RAFAEL OLIVEIRA MARGATHO

Efeitos de beta-bloqueadores sobre parâmetros comportamentais e
imunes no modelo de coabitação com parceiros doentes

São Paulo
2016

RAFAEL OLIVEIRA MARGATHO

Efeitos de beta-bloqueadores sobre parâmetros comportamentais e imunes no
modelo de coabitação com parceiros doentes

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Patologia Experimental e Comparada
da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da
Universidade de São Paulo para obtenção do título de
Mestre em Ciências
Departamento:
Patologia
Área de concentração:
Patologia Experimental e Comparada
Orientador:
Prof. Dr. João Palermo-Neto
Co-orientador:
Profa. Dra. Cristina de Oliveira Massoco

São Paulo
2016

Autorizo a reprodução parcial ou total desta obra, para fins acadêmicos, desde que citada a fonte.

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO

(Biblioteca Virginie Buff D’Ápice da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da
Universidade de São Paulo)

T.3292
FMVZ

Margatho, Rafael Oliveira
Efeitos de beta-bloqueadores sobre parâmetros comportamentais e imunes no
modelo de coabitação com parceiros doentes / Rafael Oliveira Margatho. -- 2016.
145 f. il.
Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia. Departamento de Patologia, São Paulo, 2016.

Programa de Pós-Graduação: Patologia Experimental e Comparada.
Área de concentração: Patologia Experimental e Comparada.
Orientador: Prof. Dr. João Palermo-Neto.
Co-orientador: Profa. Dra. Cristina de Oliveira Massoco.

1. Neuroimunomodulação. 2. Estresse psicológico. 3. Sistema nervoso autônomo
simpático. 4. Propranolol. 5. ICI-118,551. I. Título.

FOLHA DE AVALIAÇÃO

Autor: RAFAEL OLIVEIRA MARGATHO

Título: Efeitos de beta-bloqueadores sobre parâmetros comportamentais e
imunes no modelo de coabitação com parceiros doentes

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Patologia Experimental e
Comparada da Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia da Universidade de
São Paulo para obtenção do titulo de Mestre
em Ciência

Data: _____/_____/_____

Banca Examinadora

Prof.Dr._____________________________________________________________
Instituição:__________________________ Julgamento:_______________________

Prof.Dr._____________________________________________________________
Instituição:__________________________ Julgamento:_______________________

Prof.Dr._____________________________________________________________
Instituição:_________________________ Julgamento:_______________________

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha família, em especial aos meus pais Pedro e Cássia, pelo
apoio, pelos incentivos e compreensão, vocês foram fundamentais para que eu
chegasse até esta etapa! À minha irmã Lisandra Margatho, excelente pesquisadora
e profissional, pelas conversas, conselhos e contribuições!
Ao professor João Palermo Neto, fonte de inspiração, pelo exemplo
inigualável de dedicação à vida acadêmica, agradeço pela orientação, pelos
incentivos, pela amizade e pelo apoio irrestrito. Obrigado por proporcionar um
ambiente de trabalho agradável e pela confiança! Ao longo de toda minha vida
acadêmica e também fora dela serei grato pelos ensinamentos e pelos valores
transmitidos!
Agradeço à Cris Massoco pela proximidade ao longo deste trabalho, pelo
grande apoio e pelas conversas valiosas. Ao Fred pelas discussões científicas,
conselhos e amizade. Junto ao grupo de Neuroimuno pude me realizar
profissionalmente, trabalhar em um campo da pesquisa que tenho paixão, foi um
período de desafios visto a complexidade desta área de estudo, porém,
extremamente recompensador e prazeroso. Sou grato a todos que ajudaram não só
nos experimentos, como também com ideias, agradeço as contribuições
acadêmicas, principalmente dos amigos: Dani Gimenes, Thaísa Sandini, Atílio,
Wandy, Nicole e Adriano. Aos funcionários Luciana, Nelsinho, Milena, Mauro e
Idalina que foram sempre prestativos e cuidadosos! Não seria possível este trabalho
sem o apoio de vocês. Todas as contribuições foram fundamentais e tornaram tudo
mais fácil.
Aos queridos amigos que fizeram parte do meu dia-dia: Paula, Edu, Nati,
Thiago, Jéssica, Everton, Júlia, Fabi, Gabi Keller, Talitha, Sayuri, Luana, Julieta,
Fernando Ponce, Michael, Vera, Lilian, Natô, Milena Lobão, Luciano, Flávio e tantos
outros. Aos queridos amigos Vagner, Herculano, Adri e Dennis, a companhia de
vocês sempre muito agradável...o que falar dos nossos treinos no CEPE-USP! Aos
amigos da USP e os queridos amigos da Unifesp, da vida acadêmica ou não, da
querida Ribeirão Preto ou de São Paulo, que de alguma forma contribuíram para a
realização deste trabalho! Agradeço ao apoio financeiro da CAPES e da FAPESP.

À Deus por permitir mais uma conquista em minha vida e pelos novos
recomeços; jamais poderei conter a total gratidão por Ti, como certa vez disse o
profeta Jeremias “Mas se eu digo: ‘Não o mencionarei nem mais falarei em seu
nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim.’ No
meio científico, fazemos ciência utilizando o pensamento racional, que é a nossa
base para defender ou refutar hipóteses, e que tem sim o seu mérito e grande
utilidade; porém, toda sabedoria e autosuficiência humana em algum momento irá se
mostrar limitada.
E quando há limitação, algo maior se revela: ‘assim como os céus são mais altos do
que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos; e
os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos’ (Is 55.9) e ‘já que o
mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprouve
a Deus salvar os que crêem pela loucura de sua mensagem’ (1 Co 1.21). Obrigado
pela Tua mensagem, preciosa Palavra (meu alimento) e pela fé que um dia veio a
mim por ouví-la! De tudo o que existe e que merece meu louvor, Tu és o principal,
Jesus. Como diz em Marcos 2.17 “ os sãos não necessitam de médico, mas, sim, os
que estão doente, eu não vim chamar os justos (..)”. Se de errar ninguém escapa, se
perceber os próprios erros é sinal de sanidade, se saber-se são desenboca em
loucura; a solução para minhas falhas, fraquezas e indagações tenho encontrado em
Ti.

“Cada criatura é um rascunho a ser retocado sem cessar”
(João Guimarães Rosa)

RESUMO
MARGATHO, R. O. Efeitos de beta-bloqueadores sobre parâmetros
comportamentais e imunes no modelo de coabitação com parceiros doentes.
[Behavioral and immune changes induced by beta-blockers in a model of
cohabitation with sick partners]. 2016. 145 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) –
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2016.
A existência de associações bidirecionais entre o Sistema Nervoso e o Sistema
Imune reforça a hipótese de que mudanças no Sistema Nervoso Central (SNC)
influenciam a resposta imune e a susceptibilidade orgânica às doenças. De fato, em
contextos de estresse físico ou psicológico, glicocorticóides liberados pelo córtex das
adrenais e catecolaminas produzidas pelo Sistema Nervoso Autônomo Simpático
(SNAS) e pela medula das adrenais, modulam a atividade do Sistema Imune. O
estresse psicológico associado no ser humano ao ato de cuidar e conviver com
companheiros acometidos por diversos tipos de enfermidades crônicas ou
transtornos psíquicos têm sido correlacionado ao aparecimento de alterações
comportamentais, tais como depressão e ansiedade, assim como alterações imunes
e queda da resistência orgânica às infecções. Em nosso laboratório, camundongos
que conviveram por 14 dias com coespecíficos portadores de um tumor ascítico de
Ehrlich (TAE) apresentaram importantes alterações comportamentais e de
imunidade inata, atribuídas tanto à estimulação do sistema catecolaminérgico central
e do SNAS. Desta forma, pareceu-nos relevante estudar mais profundamente e
dentro de uma perspectiva neuroimune o envolvimento do SNAS com os efeitos
desencadeados pela convivência com dois portadores do TAE usando como
ferramentas farmacológicas o propranolol (antagonista β-adrenérgico) e o ICI118,551 (antagonista β2-adrenérgico). Os resultados obtidos mostraram que o
bloqueio dos receptores β-adrenérgicos nos animais companheiros do doente: 1)
reverteu o comportamento do “tipo-ansioso”, uma vez que os camundongos voltaram
a frequentar a zona central do campo aberto e reduziu a velocidade média dos
animais no campo aberto, porém, não alterou de forma significante a distância total
percorrida; 2) reverteu a diminuição nos níveis de noradrenalina e aumentou os
níveis do metabólito VMA no hipotálamo, mas não alterou o turnover hipotalâmico de
noradrenalina ou os níveis de monoaminas e de seus metabólitos no córtex frontal e
no bulbo olfatório; 3) não alterou os níveis séricos de corticosterona; 4) não alterou o
peso relativo das adrenais; 5) não alterou a contagem de células na medula óssea;

6) modulou a porcentagem de células natural killer (NK) sanguíneas e esplênicas e
diminuiu a expressão da molécula CD69 em células NK esplênicas, mas não alterou
a expressão da molécula CD69 em células NK sanguíneas; 7) não alterou o burst
basal ou induzido por PMA ou por SAPI e a fagocitose de neutrófilos. O bloqueio dos
receptores β2-adrenérgicos nos animais companheiros do doente alterou apenas a
expressão da molécula CD69 em células NK sanguíneas, mas não modificou de
forma significante quaisquer dos parâmetros comportamentais e neuroquímicos
analisados.

Conclui-se,

então,

que

algumas

das

alterações

imunes

e

comportamentais desencadeadas pela convivência com coespecíficos portadores de
TAE sejam mediadas pelo SNAS via receptores beta-adrenérgicos.
Palavras-chave: Neuroimunomodulação. Estresse psicológico. Sistema nervoso
autônomo simpático. Propranolol. ICI-118,551.

