SNS 

ser ativado durante a resposta ao estresse. Em paralelo, ocorre à liberação de glicocorticóides 

do córtex da adrenal. 

Sabe-se que a adrenalina e a noradrenalina exercem seus efeitos sobre as células 

imunes pela estimulação de duas principais subclasses de receptores: os receptores alfa e beta 

adrenérgicos. Ao ser estimulado, o sistema catecolaminérgico fornece ao corpo o estímulo 

necessário para lidar com a ameaça representada pelo estresse. Os hormônios e 

neurotransmissores induzidos pelo estresse se ligam a receptores específicos nas células 

imunes e, subsequentemente, influenciam a sua ativação e função (ELENKOV; CHROUSOS, 

2002). Como um todo, isso indica que estímulos estressores induzem a ativação do eixo HPA 

e do SNS, o que resulta na liberação de glicocorticóides e catecolaminas respectivamente, 

compondo assim, um significante mecanismo pelo qual os sistemas nervoso, endócrino e 

imune se interconectam durante a resposta ao estresse, na busca de reestabelecer a homeostase 

do organismo. De fato, a ativação de vias autonômicas e neuroendócrinas tem um impacto 

profundo nas respostas fisiológicas como demonstrado tanto em seres humanos como em 

roedores (BLANCHARD; MCKITTRICK; BLANCHARD, 2001; KIECOLT-GLASER; 

GLASER, 2002; KINSEY et al., 2007) 

 

 

2.2 O TUMOR ASCÍTICO DE EHRLICH E A CONVIVÊNCIA COM CONSPECÍFICO 

DOENTE  

 

 

O tumor ascítico de Ehrlich (TAE) é um adrenocarcinoma mamário (MAYER, 1966; 

JOHNSON; JONDORF, 1974) adaptado para a forma ascítica (HARTVEIT, 1966; MAYER, 

1966) e transferido para camundongos por uma série de passagens intraperitoneais. A forma 

ascítica do TAE tem sido utilizada em modelos experimentais para avaliar a influência de 

fármacos de diferentes origens em suas respostas de proliferação e do hospedeiro contra as 

células tumorais (AHMED; CHATTERJEE; DEBNATH, 1988; VIEIRA et al., 2010). A 
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ascite característica é provavelmente formada como consequência da resposta inflamatória 

das células tumorais, resultando de uma permeabilidade vascular peritoneal aumentada 

(BALAMURUGAN; REDDY; MENON, 2010). Outros fatores que contribuem para a ascite 

e consequente letalidade do TAE incluem a prejudicada drenagem linfática peritoneal pelas 

células tumorais (NAGY et al., 1989; GUPTA et al., 2004), a pressão mecânica exercida pelo 

progressivo aumento de fluido ascítico, a hemorragia peritoneal, e a endotoxemia (KUMAR 

et al., 2009; VIEIRA et al., 2010; KITAGISHI; KOBAYASHI; MATSUDA, 2012).  

Diversos são os estudos de nosso laboratório que utilizaram o TAE como modelo 

experimental para se estudar os efeitos de fármacos (cialotrina e diazepam); estressores físicos 

e psicológicos e o isolamento social. Dentre estes trabalhos podemos destacar aqueles que 

analisaram os efeitos induzidos pela cialotrina sobre o crescimento do TAE (QUINTEIRO-

FILHO; RIGHI; PALERMO-NETO, 2009). Mostrou-se que a cialotrina, um piretróide 

inseticida, administrado em camundongos na dose de 3 mg/Kg (i.g.) por 7 dias consecutivos 

aumentou o crescimento tumoral, isto é, o volume de fluído ascítico, a concentração de 

células tumorais por volume de fluído ascítico e o número total de células tumorais no fluído 

ascítico. Este trabalho mostra que a cialotrina diminui a resistência orgânica de camundongos 

ao crescimento tumoral. Em outro grupo de estudos, Sakai et al. analisaram os efeitos do 

diazepam sobre as células do TAE, os autores mostraram que o diazepam, um 

benzodiazepínico amplamente utilizado devido as suas propriedades ansiolíticas e sedativas, 

aumenta o crescimento tumoral muito provavelmente por atuar sobre a atividade de 

macrófagos dos camundongos inoculados com o TAE. De fato, os resultados mostraram que o 

diazepam na dose de 3 mg/Kg administrado durante 7 dias consecutivos aumentou o número 

de células tumorais e o volume do fluído ascítico. Desta forma, sugere-se que o diazepam 

tenha aumentado o crescimento do TAE e diminuído a resposta imune inata, fato observado 

por meio da diminuição da atividade de macrófagos peritoneais (SAKAI et al., 2006a,b ; 

SAKAI et al., 2010). 

Os efeitos do isolamento social sobre o comportamento e a resistência ao crescimento 

tumoral foi elegantemente mostrado (PALERMO-NETO et al., 2008). Neste trabalho o 

isolamento social por 21 dias aumentou o volume do fluído ascítico, o número de células 

tumorais e diminuiu o tempo de sobrevivência em relação a camundongos que conviveram em 

grupos de 10 a 12 animais por gaiola. Mostrou-se que a condição de isolamento social induz 

alterações na resposta neuroendócrina e, ao mesmo tempo, diminui a resistência ao 

crescimento tumoral.  



REVISÃO DE LITERATURA | 28 

 

Os efeitos do estresse físico e psicológico sobre o comportamento, atividade de 

macrófagos e resistência ao crescimento tumoral foram também relatados (PALERMO-

NETO; DE OLIVEIRA MASSOCO; ROBESPIERRE DE SOUZA, 2003). Neste 

experimento, os camundongos foram submetidos a uma série de choques nas patas do tipo 

escapável ou inescapável, diariamente por 6 dias consecutivos e quando desafiados com a 

inoculação do TAE apresentaram um aumento expressivo do crescimento tumoral. 

Curiosamente, observou-se neste estudo que os animais que assistiam seus conspecíficos 

receberem o choque também apresentaram alterações imunes e de resistência ao crescimento 

tumoral. 

Também foram investigados em nossos laboratórios os efeitos do estresse maternal 

sobre os níveis de ansiedade, atividade de macrófagos e crescimento tumoral (PALERMO 

NETO; MASSOCO; FAVARE, 2001). Mostrou-se um aumento do crescimento tumoral nas 

formas ascítica e sólida do TAE na prole aos 60 dias de vida após as camundongas gestantes 

receberem choque nas patas entre os dias gestacionais D(15) ao D(19).  

Por tudo quanto exposto, estes dados mostram ser o modelo experimental de TAE uma 

valiosa ferramenta experimental para o estudo de fármacos e também sobre os efeitos do 

estresse sobre a resistência orgânica ao desenvolvimento de tumores e de doenças. 

Nesta linha de pesquisa, inserem-se os diversos trabalhos de nosso grupo relacionados 

à coabitação com um conspecífico injetado com células do TAE, o modelo experimental 

utilizado na presente Tese. Diversos trabalhos de nosso grupo de pesquisa avaliaram os 

efeitos intercorrentes da coabitação com um parceiro doente, partindo do princípio que 

animais são seres sociais que estabelecem hierarquias e apresentam comportamento social 

bem definido. No primeiro deles, Morgulis et al. (2004), constataram que camundongas Swiss 

que conviviam com animais da mesma linhagem portadores do TAE apresentavam uma 

menor resistência a este mesmo tumor quando desafiados após 11 dias de convívio. Ao 

analisarem o comportamento dos animais submetidos a esta condição, observaram aumento 

da atividade locomotora em um campo aberto, mas, de forma surpreendemente, não 

constataram alterações significativas nos níveis de corticosterona destes mesmos animais.  

Alves et al. (2006), em sequência, mostraram que camundongas que coabitaram por 11 

dias com conspecíficas doentes apresentavam aumento de atividade motora no campo aberto e 

diminuição da resistência orgânica ao crescimento de um tumor ascítico de Ehrlich. Esta 
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coabitação com um animal doente induziu também (a) uma diminuição nos níveis e um 

aumento do turnover hipotalâmico de noradrenalina (NOR); (b) uma diminuição no burst 

oxidativo de neutrófilos após a indução com miristato acetato de forbol (PMA) ou com 

Staphylococcus aureus; (c) uma diminuição na porcentagem e na intensidade de fagocitose de 

neutrófilos (ALVES et al., 2006). A fagocitose de macrófagos peritoneais também foi menor 

nas camundongas que conviveram com conspecíficas doentes em relação ao grupo controle, 

ou seja, animais que haviam convivido com companheiras saudáveis (ALVES; VISMARI; 

PALERMO-NETO, 2007).  

De relevância, observaram também em camundongas que conviveram com portadoras 

de um tumor por 14 dias: 1) redução do peso e da celularidade do baço; 2) redução na 

contagem diferencial de blastos, eritrócitos jovens e linfócitos no esplenograma; 3) redução da 

porcentagem de linfócitos B e T helper e na proporção CD4/CD8 no baço; 4) aumento da 

atividade citotóxica de células NK; 5) aumento da celularidade total da medula; 6) aumento 

do número absoluto de blastos e redução daquele de eritrócitos jovens e de linfócitos no 

mielograma, e aumento do número relativo de blastos; 7) aumento de células em fase G1 e 

redução daquelas em fase G2 do ciclo celular da medula; 8) aumento de células tumorais em 

fase G1 e redução daquelas em fase G2 do ciclo celular do tumor ascítico de Ehrlich, 9) 

aumento do tempo de permanência com um animal estranho e redução deste tempo de 

permanência junto à companheira doente em um labirinto em T, 10) aumento de interação 

social. Observaram também: 11) uma redução do burst oxidativo basal de neutrófilos 

provenientes de animais que conviveram com dois doentes, e diminuição destas alterações 

quanto da coabitação de um doente com dois sadios. Mostraram ainda e mais uma vez que: 

12) a coabitação não modificava os níveis de corticosterona dos animais desafiados ou não 

por contenção e, que 13) os níveis de adrenalina e noradrenalina plasmáticas estavam 

aumentados 2, 4 e 9 dias após a coabitação com um animal doente. Contudo, uma significante 

diminuição de catecolaminas foi observada após 14 dias de coabitação com o conspecífico 

doente.  

Mostrou-se, de forma interessante que o contato físico e visual não eram relevantes 

para o aparecimento das alterações induzidas pela coabitação. No entanto e, de modo 

relevante, observaram que estímulos olfativos provenientes do doente eram fundamentais para 

a manifestação das alterações induzidas pela coabitação sobre o burst oxidativo e a fagocitose 

de neutrófilos, o crescimento tumoral, as alterações comportamentais, os níveis plasmáticos 
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de noradrenalina e adrenalina e, os níveis hipotalâmicos de noradrenalina e turnover de 

noradrenalina (ALVES et al., 2010; ALVES; RIBEIRO; PALERMO-NETO, 2012).  

É relevante comentar que esta coabitação com um conspecífico doente quando feita 

com outra linhagem de camundongas (C57BL/6) e com outro tipo de tumor (melanoma) 

inoculado ao animal doente, produziu, também, significativas alterações nos conspecíficos 

como, por exemplo: aumento da atividade locomotora no campo aberto, diminuição no tempo 

de exploração e número de entradas no braço aberto do labirinto em cruz elevado, aumento da 

expressão de moléculas co-estimulatórias CD80 e 
+
CD11C

+
 em células do baço analisadas in 

vitro; alteração na diferenciação das células da medula na presença de CM-CSF, IL-4 e LPS, 

in vitro, resultando em uma menor porcentagem de células 
+
CD80

+ 
in vitro, e uma 

desestabilização do organismo a uma hipersensibilização por OVA e mais uma vez não foram 

observadas diferenças nos níveis de corticosterona plasmáticos (TOMIYOSHI et al., 2009).  

Analisando-se estes resultados em seu conjunto depreende-se que a coabitação com 

um conspecífico portador do TAE produz alterações comportamentais, neuroquímicas, 

endócrinas e de atividade imune em camundongas, desencadeadas muito provavelmente pela 

estimulação olfativa proveniente dos doentes (ALVES; RIBEIRO; PALERMO-NETO, 2012; 

ALVES; PALERMO-NETO, 2015). Trabalhos recentes de Alves e Palermo-Neto (2015) 

mostram que as pistas de odor liberados pelos conspecífico portador do TAE são aversivos e 

induzem estresse psicológico. Os autores postulam que a resposta de aversão do companheiro 

do animal doente ativa o SNS e, consequentemente, induz as mudanças neuroimunes 

observadas.  

 

 

2.3 INFLAMAÇÃO ALÉRGICA PULMONAR 

 

 

Os modelos animais de doenças alérgicas das vias respiratórias têm sido amplamente 

utilizados para estudar a fisiopatologia associada com a exposição recorrente a alérgenos, 

como observado na asma humana. A asma é uma doença inflamatória crônica complexa que 

envolve, simultaneamente, a participação de várias células, citocinas e mediadores 

inflamatórios, caracterizada principalmente por hiperreatividade das vias aéreas e por 
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limitação variável do fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou após tratamento. Observa-se 

na asma um aumento do número de células inflamatórias nas vias aéreas, perda do epitélio 

brônquico e reatividade exacerbada do músculo liso, além de uma alta produção de 

imunoglobulina E (IgE) (BICE; SEAGRAVE; GREEN, 2000; BLANCHET; MCNAGNY, 

2009).  

Como a maioria dos animais, os camundongos, naturalmente não desenvolvem uma 

inflamação periódica das vias aéreas como observado na asma em humanos (ZOSKY; SLY, 

2007). Desta forma, modelos animais de asma requerem um protocolo de sensibilização a um 

alérgeno e subsequente reexposição a fim de provocar uma resposta alérgica. Um protocolo 

comumente utilizado é o modelo que utiliza a OVA; neste, os camundongos são injetados 

com ovalbumina preparada com um adjuvante, sendo posteriormente submetidos a uma 

reexposição à OVA apresentada, desta feita, na forma de aerossol ou por via intranasal. Os 

adjuvantes habitualmente utilizados são os sais de alumínio e o LPS. Os sais de alumínio 

aumentam as respostas de anticorpos e ativam células do sistema imunológico inato que 

posteriormente levam a uma resposta Th2 (LAMBRECHT et al., 2009). Já o LPS ativa os 

receptores do tipo toll 4 (TLR4) nas células epiteliais das vias aéreas (LUCAS; MAES, 2013), 

iniciando a sinalização pró-inflamatória.   

Fatores genéticos e ambientais, infecções virais e bacterianas, qualidade e poluição do 

ar influenciam a inflamação alérgica pulmonar e a asma; contudo, o estresse continua a ser 

um fator importante, frequentemente relatado clinicamente em associação com a exacerbação 

da asma (BAILEY, 2013; TRUEBA; RITZ, 2013; VLIAGOFTIS, 2014). 

Mais especificamente, a asma é caracterizada por uma resposta dominante Th2 causada 

por: um excesso de produção de citocinas Th2 (por exemplo, IL-4, IL-5 e IL-13); um 

deslocamento para a produção da imunoglobulina IgE e pela produção de histamina. A 

desregulação do equilíbrio de citocinas Th1/Th2 é considerada peça central na patogênese da 

asma e de doenças atópicas. O excesso de produção de citocinas Th2 resulta no recrutamento e 

consequente ativação de mediadores inflamatórios, incluindo-se aqui os mastócitos, basófilos, 

eosinófilos resultando em obstrução das vias respiratórias e hiperresponsividade (BARNES, 

2008).  

Neste contexto, parece-nos relevante comentar que os glicocorticóides e as 

catecolaminas são conhecidos por causar uma mudança no equilíbrio Th1/Th2 a favor de uma 
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resposta Th2, pela supressão das células apresentadoras de antígenos, pela redução da resposta 

Th1 e pelo aumento da produção de citocinas Th2. Estudos têm mostrado que os 

glicocorticóides inibem a produção das citocinas Th1, IL-12, INF-γ, TNF-α pelas células 

apresentadoras de antígenos e células Th1 e consequentemente aumentam a produção de 

citocinas Th2, IL-4, IL-10 e IL-13 pelas células Th2 (BARNES, 1997). 