ABSTRACT
MARGATHO, R. O. Behavioral and immune changes induced by beta-blockers
in a model of cohabitation with sick partners. [Efeitos de beta-bloqueadores
sobre parâmetros comportamentais e imunes no modelo de coabitação com
parceiros doentes]. 2016. 145 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
The existence of bi-directional interactions between the Nervous System and the
Immune System reinforces the hypothesis that changes in Central Nervous System
(CNS) activity modify not only the immune response but also the susceptibility to
diseases. Indeed, in presence of physical or psychological stress, glucocorticoids
released by the cortex of the adrenal gland and catecholamines released by the
Autonomic Sympathetic Nervous System (ASNS) activation and the adrenal glands
were reported to modulate the activity of the Immune System. Psychological stress
was described in human caregivers of sick partners, especially when they present
chronic diseases and/or psychological disorders, such as depression and anxiety;
immune disorders and decreased host resistance to infections were also reported in
caregivers. In our laboratory, Swiss mice that lived for 14 days with Ehrlich ascitic
tumor bearing conspecifics showed interesting behavioral and innate immune
changes that were attributed to catecholaminergic activation within the Central
Nervous System or to ASNS activation. Thus, it seemed relevant to study more
deeply and under a neuroimmune perspective the involvement of the ASNS in the
effects triggered by cohabitation with two sick partners using as pharmacological
tools:

propranolol

(β-adrenergic

antagonist)

and

ICI-118.551

(β2-adrenergic

antagonist). Our results showed that β-adrenergic receptors blockade: 1) reversed
the “anxiety-like” behavior induced by cohabitation, once the animals returned to visit
the central area of the open field arena and abrogated the effects of the housing
condition on the average speed of locomotion measured in those animals; 2)
reversed the decrease in norepinephrine levels and increased VMA levels in the
hypothalamus; 3) modulated the percentage of natural killer (NK) cells in both, spleen
and blood; also, decreased the expression of CD69 molecule on splenic NK cells.
Further analysis showed no changes in: 4) the total distance traveled in the open
field; 5) the hypothalamic norepinephrine turnover and the levels of monoamines and
their metabolites in the frontal cortex and olfactory bulb; 6) the serum corticosterone
levels; 7) the relative adrenal glands; 8) cell number in the bone marrow; 9) the basal
oxidative burst or those induced by PMA or SAPI in neutrophils and in neutrophils

phagocytosis. The blockade of β2-adrenergic receptors by ICI-118.551 changed only
the CD69 expression in NK blood cells, being unable to modify any of the behavioral
and neurochemical parameters analyzed. Therefore, it seems that only some of the
immune and behavioral changes triggered by cohabitation with two sick partners
present a relevant participation of SNAS through beta-adrenergic receptors.

Keywords: Neuroimmunomodulation. Psychological stress. Autonomic sympathetic
nervous system. Propranolol. ICI-118,551.
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HVA- Ácido homovanílico
IFN- Interferon
Ig- Imunoglobulina
IL- Interleucina
LPS- Lipopolissacarídeo
NK- Célula natural killer
NOR- Noradrenalina
OVA- Ovalbumina
PBS- Phosphate Buffered Saline

PI- Iodeto de Propídeo
PMA- Miristato acetato de forbol
SAPI- Staphylococcus aureus
SI- Sistema Imune
SN- Sistema Nervoso
SNC- Sistema Nervoso Central
SNAS- Sistema Nervoso Autônomo Simpático
SNAP- Sistema Nervoso Autônomo Parassimpático
SNC- Sistema Nervoso Central
TAE- Tumor ascítico de Ehrlich
Th1- Linfócitos T helper 1
Th2- Linfócitos T helper 2
TNF- Fator de Necrose Tumoral
VMA- Ácido vanilmandélico
VNO- Órgão Vomeronasal
β2-AR- Receptores beta2- adrenérgicos
5HIAA- Ácido 5-hidroindol, 3-acético
5-HT- Serotonina
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1 INTRODUÇÃO

A atividade do Sistema Nervoso Central (SNC) afeta aquela do Sistema
Imune e esta por sua vez, por meio de produtos originados em células imunes como
citocinas, modificam a atividade nervosa cerebral e o comportamento. Diante de
estressores físicos e psicológicos organismos respondem com a ativação do eixo
HPA e do Sistema Nervoso Autônomo Simpático (SNAS). A estimulação do SNAS
leva à liberação de noradrenalina (NOR) nos terminais nervosos simpáticos e à
secreção de adrenalina pela medula da adrenal (BELLINGER, 2014). Sabe-se que
as fibras simpáticas terminam em íntimo contato com os órgãos linfoides como
acontece, por exemplo, no baço que apresenta intensa inervação simpática
(MADDEN, 1995). Aparentemente, todos os leucócitos expressam receptores βadrenérgicos, com exceção apenas dos clones de linfócitos auxiliares (T CD4+) do
tipo Th2 (KOHM, 1999; MADDEN, 2003) e, dessa forma, catecolaminas liberadas
pelo SNAS regulam a atividade do Sistema Imune.
Em um contexto de estresse psicológico, o ato de conviver com pessoas
portadoras de um tumor ou de patologias crônicas debilitantes tem sido estudado
por vários pesquisadores, os quais têm relatado evidências que mostram ser
algumas condições psicológicas experimentadas por “caregivers” associadas com
variações de comportamento e de imunidade decorrentes do estresse. Neste
contexto, sabe-se que o estresse gerado pelo ato de acompanhar pacientes com
enfermidades crônicas tem sido associado em humanos à alterações da imunidade
inata e humoral, queda da resistência orgânica a infecções e aparecimento de
sintomas psiquiátricos, como ansiedade e depressão (VELLONE, 2008; ALPI et al.,
2008; JIWA et al., 2010; CHEN, 2013; RICHARDSON, 2013; MOSHER, 2015a,b,c
no prelo1,2,3).

1

MOSHER, C. E.; ADAMS, R. N.; HELFT, P. R.; O’NEIL, B. H.; SHAHDA, S.; RATTRAY, N. A.; CHAMPION, V.
L. Family caregiving challenges in advanced colorectal cancer: patient and caregiver perspectives. Support Care
Cancer, 2015. (no prelo).
2

MOSHER, C. E.; OTT, M. A.; HANNA, N.; JALAL, S. I.; CHAMPION, V. L.Coping with physical and psychological
symptoms: a qualitative study of advanced lung cancer patients and their family caregivers. Support Care
Cancer, 2015b. (no prelo).
3
MOSHER, C. E.; GIVEN, B. A.; OSTROFF, J. S. Barriers to mental health service use among distressed
family caregivers of lung cancer patients. European Journal of Cancer Care, 2015c. (no prelo).
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Neste sentido, e guardado os devidos cuidados com as extrapolações, é difícil
inferir “empatia” em camundongos, pois não existe um modelo experimental
especificamente desenvolvido para analisar, em animais de laboratório, as eventuais
alterações neuroquímicas e imunes que possam ocorrer em animais que convivem
com

coespecíficos

doentes.

Em

nosso

laboratório,

foi

demonstrado

que

camundongas que coabitaram com outras portadoras de um tumor ascítico de
Ehrlich (TAE) apresentaram alterações neuroimunes bastante evidentes, fato que foi
atribuído ao odor liberado pela companheira doente (ALVES; PALERMO-NETO,
2012). Especificamente, mostramos entre outros fatos, que camundongas que
conviveram por 14 dias com coespecíficas portadores de um TAE apresentavam
diminuição nos níveis e aumento no turnover de noradrenalina no hipotálamo e
ausência de alterações nos níveis de corticosterona sérica. Mostrou-se, mais
recentemente, a ocorrência de um aumento nos níveis de catecolaminas circulantes
em companheiras de doente; mostrou-se também que alterações imunes
desencadeadas pela convivência com dois camundongos portadores de tumor
ascítico de Ehrlich intensificava o decréscimo no burst oxidativo de neutrófilos
quando comparado ao de animais que conviveram com apenas um portador do
tumor (ALVES; PALERMO-NETO, 2014). Neste experimento, a convivência feita
com dois camundongos: um doente e outro saudável, reduziu e até mesmo reverteu
os efeitos observados em neutrófilos (ALVES; PALERMO-NETO, 2014).
Além disso, mostrou-se que a convivência de camundongos machos com um
parceiro doente produziu mudanças no perfil de citocinas Th1/Th2 em direção ao
perfil Th2, fato comumente relatado em situações de estresse psicológico
(MACHADO; PALERMO-NETO, 2013). Reforçando esta ideia Hamasato e PalermoNeto (2014) mostraram que camundongos que conviveram por 14 dias com
parceiros doentes apresentaram um aumento da resposta alérgica pulmonar (perfil
Th2), em um modelo experimental que procura mimetizar a patogenia da asma
alérgica. Por tudo quanto exposto, o propósito deste estudo é avaliar o envolvimento
do SNAS com os efeitos neuroimunes desencadeados pela convivência com dois
animais inoculados com TAE, empregando-se bloqueadores de receptores betaadrenérgicos como ferramenta farmacológica.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1

NEUROIMUNOMODULAÇÃO

A existência de interações entre os Sistemas Neuroendócrino e Imune está
bem estabelecida na literatura, assim como a sua natureza bidirecional. O
entendimento destes grandes sistemas orgânicos, feita anteriormente de maneira
isolada e fragmentada, vem cedendo espaço para um estudo mais integrado das
complexas relações existentes entre eles. Há amplas evidências na literatura de que
o

Sistema

Nervoso

(SN)

através

de

hormônios,

neurotransmissores

e

neuropeptídeos é capaz de influenciar processos imunes e estes, por sua vez,
podem afetar o SN por meio da produção de citocinas. A existência de receptores
comuns para neurotransmissores, citocinas, hormônios e neuropeptídeos em células
imunes e nervosas e a presença de neurotransmissores e hormônios em órgãos
linfoides reforça esta percepção (ALVES; PALERMO-NETO, 2007). Tais interações
recíprocas, envolvidas na regulação/modulação de várias funções orgânicas
manifestam-se por meio de um equilíbrio dinâmico constituindo o ramo de pesquisa
conhecido como Neuroimunomodulação (NIM) ou Psiconeuroimunologia.
As interações entre o comportamento, as funções neuroendócrinas e os
processos imunes são relatadas desde a antiguidade quando Galeno, por volta do
ano 200 a.C., em seus manuscritos abordou o fato de serem as mulheres
melancólicas mais susceptíveis ao desenvolvimento de tumores de mama. No
entanto, somente no início do século XX foram obtidos os primeiros relatos
científicos da modulação exercida pelo SN sobre o SI, em que Loeper e Crouzon
observaram que a injeção subcutânea de adrenalina (1mg) duplicava ou até
triplicava os níveis de leucócitos circulantes em humanos. Evidências que apontam
para esta mesma direção foram descritas por Ishigami (1919), ao relatar que
pacientes com tuberculose crônica apresentavam um decréscimo da capacidade
fagocítica de leucócitos, quando vivenciavam períodos de estresse intenso.
Um trabalho que se tornou um marco no estudo da Neuroimunomodulação,
foi o proposto pelo endocrinologista canadense Hans Selye, em 1936, no qual ele
descreve o desenvolvimento de uma síndrome decorrente da exposição de um
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organismo a um conjunto muito diversificado de estímulos danosos tais como
exposição ao frio, injúria tecidual, intoxicação, excesso de exercícios, entre outros.
Os efeitos observados por ele foram perda de peso, hipertrofia das glândulas
adrenais, presença de úlceras gástricas e, curiosamente à época, atrofia de órgãos
linfoides (incluindo o timo, o baço e linfonodos), entre outras alterações. Como tais
efeitos gerados nos diferentes órgãos eram não específicos, ou seja, eram
independentes