O estresse esta associado à exacerbação da asma. A percepção do estresse por um 

indivíduo geralmente provoca a ativação do eixo HPA e a subsequente liberação de 

glicocorticóides e de catecolaminas. Portanto, parece um paradoxo que o tratamento para os 

sintomas da asma envolva, geralmente, a administração de glicocorticóides ou de beta 

agonistas do tipo 2, uma vez que estes compostos são potentes broncodilatadores. Contudo, o 

efeito dos glicocorticóides e das catecolaminas sobre a asma é complexo e farmacológico em 

dose; sendo assim, o estresse pode ser considerado como um fator atenuador ou exacerbador 

dos sintomas da asma. O fato de que diferentes tipos de estressores (físico ou psicológico) 

podem provocar diferentes respostas bioquímicas e fisiológicas são parcialmente responsáveis 

por algumas destas diferentes ações dos glicocorticóides e das catecolaminas sobre as doenças 

atópicas. Além disso, Dhabhar (1997) demonstrou que a duração de um estressor pode 

diferencialmente afetar a resposta imunológica. O estresse agudo pode melhorar a resposta 

imune mediada por células, mas em contraste, o mesmo estressor aplicado cronicamente 

suprime a resposta imune mediada por células (DHABHAR; MCEWEN, 1997). 

Trabalho de Ligeiro de Oliveira et al. (2004) mostrou que ratos sensibilizados e 

desafiados com OVA, e tratados com anfetamina, um potente estressor químico (CONNOR, 

2004; DE OLIVEIRA et al., 2011; HAMASATO et al., 2013), apresentaram uma diminuição 

na população de leucócitos no pulmão e no sangue periférico e um aumento no número de 

células na medula óssea; estes achados foram interpretados como sendo decorrência de uma 

ativação do eixo HPA com consequente liberação de corticosterona. De fato, o pré tratamento 

dos animais sensibilizados com metirapona, um fármaco inibidor da síntese de corticosterona, 

reverteu parcialmente os efeitos induzidos pela anfetamina na migração de células 

inflamatórias no modelo de inflamação alérgica pulmonar.   

Como discutido acima, um dos mecanismos mais relevantes da modulação da resposta 

imune pelo estresse se faz via ativação do eixo HPA, desenvolvendo-se por alterações no 

balanço de citocinas de perfil Th1/Th2. Basicamente o que diferencia as duas populações de 

linfócitos são as citocinas que liberam; os linfócitos Th1 (imunidade celular) caracterizam-se 
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pela expressão de citocinas pró-inflamatórias, tais como interleucinas IL-2, IL-12, INF-γ e 

TNF-α, resultando em uma diferenciação de macrófagos, células natural killer (NK) e células 

T citotóxicas, que estão envolvidas na fagocitose e destruição de bactérias invasoras ou de 

corpos estranhos (BARNES, 1997). A imunidade Th2 (imunidade humoral) caracteriza-se 

pela produção de citocinas anti-inflamatórias, tais como IL-4, IL-9, IL-10 e IL-13, resultando 

na diferenciação de eosinófilos, mastócitos e células B, que leva a uma defesa orgânica a 

antígenos, mediada por anticorpos (WILLS-KARP et al., 1996). Então, quando produzidas, 

IL-12 e TNF-α aumentam a resposta imune inata ou Th1 e inibem as respostas do tipo 

humoral ou Th2 (SCHUIJS et al., 2013). A IL-4 e a IL-10 produzem efeito oposto, ou seja, 

deslocam o equilíbrio Th1/Th2 para o padrão Th2. No caso de um estresse agudo, via secreção 

de glicocorticóides há um favorecimento das respostas do tipo Th2 (BARNES, 1997). Eles 

inibem a produção de IL-12, INF-γ e TNF-α por células apresentadoras de antígenos e células 

Th1, mas induzem um aumento da produção de IL-4, IL-10 e IL-13 por células Th2. Em 

decorrências, pode-se dizer que os glicocorticóides suprimem uma resposta imune celular do 

tipo Th1 e aumentam uma resposta humoral mediada por células Th2 (TRUEBA; RITZ, 

2013), o que torna o indivíduo estressado mais susceptível a alergias e doenças auto-imunes 

mediadas por anticorpos. 

Desta forma, pareceu-nos relevante abordar, dentro de uma perspectiva neuroimune, 

os efeitos da convivência com um conspecífico portador do tumor ascítico de Ehrlich sobre 

parâmetros imunes, neuroendócrinos e comportamentais de camundongos OVA 

sensibilizados e desafiados, o modelo experimental de inflamação alérgica pulmonar descrito 

acima. Mais especificamente, o presente estudo foi desenhado para analisar os efeitos da 

coabitação por 14 dias com um conspecífico portador do TAE considerando os seguintes 

parâmetros: tráfego celular para o LBA, produção de citocinas Th1 e Th2, níveis séricos de 

imunoglobulinas, expressão de moléculas de adesão em células do LBA, reatividade da 

traquéia, desgranulação de mastócitos, níveis de corticosterona e de catecolaminas 

plasmáticas, comportamento no campo aberto e no labirinto em cruz elevado e avaliação de 

citocinas no SNC.  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar os efeitos da convivência com um conspecífico doente, portador de um tumor ascítico 

de Ehrlich, sobre parâmetros imunes, neuroendócrinos e comportamentais de camundongos 

OVA sensibilizados e desafiados, em um modelo experimental de inflamação alérgica 

pulmonar. 

  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Avaliar os efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico doente, portador de um 

tumor ascítico de Ehrlich sobre: 

 

 a contagem total e diferencial de leucócitos no LBA; 

 a contagem total de leucócitos no sangue periférico e na medula óssea; 

  a produção das citocinas IL-4, IL-5, IL-10, INF- no sobrenadante do LBA; 

 a produção de imunoglobulinas IgE-OVA, IgG1-OVA e IgG2a-OVA específica no 

soro;  

 a expressão das moléculas de adesão ICAM-1, VCAM-1 e L-selectina em granulócitos 

do LBA; 

 a reatividade in vitro das vias aéreas por meio da análise da contração de traquéia 

isolada; 

 a desgranulação de mastócitos; 

 o peso relativo do baço, do timo e das glândulas adrenais; 
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 a atividade do eixo HPA por meio da dosagem dos níveis plasmáticos de 

corticosterona; 

 a atividade do SNS por meio da dosagem dos níveis plasmáticos de adrenalina e 

noradrenalina; 

 o comportamento no campo aberto; 

 o comportamento no labirinto em cruz elevado; 

 a expressão de citocinas (IL-1β, IL-4, IL-5, IL-6, IL-13, IL-33) e de C-fos no núcleo 

paraventricular do hipotálamo (PVN), central da amígdala (CeA) e córtex pré-frontal 

(PFC).
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 ANIMAIS 

 

 

Foram utilizados camundongos machos adultos da linhagem BALB/C, com 8-10 

semanas de idade, provenientes de proles obtidas no Biotério do Departamento de Patologia 

da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ - 

USP). Os animais foram utilizados segundo as normas e procedimentos éticos relativos ao uso 

de animais de laboratório propostas pelo Comitê de Ética da FMVZ – USP (Protocolo nº 

2595/2012). O máximo de esforço foi desprendido para minimizar possíveis desconfortos 

causados aos animais. Além disso, em todos os experimentos do presente trabalho foi 

empregada a filosófica dos “3Rs” (do inglês replace, reduce e refine), que tem como objetivo 

reduzir ao máximo o tamanho da amostra sem comprometer as análises estatísticas e a 

interpretação dos resultados. 

Antes do início dos experimentos, e por um período mínimo de 7 dias, os animais foram 

alojados, em número de 2 em gaiolas de polipropileno (28 x 17 x 12cm) para adaptação às 

condições ambientais e de manejo do biotério experimental. Estas gaiolas foram devidamente 

acondicionadas em salas cuja temperatura ambiente (24 a 26°C) e umidade (65 a 70%) foram 

mantidas por meio de aparelhos de ar condicionado central, com ventilação, exaustão e 

luminosidade controladas, obedecendo-se a um ciclo claro – escuro de 12 horas, com início da 

fase clara às 7:00 horas. Os animais foram alimentados com ração balanceada para roedores 

(NUVILAB
®
,Nuvital Nutrientes, Colombo, Paraná). Ração e água foram fornecidas aos 

animais ad libitum durante todo o período experimental. Após um período de adaptação foram 

realizados os experimentos descritos a seguir. 
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4.2 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

 

Os seguintes procedimentos experimentais foram realizados. 

 

4.2.1 Formação dos grupos experimentais 

 

 

Os animais foram separados em duplas de acordo com o peso corporal, sendo 

agrupados ao acaso em 3 grupos: controle, experimental e naïve. Um animal de cada dupla do 

grupo experimental foi inoculado no dia experimental D(0) com uma suspensão de células do 

TAE (5x10
6
 células/animal) pela via i.p.; o outro animal da dupla, o objeto do presente 

trabalho, foi chamado de “companheiro do animal doente” (CAD). Um animal de cada dupla 

do grupo controle foi injetado no dia experimental D(0) com 0,1 mL/10g de PBS (salina 

tamponada com fosfato) pela via i.p.; o outro animal da dupla, foi chamado de “companheiro 

do animal saudável” (CAS). Os animais do grupo naïve não foram manipulados e 

permaneceram durante todo o período experimental em suas gaiolas moradia. 

Durante todo o período de convivência (D0 a D14), não se observou comportamento 

agressivo, bem como qualquer tipo de confrontamento ou de lesões indicativas de brigas nos 

camundongos. Neste sentido, a presença de comportamento agressivo e/ou de lesões 

produzidas por encontros agonísticos poderiam representar variáveis intercorrentes aos 

experimentos. Os animais injetados ou não com o tumor ascítico de Ehrlich foram analisados 

em suas gaiolas de moradia para registro dos sinais e sintomas eliciados pelo tumor ascítico 

de Ehrlich conforme tabela de escores proposta por Alves et al. (2010). Brevemente, os 

seguintes escores foram utilizados para classificar a severidade dos sintomas dos animais 

injetados com o TAE: 0, animais predominantemente ativos, sem sinais de doença; 1, animais 

predominantemente ativos com apetite normal e presença de pelos arrepiados; 2, animais 

ativos, apetite normal e presença de um pequeno aumento de volume abdominal; 3, animais 

ativos, apetite normal, presença de pelos arrepiados, e presença de um grande volume 

abdominal; 4, animais com ausência de atividade, anorexia, dispinéia, presença de pelos 

arrepiados, e um severo aumento de volume abdominal. O dia D(14), o dia em que a maioria 

dos animais injetados com o tumor de Ehrlich apresentava o escore 4, foi escolhido para a 
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realização dos experimentos com os companheiros dos animais doentes (CAD) e do saudável 

(CAS). Os animais do grupo N (naïve) foram utilizados para o controle dos parâmetros 

avaliados. A figura 1 ilustra este procedimento. 

 

 

 

Figura 1 - Formação dos grupos experimental, controle e naïve 

 

 

Fonte: (HAMASATO, E. K., 2015) 

Legenda: Onde: C: grupo controle; E: grupo experimental; N: grupo naïve; PBS: 0,1 mL/10g de PBS; OVA: 

ovalbumina; TAE: 5x10
6
 células/animal de tumor ascítico de Ehrlich. 
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4.2.2 Modelo de inflamação alérgica pulmonar em camundongos 

 

 

Os animais CAD e CAS foram imunizados no dia D (-7) com 0,4 mL de uma solução 

de 10 µg de ovalbumina (OVA) adsorvida em 10 mg de hidróxido de alumínio em gel (Pierce 

Biotecnology, Rockford, IL, USA) diluídos em PBS administrada por via subcutânea (s.c.). 

No dia D(0), estes animais receberam um reforço com a mesma dose desta solução pela via 

s.c.. O desafio com solução de OVA pela via intranasal foi realizado, nos dias D(12) e D(13) 

sendo os animais anestesiados pela via inalatória com isoflurano (Vetflurano, Virbac, São 

Paulo, Brasil). Os estudos foram realizados no dia D(14). As figuras 1 e 2 resumem o 

procedimento. 

 

Figura 2 - Protocolo de indução da inflamação alérgica pulmonar em camundongos 

 

 

Fonte: (HAMASATO, E. K., 2015) 

Legenda: D (-7): imunização. D(0): reforço. D(12) e D(13): desafio. D(14): coleta das amostras. SC: injeção 

subcutânea. IN: instilação intranasal. 

 

 

4.2.3 Obtenção e manutenção de células do tumor ascítico de Ehrlich 

 

 

Após a eutanásia em câmara de CO2, procedeu-se à colheita do fluído ascítico de um 

camundongo doador, portador de um tumor ascítico de Ehrlich com 7 dias de evolução. A 

suspensão de células obtidas deste animal foi centrifugada a 1000 g, por 5 minutos sendo 

ressuspensa por três vezes em PBS. Realizou-se, então, a contagem e avaliação da viabilidade 

das células tumorais assim obtidas usando-se para tal o azul de Tripan (1:200) e empregando-

se uma câmara de Neubauer. Foi padronizado para uso nos camundongos chamados “doentes” 
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nos experimentos deste trabalho um total de 5x10
6
 células tumorais por ml de PBS, com no 

mínimo 90% de viabilidade. Para manutenção in vivo do tumor no laboratório, 0,1 ml de 

fluído ascítico de um camundongo doador foi inoculado semanalmente em um camundongo 

receptor. Estes procedimentos foram realizados conforme descrito por Alves et al. (2007).  

 

 

4.2.4 Contagem total e diferencial de leucócitos do lavado broncoalveolar (LBA) 

 

 

Para a coleta do LBA os animais foram profundamente anestesiados (Xilazina 

20mg/Kg + Ketamina 100 mg/Kg; i.p.) e sacrificados por exsanguinação via aorta abdominal, 

24 horas após o último desafio com OVA no dia D(14). Os pulmões foram lavados com 

alíquotas de 1,5 mL de PBS através de uma cânula inserida por traqueostomia. O fluido do 

LBA foi retirado e centrifugado a 1200 g por 10 min. O pellet de células foi ressuspendido em 

1 mL de PBS. A contagem de leucócitos totais foi realizada após a adição de 10 µL de azul de 

Trypan a 90 µL da suspensão celular. Câmaras de Neubauer foram utilizadas para a contagem 

celular. A contagem diferencial, da suspensão celular foi realizada utilizando-se uma 

citocentrífuga Citospin (FANEM, São Paulo, Brasil), após coloração de Rosenfeld, 

empregando-se critérios morfológicos. 

 

 

4.2.5 Contagem de leucócitos do sangue periférico 

 

 

Para a coleta do sangue os mesmos animais que haviam sido profundamente 

anestesiados, tiveram uma alíquota de sangue retirada da aorta abdominal, com o auxílio de 

seringas e agulhas previamente umedecidas com EDTA 10%. A contagem de leucócitos totais 

foi determinada utilizando-se o contador de células ABC-Vet (Horiba ABX
®
, Montpellier, 

França) de uso veterinário. 
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4.2.6 Contagem da celularidade da medula óssea 

 

 

Para determinar a celularidade da medula óssea, foi utilizado o fêmur direito de cada 

animal anteriormente anestesiado. O conteúdo da medula óssea foi lavado com 5 mL de PBS 

e a suspensão resultante foi acondicionada em tubos de polipropileno de 10 mL, dentro de um 

banho de gelo. Imediatamente após, realizou-se a contagem por meio de uma Câmara de 

Neubauer (diluição 1:200), sendo a viabilidade celular das mesmas observadas por coloração 

com azul de Trypan, aceitando o mínimo 95% de viabilidade. 