do

estímulo

nocivo

empregado,

Selye

concluiu

que

eles

representavam uma reposta orgânica estereotipada à injuria, e denominou-a
“Sindrome de Adaptação Geral”. Deste trabalho surgiu a percepção de que os
organismos são capazes de gerar uma resposta adaptativa à injúria ou a estímulos
danosos na tentativa de se acomodarem a esta nova situação (SELYE, 1936).
Posteriormente, estes diversos estímulos passaram a ser chamados, genericamente,
de estressores. Na mesma década, o fisiologista Walter Cannon definiu a resposta
ao estresse como uma situação do tipo “luta ou fuga”, associando-a à secreção e
aos efeitos de catecolaminas (ELENKOV et al., 2000).
A partir dos trabalhos de Hans Selye, surgia um dos ramos principais de
estudo da Neuroimunomodulação, isto é, o estudo dos efeitos do SNC sobre a
resposta imune, assim como dos fatores que influenciam esta atividade tais como
estímulos ambientais, fármacos, estressores físicos ou psicológicos, entre outros.
Existem muitas maneiras de indução de estímulos em modelos experimentais,
usando-se para tal protocolos baseados em estressores físicos e psicológicos como,
por exemplo, a aplicação de choques escapáveis e/ou inescapáveis nas patas
(PALERMO-NETO et al., 2003), confinamento (SAINT-MEZARD et al., 2003),
convívio com um parceiro agressivo (VEGAS et al., 2004), entre outros. Além desta
classificação que leva em conta a natureza do estímulo, os agentes estressores
também podem ser classificados considerando-se a duração do evento estressor,
isto é, em agudos ou crônicos.
Destaque-se aqui o trabalho de Bartrop et al. (1977); estes autores
demonstraram em um modelo de estresse psicológico, que indivíduos em luto por
perda de um companheiro apresentavam diminuição da atividade de linfócitos T.
Uma característica notável é que tais indivíduos aparentemente não apresentavam
níveis de glicocorticóides circulantes diferentes daquele das pessoas que não
passavam por esta situação (controles).
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A fim de enfocar de modo direto a importância de algumas áreas do SNC no
controle do sistema imune, duas técnicas principais foram empregadas: estimulação
direta de áreas específicas do SNC pela implantação de eletrodos ou lesão
experimental de certos núcleos do SNC seguida do estudo da repercussão desta
lesão sobre parâmetros de respostas imunes induzidas nesses animais.
Sabe-se que a interação do Sistema Nervoso com o Sistema Imune pode
ocorrer por pelo menos três vias principais. Uma dessas vias se faz por meio da
ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), em que várias situações
estressoras podem induzir a liberação do CRH (hormônio liberador de corticotrofina)
pelo núcleo paraventricular do hipotálamo, levando à expressão e liberação do
hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) pela hipófise anterior na corrente sanguínea.
Em seguida, o ACTH induz a liberação de glicocorticóides pelo córtex das glândulas
adrenais. Já foi demonstrado que os hormônios liberados pelo eixo HPA são
capazes de estimular ou suprimir a resposta imune (ELENKOV, 2000). De forma
geral,

glicocorticóides,

andrógenos,

estrógenos,

progesterona,

e

endorfinas

deprimem a resposta imune in vivo, enquanto que hormônio do crescimento,
prolactina, tiroxina e insulina possuem efeitos estimulatórios (BESEDOVSKY, 1977).
No entanto, cabe ressaltar que estes efeitos dependem fundamentalmente do tipo e
intensidade do estresse, da duração da aplicação de estressores e, entre outros, do
intervalo de tempo entre o evento estressor e a análise da resposta.
A segunda via de interação se faz pela ativação do Sistema Nervoso
Autônomo Parassimpático (SNAP). Apesar de controverso, alguns estudos já
demonstraram que a estimulação do SNAP tem potencial de modular a liberação de
citocinas (BELLINGER, 2014). O neurotransmissor tanto das fibras pré e pósganglionares é a acetilcolina e a sua ligação pode ocorrer em receptores nicotínicos
ou muscarínicos (GHIA et al., 2006). Especificamente, estudos têm mostrado que a
estimulação elétrica ou farmacológica do nervo vago é capaz de modular respostas
pró-inflamatórias, uma vez que células imunes possuem receptores nicotínicos
como, por exemplo, o α7nAChR (BOROVIKOVA et al., 2000; PAVLOV; TRACEY,
2005; CRUZ; MASSOCO, 2015).
Por fim, a terceira via decorre da ativação do SNAS com a subsequente
liberação de catecolaminas, principalmente noradrenalina e adrenalina, além de
neuropeptídeo y, encefalinas/endorfinas, adenosina e adenosina 5’-trifosfato que
afetam diretamente o funcionamento de componentes do sistema imune (ELENKOV,
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2000; BELLINGER, 2014). Em vários tecidos, os terminais nervosos noradrenérgicos
possuem receptores sensíveis às catecolaminas e a vários ligantes endógenos e/ou
exógenos, conforme ilustra a figura 1.
Posterior ao trabalho pioneiro proposto por Hans Selye, um outro ramo de
estudo na Neuroimunomodulação começou a surgir, em especial, a partir das
décadas de 70 e 80. Anteriormente, a grande maioria dos trabalhos abordavam os
efeitos modulatórios do SN sobre o SI e pouco se questionava sobre a vertente
oposta. No entanto, ficou evidente nesta época que o sistema imune também atua
sobre o SN; coube a Besedovsky e colaboradores mostrar a ocorrência de uma
ativação do eixo HPA por citocinas (IL-1, TNF-α e IL-6) produzidas durante uma
resposta imune, resultando no aumento dos níveis de corticosteróides plasmáticos.
Além disso, neste mesmo período, surgiram os primeiros estudos mostrando que os
órgãos linfoides recebiam inervação simpática, indicando esta íntima ligação
anatômica que os processos imunes poderiam ser modulados por estímulos
provenientes do SNAS.
Pelo exposto, percebe-se que a compreensão dos mecanismos implicados na
regulação dos sistemas imune e nervoso constituiu na atualidade, uma das áreas de
grande relevância na pesquisa biomédica. Cabe ressaltar que, ao invés de buscar
entender esses processos de uma maneira isolada e fragmentada, os estudos na
área da Neuroimunomodulação têm sido feitos buscando uma interpretação mais
integrada. De fato, dadas as complexas relações bidirecionais existentes entre estes
sistemas, veio à tona a percepção de que eles sejam partes de uma rede de controle
muito mais ampla e refinada.
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Figura 1 - Representação do terminal pré e pós-sináptico de uma fibra noradrenérgica (A) e
receptores inibitórios e estimulatórios para diferentes ligantes na fibra noradrenérgica (B)

A)

B)

Fonte: (MARGATHO, R. O, 2015)
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2.2

DO SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO SIMPÁTICO (SNAS) AO SISTEMA
IMUNE - RECEPTORES ADRENÉRGICOS EM CÉLULAS IMUNES

O cérebro está em constante comunicação com o restante do corpo
regulando processos vitais a fim de manter um ambiente interno estável, a
homeostase. Para este fim, há regiões cerebrais que são ativadas após a percepção
de um agente estressor; dentre as quais: formação reticular, bulbo olfatório,
hipotálamo, amígdala e córtex cerebral, o chamado sistema límbico. A ativação do
SNAS envolve neurônios que sintetizam NOR no SNC, situados nas regiões bulbar e
pontínea, sendo que o grupo neuronal mais importante situa-se na região do locus
coeruleus (LE MOAL, 1991; CHARMANDARI, 2005), conforme ilustra a figura 2.
Essencialmente, os corpos celulares noradrenérgicos originam-se nas áreas A1-A7
do tronco cerebral projetando seus axônios para o prosencéfalo, cerebelo e medula
espinhal. Destes, o locus coeruleus, também conhecido como área A6, é a região
mais delimitada e possui a mais compacta massa de corpos celulares
noradrenérgicos do cérebro.
Figura 2 - Representação de núcleos noradrenérgicos e suas projeções no cérebro de roedores. A
linha sólida vermelha e a linha cinza tracejada indicam projeções do locus coeruleus (LC)
e a linha fina escura as projeções a partir de outros núcleos noradrenérgicos (1,2,3 e 4)

Fonte: (MARGATHO, R. O., 2015)
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No tronco encefálico situa-se a formação reticular, que possui centros
neuronais que gerenciam diversas funções, como o controle das frequências
cardíaca e respiratória, digestão, salivação, transpiração e micção. Uma vez que
esta estrutura exerce um papel importante na regulação do SNAS, suas conexões
constituem o chamado sistema ativador reticular, responsável por manter o
organismo alerta e desperto. Neste sistema, uma série de longas vias nervosas
modulam estímulos sensoriais e conduzem informações para o córtex cerebral
(MORUZZI; MAGOUN, 1949).
O hipotálamo, por sua vez, possui conglomerados de neurônios que
executam