 

 

4.2.7 Quantificação de citocinas no sobrenadante do LBA e imunoglobulinas no soro 

 

 

A quantificação das citocinas no pulmão foi realizada no sobrenadante do LBA e a 

quantificação das imunoglobulinas no soro, ambos obtidos de animais sensibilizados, as 

coletas foram realizadas, 24 horas após o último desafio antigênico, isto é, no dia D(14). As 

dosagens de citocinas e imunoglobulinas foram realizadas por ELISA, utilizando-se os kits 

OptEIA para citocinas (BD Biosciences, San Jose, CA, USA). Neste método, placas de 96 

poços foram sensibilizadas com 50 µL por poço de anticorpo de captura diluído em tampão 

PBS e incubados por uma noite. Após 3 lavagens com 300 µL/poço de tampão de lavagem, as 

placas foram bloqueadas com 200 µL/poço de tampão de bloqueio por 60 minutos à 

temperatura ambiente. Após 3 lavagens sucessivas, as amostras foram incubadas por um 

período de 2 horas em temperatura ambiente. Para realização da curva padrão, as citocinas 

foram incubadas em duplicata (50 µL/poço) e diluídas em série, conforme recomendações do 

fabricante. Após cinco lavagens 50 µL/poço do anticorpo de detecção foram adicionados, 

seguindo-se incubação por 60 minutos à temperatura ambiente e no escuro. Novamente, a 

placa foi lavada sete vezes e 50 µL/poço de estreptoavidina foram adicionados em cada um 

deles, sendo as placas incubadas por 20 minutos, no escuro, em temperatura ambiente. Por 

fim, adicionaram-se 50 µL/poço de H2SO4 (2N) para interromper a reação e a densidade 

óptica foi determinada em um espectofotômetro com filtro de 450nm. O limite de detecção da 

IL-4, IL-5 e IL-10 foi de 15.6 pg/mL e aquele do INF-γ de 2 pg/mL. 
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4.2.8 Quantificação da expressão das moléculas de adesão celular ICAM-1, VCAM-1 e L-

selectina em leucócitos do LBA 

 

 

A expressão das moléculas de adesão celular ICAM-1, VCAM-1 e L-selectina foi 

determinada em amostras de células coletadas do LBA conforme descrito no item 4.2.4. As 

células provenientes do LBA foram ressuspensas em meio de cultura DMEN (Dulbecco-

modified Eagle’s médium) contendo 2% de FCS (Fetal calf serum). 1 x 10
6
 células/25 μl 

foram incubadas com o anticorpo anti-CD16/CD32 (na diluição de 1:100) por 20 min a 4C 

pra bloquear as ligações não-específicas via receptor Fc. Após lavagem com tampão de FACs, 

essas células foram incubadas com 0,25 μg dos seguintes anticorpos: FITC (VCAM-1) 

(detector FL1), PE (ICAM-1) e PE-Cy (L-selectina) (detector FL2) por 30 min a 4ºC de 

acordo com as especificações do fabricante. Em seguida as células marcadas com os 

anticorpos foram ressuspensas em 500 μL de paraformaldeído (1%) e acondicionadas a 4ºC 

para leitura no citômetro de fluxo FACalibur (BD Bioscience,San Diego, CA, USA). Os 

dados foram analisados usando-se o software FlowJo (Tree Star, Ashland, EUA) e os 

resultados foram expressos em porcentagem de células positivas para a molécula avaliada. 

 

 

4.2.9 Avaliação da reatividade das vias aéreas in vitro através de traquéia isolada 

 

 

Os animais foram profundamente anestesiados (Xilazina 20mg/Kg + Ketamina 100 

mg/Kg; i.p.) e exsangüinados através da secção da aorta abdominal e a seguir tiveram seu 

tórax aberto. A traquéia foi isolada e o tecido conjuntivo adjacente removido. A seguir, 

segmentos de traquéia foram montados para registro isométrico de contrações em cubas 

próprias para estudos em órgão isolado (15 mL) contendo solução de Krebs-Henseleit aerada 

com 95% O2 e 5% CO2 com a seguinte composição (nM): NaCl, 115.0; KCl, 4.6; CaCl2 2. 

H2O, 2,5; KH2PO4, 1.2; MgSO4.. 7 H2O, 2,5; NaHCO3, 25.0 e glicose 11.0. O registro da 

força isométrica foi realizado utilizando o sistema POWER LAB 4sp (AD Instruments, 

Melbourne, Austrália) e transdutores isométricos (F-60), utilizando-se para análise o 

programa Chart 3.4 (AD Instruments, Melbourne, Austrália). 
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4.2.10 Fixação, processamento e inclusão do tecido pulmonar para avaliação da 

desgranulação de mastócitos 

 

 

Os animais tiveram a traquéia canulada e os pulmões insuflados com 1 mL de ar. Em 

seguida, os brônquios foram amarrados para evitar a perda de ar e o pulmão foi fixado em 

uma solução contendo paraformaldeído a 2% e glutaraldeído a 2% em tampão fosfato 

Sorensen 0,1 M, pH 7,4, por 24 h, a 4ºC. As amostras foram lavadas no mesmo tampão, 

desidratadas em soluções crescentes de etanol, clarificadas em xilol e incluídas em parafina. 

Cortes de 3 m foram realizados no micrótomo Hyrax M60 (Zeiss, Munique, Alemanha) 

sendo, posteriormente, corados com solução de azul de toluidina 0,25% e borato de sódio a 

0,25% para análise histológica. As amostras (10 cortes por animal, 5 animais por grupo, n = 

50 por grupo) foram avaliadas ao microscópio (AxioScope.A1, Zeiss, Munique, Alemanha). 

Os cortes histológicos foram analisados por morfometria através do Software Axiovision 

(Zeiss, Munique, Alemanha) para determinação das áreas teciduais e contagem dos 

mastócitos. As células foram expressas em média ± erro padrão por mm
2
 de tecido pulmonar. 

 

4.2.11 Peso relativo de tecidos periféricos (baço, adrenais e timo) 

 

 

No dia experimental D(14) os animais foram pesados e após eutanásia foram deles 

retirados cirurgicamente via abertura da cavidade abdominal o baço, as glândulas adrenais 

direita e esquerda e o timo. Os tecidos foram pesados em balança de precisão para análise do 

peso relativo do órgão (peso do tecido/ peso total do animal).  

 

 

4.2.12 Dosagem dos níveis plasmáticos de corticosterona 

 

 

O sangue dos animais foi coletado pelo plexo submandibular, sendo centrifugado 

(2000 g/20 minutos) para obtenção do plasma. Este foi armazenado em eppendorfs de 

polietileno em freezer -80 ºC até o momento da realização das dosagens hormonais conforme 
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proposto pelo fabricante. As dosagens para quantificação de corticosterona foram realizadas 

por ensaio imunoenzimático (ELISA) utilizando-se o kit comercial (Life Science, Plymouth 

Meeting, PA, USA). O limite de detecção da corticosterona foi de 27.0 pg/mL. 

 

 

4.2.13 Dosagem dos níveis plasmáticos de catecolaminas 

 

 

O sangue dos animais foi coletado pelo plexo submandibular e imediatamente 

congelado em nitrogênio líquido para evitar a degradação das catecolaminas, sendo 

centrifugado (2000 g/20 minutos) para obtenção do plasma. Este foi armazenado em 

eppendorfs de polietileno em freezer -80 ºC até o momento da realização das dosagens. Para 

as dosagens de noradrenalina e adrenalina foi utilizado um cromatógrafo líquido de alta 

eficiência (HPLC) acoplado a detector eletroquímico (HPLC-ED; Shimadzu Modelo 20A ED 

DECADE SDC). Para adrenalina o limite de detecção foi de 80 pg/mL e o limite de 

quantificação de 150 pg/mL e para noradrenalina, o limite de detecção foi de 100 pg/mL e 

limite de quantificação foi de 500 pg/mL de plasma. 

 

 

4.2.14 Medida da atividade locomotora no campo aberto 

 

 

O campo aberto empregado neste estudo consiste de uma arena redonda feita de 

madeira, pintada de preto (40 cm de diâmetro e com paredes de 25 cm de altura, sendo o 

conjunto todo elevado a 55 cm do solo). A atividade locomotora dos animais foi avaliada por 

meio de observação indireta feita por meio de um sistema ETHOVISION XT (versão 7.0; 

Noldus Information Technology, Leesburg, EUA). Desta forma, a presença do observador não 

interferiu com os parâmetros observados, uma vez que este ficou fora da sala onde se 

encontravam os animais em teste. É importante ressaltar que a sala onde foi realizado o 

experimento era pouco iluminada e isolada de qualquer tipo de ruído. Os animais dos 

diferentes grupos foram intercalados entre si para evitar possíveis interferências do ritmo 

circadiano sobre os resultados. Cada animal foi colocado individualmente no centro da arena, 

sendo observado por 5 minutos. A avaliação da atividade foi feita sempre no mesmo período 

do dia (entre as 8:00 e 12:00 horas); entre as observações do animais, o aparelho foi limpo 
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com uma solução aquosa de etanol 5%, para evitar influência de odores deixados pelo animal 

anterior. 

Os parâmetros indicativos de atividade locomotora medidos no presente estudo foram: 

(a) distância percorrida (cm): corresponde à distância total percorrida pelo animal na arena 

durante os 5 minutos de teste; (b) velocidade média (cm/s): corresponde à média da distância 

percorrida pelo animal na arena por unidade de tempo; (c) tempo dispendido nas zonas 

central, intermediária e tigmotáxica (periférica) do campo aberto. 

 

 

4.2.15 Medida de ansiedade por meio do labirinto em cruz elevado 

 

 

Trata-se de um labirinto em forma de cruz feito de madeira e pintado na cor branca, 

constituído por dois braços abertos medindo 15 cm de comprimento por 5 cm de largura cada 

um, em oposição a dois braços fechados de iguais medidas, mas com paredes laterais com 15 

cm de altura. Na intersecção dos braços abertos e fechados, forma-se um espaço de 25 cm
2 

de 

área denominado centro, sendo o conjunto todo elevado a 55 cm do solo. Os níveis de 

ansiedade dos animais foram avaliados por meio de uma observação indireta feita por 

intermédio do sistema ETHOVISION XT (versão 7.0; Noldus Information Technology, 

Leesburg, EUA) e realizado como descrito acima. Mais uma vez, os animais dos diferentes 

grupos foram intercalados para evitar possíveis interferências do ritmo circadiano sobre os 

resultados. Os animais foram colocados individualmente no centro do labirinto, sendo 

observados por 5 minutos. A avaliação da atividade comportamental foi realizada sempre no 

mesmo período do dia (entre as 8:00 e 12:00 horas). A arena foi limpa com uma solução 

aquosa de álcool a 5% antes da introdução de cada animal para evitar possíveis efeitos de 

odores deixados pelo animal anterior.  

A avaliação dos níveis de ansiedade dos animais no LCE foi realizada como descrito 

por (PELLOW et al., 1985) e validada para camundongos por (LISTER, 1987). Assim, após 

as filmagens, fez-se no software ETHOVISION divisões virtuais do LCE, isto é, dos braços 

abertos e dos braços fechados de forma tal a permitir a análise e o registro dos seguintes 

parâmetros: (a) distância percorrida (cm), (b) velocidade média (cm/s), (c) número de 

entradas nos braços abertos (n), (d) número de entradas nos braços fechados (n), (e) tempo de 

permanência nos braços abertos (s) e (f) tempo de permanência nos braços fechados (s). A 
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avaliação do comportamento no labirinto em cruz elevado foi feita imediatamente após o 

término das observações no campo aberto, colocando-se cada animal, individualmente, na 

área central do aparato, com a cabeça voltada para um dos braços fechados do LCE. 

 

 

4.2.16 Análise da expressão gênica de citocinas no SNC 

 

 

a) Coleta do tecido 

O cérebro foi colhido após rápida decapitação dos animais, sendo imediatamente 

congelado em 2- metilbutano e armazenado em -80ºC para posterior punção cerebral. As 

estruturas de interesse (córtex pré frontal, núcleo paraventricular do hipotálamo e amigdala) 

foram identificadas com o auxílio de um atlas do cérebro de camundongo (PAXINOS; 

WATSON, 1998). Para punção das estruturas de interesse, o cérebro foi coronalmente cortado 

em criostato e punções das regiões de interesse foram acondicionadas em eppendorfs de 

polietileno em freezer -80 ºC até o momento da realização do próximo procedimento. 

  

b) Extração de RNA e síntese da primeira cadeia 

O tecido foi homogeneizado utilizando-se Qiagen TissueLyser II (Qiagen, Valencia, 

CA,USA) durante 2-4 minutos a 20 Hz para assegurar a homogeneização completa das 

amostras. O RNA celular total foi extraído do tecido utilizando-se o mini kit Qiagen RNeasy 

(Qiagen, Valencia, CA,USA) de acordo com as instruções do fabricante. O RNA foi separado 

do sobrenadante por meio de extração com clorofórmio realizada após centrifugação a 12000 

g durante 15 min a 4ºC. Um volume igual de etanol 70% foi adicionado ao RNA recolhido 

que foi purificado por meio de mini colunas RNeasy. As colunas foram lavadas e eluídas com 

30μL de água isenta de RNA (65ºC). O rendimento e a pureza do RNA foram determinados 

utilizando-se o espectofotômetro NanoDrop 2000 (NanoDrop, Wilmington, USA). O RNA foi 

armazenado a -80ºC antes de ser usado para a síntese de cDNA.  

 

c) PCR em tempo real 

A síntese de cDNA foi realizada em 0,3-1,0μg de RNA total normalizada de cada 

amostra utilizando-se o kit Quanti Tect de Transcrição Reversa (Qiagen, Valencia, CA, USA), 

que inclui um passo de tratamento de DNase. Todo o cDNA foi armazenado a -20ºC até o 

procedimento posterior. A amplificação do cDNA foi realizada por meio de uma reação com 
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20 mL de uma solução composta por 10 μL IQ SYBR Green supermix (Bio Rad Laboratories, 

Berkeley, CA, USA), 0,1 μL de foward and reverse primers, 2μL de cDNA e 8,8 mL de água 

livre de ribonuclease. O estudo foi realizado em triplicata empregando-se uma placa de 384 

poços (Bio Rad Laboratories, Berkeley, CA, USA) no termociclador Bio Had CFX 384 

Sistema C 1000 em Tempo real (Bio Rad Laboratories, Berkeley, CA, USA). A expressão foi 

quantificada utilizando-se o método delta (2-ΔΔCT) tomada em relação ao gene de 

manutenção estável β-actina (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). Os genes de manutenção 

foram analisados separadamente para assegurar existência de estabilidade em todos os grupos 

de tratamento antes de sua utilização como referência. 

 

 

4.2.17 Análise estatística 

 

 

Os dados foram analisados pelo teste de Bartlet para determinação da homogeneidade 

das variâncias. Os dados paramétricos foram analisados pelo Teste-t de Student ou ANOVA 

de duas vias seguida do teste post hoc de Bonferroni quando apropriado. Quando não 

paramétricos, os resultados foram analisados pelo teste “U” de Nann-Whitney. Os resultados 

foram apresentados como média ± erro padrão e foram considerados significantes todas as 

análises que revelaram nível de significância p<0,05. As análises estatísticas foram feitas com 

o auxílio do programa GraphPad Prism em sua versão 5.00 (GraphPad Softwares, La Jolla, 

CA, USA).  
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5 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E RESULTADOS 

 

5.1 EXPERIMENTO 1 – AVALIAÇÃO DOS EFEITOS INDUZIDOS PELA 

CONVIVÊNCIA POR 14 DIAS COM UM CONSPECÍFICO PORTADOR DO TAE 

SOBRE A MIGRAÇÃO CELULAR NO LBA, SANGUE PERIFÉRICO E MEDULA 

ÓSSEA 

 

Vinte e oito camundongos foram submetidos aos mesmos procedimentos descritos em 

4.2.1 e 4.2.2; sendo eutanasiados 24 horas após o último desafio com OVA, isto é, no dia 

D(14), para coleta de células do sangue, LBA e medula óssea para posterior contagem do 

número de leucócitos conforme descrito nos itens 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6. 

Resultados  

A figura 3A ilustra os efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico 

portador do TAE sobre o número total de leucócitos do LBA de camundongos OVA 

sensibilizados e desafiados. A análise estatística dos dados obtidos mostrou a existência de 

diferenças significantes (p<0.05) entre os grupos CAS e CAD. Mais especificamente, a 

convivência por 14 dias com portadores de um tumor aumentou (F(2,21)=117,0; p<0.05) o 

número de leucócitos totais no LBA. Como mostra a figura 3B, nenhuma diferença (p>0.05) 

foi detectada na contagem de células totais no sangue periférico dos animais dos grupos N, 

CAS e CAD. Contudo, uma clara tendência para um aumento do número de leucócitos totais 

foi observada no grupo CAD. A figura 3C mostra que os camundongos dos grupos CAS e 

CAD apresentaram um aumento (F(2,21)= 21,36; p<0.05) do número de leucócitos totais na 

medula óssea em relação aos animais do grupo naïve. No entanto, observou-se uma 

diminuição (p< 0.05) no número total de leucócitos totais na medula óssea dos animais do 

grupo CAD quando comparados àqueles do grupo CAS.  
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Figura 3 - Efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico portador do TAE sobre o número de 

células totais do LBA (A), sangue periférico (B) e medula óssea (C) de camundongos OVA 

sensibilizados e desafiados  

CAS CAD
0

50

100

150
*

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _N

A

Grupos

L
B

A
 c

é
lu

la
s
 t
o
ta

is
 (

x
1
0

4
)

CAS CAD
0

50

100

150

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _N

B

Grupos

S
a
n
g
u
e
 p

e
ri
fé

ri
c
o

c
é
lu

la
s
 t
o
ta

is
 (

1
0

3
/m

m
3
)

CAS CAD
0

100

200

300

400

*

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _N

C

Grupos

M
e
d
u
la

 ó
s
s
e
a

c
é
lu

la
s
 t
o
ta

is
 (

x
1
0

5
)

 

Legenda: Onde, CAS representa os animais companheiros dos animais saudáveis e CAD os animais 

companheiros dos animais doentes e a linha pontilhada indica valores de animais naïve (N). 
*
p<0,05 

representa diferença quando comparado com o grupo CAS. Os dados representam média ± erro 

padrão de 7 animais por grupo 

 

 

A tabela 1 mostra os efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico portador 

do TAE sobre a contagem diferencial de leucócitos do LBA de camundongos OVA 

sensibilizados e desafiados. A sensibilização e desafio com OVA aumentaram o número de 

eosinófilos e neutrófilos colhidos no LBA. Análises estatísticas adicionais dos dados obtidos 

mostraram a existência de diferenças significantes (p<0.05) entre os grupos CAS e CAD. 