funções

específicas,

sendo

êle

considerado

o

principal

centro

coordenador do sistema límbico. Possui conexões com a hipófise e com o SNAS,
respondendo pela manutenção de funções essenciais à vida; dentre elas: controle
da temperatura corporal, do comportamento alimentar, de equilíbrio hídrico, da
regulação hormonal e do ciclo de sono-vigília (FLAMENT-DURANT, 1980; HILLERSTURMHOFEL, 1998; BUIJS, 2001; STANLEY, 2005; MONTAGNA, 2006). Além
disso, está envolvido com respostas como as de raiva e medo (LIN, 2011). Em
situações geradoras de estresse pode ocorrer um aumento súbito de NOR no
hipotálamo, principalmente em regiões como núcleo paraventricular e região
posterolateral do hipotálamo (KVETNANSKÝ, 1995).
Em contextos de estresse, as emoções representam respostas psicológicas à
estímulos destinadas, entre outros, a nos afastar do perigo. Talvez em humanos o
sistema visual seja o órgão do sentido mais valorizado; porém, o olfato,
principalmente nos roedores é fundamental para a sobrevivência, por ser ele capaz
de gerar o estado de alerta. Assim, o órgão vomeronasal contém células receptoras
de odor que propragam impulsos elétricos ao bulbo olfatório, que é parte do sistema
límbico, o qual sinaliza por meio de sinapses a informação para outras regiões
cerebrais. Dessa forma, sinais oriundos do bulbo olfatório passam pelo trato olfatório
para chegar à região do córtex olfatório. Além disso, neurônios noradrenérgicos, a
partir do locus coeruleus e outros, colinérgicos e serotoninérgicos, a partir dos
núcleos medial e dorsal da rafe, possuem eferências que se projetam até o bulbo
olfatório (SHIPLEY, 1985; ZABORSZKY et al., 1986).
Eventos aversivos como odores que indiquem perigo podem gerar estímulos
que atingem o córtex olfatório, o qual emite sinais para a amígdala que, por sua vez,
gera uma resposta de medo e de luta e fuga (NADER, 2000). Dessa forma, a
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amígdala consiste em uma estrutura que “experimenta” diversos estímulos e sinaliza
para outras áreas para que produzam a reação emocional apropriada, tais como os
núcleos da base, relacionados ao movimento e ao controle motor. Neste sentido,
vale ressaltar que a partir da substância negra, neurônios se projetam ao corpo
estriado (LENT, 2005). Neste processo, há participação da dopamina que, está bem
estabelecida na literatura, atua como mediador envolvido na modulação de funções
relacionadas à recompensa e regulação da atividade motora e dos processos
cognitivos (PALERMO-NETO, 1997; STUCHLIK et al., 2007). Dessa forma, a fonte
de inervação dopaminérgica no encéfalo de mamíferos encontra-se situada
principalmente na região mesencefálica, com os corpos celulares dos neurônios
dopaminérgicos agrupando-se principalmente na substância negra e área tegmentar
ventral.
Também durante as respostas emocionais e sob a influência do hipotálamo,
áreas ventromediais da amígdala governam a atenção conferida a certos estímulos,
influenciando o conteúdo evocado da memória e ajudando a elaborar planos mentais
concebidos como resposta a um estímulo desencadeador. Neste sentido, o
hipotálamo, centro coordenador das funções autônomas e endócrinas, possui
diferentes papéis no comportamento, nas emoções e instintos. Essa rede autônoma
central projeta-se diretamente na medula espinhal, mais especificamente em
neurônios pré-ganglionares autônomos (KANDEL et al., 2000). Estas vias que
influenciam a atividade adrenérgica central e periférica são significativas para a
modulação das respostas imunes aos estressores. Como exemplo disso, lesões
bilaterais

ou

microinjeções de glutamato na área pré-optica medial (MPO) do

hipotálamo suprimiram a ativação do SNAS no baço (KATAFUCHI et al., 1993).
Sabe-se que lesões na MPO aumentam a atividade de macrófagos esplênicos e o
número de esplenócitos (CROSS et al., 1982), mas reduzem a atividade das células
natural killer esplênicas (KATAFUCHI et al., 1993). Por outro lado, a estimulação
elétrica das regiões laterais e posterior do hipotálamo suprimem (KATAFUCHI et al.,
1993) ou estimulam (WENNER, 1996) a atividade de células NK esplênicas.
Outros trabalhos monstraram o envolvimento do locus coeruleus na circuitaria do
SNC que modula a supressão da resposta imune no baço durante a reposta ao
estresse (BELLINGER et al., 2014). Dessa forma, o bloqueio, o estímulo ou lesões
de regiões límbicas cerebrais ou de núcleos autonômicos cerebrais específicos
também alteram parâmetros imunes (FELTEN, 1991).

35
Parece-nos interessante comentar que, apesar do termo autônomo, o SNAS
depende do controle exercido por regiões supra medulares e não funciona através
de comandos eferentes “cegos”; ao contrário, tem suas operações moduladas a
partir de informações aferentes. Além disso, segundo Del Rey e Besedovsky (DEL
REY; BESEDOVSKY, 2008), não se pode esquecer que as atividades do eixo HPA e
do SNAS estão profundamente interconectadas. Assim, não é possível compreender
as ações destes sistemas quando tomados isoladamente do resto do corpo.
Sabe-se que o SNAS atua durante os estados de alerta e exerce um papel
chave nas funções cardiovasculares e metabólicas, facilitando a perda de energia; é
particularmente ativo durante exercícios, frio e contextos de dor e participa de
processos imunes, principalmente em resposta ao estresse (ELENKOV, 2000;
ESLER, 2003; CROCKETT, 2011; BELLINGER, 2014). O principal mensageiro
químico do SNAS que atua sobre diferentes receptores adrenérgicos, a
noradrenalina (NOR), foi originalmente caracterizada pela sua contribuição relevante
na resposta orgânica de “luta e fuga”. A inativação da NOR ocorre por recaptação
pré-sináptica e por metabolização pela catecol-O-metiltransferase (COMT). A
medula da glândula adrenal, diferente dos terminais nervosos simpáticos póssinápticos, sintetiza principalmente adrenalina; a razão para esta diferença é a
presença da enzima feniletanolamina-N-metiltransferase (PNMT) na medula da
glândula adrenal, mas não nos neurônios adrenérgicos pós-ganglionares simpáticos.
A PNMT catalisa a conversão de NOR em adrenalina, uma etapa que, de modo
interessante, exige cortisol proveniente da região do cortical da glândula, que é
fornecido por um efluente venoso na junção córtico-medular da adrenal.
Para o SNAS exercer influência sobre as células do sistema imune, estas
devem expressar os receptores adrenérgicos que respondem às catecolaminas
liberadas pelos terminais pós-ganglionares das fibras nervosas simpáticas e pela
medula da adrenal. Depreeende-se, com isso, que a manutenção da homeostase
durante mudanças agudas ou crônicas do estado fisiológico inclui a modulação de
parâmetros imunes (ELENKOV et al., 2000).
De maneira geral, os receptores adrenérgicos podem ser divididos em dois
tipos principais, os receptores α-adrenérgicos e os β-adrenérgicos (BELLINGER,
2014), conforme ilustra a figura 3A. As vias de sinalização e os mecanismos de ação
dos receptores adrenérgicos são diferentes devido à associação desses receptores
com diferentes frações da proteína G. Os receptores α1-adrenérgicos estão
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associados com a fração Gq da proteína G (GTP binding protein) e ativam a
fosfolipase C. Já os receptores α2-adrenérgicos estão ligados à porção Gi da
proteína G regulando os canais de cálcio e potássio. Vários trabalhos utilizando
técnicas in vivo e in vitro, mostraram que o uso de antagonistas para receptores α2
inibe a liberação de NOR pelas fibras nervosas simpáticas (ELENKOV; VIZI, 1991).
Apesar da expressão de receptores α-adrenérgicos em células do sistema imune, os
receptores β2-adrenérgicos parecem ser os principais receptores atuantes nestas
células (ELENKOV, 2000). Os receptores β2-adrenérgicos são expressos em células
NK, células dendríticas, macrófagos, células T CD4 e CD8 e células B, entre outras
(ELENKOV, 2000; BELLINGER, 2014).
Conforme ilustram as figuras 3B e 3C, os receptores β2-adrenérgicos estão
associados à fração Gs da proteína G do complexo adenilato- ciclase e sua ativação
leva ao aumento intracelular de AMP cíclico com subsequente ativação da proteína
quinase A (PKA). Além disso, a ativação dos receptores β2-adrenérgicos pode levar
à formação de outros segundos mensageiros tais como proteínas quinase ativadas
por mitógenos (MAPK).
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Figura 3 - Representação dos receptores pré e pós-ganglionares do sistema nervoso simpático e
subtipos de receptores adrenérgicos em órgãos efetores (A) e a cascata de sinalização
intracelular antes e após a ativação do receptor β adrenérgico (B e C)

A)

B)
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C)

Fonte: (MARGATHO, R. O., 2015)

Caracteristicamente, os linfócitos apresentam duas respostas reconhecidas
após a administração de catecolaminas: uma resposta rápida (< 30 min), no qual
ocorre mobilização transitória de linfócitos, seguida por um aumento na migração de
granulócitos e decréscimo na contagem de linfócitos. Os mecanismos pelos quais as
catecolaminas

modulam

a

re-distribuição

de

linfócitos

ainda

não

estão

completamente estabelecidos. Um dos mecanismos possíveis seria que o SNAS
inervando a musculatura vascular lisa poderia regular o fluxo de sangue para
determinados órgãos, e, consequentemente, controlaria a passagem de linfócitos
para os órgãos (ELENKOV et al., 2000). Várias evidências na literatura indicam que
durante a resposta ao estresse ocorre um aumento nos níveis de catecolaminas
periféricas que resulta em inibição de vários parâmetros imunes e particularmente da
atividade de células NK (IRWIN, 1994). Não supreendentemente, o desbalanço nas
funções efetoras das células NK tem sido considerado um parâmetro confiável na
avaliação do impacto do estresse sobre a imunidade em um indivíduo (IRWIN, 1994;
ELENKOV, 2000).
Além disso, o aumento mais tardio na contagem de granulócitos,
principalmente de neutrófilos, parece estar relacionado com a estimulação de
adrenoceptores do tipo α e tais células são liberadas para a circulação a partir de
reservas principalmente da medula óssea (FREY, 1914; SCHEDLOWSKI et al.,
1996). Alguns trabalhos associaram a ativação de receptores β2 (por concentrações
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nanomolares de catecolaminas) com a supressão na quimiotaxia de neutrófilos
frente a vários tipos de fatores quimiotáxicos, inibição da fagocitose, liberação de
enzimas lisossomais e diminuição do burst oxidativo e da degranulação (HARVATH
et al., 1991; WEISS et al., 1996).