Mais especificamente, a convivência por 14 dias com um conspecífico portador do TAE 

aumentou o número de eosinófilos (F(2,21)= 80,09; p<0.05) e neutrófilos (F(2,21)= 127,70; 

p<0.05) no LBA. Não observamos diferenças significantes (p>0.05) no número de células 

mononucleares no LBA entre os animais dos grupos N, CAS e CAD.  
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Tabela 1 - Efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico portador do TAE sobre a contagem 

diferencial de leucócitos do LBA de camundongos OVA sensibilizados e desafiados  

 

Grupos Eosinófilos 

(x10
5
) 

Neutrófilos 

(x10
5
) 

Células mononucleares  

(x10
6
) 

N 0,00 ± 0,00 9,50 ± 2,60 4,80 ± 0,60 

CAS 2,71 ± 0,88 38,33 ± 5,71 4,50 ± 0,92 

CAD 5,10 ± 0,83* 55,97 ± 6,18* 5,11 ± 0,76 

Notas: CAS representa os animais companheiros dos animais saudáveis e CAD os animais companheiros dos 

animais doentes e N os animais naïve.
 *
p<0,05 representa diferença quando comparado com o grupo CAS. 

Os dados representam média ± erro padrão de 7 animais por grupo 

 

5.2 EXPERIMENTO 2 – AVALIAÇÃO DOS EFEITOS INDUZIDOS PELA 

CONVIVÊNCIA POR 14 DIAS COM UM CONSPECÍFICO PORTADOR DO TAE 

SOBRE OS NÍVEIS DAS CITOCINAS IL-4, IL-5, IL-10 E IFN-γ NO 

SOBRENADANTE DO LBA 

 

Vinte camundongos foram submetidos aos mesmos procedimentos descritos em 4.2.1 

e 4.2.2; os animais foram eutanasiados 24 horas após o último desafio com OVA, isto é, no 

dia D(14), sendo então coletado o LBA para posterior determinação da produção de citocinas 

conforme descrito no item 4.2.7. 

Resultados  

A figura 4 ilustra os efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico portador 

do TAE sobre a produção de citocinas no sobrenadante do LBA de camundongos OVA 

sensibilizados e desafiados. Observa-se que a sensibilização e o desafio com OVA 

aumentaram a produção de citocinas nos grupos CAS e CAD. A análise estatística dos dados 

obtidos mostrou existência de diferenças significantes (p<0.05) entre os grupos CAS e CAD. 

Mais especificamente, a convivência por 14 dias com um conspecífico portador do TAE 

aumentou a produção de IL-4 (F(2,21)= 54,47; p<0.05, figura 4A) e IL-5 (F(2,21)= 16,11; 
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p<0.05, figura 4B) e diminuiu aquela de IL-10 (F(2,21)= 24,33; p<0.05, figura 4C) e IFN-γ 

(F(2,21)= 4,83; p<0.05, figura 4D) em relação aos animais do grupo N e CAS.  

 

Figura 4 -  Efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico portador do TAE sobre a produção de IL-4 

(A), IL-5 (B), IL-10 (C) e INF-γ (D) no sobrenadante do LBA de camundongos OVA sensibilizados 

e desafiados  
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Legenda: Onde, CAS representa os animais companheiros dos animais saudáveis e CAD os animais 

companheiros dos animais doentes e a linha pontilhada indica valores de animais naïve (N). 
*
p<0,05 

representa diferença quando comparado com o grupo CAS. Os dados representam média ± desvio 

padrão de 5 animais por grupo 

 

5.3 EXPERIMENTO 3 – AVALIAÇÃO DOS EFEITOS INDUZIDOS PELA 

CONVIVÊNCIA POR 14 DIAS COM UM CONSPECÍFICO PORTADOR DO TAE 

SOBRE OS NÍVEIS DAS IMUNOGLOBULINAS IGE-OVA, IGG1-OVA E IGG2A-

OVA NO SORO 

 

Foram empregados os mesmos camundongos usados no experimento 2, isto é, 

submetidos aos mesmos procedimentos descritos em 4.2.1 e 4.2.2; os animais foram 

eutanasiados 24 horas após o último desafio com OVA, isto é, no dia D(14), sendo então deles 

coletado o sangue para posterior determinação dos níveis de imunoglobulinas conforme 

descrito no item 4.2.7. 
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Resultados 

A figura 5 ilustra os efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico portador 

do TAE sobre os níveis de imunoglobulinas no soro de camundongos OVA sensibilizados e 

desafiados. A análise estatística dos dados obtidos mostrou a existência de diferenças 

significantes (p<0.05) entre os grupos CAS e CAD. Mais especificamente, observou-se um 

aumento de IgG1-OVA (F(2,21)= 57,11; p<0.05, figura 5A) e uma diminuição de IgG2a-

OVA (F(2,21)= 102,30; p<0.05, figura 5B). Não se verificaram diferenças significantes 

(p>0,05, figura 5C) nos níveis de IgE-OVA entre os animais dos grupos CAS e CAD. Como 

esperado, IgG1-OVA, IgG2a-OVA e IgE-OVA não foram detectadas nos animais do grupo N. 

 

 

Figura 5 -  Efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico portador do TAE sobre os níveis de IgG1-

OVA (A), IgG2a-OVA (B) e IgE-OVA (C) no soro de camundongos OVA sensibilizados e 

desafiados 
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Legenda: CAS representa os animais companheiros dos animais saudáveis e CAD os animais companheiros dos 

animais doentes. Os dados representam média ± erro padrão de 5 animais por grupo. 
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5.4 EXPERIMENTO 4 – AVALIAÇÃO DOS EFEITOS INDUZIDOS PELA 

CONVIVÊNCIA POR 14 DIAS COM UM CONSPECÍFICO PORTADOR DO TAE 

SOBRE A EXPRESSÃO DAS MOLÉCULAS DE ADESÃO CELULAR ICAM-1, 

VCAM-1 E L-SELECTINA EM GRANULÓCITOS DO LBA 

 

Trinta e dois camundongos foram submetidos aos mesmos procedimentos descritos em 

4.2.1 e 4.2.2; os animais foram eutanasiados 24 horas após o último desafio com OVA, isto é, 

no dia D(14), sendo então deles coletado o LBA para posterior determinação da expressão das 

moléculas de adesão celular ICAM-1, VCAM-1 e L-selectina conforme descrito no item 

4.2.8. 

Resultados  

A figura 6 ilustra os efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico portador 

do TAE sobre a expressão das moléculas de adesão ICAM-1 (A), VCAM-1 (B) e L-selectina 

(C) em granulócitos do LBA de camundongos OVA sensibilizados e desafiados. Como se 

observa, a sensibilização e o desafio com OVA produziram um aumento na expressão das 

moléculas de adesão avaliadas. A análise estatística dos dados obtidos mostrou existência de 

diferenças significantes (p<0.05) entre os grupos CAS e CAD. Mais especificamente, a 

convivência por 14 dias com um conspecífico portador do TAE aumentou a expressão de 

ICAM-1 (F(2,21)= 47,21; p<0.05), VCAM-1 (F(2,21)= 76,05; p<0.05) e L-selectina (F(2,21)= 

22,55; p<0.05) em granulócitos do LBA. 
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Figura 6 - Efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico portador do TAE sobre a expressão das 

moléculas de adesão celular ICAM-1 (A), VCAM-1 (B) e L-selectina (C) em granulócitos do LBA 

de camundongos OVA sensibilizados e desafiados  
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Legenda: Onde, CAS representa os animais companheiros dos animais saudáveis e CAD os animais 

companheiros dos animais doentes e a linha pontilhada indica valores de animais naïve (N). 
*
p<0,05 

representa diferença quando comparado com o grupo CAS. Os dados representam média ± erro 

padrão de 8 animais por grupo 

 

 

5.5 EXPERIMENTO 5 – AVALIAÇÃO DOS EFEITOS INDUZIDOS PELA 

CONVIVÊNCIA POR 14 DIAS COM UM CONSPECÍFICO PORTADOR DO TAE 

SOBRE A REATIVIDADE IN VITRO DA TRAQUÉIA À METACOLINA 

 

Trinta e dois camundongos foram submetidos aos mesmos procedimentos descritos em 

4.2.1 e 4.2.2; os animais foram eutanasiados 24 horas após o último desafio com OVA, isto é, 

no dia D(14), sendo então deles coletada a traquéia para análise de sua reatividade in vitro à 

metacolina conforme descrito no item 4.2.9. 

Resultados 

O teste ANOVA de duas vias mostrou a existência de diferenças significantes 

(F(2,6,147)= 52,81 p<0.05) entre: os três grupos, as cinco diferentes doses de metacolina e a 

interação entre os efeitos da metacolina e entre os grupos. Como mostra a figura 7, a 

reatividade da traquéia à metacolina foi maior nos animais dos grupos CAS e CAD em 

relação ao grupo N (p<0.05). Análise adicional mostra que a hiperreatividade da traquéia à 

metacolina foi reduzida nos animais do grupo CAD quando comparada àquela mensurada no 

grupo CAS (p>0.05). Além disso, a curva dose- resposta para a metacolina foi deslocada para 

a direita e a contração máxima atingida foi menor nos animais do grupo CAD em relação 

àqueles do grupo CAS (p<0.05). 
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Figura 7 - Efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico portador do TAE sobre a reatividade in 

vitro da traquéia à metacolina de camundongos OVA sensibilizados e desafiados 
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Legenda: Onde, CAS representa os animais companheiros dos animais saudáveis, CAD os animais 

companheiros dos animais doentes e N os animais do grupo naïve. 
*
p<0,05 representa diferença 

quando comparado com o grupo CAS e N. Os dados representam média ± erro de 8 animais por grupo 

 

 

5.6 EXPERIMENTO 6 – AVALIAÇÃO DOS EFEITOS INDUZIDOS PELA 

CONVIVÊNCIA POR 14 DIAS COM UM CONSPECÍFICO PORTADOR DO TAE 

SOBRE A DESGRANULAÇÃO DE MASTÓCITOS 

 

Vinte camundongos foram submetidos aos procedimentos descritos em 4.2.1 e 4.2.2; 

os animais foram eutanasiados 24 horas após o último desafio com OVA, isto é, no dia D(14), 

sendo deles coletados os pulmões para posterior análise da desgranulação de mastócitos 

conforme descrito no item 4.2.10. 

Resultados  

A tabela 2 mostra os efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico portador 

do TAE sobre a desgranulação de mastócitos de camundongos OVA sensibilizados e 

desafiados. A análise estatística dos dados obtidos mostrou a existência de diferenças 

significantes (p<0.05) entre os grupos CAS e CAD. Mais especificamente, a convivência por 

14 dias com um conspecífico portador do TAE aumentou o número de mastócitos 

desgranulados no pulmão. A figura 8 ilustra estes resultados. 
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Tabela 2 - Efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico portador do TAE sobre a presença de 

mastócitos intactos, desgranulados, porcentagem relativa e total número de mastócitos pulmonares 

de camundongos OVA sensibilizados e desafiados  

 

Grupos Intacto Desgranulado % Total 

CAS 2,1 ± 0,2 0,5 ± 0,2 19,2 2,6 ± 0,4 

CAD 0,5 ± 0,2 2,0 ± 0,3* 80,0* 2,5 ± 0,5 

Notas: CAS representa os animais companheiros dos animais saudáveis e CAD os animais companheiros dos 

animais doentes.
 *

p<0,05 representa diferença quando comparado com o grupo CAS. Os dados 

representam média ± erro padrão de 5 animais por grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (HAMASATO, E. K., 2015) 

Notas: Análise dos mastócitos no tecido pulmonar. (A) grupo CAS, mostrando mastócitos intactos (setas) e 

mastócito desgranulado (cabeça de seta); (B) grupo CAD, mostrando mastócitos ativados (cabeça de 

seta). Coloração azul de toluidina. Barra: 5μm 

 

 

  

Figura 8 - Efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico portador do TAE sobre a desgranulação 

de mastócitos pulmonares de camundongos OVA sensibilizados e desafiados 
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5.7 EXPERIMENTO 7 - AVALIAÇÃO DOS EFEITOS INDUZIDOS PELA 

CONVIVÊNCIA POR 14 DIAS COM UM CONSPECÍFICO DOENTE SOBRE O 

PESO RELATIVO DE ÓRGÃOS PERIFÉRICOS (BAÇO, GLÂNDULAS 

ADRENAIS E TIMO) 

 

Foram empregados os mesmos camundongos usados no experimento 4, isto é, 

submetidos aos procedimentos descritos em 4.2.1 e 4.2.2; 24 horas após o último desafio com 

OVA, isto é, no dia D(14), sendo deles coletados o baço, glândulas adrenais e timo para 

posterior análise do peso relativo de órgãos periféricos conforme descrito no item 4.2.11. 

Resultados  

A tabela 3 mostra os efeitos da coabitação por 14 dias com um animal portador do 

tumor de Ehrlich sobre o peso relativo de baço, das glândulas adrenais e do timo dos animais 

do grupo CAS e CAD. A análise estatística dos dados obtidos não mostrou existência de 

diferenças significantes (p>0.05) entre os animais dos grupos CAS e CAD quanto ao peso 

relativo destes órgãos. 

 

Tabela 3 - Efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico portador do TAE sobre o peso relativo de 

baço, glândulas adrenais e timo de camundongos OVA sensibilizados e desafiados 

 

Grupos/Tecidos Baço Glândulas 

adrenais 

Timo 

CAS 0,48 ± 0,02 0,05 ± 0,01 0,17 ± 0,02 

CAD 0,54 ± 0,08 0,04 ± 0,01 0,17 ± 0,01 

Notas: Onde, CAS representa os companheiros dos animais saudáveis e CAD os companheiros dos animais 

doentes. Os dados representam média ± erro padrão de 8 animais por grupo. 
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5.8 EXPERIMENTO 8 – AVALIAÇÃO DOS EFEITOS INDUZIDOS PELA 

CONVIVÊNCIA POR 3, 6, 9, 12 E 14 DIAS COM UM CONSPECÍFICO 

PORTADOR DO TAE SOBRE OS NÍVEIS PLASMÁTICOS DE 

CORTICOSTERONA 

 

Cinquenta camundongos foram submetidos aos mesmos procedimentos descritos em 

4.2.1 e 4.2.2; os animais foram submetidos à coleta de sangue pelo plexo submandibular 3, 6, 

9, 12 e 14 dias após o início da convivência com o conspecífico doente, isto é, portador do 

TAE para dosagem dos níveis plasmáticos de corticosterona como descrito no item 4.2.12. 

Resultados 

A figura 9 ilustra os efeitos da convivência por 3, 6, 9, 12, 14 dias com um 

conspecífico portador do TAE sobre os níveis plasmáticos de corticosterona. A aplicação da 

ANOVA de duas vias mostrou existência de diferenças significantes entre os dias; contudo 

não foram encontradas diferenças entre os grupos CAS e CAD (F(1,4,70)= 31,42; p>0.05) nos 

níveis plasmáticos deste hormônio. Especificamente, nenhuma diferença entre CAS e CAD 

foi encontrada (p>0.05) nos níveis plasmáticos de corticosterona nos dias D(3), D(6), D(9), D(12) 

e D(14) de coabitação com o parceiro doente. Ressalta-se, no entanto o elevado erro padrão 

observado nos resultados dos grupos, fato que, seguramente, respondeu pela ausência de 

significâncias entre os dados dos diferentes grupos. 
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Figura 9 - Efeitos da convivência por 3, 6, 9, 12 e 14 dias com um conspecífico portador do TAE sobre os 

níveis plasmáticos de corticosterona de camundongos OVA sensibilizados e desafiados 
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Legenda: CAS representa os animais companheiros dos animais saudáveis e CAD os animais companheiros dos 

animais doentes. Os dados representam média ± erro padrão de 5 animais por grupo 

 

5.9 EXPERIMENTO 9 – AVALIAÇÃO DOS EFEITOS INDUZIDOS PELA 

CONVIVÊNCIA POR 9 E 14 DIAS COM UM CONSPECÍFICO PORTADOR DO 

TAE SOBRE OS NÍVEIS PLASMÁTICOS DE ADRENALINA E 

NORADRENALINA 

 

Foram empregados os mesmos camundongos usados no experimento 8, isto é, 

submetidos aos procedimentos descritos em 4.2.1 e 4.2.2; os animais foram submetidos à 

coleta de sangue nos dia 9 e 14 dias após o início da convivência com um animal doente para 

dosagem dos níveis plasmáticos de adrenalina e noradrenalina como descrito no item 4.2.13. 