2.3

DAS CÉLULAS DA IMUNES AO SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO
SIMPÁTICO

As células imunes originam-se na medula óssea, daí algumas passam por
maturação e, posteriormente, migram para tecidos periféricos através da circulação
e do sistema linfático. O sistema imune inato é composto por um braço bioquímico,
caracterizado por peptídeos do sistema complemento e opsoninas e um braço
celular, no qual fazem parte células fagocíticas e células

natural killer

(SANSONETTI, 2000; WIESNER, 2010; FREEMAN, 2014).
Os granulócitos são leucócitos derivados da mesma linhagem de fagócitos
mononucleares e contém grânulos citoplasmáticos. Os neutrófilos, granulócitos que
saem da medula óssea em estágio maturado, são células fagocíticas com alta
mobilidade na corrente sanguínea, constituindo a primeira linha de defesa da
resposta imune inata. Tais células emitem pseudópodes que envolvem e degradam
bactérias por meio de grânulos citoplasmáticos. Neste processo são formados
vacúolos fagocíticos e enzimas líticas (peróxido e lisozima) que destroem os
microorganismos patogênicos (COHN et al., 1960). Em focos inflamatórios, os
neutrófilos constituem a primeira população de células a migrar para esta região
perpetuando a resposta imune por meio da secreção de citocinas TNF-α, IL-1β e IL12 e quimiocinas IL-8 e CCL2, as quais recrutam outros leucócitos (SCAPINI et al.,
2000). Por outro lado, em certos contextos, neutrófilos podem também contribuir
para danos relacionados à resposta inflamatória, assim como atuar em doenças
autoimunes tais como aterosclerose e diabetes (NATHAN, 2006; MOCSAI, 2013).
Dessa forma, sob condições fisiológicas, existe um mecanismo de regulação da
atividade de neutrófilos para que estes, além de proteger o organismo contra
patógenos, possam também protegê-lo de reações inflamatórias exacerbadas.
Estudos têm mostrado que o eixo HPA, de alguma forma, estaria envolvido nesta
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regulação; por exemplo, por meio de um de seus produtos finais, o cortisol, um
hormônio imunosupressor (CHARMANDARI, 2005).
O baço é o principal local de respostas imunes a antígenos provenientes do
sangue; porém esta noção, assim como aquela da importância deste órgão são
alvos de discussões relativamente recentes na literatura biomédica (ELENKOV,
2000). Na década de 1940, o pesquisador Von Euler conseguiu isolar a NOR do
baço de animais e demostrou ser ela o principal hormônio liberado pelo SNAS. Na
década seguinte, o baço foi considerado apenas um órgão “reservatório de sangue”,
e trabalhos relacionados a este órgão focavam principalmente a inervação
autonômica esplênica como sendo um meio de regulação da resistência vascular e
do fluxo de sangue ao órgão. Isto levou à ideia, neste período, de que as fibras
nervosas simpáticas aferentes do baço não tinham outra função que não regular o
fluxo sanguíneo.
A partir da década de 50, no entanto, uma outra função foi descrita para as
fibras nervosas aferentes simpáticas que inervam o baço; isto ficou evidente, quando
Frank e Doughterty (1955) demonstraram a capacidade que têm as catecolaminas
de afetar a redistribuição das células imunes por mudanças na afinidade destas aos
receptores presentes em vasos sanguíneos (adesão celular). Neste trabalho
pioneiro, os autores observaram um aumento significante na circulação sanguínea
de células classificadas como “stress-lymphocytes”, após 10 min da injeção
subcutânea de adrenalina. Tais células apresentavam morfologia de linfócitos;
porém, na atualidade sabe-se que isso ocorre por serem uma linhagem celular
relacionada à de linfócitos, contendo imensos grânulos, posteriormente classificadas
como células natural killer (NK).
Como demonstrado a seguir, o termo natural killer originou-se a partir do
isolamento destas células do sangue ou do baço e da observação da capacidade
que estas células tem de destruir células-alvo sem a necessidade de sensibilização
prévia. De maneira oposta, linfócitos T CD8+ requerem uma ativação prévia antes
de se diferenciar em linfócitos T citolíticos com capacidade de eliminar seus alvos
(MILSTEIN, 2011).
No entanto, a forma como estes “stress-lymphocytes” destroem seus alvos
ficou desconhecida durante muito tempo. A ação citolítica destas células foi descrita
de maneira pioneira nos trabalhos de Kiessling et al. (1975). Estes autores
observaram que camundongos sadios e não imunizados apresentavam células
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esplênicas com capacidade de combater células tumorais in vitro. Ainda em 1975, o
grupo de Herberman e colaboradores também publicou um estudo mostrando
presença de células com capacidade de eliminar tumores alogênicos e singênicos in
vitro (HERBERMAN, 1975).
O interesse na compreensão do papel detas células surgiu 10 anos depois,
quando Karre publicou um trabalho mostrando a capacidade que elas têm de
destruir células que não apresentavam ou apresentavam baixos níveis do complexo
de histocompatibilidade principal classe I (MHC-I) (LJUNGGREN; KARRE, 1985).
Estes autores verificaram que as células NK eram tolerantes a células autólogas
“normais”, porém conseguiam reconhecer e atacar células que expressavam baixos
níveis de MHC-I, a chamada teoria de reconhecimento pela ausência do próprio.
Sabe-se que a infecção das células do hospedeiro, especialmente por vírus, leva
frequentemente à expressão reduzida de moléculas de MHC-I e também que as
células NK seriam uma estratégia do organismo contra esta evasão viral.
Outros estudos foram publicados nos anos seguintes, confirmando a
existência de receptores inibitórios em células de camundongos (MASON et al.,
1995) e de humanos (COLONNA; SAMARIDIS, 1995). Mais tarde, mostrou-se quais
seriam os receptores ativadores nas células NK humanas (MORETTA et al., 2001).
Recentemente, observou-se que o repertório desses receptores controla funções
efetoras nas células NK, cuja função depende do equilíbrio dinâmico entre
receptores inibidores e de ativação expressos em sua superfície (SPITS et al.,
1998).
Em relação às funções das células NK, demonstrou-se ainda o papel bem
relevante que exercem no combate à células cancerosas ou infectadas por
patógenos intracelulares (LANIER, 2005). O estudo de Martin-Fontecha et al. (2004)
mostrou que as células NK desempenham importante papel na modulação da
resposta imune celular adaptativa através da liberação de citocinas, tais como IFN-γ,
fato observado durante a indução de uma resposta imune celular; isto é importante
para a polarização dos linfócitos T helper para um perfil Th1. Atualmente, as funções
descritas para as células NK incluem, também, seu papel regulador da inflamação
(VIVIER et al., 2008).
Neste contexto, uma vez que as células NK são passíveis da ação de
catecolaminas, mostrou-se que a presença de inervações catecolaminérgicas
localizadas em justaposição com células da imunidade inata e adquirida, isto é, a
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existência de verdadeiras conexões sinápticas com leucócitos individuais (FELTEN
et al., 1987). Frente a este conjunto de dados, ficou evidente que a resposta imune
podia ser “desbalanceada” por diversos fatores, dentre os quais infecções, estresse
e/ou estimulação do SNAS.
Em condições fisiológicas normais, as citocinas não atravessam a barreira
hematoencefálica (BHE) em quantidades significantes (ASHDOWN et al., 2006;
DUNN, 2006). Vale ressaltar que diversas regiões do cérebro, incluindo glia e
neurônios, expressam receptores para diferentes citocinas, dentre elas IL-1β, TNF-α
e IL-6 (YIRMIYA, 1999). Na literatura, diversos trabalhos têm relacionado a ruptura
da BHE a uma exposição a agentes infecciosos; dessa forma, permitem que
citocinas e células inflamatórias atuem no cérebro.

Exemplo disso são os

experimentos que mostram após um desafio com LPS na periferia, um aumento
progressivo nos níveis de TNF-α no cérebro, observando-se ainda que estas
alterações podem persistir por meses (THIBEAULT, 2001; RAGHAVENDRA, 2004;
SEMMLER, 2008). Neste desafio, mostrou-se, inclusive a ativação da microglia, a
principal célula imune do SNC (THIBEAULT, 2001). De maneira similar, resultados
de nosso grupo mostraram que a exposição pré-natal ao LPS agravou um quadro de
encefalomielite automine (EAE) na idade adulta; agravamento este associado ao
infiltrado de macrófagos no SNC (ZAGER; PALERMO-NETO, 2015). Neste trabalho,
a ativação imune materna durante a gestação predispôs a prole tanto a um perfil de
neuroinflamação, como também potencializou a resposta autoimune e as
manifestações clínicas da EAE (ZAGER; PALERMO-NETO, 2015).
Finalmente, e de maneira inovadora, vale lembrar que na atualidade alguns
trabalhos estão começando a relacionar alguns tipos de estresse a um perfil
neuroinflamatório, processos estes que estariam intimamente relacionados à gênese
do comportamento ansioso. Em um modelo de estresse psicológico (derrota social)
Reader et al. (2015) mostraram a associação entre exposições repetidas a um
agente estressor à ativação microglial (neuroinflamação). As regiões cerebrais
ativadas, evidentes pelo aumento de c-Fos foram córtex pré-frontal, região medial da
amígdala e núcleo paraventricular do hipotálamo, que estão implicadas nas
respostas de luta e fuga e ao medo e que são responsivas pela liberação de
catecolaminas pelo SNAS (ULRICH-LAI; HERMAN, 2009; KRUGERS, 2011;
HANKE, 2012). A figura 4 ilustra a interação entre os diferentes sistemas nervoso,
endócrino e imune em resposta ao estresse.
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Figura 4 - Esquema ilustrativo da interação entre o sistema nervoso, endócrino e imune

Fonte: (MARGATHO, R. O., 2015)
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2.4

CONVIVÊNCIA COM DOENTES

Uma quantidade enorme de dados foi recolhida a partir de relatos clínicos e
experimentais, constituindo prova inequívoca da relevância biológica do estresse
sobre interações neuroimunes na saúde e na doença (BARNARD et al., 1993;
NAVAIE-WALISER, 2002; PINQUART, 2003; GLOZMAN, 2004; BERTRAND, 2006;
SORRELL, 2007; JEONG, 2016). Estressores psicológicos, como isolamento social
ou presença de odores de predadores, bem como estressores físicos, tais como o
frio ou calor, evocam em animais de laboratório alterações fisiológicas que
perturbam a homeostase. Como se mostrou, em resposta a tais perturbações,
diversos mecanismos fisiológicos, tais como aqueles mediados pelo SNAS e pelo
eixo HPA, atuam para restaurar a homeostase (PALERMO-NETO et al., 2003;
BERNBERG et al., 2012). Sabe-se que diferentes tipos de estressores acarretam
diferentes respostas fisiológicas (KEENEY et al., 2006), por exemplo, estressores
agudos acarretam ativação mais proeminente do SNAS culminando com a liberação
de catecolaminas; já em situações de estresse crônico existe predominância do eixo
HPA que resulta na liberação de glicocorticóides (STAMP, 2001). Ora, se diferentes
agentes estressores crônicos normalmente suprimem a resposta imune, os agudos
estão associados à intensificação da mesma (DHABHAR et al., 2005).
Como já discutido, o estresse possui a capacidade de influenciar a
comunicação bidirecional entre SN e SI e, dessa forma, induzir efeitos, geralmente
negativos sobre a saúde e sobre o bem-estar do indivíduo, em especial quando
mantido por tempo prolongado. As interações sociais são fundamentais para que
ocorra o bem-estar, uma vez que em numerosas espécies de animais elas são um
relevante componente adaptativo; levam à escolha de um (a) parceiro (a) para
acasalamento ou ao estabelecimento de hierarquias sociais. Dentre as inúmeras
situações já descritas como capazes de atuar como agente estressor, o convívio e o
ato de cuidar de doentes crônicos são considerados como estressores psicossociais
potentes; há muito relatos de estudos sobre estresse empregando caregivers
(KIECOLT-GLASER et al., 1991; CASSIE; SANDERS, 2008; VELLONE, 2008;
CHEN, 2013).
De maneira geral, a convivência com doentes afeta principalmente familiares
ou pessoas próximas ao indivíduo doente, os chamados informal caregivers. Muitos
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destes caregivers não realizam esta atividade por escolha; muitas vezes, eles o
fazem por ser o doente um parente próximo. Ora, a atividade de cuidar de alguém
próximo poderia à primeira vista parecer um fato recompensador; mas se
considerarmos que para muitos isto exige dedicação exclusiva em relação ao doente
(monitorar alimentação, auxiliar no transporte, cuidar da medicação, da higiene
pessoal e da subsistência; conviver com manifestações de transtorno de humor, dor
e efeitos colaterais dos medicamentos) e por períodos de tempo relativamente
longos, o ato acaba por se tornar um evento altamente estressor. Em especial
quando o caregiver deixa de trabalhar para executar esta função o que acaba,
também, por complicar-se financeiramente. Wilson (1991) observou esposas de
maridos que recebiam quimioterapia; mostrou que ao final do tratamento, eram as
esposas destes pacientes que apresentavam sintomas como ansiedade, náusea e
vômito. São conhecidos casos das esposas de pacientes com Alzheimer que
faleceram antes de seus maridos (RICHARDSON, 2013).
Dessa forma, por envolver principalmente pacientes com câncer em estágios
avançados ou que apresentam distúrbios psiquiátricos ou degenerativos crônicos, a
assistência ao doente consiste em algo desafiador. Não surpreendentemente muitos
indivíduos se sentem despreparados para esta função e não raros são acometidos
de ansiedade, transtorno do sono, depressão e fadiga (WILSON, 1991; O’BRIEN,
1993; CORÀ, 2012; MOSHER, 2015 no prelo2). Além disso, tal atividade muitas
vezes resulta em um eventual isolamento (NAVAIE-WALISER, 2002), uma vez que
pode levar os indivíduos a interromperem suas atividades sociais e relacionamentos,
outro evento considerado como muito estressor por gerar situações de conflito:
cuidar do doente ou manter sua vida social?
Dados da literatura a partir de humanos indicam que vários fatores podem ser
relevantes para se definir o impacto destes efeitos no bem-estar; dentre eles, podese destacar a idade em que o evento é experimentado, o tipo de evento e
experiência prévia, a duração do evento e a presença de apoio social; outros fatores
interferentes são genética e gênero (VETTER, 1999; PINQUART, 2003; KIM, 2006;
2012; IWATA, 2015).

2

MOSHER, C. E.; ADAMS, R. N.; HELFT, P. R.; O’NEIL, B. H.; SHAHDA, S.; RATTRAY, N. A.;
CHAMPION, V. L. Family caregiving challenges in advanced colorectal cancer: patient and caregiver
perspectives. Support Care Cancer, 2015. (no prelo).
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A importância destes estudos com caregivers está associada ao aumento da
expectativa de vida da população, com o consequente aumento do número de
idosos diagnosticados com Alzheimer, demência e distúrbios correlatos ou da
prevalência de câncer na população (CONNELL, 2001; SMITH, 2009). Um dado
interessante levantado por Vitaliano (2003) consiste em associar o ato de cuidar do
doente e o comprometimento da saúde do caregiver. Para Sherwood et al. (2008),
na fase inicial de um estresse agudo, como no momento do diagnóstico de um
tumor maligno e na fase inicial do tratamento, as mudanças fisiológicas são
consideradas adaptativas (para o paciente e parentes de primeiro grau); no entanto,
respostas não-adaptativas e prejudiciais começam a aparecer, estando mais
relacionadas ao estresse contínuo advindo da progressão da doença, e de
tratamentos por longos períodos, que estariam associadas mais diretamente aos
sistemas cardiovascular e imune (WEITZNER, 2000; LUCINI, 2008; CORA, 2012;
TEIXEIRA et al., 2014). Exemplo disso são os vários estudos epidemiológicos
indicando um maior risco de problemas cardíacos e elevação da mortalidade em
caregivers hipertensos (VITALIANO, 1991; SHAW, 1999; MAUSBACH, 2010). É
interessante notar que respostas cardiovasculares podem variar de acordo com
parâmetros psicológicos, tais como mudanças de estados emocionais; sendo assim,
o sistema circulatório seria um importante indicador fisiológico de estresse,
relacionado ao SNAS (PARATI, 2012). Finalmente, inúmeros outros estudos
relacionaram especificamente o caregiving de pacientes com câncer com um maior
risco de desenvolvimento de doenças coronárias, metabólicas, autoimunes,
inflamatórias e psiquiátricas (VANDERWERKER et al., 2005; ROHLEDER et al.,
2009).
É aparentemente simples imaginar que seres humanos sejam capazes de
demonstrar empatia um pelo outro e, portanto, de responder a condições emocionais
com alterações de suas funções e saúde. No entanto, em relação aos animais, estas
extrapolações tornam-se muito difíceis; de fato, esta condição implicaria na
demonstração da existência de afetividade entre os animais em modelos
experimentais, o que é difícil, senão impossível. É difícil propor situações em que
animais

apresentem

alterações

fisiológico-comportamentais

causadas

por

estressores psicossociais como, por exemplo, em resposta à doença de um parceiro
ou do dono.
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Neste sentido, o trabalho de Palermo-Neto et al. (2003) nos ajuda a entender
o fato de que animais podem e reagem ao ambiente emocional em que se
encontram. Neste trabalho os autores descreveram que tanto animais que passavam
por um estresse físico (choques inescapáveis) como outros que observavam a
aplicação do choque (estresse psicológico), apresentaram aumento nos níveis de
corticosterona, diminuição da resistência ao TAE e alterações comportamentais
tanto no campo aberto, como no labirinto em cruz elevado. Depreende-se que
embora seja complicado assumirmos que roedores como camundongos possuam,
de fato, algo similar à empatia, é notório que estes animais são capazes de
perceber, de alguma forma, o estado emocional de um companheiro e de reagir a
ele.
Assim, diversos trabalhos de nosso grupo de pesquisa avaliaram os efeitos
intercorrentes da convivência com um parceiro portador da forma ascítica do tumor
de Ehrlich, partindo do princípio de que roedores são seres sociais que estabelecem
hierarquias,

escolhem

parceiros(as)