Resultados 

A tabela 4 mostra as concentrações plasmáticas de adrenalina e noradrenalina em 

camundongos dos grupos CAD e CAS, medidas nos dias de coabitação D(9) e D(14). 

Diferenças significantes entre CAD e CAS foram encontradas tanto para adrenalina como 

para noradrenalina. Em comparação aos animais do grupo CAS, as concentrações de 

adrenalina e de noradrenalina naqueles do grupo CAD foram maiores no dia D(9) (p <0,05). 

No entanto, e curiosamente, os níveis plasmáticos de noradrenalina foram menores (p <0,05) 

em CAD do que em CAS no dia D(14). Neste dia (D(14)) não foram encontradas diferenças 

significantes nos níveis de adrenalina entre CAD e CAS. 
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Tabela 4 - Efeitos da convivência por 9 e 14 dias com um conspecífico portador do TAE sobre os níveis 

plasmáticos de adrenalina e noradrenalina de camundongos OVA sensibilizados e desafiados 

 

Dias de 

coabitação 

       Adrenalina (ng/mL)         Noradrenalina (ng/mL) 

 

 CAS CAD CAS CAD 

9 0,29 ± 0,04 0,45 ± 0,11* 1,85 ± 0,19 3,98 ± 0,69* 

14 0,22 ± 0,10 0,21± 0,06 3,34 ± 0,79 2,29 ± 0,54* 

Notas: CAS representa os animais companheiros dos animais saudáveis e CAD os animais companheiros dos 

animais doentes.
 *

p<0,05 representa diferença quando comparado com o grupo CAS. Os dados 

representam média ± erro padrão de 5 animais por grupo 
 

 

5.10 EXPERIMENTO 10 – AVALIAÇÃO DOS EFEITOS INDUZIDOS PELA 

CONVIVÊNCIA POR 14 DIAS COM UM CONSPECÍFICO PORTADOR DO TAE 

SOBRE A ATIVIDADE GERAL NO CAMPO ABERTO 

 

Quarenta camundongos foram submetidos aos mesmos procedimentos descritos em 

4.2.1 e 4.2.2; 24 horas após o último desafio com OVA, isto é, no dia D(14), os animais dos 

diferentes grupos foram colocados individualmente no centro da arena do campo aberto para o 

registro da atividade geral como descrito no item 4.2.14. 

Resultados  

A figura 10 ilustra os efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico 

portador do TAE sobre a atividade geral dos animais dos grupos CAS e CAD no campo 

aberto. A análise estatística dos dados obtidos não mostrou existência de diferenças 

significantes (p>0.05) entre os grupos CAS e CAD quanto aos parâmetros de distância 

percorrida (cm), velocidade média (cm/s), porcentagem de tempo na zona central, 

porcentagem de tempo na zona tigmotáxica e porcentagem de tempo na zona intermediária do 

campo aberto. 
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Figura 10 - Efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico portador do TAE sobre a distância 

percorrida (A), velocidade média (B), porcentagem de tempo na zona central (C), porcentagem de 

tempo na zona intermediária (D) e porcentagem de tempo na zona tigmotáxica (E) de camundongos 

sensibilizados e desafiados com OVA avaliados no campo aberto 
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Legenda: Onde, CAS representa os animais companheiros dos animais saudáveis e CAD os animais 

companheiros dos animais doentes. Os dados representam média ± erro padrão de 10 animais por 

grupo 

 

5.11 EXPERIMENTO 11 – AVALIAÇÃO DOS EFEITOS INDUZIDOS PELA 

CONVIVÊNCIA POR 14 DIAS COM UM CONSPECÍFICO PORTADOR DO TAE 

SOBRE OS NÍVEIS DE ANSIEDADE AVALIADOS NO LABIRINTO EM CRUZ 

ELEVADO (LCE)  

 

Os mesmos camundongos usados no experimento 9 foram submetido aos 

procedimentos descritos em 4.2.1 e 4.2.2; desta forma, 24 horas após o último desafio com 

OVA, isto é, no dia D(14), os animais foram colocados individualmente no centro do labirinto 

em cruz elevado para o registro do comportamento como descrito no item 4.2.15.  
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Resultados  

A figura 11 ilustra os efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico 

portador do TAE sobre a distância percorrida (cm), velocidade média (cm/s) e porcentagem 

de entradas e tempo nos braços abertos e fechados avaliados no labirinto em cruz elevado. A 

análise estatística dos dados obtidos mostrou existência de diferenças significantes (p<0.05) 

entre os grupos CAS e CAD. Mais especificamente, a convivência por 14 dias com um 

conspecífico portador do TAE diminuiu a distância percorrida (A), a velocidade média (B), a 

porcentagem de entradas (C) e o tempo de permanência nos braços abertos (D) do labirinto 

em cruz elevado. Não observamos diferenças significantes (p>0.05) na porcentagem de 

entradas (E) e no tempo (F) de permanência dos animais nos braços fechados do labirinto em 

cruz elevado. 

 

Figura 11 - Efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico portador do TAE sobre a (A) distância 

percorrida, (B) velocidade média, (C) porcentagem de entradas e o (D) tempo de permanência nos 

braços abertos, (E) porcentagem de entradas e o (F) tempo de permanência nos braços fechados de 

camundongos OVA sensibilizados e desafiados avaliados no labirinto em cruz elevado 
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Legenda: Onde, CAS representa os animais companheiros dos animais saudáveis e CAD os animais 

companheiros dos animais doentes. 
*
p<0,05 representa diferença quando comparado com o grupo 

CAS. Os dados representam média ± erro padrão de 10 animais por grupo 
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5.12 EXPERIMENTO 12 – AVALIAÇÃO DOS EFEITOS INDUZIDOS PELA 

CONVIVÊNCIA POR 14 DIAS COM UM CONSPECÍFICO PORTADOR DO TAE 

SOBRE A EXPRESSÃO DE CITOCINAS NO NÚCLEO PARAVENTRICULAR 

DO HIPOTÁLAMO, CENTRAL DA AMÍGDALA E CÓRTEX PRÉ-FRONTAL  

 

Trinta e dois camundongos foram submetidos aos procedimentos descritos em 4.2.1 e 

4.2.2; os animais foram eutanasiados 24 horas após o último desafio com OVA, isto é, no dia 

D(14), sendo deles coletado o cérebro para análise de citocinas no núcleo paraventricular do 

hipotálamo, central da amígdala e no córtex pré-frontal conforme descrito nos item 4.2.16. 

Resultados 

A figura 12 ilustra os efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico 

portador do TAE sobre a expressão de citocinas no núcleo paraventricular do hipotálamo 

(PVN) de camundongos OVA sensibilizados e desafiados. A análise estatística dos dados 

obtidos mostrou a existência de diferenças significantes (p<0.05) entre os grupos CAS e CAD 

para a citocina IL-6. Mais especificamente, observou-se uma diminuição da expressão de IL-6 

nos animais do grupo CAD em relação ao grupo CAS. Não observamos diferenças 

significantes (p>0.05) na expressão de C-fos e das citocinas IL-1β, IL-4, IL-5,IL-13 e IL-33. 

Contudo, uma clara tendência para diminuição de IL-5 foi observada nos animais do grupo 

CAD nesta região em relação àqueles do grupo CAS. 
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Figura 12 - Efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico portador do TAE sobre a expressão de B-

actin (A), C-fos (B), IL-1β (C), IL-6 (D), IL-4 (E), IL-5 (F), IL-13 (G) ,IL-33 (H) no núcleo 

paraventricular do hipotálamo de camundongos OVA sensibilizados e desafiados 
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Legenda: Onde, CAS representa os animais companheiros dos animais saudáveis e CAD os animais 

companheiros dos animais doentes. 
*
p<0,05 representa diferença quando comparado com o grupo 

CAS. Os dados representam média ± erro padrão de 8 animais por grupo. 

 

 

A figura 13 ilustra os efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico 

portador do TAE sobre a expressão de citocinas no núcleo central da amígdala (CeA) de 

camundongos OVA sensibilizados e desafiados. Apesar de não observamos diferenças 

significantes (p>0.05) na expressão de C-fos, IL-1β, IL-4, IL-5, IL-6, IL-13 e IL-33 nesta 

região, notou-se uma clara tendência para aumento da expressão de IL-5 e diminuição de IL-

1β e IL-6 nos animais do grupo CAD em relação aos do grupo CAS.  

Figura 13 - Efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico portador do TAE sobre a expressão de B-

actin (A), C-fos (B), IL-1β (C), IL-6 (D), IL-4 (E), IL-5 (F), IL-13 (G), IL-33 (H) no núcleo central 

da amígdala de camundongos OVA sensibilizados e desafiados 

CeA B-actin

CAS CAD
0

50

100

150 A

E
x
p

re
s
s
ã

o
 R

e
la

ti
v
a

 %

CeA C-FOS

CAS CAD
0

50

100

150

200 B

E
x
p

re
s
s
ã

o
 R

e
la

ti
v
a

 %

CeA IL-1b

CAS CAD
0

50

100

150

200 C

E
x
p

re
s
s
ã

o
 R

e
la

ti
v
a

 %

CeA IL-6

CAS CAD
0

50

100

150

200 D

E
x
p

re
s
s
ã

o
 R

e
la

ti
v
a

 %

CeA IL-4

CAS CAD
0

50

100

150

200 E

E
x
p

re
s
s
ã

o
 R

e
la

ti
v
a

 %

CeA IL-5

CAS CAD
0

50

100

150

200 F

E
x
p

re
s
s
ã

o
 R

e
la

ti
v
a

 %

CeA IL-13

CAS CAD
0

50

100

150

200 G

E
x
p

re
s
s
ã

o
 R

e
la

ti
v
a

 %

CeA IL-33

CAS CAD
0

50

100

150 H

E
x
p

re
s
s
ã

o
 R

e
la

ti
v
a

 %

 

Legenda: Onde, CAS representa os animais companheiros dos animais saudáveis e CAD os animais 

companheiros dos animais doentes. Os dados representam média ± erro padrão de 8 animais por 

grupo. 
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A figura 14 ilustra os efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico 

portador do TAE sobre a expressão de citocinas no córtex pré-frontal (PFC) de camundongos 

OVA sensibilizados e desafiados. A análise estatística dos dados obtidos mostrou a existência 

de diferenças significantes (p<0.05) entre os animais dos grupos CAS e CAD para C-fos. 

Mais especificamente, observou-se uma diminuição da expressão de C-fos no grupo CAD em 

relação ao grupo CAS. Não observamos diferenças significantes (p>0.05) na expressão das 

citocinas IL-1β, IL-4, IL-5, IL-6, IL-13 e IL-33. Embora não significante, observa-se uma 

clara tendência para aumento da expressão de IL-4 e diminuição de IL-1β nos camundongos 

do grupo CAD.  

 

 

Figura 14 - Efeitos da convivência por 14 dias com um conspecífico portador do TAE sobre a expressão de B-

actin (A), C-fos (B), IL-1β (C), IL-6 (D), IL-4 (E), IL-5 (F), IL-13 (G), IL-33 (H) no córtex pré-

frontal de camundongos OVA sensibilizados e desafiados 
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Legenda: Onde, CAS representa os animais companheiros dos animais saudáveis e CAD os animais 

companheiros dos animais doentes. 
*
p<0,05 representa diferença quando comparado com o grupo 

CAS. Os dados representam média ± erro padrão de 8 animais por grupo. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Nossos resultados mostram a influência da coabitação de camundongos OVA 

sensibilizados e desafiados com conspecíficos portadores do TAE; eles mostram que o 

estresse psicológico induzido pela coabitação durante 14 dias exacerba a resposta inflamatória 

alérgica pulmonar de camundongos OVA sensibilizados e desafiados. Especificamente, 

nossos resultados mostram: (1) aumento da migração de eosinófilos e neutrófilos para o LBA; 

(2) diminuição na celularidade da medula óssea (3) tendência de aumento de leucócitos no 

sangue periférico (4) aumento do perfil de citocinas de perfil Th2 e diminuição de citocinas 

perfil Th1 no sobrenadante do LBA; (5) aumento dos níveis de IgG1-OVA, diminuição do 

níveis de IgG2a-OVA e ausência de diferenças de IgE-OVA no soro; (6) aumento da 

expressão das moléculas de adesão celular ICAM-1, VCAM-1 e L-selectina em granulócitos 

do LBA; (7) aumento da desgranulação de mastócitos. No entanto, a coabitação com um 

parceiro doente (8) reduziu a capacidade de resposta in vitro da traquéia à metacolina e (9) 

não alterou os níveis plasmáticos de corticosterona avaliados nos dias D(3), D(6), D(9), D(12) e 

D(14) de coabitação com o parceiro doente; (10) aumentou no dia D(9) os níveis plasmáticos de 

adrenalina e noradrenalina e diminuiu no dia D(14) os níveis plasmáticos de noradrenalina. 

Além disso, mostram (11) aumento dos níveis de ansiedade avaliada no labirinto em cruz 

elevado; (12) ausência de alterações comportamentais indicativas de ansiedade no campo 

aberto; (13) diminuição na expressão de IL-6 no PVN e (14) diminuição na expressão de C-

fos no PFC. Esses dados sugerem que a exacerbação da resposta inflamatória alérgica 

pulmonar observada nos animais do grupo CAD seja consequência do estresse psicológico 

induzido pela coabitação forçada com o animal doente por 14 dias. Neste contexto, sugerimos 

o envolvimento do Sistema Nervoso Autônomo Simpático (SNS) com a liberação de 

adrenalina e noradrenalina e uma mudança no perfil de citocinas Th1/Th2 para uma resposta 

do tipo Th2 como um dos mecanismos de recrutamento celular para as vias aéreas e 

consequente exacerbação da inflamação alérgica pulmonar. Esta hipótese será interpretada e 

discutida dentro de um contexto da Neuroimunomodulação.  

Cabe prelinarmente destacar trabalhos prévios provenientes de nosso grupo de 

pesquisa que mostraram ser a coabitação por 11 dias de um camundongo com outro portador 

de tumor ascítico de Ehrlich capaz de produzir no mesmo alterações comportamentais, 

imunológicas e endócrinas (MORGULIS et al., 2004; ALVES et al., 2006; ALVES; 
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VISMARI; PALERMO-NETO, 2007; ALVES; RIBEIRO; PALERMO-NETO, 2012). Além 

disso, mostramos também que estímulos olfativos provenientes do animal doente eram 

fundamentais para a manifestação das alterações induzidas pela convivência com 

camundongos portadores do tumor de Ehrlich (ALVES; RIBEIRO; PALERMO-NETO, 

2012). De fato, mais recentemente Alves e Palermo Neto (2015) mostraram que os odores 

liberados por camundongos portadores de tumor ascítico de Ehrlich camundongos é aversivo 

e induz estresse psicológico em seus companheiros de gaiola (ALVES; PALERMO-NETO, 

2015). Os dados do presente trabalho confirmam e ampliam o leque de mudanças 

neuroimunes já observadas neste modelo experimental.  

O presente estudo mostra que camundongos do grupo CAD apresentam aumento do 

número de eosinófilos e neutrófilos colhidos no LBA e diminuição da celularidade da medula 

óssea em comparação com animais do grupo CAS. Além disso, observamos uma clara 

tendência de aumento do número de leucócitos no sangue periférico em camundongos do 

grupo CAD. Sabe-se, neste sentido que o número e a proporção de leucócitos presentes na 

medula óssea, sangue periférico e locais inflamatórios caracterizam um estado de ativação do 

sistema imune, ou seja, a distribuição de células imunes no organismo durante uma resposta 

imune/inflamatória (OTTAWAY; HUSBAND, 1994; STEFANSKI, 2000; ENGLER et al., 

2004; AZPIROZ et al., 2008). Desta forma, parece possível afirmar que o estresse psicológico 

induzido pela convivência com um conspecífico doente foi capaz de modular o recrutamento 

celular para o pulmão em camundongos OVA sensibilizados e desafiados. De fato, foram 

encontradas diferenças entre os animais do grupo CAD e CAS na redistribuição de leucócitos 

a partir da medula óssea e do sangue periférico para o espaço das vias respiratórias, bem como 

da via aérea para o lavado broncoalveolar (LBA). 