para

o

acasalamento

e

apresentam

comportamento social bem definido. Em nenhum momento, no entanto, se atribuiram
os efeitos observados à presença de empatia entre os camundongos.
No primeiro deles, Morgulis et al. (2004), constataram que camundongas
Swiss que conviviam com animais da mesma linhagem portadores do tumor ascítico
de Erlich (TAE) apresentaram uma menor resistência ao desenvolvimento deste
mesmo tumor quando desafiados após 11 dias de convívio. Ao analisarem o
comportamento dos animais submetidos a esta condição, mostraram aumento da
atividade locomotora, mas, surpreendentemente, não constataram alterações
significantes nos níveis de corticosterona circulante destes mesmos animais (ALVES
et al., 2010). Mais recentemente, mostrou-se em companheiros de coespecíficos
doentes, um aumento dos níveis plasmáticos de adrenalina e noradrenalina (ALVES;
PALERMO-NETO, 2014). Ao mesmo tempo mostrou-se mais uma vez a ausência de
alterações nos níveis plasmáticos de corticosterona. Este fato é interessante pois
classicamente situações ansiogênicas aumentam a produção de glicocorticóides. No
entanto, e curiosamente, concordam com os dados obtidos por Bartrop (1977) em
pessoas que perderam companheiros próximos.
Alves et al. (2005), em sequência, mostraram (a) uma diminuição nos níveis e
aumento do turnover hipotalâmico de noradrenalina (NOR); (b) uma diminuição do
burst oxidativo de neutrófilos após indução com miristato acetato de forbol (PMA) ou
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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 em camundongas que conviveram com conspecíficas
doentes em relação às do grupo controle (ALVES; PALERMO-NETO, 2007).
De relevância, observaram-se 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 na medula; 8) aumento de células tumorais em fase G1 e
redução daquelas em fase G2 do ciclo celular do tumor ascítico de Ehrlich (ALVES
et al., 2006).
Vale ressaltar que este modelo de estudo também foi feito em outra linhagem
de camundongos (C57BL/6) e para outro tipo de tumor (melanoma) inoculado no
animal doente. Da mesma forma, observaram-se alterações significantes nos
companheiros de animais doentes, dentre elas: 1) aumento da expressão de
moléculas co-estimulatórias CD80 e CD11c+ em células do baço; 2) alteração na
diferenciação das céulas da medula na presença de CM-CSF, IL-4 e LPS, in vitro,
resultando em uma menor porcentagem de células CD80+ in vitro, e 3)
desestabilização do organismo a uma hipersensibilização por ovoalbumina
(TOMIYOSHI et al., 2009).
Outros resultados com o mesmo modelo experimental em camundongos
mostraram que o contato físico e visual não foram relevantes para o aparecimento
das alterações induzidas pela convivência, mas sim os estímulos olfativos
provenientes do animal injetado com o tumor. De fato, a remoção destes estímulos
olfativos impediu o aparecimento das alterações induzidas pela convivência sobre o
burst oxidativo e fagocitose de neutrófilos, o crescimento tumoral, as alterações
comportamentais, os níveis plasmáticos de adrenalina e noradrenalina, e os níveis e
turnover hipotalâmico de noradrenalina (ALVES; PALERMO-NETO, 2010, 2012).
Em um modelo experimental que procurou mimetizar a patogenia da asma
alérgica, Hamasato e Palermo-Neto (2014) mostraram que camundongos que
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conviveram por 14 dias com parceiros doentes apresentaram aumento da resposta
alérgica pulmonar. Mostraram, especificamente: 1) aumento do número de
eosinófilos e neutrófilos no líquido bronco-alveolar (BAL) e diminuição da contagem
de células da medula óssea; 2) aumento dos níveis de IL-4 e IL-5 e diminuição dos
níveis de IL-10 e IFN-γ no sobrenadante de BAL; 3) aumento nos níveis de IgG1OVA e diminuição nos níveis de IgG2a-OVA no sangue periférico; 4) aumento na
expressão de L-selectina de granulócitos no BAL; 5) diminuição da reatividade
traqueal à metacolina in vitro e 6) aumento nos níveis de adrenalina e noradrenalina
plasmática.
Em um trabalho recente em nosso laboratório, foi feita a análise de citocinas
IFN-γ, TNF-α e IL-6 in vitro a partir de células do baço estimuladas com LPS obtidas
de camundongos Swiss que conviveram ou não com portadores do tumor ascítico de
Ehrlich (MACHADO; PALERMO-NETO, 2013). Os resultados mostraram que a
convivência de 11 dias diminuiu (p ≤ 0,05) em machos os níveis de TNF-α, IFN-γ e
IL-6 medida 24h e 48h após uma estimulação in vitro com LPS. Estes resultados
preliminares obtidos após a convivência de camundongos machos com um parceiro
doente sugerem que o evento ocorre também em machos e, ainda a ocorrência de
uma mudança no perfil de citocinas Th1/Th2 em direção ao perfil Th2, fato
comumente relatado em situações de estresse psicológico (MACHADO; PALERMONETO, 2013).
Analisando-se estes resultados em seu conjunto depreende-se que a
convivência com animais portadores do TAE produziu alterações comportamentais,
neuroquímicas e imunes em camundongos muito provavelmente desencadeadas
pela estimulação olfativa proveniente dos doentes (ALVES; PALERMO-NETO.,
2010; 2014). Substâncias liberadas em um contexto de estresse fornecem
informações relevantes sobre as condições fisiológicas de roedores (HAUSER et al.,
2008). De fato, camundongas exibem um interesse reduzido e evitam a urina e
outras secreções de machos infectados com endoparasitas, tais como protozoários,
nematóides e vírus influenza (KAVALIERS et al., 1993, 2005). Animais saudáveis
ao perceberem “pistas de odor” de animais infectados da mesma espécie e
imunologicamente desafiados por longos períodos procuram evitá-los (YAMAZAKI et
al., 2002). Observou-se que tumores produzem componentes orgânicos voláteis, que
são liberados para a atmosfera por meio da urina, suor e respiração (PHILLIPS et
al., 1999). De maneira surpreendente, a habilidade de detectar sinais de doença
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através de odores poderia inclusive ter reflexos na imunidade inata, por vezes
definida como behavioral immune system, uma vez que as células imunes se
tornariam rapidamente ativadas a fim de se antecipar para um possível contágio
(SUNDELIN et al., 2015).
Alves e Palermo-Neto (2014) utilizaram um teste de preferência empregando
um labirinto em T; neste teste, o animal doente ou saudável foi colocado na
extremidade lateral (A): zona do companheiro de gaiola; um animal saudável naïve
de mesma linhagem, sexo e idade foi posicionado na extremidade lateral oposta (B):
zona do animal estranho. Os animais que conviveram ou não com o doente
(companheiros de gaiola) foram posicionados na base do labirinto em T. Observouse que os camundongos parceiros do doente permaneceram menos tempo na zona
do companheiro doente, fato não observado com os companheiros de animais
saudáveis que preferiram posicionar-se próximos a seus parceiros de gaiola.
Neste mesmo trabalho e um teste de interação social, os animais que conviveram
com o doente apresentaram maiores níveis de interação social na presença de um
animal estranho. Dados opostos foram observados com os companheiros de animais
saudáveis. Em seu conjunto, estes dados levaram os autores a propor que os
companheiros dos animais doentes vivenciaram em suas gaiolas de moradia uma
situação

de

estresse

psicológico

gerado

pela

situação

de

conflito

que

experimentaram: a necessidade natural de manter relações sociais com o
companheiro de gaiola (aproximação) versus a tendência também natural de evitar
um animal doente (“evitação”). Situações como esta chamadas de “approach and
avoidance” são reconhecidamente estressoras (BAUMEISTER; LEARY, 1995).
Nesse sentido, e reforçando a hipótese, mostrou-se ainda neste trabalho, que a
convivência de um animal saudável com dois camundongos portadores de TAE
intensificou o decréscimo no burst oxidativo de neutrófilos quando comparados aos
que conviveram com apenas um portador de tumor. Neste experimento, se a
convivência fosse feita com um doente e com outro animal saudável, os efeitos
imunes observados em neutrófilos eram revertidos. Tais dados em seu conjunto
mostram, novamente, que pistas de odor do doente, por serem aversivas poderiam
ser responsáveis pelo estresse psicológico gerado no companheiro do doente
(ALVES; PALERMO-NETO, 2014).
Ainda neste trabalho, os autores propõem que as mudanças neuroimunes
observadas nos animais que conviveram com o doente e os efeitos do estresse
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psicológico inserido nesta condição estariam relacionados à ativação das vias
catecolaminérgicas no cérebro e do SNAS. Neste sentido, a citocina pró-inflamatória
IL-6 já foi associada com alterações comportamentais (ZORRILLA et al., 2001).
Alterações nos níveis de glicocorticóides e/ou de catecolaminas após um estressor
modificam a rede de citocinas (TORRES et al., 2005); citocinas são conhecidas por
modular a atividade das células imunes (BELLINGER, 2014). Assim, as alterações
imunes relatadas nos trabalhos do grupo após a coabitação com um parceiro doente
poderiam, em última análise, depender de mudanças induzidas pelas catecolaminas
na rede de citocinas. Desta forma, pareceu-nos relevante estudar mais
profundamente e dentro de uma perspectiva neuroimune o envolvimento do sistema
nervoso autônomo simpático com os efeitos desencadeados pela convivência com o
doente usando-se como ferramentas farmacológicas o propranolol (antagonista βadrenérgico) e o fármaco ICI-118,551 (antagonista β2-adrenérgico).
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3 OBJETIVOS

3.1

OBJETIVO GERAL

Estudar os efeitos do bloqueio de receptores β-adrenérgicos sobre parâmetros
de imunidade inata e de atividade do SNC em um modelo de estresse induzido em
camundongos pela coabitação com dois parceiros inoculados com tumor ascítico de
Ehrlich.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar os efeitos do bloqueio de receptores β-adrenérgicos com o propranolol e
com o ICI-118,551 sobre as alterações induzidas em camundongas pela convivência
com dois portadores do tumor ascítico de Ehrlich sobre:
- atividade geral em campo aberto;
- níveis de monoaminas e metabólitos no hipotálamo, bulbo olfatório e córtex
frontal;
- níveis de corticosterona séricos;
- peso relativo das adrenais;
- celularidade da medula óssea;
- porcentagem de células e perfil de ativação de células NK no sangue e no
baço;
- burst oxidativo e da fagocitose de neutrófilos.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1

ANIMAIS

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Neuroimunomodulação.
Foram utilizados camundongos adultos fêmeas da linhagem Swiss, com 7 a 9
semanas de idade, provenientes de proles obtidas no Biotério de Patologia da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo
(FMVZ-USP). Os animais foram utilizados conforme as normas e procedimentos
éticos relativos ao uso de animais de laboratório estabelecidos pelo Comitê de Ética
da FMVZ – USP (CEUA N° 8317270114).
Antes do início dos experimentos, os animais foram alojados por um período
mínimo de 7 dias, em gaiolas de propileno (28 x 17 x 12 cm) e em número máximo
de 3 animais por gaiola para adaptação às condições do biotério experimental. Estas
gaiolas foram acondicionadas em salas cuja temperatura ambiente (24 a 26º C) e
umidade (65 a 70 %) foram controladas por meio de aparelhos de ar condicionado,
ventilação e sistema de exaustão; a iluminação das salas é artificial e obedece a um
ciclo de claro-escuro de 12 horas, com início da fase clara às 7:00 horas. Os animais
foram alimentados com ração balanceada para roedores NUVILAB®. Ração e água
foram fornecidos ad libitum durante todos os experimentos.
Escolheram-se camundongas para os experimentos porque as fêmeas desta
espécie são menos agressivas que os machos, quando colocadas em grupos
(PALANZA, 2001). Neste sentido, a presença de comportamento agressivo e/ou de
lesões produzidas por encontros agonísticos poderiam representar variáveis
intercorrentes.
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4.2

FÁRMACOS, REAGENTES, CORANTES E SUBSTÂNCIAS BIOLÓGICAS

Os mais relevantes e dignos de destaque foram:
dL-Propranolol (Sigma ®, St Louis, MO, USA) – antagonista β-adrenérgico não
seletivo que foi diluído em solução de NaCl 0,9%. O bloqueio dos receptores βadrenérgicos foi feito pela administração de 20 mg/kg/dia por via i.p. (FERRAZ-DEPAULA et al., 2014).
ICI-118,551 (Tocris ®, Ellisville, MO, USA) – antagonista β2-adrenérgico específico
que foi diluído em solução de NaCl 0,9%. A administração de 15mg/kg do fármaco
foi feita 1x dia, por via i.p, conforme dados da literatura (RICE et al., 2001; CAO;
HUDSON; LAWRENCE, 2003).
CEPA de Staphylococcus aureus (SAPI) ATCC 25923 (DIFCO®) – Bactéria
marcada com iodeto de propídeo utilizada para desencadear o burst oxidativo de
neutrófilos e para avaliar a atividade fagocítica realizada por neutrófilos.
Iodeto de Propídio (PI) (Sigma®, St Louis, MO, USA) –utilizado na técnica de
citometria de fluxo, responsável pela emissão de fluorescência vermelha captada
pelo citômetro;
Diacetato 2’7’Diclorofluorescína (DCFH-DA/Molecular Probes, Eugene, OR,
USA) – responsável pela emissão de fluorescência verde após reações com
espécies reativas de oxigênio produzidas pelos neutrófilos. Este reagente foi
mantido congelado ( - 20 ° C), e protegido da luz, sendo dissolvido em PBS no
momento de uso;
PMA – Miristato-acetato de forbol – (Calbiochem®, San Diego, CA, USA) –
utilizado como estímulo para desencadear o burst oxidativo de neutrófilos.
EDTA (Sigma®, St Louis, MO, USA) – utilizado na técnica de fagocitose, na
concentração de 3mM, com o objetivo de interromper a reação de fagocitose após o
período de incubação das amostras;
Solução de NaCl 0,9% - solução utilizada para injeção nos animais dos grupos
controle ou na diluição dos fármacos empregados nos experimentos;
Heparina (Liquemine® – Roche, São Paulo, SP, Brasil) – anticoagulante utilizado
nas coletas de amostras de sangue;
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PBS (Phosphate-buffer saline, pH= 7,2-7,4) – solução utilizada nas técnicas de
burst oxidativo e fagocitose;
Azul de TRIPAN (MERCK, Darmstadt, Germany) a 0,1% - utilizado para corar as
células do baço e medula óssea, para realizar contagem e teste de viabilidade.