Trabalhos da literatura ressaltam ser o estresse um importante fator para o tráfego de 

leucócitos (DHABHAR, 2002; 2003) bem como para o aparecimento e agravamento de 

sintomas de inflamação alérgica pulmonar em modelos experimentais de asma (DATTI et al., 

2002; FORSYTHE et al., 2004; OKUYAMA et al., 2007; QUARCOO; PAVLOVIC; 

JOACHIM, 2009; HAMASATO et al., 2013). Neste sentido, os resultados agora sendo 

discutidos não só concordam com os trabalhos de literatura e estudos anteriores de nosso 

grupo, mas também reforçam a idéia de que a coabitação com um conspecífico portador do 

TAE induz estresse psicológico (ALVES; PALERMO-NETO, 2015). 
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A inflamação das vias respiratórias é uma das principais características da asma 

brônquica onde se observa um infiltrado celular de eosinófilos, neutrófilos e linfócitos no 

tecido pulmonar e consequente obstrução do espaço das vias respiratórias. Diferentes tipos de 

estímulos estressores têm sido discutidos como sendo capazes de alterar o equilíbrio de 

citocinas Th1/Th2 (TAUSK; ELENKOV; MOYNIHAN, 2008). O recrutamento e a migração 

de eosinófilos no tecido inflamado após o desafio com antígeno é controlado por citocinas, 

quimiocinas e mediadores inflamatórios. As respostas imunes alérgicas estão ligadas a um 

desequilíbrio na resposta Th1/Th2, com um aumento do perfil de citocinas de perfil Th2 

(MARSHALL et al., 1998; NGOC et al., 2005). No decurso das doenças alérgicas, as 

citocinas Th2, tais como a IL- 4 e a IL -5, o aumento da produção de IgE específica para o 

alérgeno induzem a migração de leucócitos , ou seja, de eosinófilos e neutrófilos para o local 

da inflamação por meio de moléculas de adesão, como por exemplo a L-selectina, VCAM-1 e 

ICAM-1 (COTRAN; MAYADAS-NORTON, 1998). 

As citocinas Th2, incluindo a IL-4, IL-5 e IL-13, têm papel importante na patogênese 

da inflamação e hiperreatividade das vias aéreas em modelos animais de asma (FINKELMAN 

et al., 2010). Estas citocinas são produzidas por vários tipos celulares, tais como as células T, 

mastócitos, macrófagos e células epiteliais que são encontrados ou se infiltram no 

microambiente pulmonar. Tem sido relatado aumento da produção de IL-4, IL-5 e IL-13 em 

uma série de reações alérgicas, incluindo-se aqui a asma (LEWIS et al., 2009). Sabe-se ser a 

IL-4 necessária para a diferenciação de células T em células do tipo Th2, sendo este fato 

primordial para a mudança do isótipo IgE em células B (ROBINSON et al., 1992). A IL-5 é 

uma citocina que contribui para a ativação e sobrevida dos eosinófilos e seu nível é elevado 

na asma de origem alérgica (HOGAN; KOSKINEN; FOSTER, 1997). A IL-10, por sua vez, é 

uma citocina anti-inflamatória, produzida pelos linfócitos Th1 e Th2, monócitos e macrófagos; 

atuando na inibição da produção de citocinas por fagócitos mononucleares, células NK e 

linfócitos Th2. Mostrou-se que a IL-10 suprime a atividade de mastócitos e eosinófilos e que 

reduz a síntese de IgE (SUGITA et al., 2003; TAILOR; TAMURA; OZATO, 2006). 

Neste sentido, os resutados deste trabalho mostram que em relação ao grupo CAS os 

camundongos do grupo CAD apresentavam níveis aumentados de IL- 4 e IL-5 e níveis 

diminuídos de IL-10 e IFN-γ no sobrenadante do LBA. Um aumento da expressão das 

moléculas de adesão celular ICAM-1, VCAM-1 e L- selectina, também foi observado em 

granulócitos do LBA de camundongos do grupo CAD. Esses dados, em seu conjunto, 

parecem explicar o aumento do número de leucócitos observado no LBA de animais do grupo 
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CAD e sugerem que o estresse psicológico induzido pela convivência com um animal 

portador do TAE favorece a liberação de citocinas Th2. De fato, a citocina IL-4 é essencial 

para dirigir a diferenciação de células Th0 naïve em células Th2 no curso de uma inflamação 

alérgica (RENAULD, 2001). A IL-4 foi também relatada como sendo capaz de facilitar a 

troca de isótipo e a produção da imunoglobulina E (IgE), uma importante característica 

presente em doenças alérgicas. Por outro lado, entre as funções da IL-5 destacam-se: 

diferenciar, ativar e aumentar a viabilidade de eosinófilos (BARNES, 2008; FINKELMAN et 

al., 2010). Os eosinófilos ativados são conhecidos por liberar potentes mediadores pró-

inflamatórios, tais como os leucotrienos e a histamina (HOLGATE, 2008). As células Th1 

secretam um perfil específico de citocinas, incluindo a IFN- e TNF-α, que favorecem a 

resposta imune celular (NGUYEN; CASALE, 2011). Em particular, o IFN- foi relatado por 

antagonizar a atividade de citocinas Th2 (BUSSE; ROSENWASSER, 2003). Em contraste, a 

IL-10 é uma citocina conhecida por regular a atividade das citocinas Th1 (HAWRYLOWICZ; 

O'GARRA, 2005). 

A análise do perfil de imunoglobulinas no plasma mostrou que os animais do grupo 

CAD apresentavam aumento dos níveis de IgG1-OVA e diminuição dos de IgG2a-OVA em 

comparação aos animais do grupo CAS. Com relação aos níveis de IgE-OVA não se 

observaram diferenças entre os animais dos grupos CAS e CAD, um fato que concorda com 

dados da literatura (CHIDA et al., 2007). De fato, tanto a IgE como a IgG1 estão ligadas ao 

desenvolvimento de uma resposta Th2 (NURIEVA; CHUNG, 2010). Portanto, quer nos 

parecer que a avaliação do perfil de imunoglobulinas juntamente com o balanço de citocinas 

Th1/Th2 sejam consistentes com a idéia de que os animais sensibilizados e desafiados com 

OVA que coabitaram por 14 dias com um conspecífico portador de TAE apresentam uma 

mudança no perfil Th1/Th2 para uma resposta em favor ao perfil de citocinas Th2. Além disso, 

e de relevância, a ausência de diferenças nos níveis de IgE-OVA observada neste trabalho 

parece excluir a possibilidade de que o estresse de coabitação tenha afetado a resposta de 

sensibilização ao antígeno.  

Neste contexto, relatou-se ser a eosinofilia nas vias aéreas fator essencial para o 

desenvolvimento de uma inflamação alérgica (DUEZ et al., 2004). O recrutamento de 

eosinófilos e a subsequente ativação dessas células nas vias aéreas são reguladas 

principalmente pela IL-5 e IL-13, bem como pelas quimiocinas e moléculas de adesão como a 

eotaxina e VCAM-1 (BUSSE; LEMANSKE, 2001). De fato, sabe-se que o recrutamento de 
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leucócitos a partir da medula óssea, passando pelos vasos sanguíneos e por fim chegando a 

um foco inflamatório é primordial para o desenvolvimento de uma resposta inflamatória 

sendo importante para a sequência de eventos que levam às doenças inflamatórias de origem 

alérgica (KELLY; HWANG; KUBES, 2007). 

A migração de leucócitos para o tecido inflamado envolve interações complexas dos 

leucócitos com o endotélio por meio da expressão de moléculas de adesão. Para que ocorra a 

migração celular de leucócitos da circulação para o foco inflamatório é essencial que ocorra 

uma interação leucócito-endotélio mediada pelas moléculas de adesão. No presente estudo, 

mostramos que camundongos CAD apresentaram um aumento da expressão de ICAM-1, 

VCAM-1 e L- selectina em granulócitos LBA, o que pode explicar o aumento do número de 

eosinófilos e neutrófilos colhidas do LBA de camundongos do grupo CAD. De fato, a L- 

selectina atua como um receptor para que os leucócitos adentrem nos tecidos linfóides 

secundários via vênulas endoteliais (SCOLA et al., 2009); quanto à ICAM-1 ela é 

normalmente encontrada na superfície das células endoteliais, podendo sua expressão ser 

significativamente aumentada em decorrência da ativação endotelial por citocinas ou 

endotoxinas (YUSUF-MAKAGIANSAR et al., 2002). Por sua vez, mostrou-se ser a VCAM-

1 importante no rolamento e adesão de eosinófilos; desta forma, no endotélio de um pulmão 

alérgico há uma maior expressão de VCAM-1, o que implica no recrutamento de eosinófilos 

da circulação sanguínea para as vias aéreas. Assim, quer nos parecer que um maior número de 

células imunes tenham conseguido rolar e transmigrar pelo endotélio e, consequentemente, 

migrar e chegar ao LBA. Se verdadeira, esta hipótese justificaria o maior número de 

eosinófilos e neutrófilos encontrado no LBA dos animais que coabitaram por 14 dias com 

conspecíficos portadores do TAE. 

No mesmo sentido, um estresse psicológico de disrupção social, caracterizado pela 

introdução de um camundongo intruso agressivo na gaiola de um camundongo residente, 

onde existe uma hierarquia social bem estabelecida resultou na quebra do ambiente social fato 

que foi correlacionado ao aumento da inflamação pulmonar via aumento da expressão no 

pulmão das moléculas de adesão celular ICAM-1, P-selectina e E-selectina, que localizariam 

e recrutariam células do sistema imune (CURRY et al., 2010). Propôs-se, assim, que o 

estresse psicológico de disrupção social induz a secreção de citocinas e quimiocinas pró-

inflamatórias, aumentando assim a expressão de moléculas de adesão e o recrutamento celular 

para os pulmões. 
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Além da migração celular para as vias aéreas, o modelo murino de asma experimental 

envolve, também, alterações na reatividade das vias aéreas e ativação de células residentes 

(células epiteliais, macrófagos e mastócitos), que secretam mediadores químicos 

responsáveis, entre outras funções, pela constrição das vias aéreas e pelo influxo de leucócitos 

para o foco inflamatório (MARTIN; FREVERT, 2005). Assim, pareceu-nos relevante avaliar 

também a reatividade in vitro das vias aéreas de camundongos OVA sensibilizados e 

desafiados após 14 dias de convivência. Nossos dados mostraram que camundongos do grupo 

CAD apresentam uma menor resposta in vitro da traquéia ao estímulo da metacolina.  

Como relatado, observamos um maior influxo de células para o espaço broncoalveolar 

nos animais alérgicos do grupo CAD. Por outro lado, observamos neste mesmo grupo de 

animais uma menor contratilidade do músculo liso da traquéia em relação ao observado em 

animais alérgicos do grupo CAS. Neste sentido, e segundo a literatura, o aumento do influxo 

de células para o espaço broncoalveolar não necessariamente precisa coexistir com um 

aumento da reatividade das vias aéreas, visto que esses eventos podem ocorrer de forma 

dissociada (TOURNOY et al., 2000; LINO DOS SANTOS FRANCO et al., 2006). Portanto, 

podemos admitir que a hiporreatividade observada nos animais do grupo CAD poderia ter 

sido relacionada a outros fenômenos, como o balanço entre a liberação de mediadores 

inflamatórios que causam a broncoconstrição (leucotrienos e tromboxanos) e aqueles que 

causam a broncodilatação (óxido nítrico). Neste sentido, tais mediadores não são produzidos 

apenas pelas células inflamatórias recrutadas para o ambiente pulmonar, mas também pelo 

músculo liso, células epiteliais e células do sistema nervoso sensorial (SHANG et al., 2010). 

Assim, a hiporreatividade observada nos animais do grupo CAD pode ser entendida como um 

reflexo a um aumento na produção de mediadores que induzem a broncodilatação. De fato 

Vaniotis et al. (2013) mostraram a ativação de receptores adrenérgicos acoplados a proteína G 

induzidos pela produção de óxido nítrico no tecido cardíaco. 

O modelo murino de asma experimental envolve, também, a ativação de células 

residentes tais como os mastócitos, as células epiteliais e os macrófagos; que secretam 

mediadores químicos responsáveis, entre outras funções, pela constrição das vias aéreas e 

pelo influxo de leucócitos para o foco inflamatório (MARTIN; FREVERT, 2005). Uma vez 

que nossos resultados mostraram uma exacerbação da resposta inflamatória alérgica pulmonar 

em camundongos OVA sensibilizados e desafiados com um aumento no número de leucócitos 

no LBA de camundongos que conviveram com um conspecífico portador do TAE, pareceu-

nos relevante avaliar também a desgranulação de mastócitos no tecido pulmonar desses 
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camundongos após 14 dias de coabitação com o animal doente. Nossos dados demonstram um 

aumento na desgranulação de mastócitos nos camundongos do grupo CAD em relação aos 

animais do grupo CAS. Estes dados são coerentes com os demais resultados obtidos neste 

estudo, uma vez que, neste grupo de animais o maior número de mastócitos desgranulados 

resultou em uma maior liberação de mediadores inflamatórios, o que levaria, 

consequentemente, a um aumento do recrutamento celular de eosinófilos e neutrófilos para o 

LBA como observado nos animais do grupo CAD. Estes achados parecem ser muito 

importantes uma vez que a desgranulação de mastócitos é essencial para o estabelecimento da 

inflamação alérgica pulmonar e para a ativação fagocitária. Este resultado pode, então, 

explicar o aumento na migração leucocitária para os pulmões nos animais que conviveram por 

14 dias com um conspecífico portador do TAE.  

Os estressores físicos e psicológicos são conhecidos por induzir mudanças 

neuroendócrinas (MASINI et al., 2012) e imunes (ELENKOV et al., 2000; KOHM; 

SANDERS, 2000). É de amplo conhecimento que os glicocorticóides e as catecolaminas 

liberados em consequência de um estímulo estressor são potentes imunomoduladores, sendo 

capazes de direcionar o balanço Th1/Th2 para uma resposta do tipo Th2. Neste sentido, a 

literatura vem mostrando que o estresse psicológico induz rápida e reversível mudança na 

distribuição de subpopulações de leucócitos do sangue periférico, sendo a corticosterona e as 

catecolaminas os principais mediadores dessas mudanças (DHABHAR et al., 1996; 

ELENKOV et al., 2000; ZHANG et al., 2009). Segundo Dhabhar (1994), os animais 

estressados apresentam níveis elevados de corticosterona no plasma, acompanhados por 

significante diminuição no número e porcentagem de linfócitos e aumento no número e 

porcentagem de neutrófilos; sendo estes efeitos reduzidos em animais adrenalectomizados.  

Segundo Iwakabe et al. (1998), ratos submetidos a um estresse de imobilização 

exibiram um aumento dos níveis séricos de corticosterona, diminuição da atividade de células 

NK e diminuição da produção de IFN- e IL-4, o que demonstrou ser o estresse capaz de 

induzir uma mudança no equilíbrio de citocinas Th1/Th2, favorecendo uma resposta Th2. 

Trabalhos de nossos laboratórios conduzidos por Portela et al. (2001), mostraram que ratos 

submetidos ao estresse de choque nas patas apresentaram sinais comportamentais indicativos 

de elevados níveis de estresse avaliado por meio do teste de vocalização ultrassônica e do 

campo aberto e aumento do número de leucócitos no LBA em comparação com os 
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sensibilizados e desafiados com OVA, mostrando uma correlação positiva entre as mudanças 

comportamentais observadas e o agravamento da resposta inflamatória pulmonar alérgica.  

No presente estudo, e mais uma vez não foram encontradas diferenças nos níveis de 

corticosterona no plasma entre os animais dos grupos CAD e CAS entre os dias D(3) e D(14). O 

aumento dos níveis de corticosterona observado em camundongos CAD no dia D(12) parece 

estar relacionado ao estresse imposto pelo procedimento de coleta por meio do plexo 

submandibular das amostras de sangue do que a própria convivência com um conspecífico 

doente. De fato, este efeito foi também observado nos animais CAS no dia D(12). A ausência 

de alterações nos níveis de corticosterona observados no presente trabalho está de acordo com 

os dados anteriores relatados por nós em outros trabalhos de nossos laboratórios em 

camundongos fêmeas (MORGULIS et al., 2004; ALVES et al., 2010) e machos 

(MACHADO, 2013). Além disso, a coabitação com um conspecífico não alterou os pesos das 

glândulas adrenais, do baço e do timo e os níveis de corticosterona nos camundongos CAD. 

Isto sugere que as alterações impostas nos camundongos CAD pelo estresse psicológico de 

coabitação com um conspecífico doente não dependa exclusivamente da atividade do eixo 

HPA. Estes dados, no entanto, não excluem uma possível alteração na atividade do eixo HPA. 

Na verdade, a diminuições dos níveis de ACTH, na presença de níveis semelhantes de 

corticosterona já foram relatados em ratos submissos após um estresse psicológico induzido 

por confronto social (LIGHTMAN et al., 2002; JAHNG, 2011). Neste sentido, não nos parece 

impossível sugerir que a falta de mudanças significantes nos níveis de corticosterona 

plasmática entre os animais dos grupos CAD e CAS possa também estar relacionada a 

mecanismos de feedback ocorridos no eixo HPA e induzidos pelas condições de estresse 

psicológico mantido por 14 dias nos animais do grupo CAD.  

A ativação do SNS, em resposta ao estresse aumenta os níveis plasmáticos de 

catecolaminas (ELENKOV et al., 2000; KOHM; SANDERS, 2000; POWELL; TARR; 

SHERIDAN, 2013). Observou-se neste trabalho um aumento nos níveis plasmáticos de 

adrenalina e noradrenalina no dia D(9) em camundongos CAD em comparação com os animais 

do grupo CAS, o que é consistente com os dados por nós relatados anteriormente em 

camundongos fêmeas (ALVES; PALERMO-NETO, 2015). Naquele trabalho, utilizando um 

modelo experimental semelhante ao do presente estudo, relatou-se um aumento dos níveis de 

catecolaminas no plasma entre os dias D(2) e D(9) de convivência. As catecolaminas são 

conhecidas por alterar a atividade de células do sistema imune por meio de efeitos em 

receptores beta-adrenérgicos acoplados à proteína G (KOHM; SANDERS, 2000). A este 
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respeito, as catecolaminas regulam vários aspectos das respostas humorais envolvidos na 

inflamação alérgica pulmonar, incluindo: (1) a expressão de IL-4, IL-5 e IL-13 na sequência a 

exposição ao alérgeno (TORRES et al., 2005); (2) a liberação de histamina pelos mastócitos 

ativados (ELENKOV; CHROUSOS, 1999) e (3) o recrutamento e ativação de eosinófilos nas 

vias aéreas (TRUEBA; RITZ, 2013). Assim, sugerimos que a ativação do SNS e a 

subsequente liberação de catecolaminas com a mudança para uma resposta Th2 como um dos 

mecanismos de recrutamento celular para as vias aéreas e exacerbação da inflamação alérgica 

pulmonar observada neste trabalho nos camundongos do grupo CAD.  

Entretanto, uma significante diminuição dos níveis de noradrenalina no plasma foi 

observada em camundongos do grupo CAD no dia D(14), ou seja, depois de 14 dias de 

convivência com o parceiro doente. Estes dados são também consistentes com aqueles 

previamente relatados por nosso grupo de pesquisa (ALVES; PALERMO-NETO, 2015), eles 

sugerem que o SNS pode também passar por adaptações fisiológicas de homeostase em 

resposta ao estresse imposto pela convivência de longo prazo com os camundongos 

portadores do TAE.  

Uma vez caracterizadas as alterações neuroimunes, pareceu-nos interessante avaliar 

em dois testes independentes as possíveis alterações comportamentais induzidas pela 

coabitação por 14 dias com um conspecífico doente sobre a atividade geral dos animais OVA 

sensibilizados e desafiados no campo aberto e sobre os níveis de ansiedade em um labirinto 

em cruz elevado. No que diz respeito ao comportamento dos animais dos grupos CAS e CAD 

no campo aberto os dados do presente trabalho não mostraram diferenças significantes entre 

os mesmos quanto à atividade locomotora, velocidade média e tempo de permanência nas 

áreas central, tigmotáxica e intermediária do campo aberto.  

Segundo a literatura, camundongos OVA sensibilizados e desafiados não mostram 

diferenças na atividade locomotora no campo aberto e na contagem de bolus fecais (cujo 

aumento indica ansiedade) em relação aos animais de um grupo controle (TONELLI et al., 

2009). Contudo, já se mostrou uma redução significante no tempo dispendido na área central 

do campo aberto em animais alérgicos em relação aos animais controle, um fato indicativo de 

aumento da ansiedade. Em camundongos alérgicos e submetidos ao estresse de disrupção 

social (um modelo experimental de estressor psicológico), no qual o animal foi exposto a um 

camundongo agressivo e intruso colocado em sua gaiola de moradia por um período de 120 

minutos por 6 ciclos consecutivos, mostrou-se uma diminuição de atividade dos animais na 
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área central do campo aberto juntamente com aumento da atividade ambulatorial e da 

contagem de bolus fecais (LI et al., 2013). Segundo os autores, os dados sugeriram um 

aumento dos níveis de ansiedade destes animais imposto pelo estresse de disrupção social. 

Por outro lado, mostrou-se que a natação forçada (um estressor agudo e classificado 

como um estressor físico e ou psicológico na literatura (CULLINAN et al., 1995; 

NEUMANN et al., 1998; DAYAS et al., 2001; SEQUEIRA-CORDERO et al., 2014)) 

aplicado a camundongos alérgicos não produziu efeitos quer no tempo de natação quer no 

tempo de imobilidade gasto pelos animais alérgicos em relação a outros não alérgicos, 

mostrando este fato que a alergia per se não induz comportamento do tipo depressivo em 

camundongos (SUTHERLAND et al., 2009). No entanto, uma importante constatação do 

trabalho destes autores foi que os camundongos independentemente do estado alérgico, 

passaram menos tempo nadando horizontalmente e mais tempo nadando verticalmente. Esta 

mudança de posição de natação horizontal para vertical sugere que estes animais tenham se 

cansado durante o teste, ou seja, que eles não tenham tido energia suficiente para manter uma 

postura horizontal. O interessante deste estudo, foi a observação de que dos nove (9) 

camundongos resgatados para que não morresem afogados durante o teste, sete (7) eram 

alérgicos, sugerindo este fato que a indução da alergia pela sensibilização e desafio por OVA 

tenha dificultado sua capacidade respiratória dos animais, muito provavelmente em 

decorrênca do aumento da inflamação pulmonar; de fato, uma situação como esta resulta em 

redução da capacidade respiratória, aumentando a fadiga e consequentemente a probabilidade 

de “afogamentos” no teste de natação forçada (SUTHERLAND et al., 2009). 

Os resultados comportamentais do campo aberto obtidos neste estudo, diferem dos 

observados anteriormente em nossos laboratórios com camundongos fêmeas no mesmo 

modelo de coabitação com um conspecífico portador do TAE descritos por Alves et al. 

(2010); neste último trabalho, mostrou-se um grande aumento da atividade locomotora nos 

animais do grupo CAD em todas as zonas do campo aberto. Por outro lado, eles concordam 

com dados provenientes de camundongos machos obtidos também em nossos laboratórios por 

Machado (2013), qual seja, ausência de aumento de atividade locomotora. Neste sentido, se 

compararmos resultados de camundongos machos (presente estudo) com os de fêmeas 

(ALVES et al., 2010; PALERMO-NETO; ALVES, 2014; ALVES; PALERMO-NETO, 

2015), pode-se sugerir que a coabitação com um conspecífico do mesmo gênero e sexo, 

portador de um TAE tenha uma resposta comportamental ao efeito estressor, de natureza 

bastante distinta entre camundongos machos e fêmeas. O que para as fêmeas poderia ser 
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considerado um estímulo para afastamento, em machos poderia ser um estímulo para 

aproximação e em último caso até mesmo para o estabelecimento de nova hierarquia social. 

Ou seja, seria natural de se esperar que para uma fêmea a existência de uma companheira 

doente seja um fator estressante maior que para os machos, uma vez que este contato 

representaria um risco não apenas para ela, mas para toda a sua prole e descendência, fato que 

não ocorreria com os machos, que simplesmente participam do ato sexual. 

De fato, um dos maiores custos do comportamento social é o aumento do risco de 

exposição a doenças. Esta pode ser a razão para as diferenças de gênero relatadas nos efeitos 

comportamentais observados no teste de campo aberto induzidos pela coabitação com 

conspecíficos portadores do TAE. Os machos e fêmeas apresentam níveis diferentes de 

investimento em relação ao comportamento de acasalamento, por exemplo. Neste sentido, 

sugeriu-se que a aversão de fêmeas ao cruzamento com os machos doentes reduziria o risco 

de que venham a contrair doenças contagiosas e, potencialmente colocar em risco o 

investimento parental, isto é, expondo a sua prole a doenças (BARBER et al., 2001). Como 

alternativa, é possível que as fêmeas escolham machos saudáveis não apenas para obter ‘bons 

genes’ de resistência à doenças, mas também para evitar uma possível contaminação. Além de 

ter um menor investimento em relação ao acasalamento, tem sido especulado que os 

camundongos machos poderiam ter vantagens com a presença de um conspecífico doente da 

mesma espécie, como por exemplo, nas relações de dominância e subordinação. Neste 

sentido, foi demonstrado elegantemente por Cohn et al. (2012) que em duplas de 

camundongos subordinados, na presença de companheiro de gaiola dominante doente, isto é, 

com comportamento doentio, aparece o comportamento agressivo nos subordinados não 

apenas em relação ao dominante, mas também entre si, na tentativa de estabelecer uma nova 

hierarquia na gaiola (COHN et al., 2012). As diferenças observadas para os efeitos do LPS e 

IL-1 sobre o comportamento sexual de ratos machos e fêmeas são consistentes com esta 

hipótese (AVITSUR; COHEN; YIRMIYA, 1997; AVITSUR; YIRMIYA, 1999). Neste 

sentido, as diferenças de gênero relatadas para os efeitos comportamentais da coabitação com 

um doente, no campo aberto podem estar relacionadas com diferenças na capacidade de 

machos e fêmeas em detectar, processar e responder às pistas olfativas liberadas por seus 

conspecíficos portadores do TAE. 

Em relação aos níveis de ansiedade avaliados no labirinto em cruz elevado, os animais 

do grupo CAD apresentaram diminuição na atividade locomotora, velocidade média, 

porcentagem do número de entradas e tempo de permanência nos braços abertos do labirinto 
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em cruz elevado em relação ao grupo CAS. Segundo Pellow et al. (1985), define-se ansiedade 

como uma resposta a uma situação na qual o comportamento é influenciado por duas forças 

motivacionais opostas: a curiosidade natural para explorar um ambiente novo versus uma 

aversão por áreas abertas. Portanto, a diminuição no número de entradas e do tempo gasto na 

exploração dos braços abertos do labirinto em cruz elevado encontrada nos animais do grupo 

CAD parece indicar a presença de níveis aumentados de ansiedade nesses animais. 

Interessante relatar, que não observamos um aumento no número de entradas e no tempo 

gasto na exploração dos braços fechados do labirinto em cruz elevado. 

Trabalho de Tonelli et al. (2009) mostrou uma redução na porcentagem de tempo 

gasto por camundongos alérgicos nos braços abertos do LCE. Nesse sentido, e de relevância, 

o trabalho não apontou diferenças na atividade locomotora dos animais, medida pela distância 

percorrida nos braços abertos e fechados do labirinto, indicando que os efeitos diferenciais 

observados no tempo de permanência nos braços abertos não estavam relacionados a 

alterações na função motora dos animais. É relevante comentar que altos níveis de estresse e 

ansiedade foram mostrados em ratos OVA sensibilizados, 40 minutos após um desafio com 

OVA por via inalatória, fato não observado em ratos apenas sensibilizados (PALERMO-

NETO; GUIMARAES, 2000). Desta forma, os resultados do presente trabalho sugerem que a 

convivência com o parceiro doente pode ter aumentado os níveis de ansiedade nos animais 

sensibilizados e desafiados do grupo CAD em relação àqueles do grupo CAS. 

Estes dados, no entanto, contrastam com outros relatados anteriormente por nosso 

grupo, em fêmeas. De fato, relatamos ausência de alterações nos níveis de ansiedade de 

camundongos fêmeas avaliados no labirinto em cruz elevado (MORGULIS et al., 2004). Estes 

resultados foram atribuídos pelos autores ao grande aumento da atividade locomotora 

observado nas camundongas do grupo CAD dentro do labirinto em cruz elevado; de fato, em 

situações de aumento de atividade locomotora, como por exemplo, após a administração de 

psicoestimulantes como anfetamina (BIALA; KRUK, 2009), o labirinto em cruz elevado 

deixa de discriminar o número de entradas e a porcentagem de tempo nos braços abertos e 

fechados do labirinto e consequentemente, avaliar os níveis de ansiedade (PELLOW et al., 

1985; LISTER, 1987). Assim, é possível que a ausência de alterações na atividade locomotora 

de machos do grupo CAD observada nos presente estudo tenha permitido que se observassem 

as alterações comportamentais induzidas pela coabitação no labirinto em cruz elevado. 
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Pistas olfativas desempenham um papel fundamental na modulação de 

reconhecimento e interações social em uma ampla variedade de mamíferos (KAVALIERS; 

COLWELL; CHOLERIS, 2000; KAVALIERS; CHOLERIS; PFAFF, 2005a). Os roedores 

em especial, utilizam sinais químicos para reconhecer e evitar conspecíficos infectados com 

TAE (ALVES; RIBEIRO; PALERMO-NETO, 2012; ALVES; PALERMO-NETO, 2015), 

parasitas (KAVALIERS; CHOLERIS; PFAFF, 2005a) e agentes patogênicos como o LPS 

(KAVALIERS; CHOLERIS; PFAFF, 2005b; ARAKAWA et al., 2008; ARAKAWA; CRUZ; 

DEAK, 2011). Mostrou-se a presença de indivíduos doentes que convivem em uma mesma 

gaiola provoca uma dramática e ampla resposta comportamental e fisiológica (KAVALIERS; 

COLWELL; CHOLERIS, 2000; ALVES; RIBEIRO; PALERMO-NETO, 2012). Assim, e 

como já comentado, a capacidade de reconhecer e evitar indivíduos infectados ou 

potencialmente infectados se torna crucial para a manutenção da espécie. De fato, e como já 

comentado, quando da escolha de um companheiro para acasalamento, ratas preferem odores 

de machos saudáveis, evitando aquele proveniente de doentes (PENN; POTTS, 1998).  

Os roedores distinguem animais infectados e não infectados com base em estímulos 

olfativos; mais especificamente, pelo odor exalado pelo doente. Assim, por exemplo, 

mostrou-se que eles têm aversão aos odores provenientes da urina de indivíduos infectados 

(ARAKAWA et al., 2008; TAKAHASHI, 2014). Uma resposta de aversão similar foi relatada 

para os odores liberados por ratos injetados com LPS (ARAKAWA; ARAKAWA; DEAK, 

2009; ARAKAWA; CRUZ; DEAK, 2011) e para aqueles provenientes de camundongas 

injetadas com o TAE (ALVES et al., 2010; ALVES; PALERMO-NETO, 2015). Neste 

sentido, sabe-se que o tumor ascítico de Ehrlich e os tumores em geral produzem e liberam 

compostos orgânicos voláteis que são liberados no ar pelo suor, urina e/ou pela respiração 

(KWAK et al., 2009; MATSUMURA et al., 2010). Recentemente, postulou-se que a ligação 

neuroimune entre as mudanças observadas em conspecíficos de camundongos portadores de 

TAE envolveria o estresse psicológico gerado pela coabitação com o parceiro doente, via 

ativação de vias catecolaminérgicas no SNC e no SNS (HAMASATO et al., 2014; ALVES; 

PALERMO-NETO, 2015).  

Dimorfismo sexual tem sido relatado em diversos contextos como, por exemplo: (a) 

em genes que codificam os neuropeptídeos envolvidos no reconhecimento e prevenção a 

odores de indivíduos infectados (KAVALIERS; CHOLERIS; PFAFF, 2005a); (b) no sistema 

do locus coeruleus de excitação durante o estresse (VALENTINO et al., 2012); (c) nos efeitos 

da IL-1 e do LPS no comportamento sexual (AVITSUR; YIRMIYA, 1999; ARAKAWA; 



D I S C U S S Ã O | 79 

 

  

CRUZ; DEAK, 2012); (d) no sistema vomeronasal, uma rede neural complexa envolvida no 

controle do comportamento de roedores (GUILLAMÓN; SEGOVIA, 1997); e (e) em algumas 

estruturas cerebrais que recebem a entrada em estímulos originados na região vomeronasal, 

tais como a área pré-óptica mediana, o núcleo hipotalâmico ventromedial e o núcleo 

amigdalóide medial (GUILLAMÓN; SEGOVIA, 1997). Estas são importantes áreas do SNC 

ativadas durante o estresse e/ou ansiedade (VALENTINO; VAN BOCKSTAELE, 2008; 

VALENTINO et al., 2012). 

Portanto, sugerimos que a ameaça representada pelos animais portadores de TAE pode 

ser interpretada de forma diferente em camundongos machos e fêmeas, pelo menos em termos 

das repercussões na esfera comportamental. Se verdadeira, esta hipótese estaria indicando a 

presença de dimorfismo sexual para os efeitos comportamentais, mas não para os imunes 

desencadeados pela convivência com o parceiro doente. De fato, tanto camundongos machos 

como fêmeas apresentaram importantes alterações na esfera imune (ALVES; RIBEIRO; 

PALERMO-NETO, 2012; HAMASATO et al., 2014; PALERMO-NETO; ALVES, 2014). 

Neste sentido, parece-nos importante relatar que existem dois sistemas olfativos que 

são morfologicamente e funcionalmente distintos em espécies de vertebrados: o sistema 

olfativo principal e o sistema olfativo acessório ou vomeronasal (GUILLAMÓN; SEGOVIA, 

1997). Mostrou-se ser o sistema vomeronasal uma estrutura que apresenta dimorfismo sexual 

e cujo desenvolvimento é influenciado pelos hormônios gonadais presentes logo após o 

nascimento (GUILLAMÓN; SEGOVIA, 1997). Sabe-se que os estímulos aferentes 

provenientes do sistema vomeronasal são relevantes para as resposta comportamentais que se 

caracterizam pela presença de dimorfismo sexual (GUILLAMÓN; SEGOVIA, 1997). Embora 

os dados obtidos até o momento em nossos laboratórios não permitam uma análise mais 

aprofundada, parece-nos possível sugerir que as diferenças de gênero relatadas neste trabalho 

para as alterações comportamentais diferenciais entre camundongos machos e fêmeas, 

também relatadas em outros locais (ALVES; RIBEIRO; PALERMO-NETO, 2012; 

(HAMASATO et al., 2014) possam estar relacionadas a uma diferença nas capacidade de 

camundongos machos e fêmeas de detectar e/ou responder às pistas de odores liberados por 

seus conspecíficos doentes, isto é, portadores do TAE. Interessante relatar uma importante 

diferença neuroanatômica entre machos e fêmeas: o sistema de excitação proveniente do locus 

coeruleus em fêmeas que tem sido descrito como mais responsivo no processamento de 

informações destinadas ao lobo límbico que em machos (VALENTINO; VAN 

BOCKSTAELE, 2008; VALENTINO et al., 2012). Neste sentido, futuros experimentos que 
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visem analisar comparativamente os efeitos comportamentais decorrentes da coabitação com 

animais portadores do TAE em camundongos machos e fêmeas, poderão trazer informações 

adicionais. 

Estudos em roedores e humanos sugerem que exista uma relação direta entre a 

exposição a antígenos e alterações na função do SNC que poderiam justificar o aumento de 

ansiedade agora discutido nos animais do grupo CAD. Tanto o desafio por nebulização como 

aquele feito por via intranasal com OVA em camundongos sensibilizados fez com que estes 

evitassem passar ao lado da caixa de esquiva associado ao alérgeno; esta mesma situação, 

aumentou a atividade neuronal por meio da avaliação de C-fos em regiões límbicas, como no 

núcleo central da amígdala e no núcleo paraventricular do hipotálamo (COSTA-PINTO et al., 

2005; COSTA-PINTO et al., 2006; COSTA-PINTO; BASSO; RUSSO, 2007). Como já 

comentado, observou-se um aumento de ansiedade avaliada pelos testes de campo aberto e 

labirinto em cruz elevado após nebulização de OVA em ratos OVA sensibilizados, um 

modelo de inflamação alérgica pulmonar (PALERMO-NETO; GUIMARÃES, 2000). No 

mesmo sentido, mostrou-se um aumento de ansiedade no campo aberto e ativação do núcleo 

paraventricular do hipotálamo e do núcleo central da amígdala no modelo de alergia alimentar 

em camundongos (BASSO et al., 2003; BASSO et al., 2004). Em humanos, um aumento da 

atividade do córtex pré-frontal foi observada por meio de ressonância magnética funcional 

durante a fase tardia da asma em pacientes asmáticos (ROSENKRANZ et al., 2005). Tomados 

em seu conjunto, estes estudos, fornecem uma base para a identificação de algumas regiões do 

SNC ligadas às respostas comportamentais associadas com o desafio à OVA em animais 

OVA sensibilizados, e reforçam a noção de que as alergias podem iniciar, perpetuar e agravar 

a ansiedade e vice-versa. 

Neste sentido, no presente estudo, avaliamos a expressão de citocinas Th2 (IL-4, IL-5 e 

IL-13); pró-inflamatórias (IL-1β e IL-6) e IL-33 no núcleo paraventricular do hipotálamo 

(PVN), no núcleo central da amígdala (CeA) e no córtex pré-frontal (PFC), dos camundongos 

CAD e CAS, regiões estas que contêm estruturas que, como já discutido, se mostraram 

especialmente responsivas em modelos de alergias induzidas experimentalmente (BASSO et 

al., 2003; ROSENKRANZ et al., 2005; COSTA-PINTO et al., 2006). 

Observamos uma diminuição significante do mRNA para IL-6 no PVN e de C-fos no 

PFC em animais do grupo CAD em relação a CAS no dia D(14). Estes resultados são 

contrários aos relatados em outro trabalho, durante uma situação de estresse (ROHLEDER; 
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ARINGER; BOENTERT, 2012). Quer nos parecer que a discrepância de dados devam-se aos 

diferentes protocolos experimentais usados, de fato em nosso contexto empregamos animais 

OVA sensibilizados e/ou OVA desafiados. Especificamente, a sensibilização e desafio com 

OVA per se, poderiam ter aumentado a expressão de citocinas chegando a seus níveis 

máximos, de forma tal que os efeitos do estresse de coabitação estaria sendo mascarado. 

Trabalho de Tonelli et al. (2009) mostra que camundongos alérgicos apresentam um aumento 

na expressão de citocinas IL-4 e IL-5 no bulbo olfatório e no PFC em relação a animais de um 

grupo controle. Alternativamente, a avaliação de citocinas no presente estudo foi feita no dia 

D(14) de coabitação e, desta forma poderia refletir algum tipo de recuperação ou adaptação 

orgânica na expressão de citocinas no SNC em função do prolongado estresse imposto pela 

coabitação com o conspecífico doente. Este fato, já discutido anteriormente para a ativação do 

eixo HPA poderia justificar a diminuição na expressão de IL-6 no PVN e de C-fos no PFC. 

Neste sentido, as citocinas secretadas tanto pelas células imunes como não imunes 

podem afetar a neurotransmissão em circuitos cerebrais relacionados com a regulação da 

expressão de emoções, podem também produzir mudanças hormonais semelhantes àquelas 

observados após a exposição ao estresse. Relevante comentar que citocinas pró-inflamatórias, 

incluindo a IL1-β, IL-6 e TNF-α já foram implicadas na etiologia de desordens de ansiedade e 

depressão (GADEK-MICHALSKA et al., 2013).  

Curiosamente, utilizando o mesmo protocolo experimental do presente estudo, 

Machado (2013) mostraram que a coabitação com um conspecífico por 11 dias também não 

alterou a expressão das citocinas pró-inflamatórias, IL-1β, IL-6 e TNF-γ no hipotálamo e 

córtex pré-frontal avaliados por RT-PCR, o que sugere uma possível adaptação do organismo 

ao estresse imposto. Por outro lado, observaram que esplenócitos colhidos de camundongos 

submetidos ao estresse de coabitação com um parceiro doente e cultivados in vitro 

produziram mais IL-6, TNF-α e INF-γ quando estimulados com LPS, suportando a existência 

de um ambiente imune pró-inflamatório induzido pelo estresse de coabitação com o 

conspecífico doente.  

Tomados em seu conjunto, os resultados deste estudo, sugerem que o estresse 

psicológico gerado pela coabitação com um conspecífico doente não modificou a expressão 

de citocinas pró-inflamatórias no SNC, mas o fez na periferia do organismo, isto é, no 

ambiente pulmonar onde produziu um aumento de IL-4 e IL-5 e no baço onde aumentou os 

níveis de IL-6, TNF-α e INF-γ (MACHADO, 2013). 
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Neste sentido, as áreas límbicas avaliadas, incluindo o PVN, CeA e PFC exibem uma 

rápida e larga ativação no turnover de noradrenalina em resposta a estressores (TANAKA et 

al., 1982; IIMORI et al., 1982). Sabban e Kvetnansky (2001) relataram uma diminuição nos 

níveis plasmáticos de noradrenalina e adrenalina no SNC de ratos cronicamente estressados, 

sugerindo a possível ocorrência de uma adaptação homeostática. Neste sentido estímulos 

estressores foram relatados como sendo capazes de alterar de forma diferencial os fatores de 

transcrição relacionados com as enzimas de síntese das catecolaminas, tais como a tirosina 

hidroxilase e a pheniletanoamina-metiltransferase, em áreas específicas do SNC (SABBAN; 

KVETNANSKY, 2001). Nossos dados mostram que os camundongos do grupo CAD 

apresentaram uma diminuição nos níveis de noradrenalina no dia D(14) em relação aos do 

grupo CAS. 

Os dados gerados no presente estudo fornecem evidências experimentais de que o 

estresse psicológico de coabitação de 14 dias com um parceiro portador de um tumor ascítico 

de Ehrlich exacerbe a resposta inflamatória alérgica pulmonar em camundongos OVA 

sensibilizados e desafiados. Neste contexto, sugerimos o envolvimento do Sistema Nervoso 

Autônomo Simpático via liberação de adrenalina e de noradrenalina e consequente mudança 

do perfil de citocinas Th1/Th2 para uma resposta do tipo Th2 como diretamente envolvidos no 

recrutamento celular para as vias aéreas, com consequente exacerbação da resposta alérgica 

pulmonar. 

Finalmente, e ainda no contexto da presente discussão, parece pertinente comentar 

dados preliminares (Anexo B), obtidos em um experimento agudo que estamos realizando; 

neste estudo, analisamos o perfil neuroimune de ratos que coabitaram por 15 horas com um 

conspecífico injetado com LPS (500μg/Kg), uma endotoxina que nesta dose induz 

comportamento doentio. Os dados até agora obtidos (Fig. 1B) mostram que os animais do 

grupo CAD (que conviveram com o companheiro injetado com LPS) quando avaliados em 

um teste de interação social com um parceiro naïve, mostraram um aumento na frequência de 

escores indicativos de contato social, tais como passar sob e sobre o parceiro, perseguir o 

parceiro e comportamento de brincar. Estes dados sugerem que os animais do grupo CAD 

durante o período de coabitação com o conspecífico doente devem ter experimentado algum 

tipo de privação social, provavelmente em função de estar o companheiro de gaiola “doente” 

ou com “comportamento doentio”, isto é, impossibilitado de responder a estímulos de 

interação social. Importante ressaltar que os animais injetados com LPS apresentaram sinais 

indicativos do comportamento doentio detectado pela significante diminuição da: (a) 
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frequência de contato social com um novo parceiro (Fig. 1B); (b) frequência de cruzamentos 

em direção ao novo parceiro (Fig. 1C) e (c) atividade locomotora avaliada pela frequência de 

cruzamentos na caixa de avaliação comportamental (Fig. 1E). Curiosamente, os dados (Figura 

2) mais uma vez, mostram que a coabitação aguda com o conspecífico injetado com LPS não 

alterou os níveis de corticosterona plasmáticos dos grupos CSP em relação aos do grupo CHP 

(que conviveram com parceiro que não foi tratado com LPS) até mesmo após um desafio por 

estresse de contenção. Por outro lado, e de relevância, quando desafiados após o período de 

coabitação com uma menor dose de LPS (25μg/Kg) os animais do grupo CAD apresentaram 

um aumento significante na expressão de citocinas pró-inflamatórias IL-1β, IL-6, TNF-α e Iκ 

Bα no bulbo olfatório, núcleo central da amígdala e núcleo paraventricular do hipotálamo em 

relação aos do grupo CAS (Figura 3). Quer nos parecer, desta forma e ainda que 

preliminarmente, que a coabitação aguda com um conspecífico injetado com LPS também 

produza mudanças comportamentais e neuroendócrinas semelhantes àquelas relatadas para a 

coabitação com um conspecífico portador de TAE. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

7.1 CONCLUSÕES ESPECÍFICAS 

 

 

Concluímos que o estresse psicológico induzido pela coabitação com um conspecífico 

portador do tumor ascítico de Ehrlich por 14 dias exacerba a resposta inflamatória alérgica 

pulmonar de camundongos OVA sensibilizados e desafiados avaliados pelo: 

 

 Aumento do número de leucócitos totais bem como o número de eosinófilos e 

neutrófilos no LBA; 

 

 Aumento de citocinas perfil Th2 e diminuição de citocinas perfil Th1 no sobrenadante 

do LBA; 

 

 Aumento dos níveis plasmáticos de IgG1-OVA e diminuição dos níveis de IgG2a-

OVA; 

 

 Aumento da expressão das moléculas de adesão celular ICAM-1, VCAM-1 e L-

selectina em granulócitos do LBA; 

 

 Aumento da desgranulação de mastócitos pulmonares; 

 

 Redução na capacidade de resposta in vitro da traquéia à metacolina.  

 

 

Observamos, ainda e de relevância que a coabitação com um conspecífico portador do 

tumor ascítico de Ehrlich por 14 dias em camundongos OVA sensibilizados e desafiados: 

 

 Não alterou os níveis de corticosterona plasmáticos nos dias D(3),D(6),D(9) D(12) e D(14) 

de coabitação ; 
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 Aumentou os níveis plasmáticos de adrenalina e noradrenalina no dia D(9) de 

coabitação; 

 

 Diminuiu os níveis plasmáticos de noradrenalina no dia D(14) de coabitação; 

 

 Aumentou os níveis de ansiedade avaliada no labirinto em cruz elevado mas não no 

campo aberto; 

 

 Diminuiu a expressão de IL-6 no núcleo paraventricular do hipotálamo e C-fos no 

córtex pré-frontal. 

 

 

7.2 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Concluímos, que o estresse psicológico de coabitação com um conspecífico portador 

do tumor ascítico de Ehrlich exacerba a resposta inflamatória alérgica pulmonar de 

camundongos OVA sensibilizados e desafiados. Tomados em seu conjunto, quer nos parecer 

que a coabitação prolongada de 14 dias com o conspecífico injetado com o TAE ative o 

Sistema Nervoso Autônomo Simpático com a subsequente liberação de adrenalina e 

noradrenalina que, por sua vez modificaria o perfil de citocinas Th1/Th2 em favor do tipo Th2, 

sendo estes os prováveis mecanismos que resultariam no maior recrutamento celular agora 

observado nas vias aéreas dos animais do grupo CAD em relação a CAS.  
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Figura 1- Efeitos da coabitação aguda com um conspecífico injetado com LPS (500μg/Kg) sobre o 

comportamento social avaliado na caixa de investigação social com um novo parceiro. 
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Legenda: CAS: companheiros dos animais saudáveis; CAD: companheiro dos animais doentes; SAL: animais 

injetados com solução salina; LPS: animais injetados com LPS (500μg/Kg). Diferentes letras 

significam diferenças entre os grupos. 
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Figura 2 – Efeitos da coabitação aguda com um conspecífico injetado com LPS (500μg/Kg) sobre os níveis de 

corticosterona plasmáticos avaliados imediatamente (B), 15, 30, 60 minutos após o desafio por 

contenção e 120 minutos. 
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Legenda: CAS: companheiros dos animais saudáveis; CAD: companheiro dos animais doentes; SAL: animais 

injetados com solução salina; LPS: animais injetados com LPS (500μg/Kg). B: nível basal. *Diferença 

significativa quando comparado ao grupo SAL. 
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Figura 3 - Efeitos da coabitação aguda com um conspecífico injetado com LPS (500μg/Kg) sobre os níveis de 

citocinas IL-1β (A), IL-6 (B), TNF-α (C) e Iκ Bα (D) no bulbo olfatório, CeA e PVN avaliados após o 

desafio com a injeção de salina ou LPS (25μg/Kg). 
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Legenda: CAS: companheiros dos animais saudáveis; CAD: companheiro dos animais doentes; SAL: animais 

injetados com solução salina; LPS: animais injetados com LPS (25μg/Kg). CeA: núcleo central da 

amigdala. PVN: núcleo paraventricular do hipotálamo *Diferença significativa quando comparado ao 

grupo CAS injetado com LPS. 

 

 