4.3

FORMAÇÃO DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS

A formação dos grupos foi feita a partir do “modelo de coabitação com um
parceiro doente” proposto em nossos laboratórios por Alves et al. (2005), com
adaptações; propomos inserir mais um animal doente por gaiola, conforme ilustra a
Figura 5, de modo a aumentar o fator estressante (ALVES; PALERMO-NETO,
2014).
Os camundongos foram pesados e separados em trios de acordo com o peso
corporal e deixados em coabitação durante 7 dias antes do início dos experimentos.
Após este período, os camundongos foram randomicamente divididos em dois
grupos iguais: controle e experimental. No grupo controle, um par de camundongos
de cada trio foi tratado intraperitonealmente (i.p) com 0,9% NaCl (1mL/kg); o outro
animal foi mantido sem manipulação e denominado CAS, companheiro dos animais
saudáveis. No grupo experimental, um par de camundongos de cada trio foi
inoculado com 5 x 106 células de tumor ascítico de Ehrlich (T.A.E) por via i.p.; o
outro camundongo do grupo, objeto deste estudo, foi mantido sem manipulação
sendo chamado de CAD, companheiro dos animais doentes.
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Figura 5 - Esquema ilustrativo do grupo experimental utilizado. O animal companheiro dos doentes
(CAD) é o objeto de estudo deste trabalho

Fonte: (MARGATHO, R. O., 2015)

O dia da injeção do tumor foi denominado ED1 (dia experimental 1) e a
convivência foi feita por 12 dias, sendo que entre ED6 a ED11 procedeu-se a um
tratamento dos camundongos CAS e CAD, conforme ilustrado na Figura 6. Desta
forma, em cada grupo os camundongos CHP ou CSP foram sub-divididos em outros
2 grupos: CAS+P (ou CAS+I) e CAD+P (ou CAD+I). Nos dias ED6 e ED11, os
camundongos dos grupos CAS e CAD foram injetados (i.p) diariamente com solução
salina NaCl 0,9% (1mL/kg/dia); os camundongos CAS+P/CAS+I e CAD+P/CAD+I
foram injetados (i.p) diariamente e no mesmo período com propranolol
(administração de 20 mg/kg/dia) ou ICI-118,551 (administração de 15 mg/kg/dia). No
ED12, foram feitas as análises comportamentais ou as coletas dos tecidos para os
estudos. Dados de nosso laboratório mostraram que no dia ED 12, os escores
atribuídos ao crescimento tumoral nos animais injetados com 5 x 10 6 células do
tumor ascítico de Ehrlich eram máximos: ausência de atividade, anorexia, presença
de pêlos arrepiados e um severo aumento do volume abdominal (ALVES;
PALERMO-NETO, 2012).
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Figura 6 - Esquema ilustrativo da formação dos grupos experimentais

Fonte: (MARGATHO, R. O., 2015)

4.4

OBTENÇÃO E MANUTENÇÃO DO TUMOR ASCÍTICO DE EHRLICH

Após eutanásia em câmara de CO2, é feita a 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 é centrifugada a 300 xg, por
5 minutos sendo ressuspensa por três vezes em PBS. É realizado então a contagem
e avaliação de viabilidade das células tumorais assim obtidas, usando-se para tal o
azul de Tripan (1:20) e empregando-se uma câmara de Neubauer. Para manutenção
“in vivo” do tumor no laboratório, 0,1 ml de fluído ascítico de um camundongo doador
é inoculado semanalmente em um camundongo receptor.
Foi padronizado para uso nos camundongos chamados “doentes” nos
experimentos deste trabalho um total de 1,25 x 10 7 células tumorais por ml de PBS,
com no mínimo de 90% de viabilidade. Foi inoculado 0,4 ml de uma suspensão de
células tumorais com essa concentração no peritônio de cada camundongo (5,0 x
106 células tumorais por animal).
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No periodo de 11 dias após a inoculação do tumor ascítico de Ehrlich (ED11),
os animais foram classificados em escores por sinais e sintomas, como se segue:
0 = predomínio de atividade, ausência de sinais e sintomas; 1 = predomínio de
atividades normais como alimentação e ausência de alterações de pelagem; 2 =
ativo, alimentação normal, pêlos arrepiados, e pequeno incremento no volume
abdominal; 3 = ativo, alimentação normal, pêlos arrepiados, incremento moderado
no volume abdominal; 4 = ausência de atividade, anorexia, dispneia, pêlos
arrepiados e incremento elevado no volume abdominal.

4.5

COLETA DE SANGUE

A coleta de sangue foi feita em tubos de polipropileno contendo heparina no ED12
de convivência e imediatamente após a decaptação.

4.6

COLETA DE CÉLULAS DA MEDULA ÓSSEA

Após a coleta do sangue o fêmur direito foi removido e as epífises cortadas
transversalmente. Uma agulha conectada a uma seringa plástica contendo 5 mL de
PBS foi inserida na medula femoral e as células foram lavadas e retiradas
fisicamente em tubos de polipropileno de 15 mL. As células foram lavadas e
ressuspensas em 1mL de PBS. O número total de células da medula óssea foi
quantificado em câmara de Neubauer empregando-se a coloração de Trypan (1:20).

4.7

PESO DA GLÂNDULA ADRENAL

Após pesagem e eutanásia, retiraram-se cirurgicamente dos animais as
glândulas adrenais direita e esquerda através da abertura da cavidade abdominal.
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As glândulas foram pesadas em balança de precisão para a análise do peso relativo
do órgão (Peso glândula adrenal/Peso total do animal).

4.8

CITÔMETRO DE FLUXO

O citômetro de fluxo (FACScalibur Becton Dickinson Immunocytometry System,
San Jose, CA, USA) acoplado a um computador (Machintosh Apple, CA, USA) foi
utilizado no presente trabalho para avaliar a atividade de neutrófilos sanguíneos e
para realizar a fenotipagem e avaliar a atividade de células NK sanguíneas e
esplênicas. Foram utilizados 10.000 eventos utilizando-se o software Cell Quest Pro
(Becton Dickinson Immunocytometry System, San Jose, CA, USA).

4.9

OBTENÇÃO DE NEUTRÓFILOS SANGUÍNEOS

O sangue foi coletado por decaptação (item 4.5) diretamente em tubos
eppendorfs de 1,5 mL contendo 10 μl de heparina, sendo colocados imediatamente
em banho de gelo. Foram utilizadas amostras sanguínes de 100 μl para análise do
burst oxidativo e da atividade fagocítica, conforme descrito por Hasui, Hirabayashi et
al. (1989). As subpopulações celulares foram reconhecidas por meio das
propriedades FSC (Forward Scatter) e SSC (Side Scatter) do aparelho que avalia o
tamanho e a complexidade celular. O comprimento de onda da fluorescência verde
do DCFH foi mensurado pelo detector FL1, enquanto que aquele do iodeto de
propídeo (PI) de fluorescência vermelha foi mensurado pelo detector FL2. Em
relação ao burst oxidativo, o estímulo com PMA foi utilizado como desencadeador do
burst; o DCFH é o responsável pela emissão de fluorescência verde após reagir com
espécies reativas de oxigênio produzidas pelos neutrófilos. A fagocitose foi estimada
pela intensidade média de fluorescência/célula emitida em neutrófilos pelo PI após a
fagocitose de bactérias SAPI marcadas com iodeto de propídio. A porcentagem de
fagocitose (porcentagem de neutrófilos que fagocitaram bactérias) foi calculada
através do número de neutrófilos fluorescentes divididos pelo número total destas
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células e multiplicado por 100. Por meio do aparelho FACScalibur foi analisada a
população de neutrófilos, excluindo-se as populações de linfócitos e monócitos, por
meio da seleção por gates. Em todos os experimentos o aparelho foi calibrado com
um tubo branco (sem estímulo) usado como controle (fluorescência basal) das
células a serem analisadas.

4.10 AVALIAÇÃO DE CÉLULAS NK SANGUÍNEAS E ESPLÊNICAS

A celularidade do baço foi determinada após a obtenção do peso total do baço e
por dissociação em meio RPMI ou PBS. A cápsula foi rompida mecanicamente
utilizando-se cell-strainer e com o auxílio do êmbolo de seringas; as células foram
colocadas em placas de cultura. Estas células foram mantidas em meio RPMI ou
PBS em banho de gelo, dentro de tubos falcons de 15 mL. Em seguida, procedeu-se
à lise de hemácias utilizando-se solução de lise ACK; posteriormente à centrifugação
(300 x g por 5 minutos), as células foram contadas utilizando-se uma câmara de
Neubauer. Na contagem foi realizado o teste de exclusão do azul de Trypan 1%,
sendo que apenas as amostras que apresentaram viabilidade maior que 95% foram
utilizadas para avaliação da celularidade do baço.
A partir desta contagem, as células foram marcadas com anticorpos conjugados
a fluorocromos para análise por citometria de fluxo. As células NK foram marcadas
com CD49b conjugado com APC, CD3 conjugado com FITC e NpK46 conjugado
com PE (BD PharMingen, San Jose, CA). Por fim, avaliou-se a população de células
NK por citometria selecionando por meio de um gate a população de linfócitos no
gráfico tamanho x granulosidade. A partir desta, selecionou-se as populações de
células NK (CD49b+CD3-NpK46+), conforme ilustra a figura 7. Estas células
também foram avaliadas quando à expressão da molécula ativadora CD69
conjugada com PerCP tendo-se medido a média de fluorescência emitida pelas
células do sangue e do baço de cada animal.
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Figura 7 - Esquema de seleção das células NK (CD3-CD49b+NKp46+) à partir do gate de linfócitos

Fonte: (MARGATHO, R. O., 2015)

4.11 DOSAGENS NEUROQUÍMICAS

Os animais foram submetidos à eutanásia por decaptação, sendo os cérebros
rapidamente retirados e dissecados sobre uma placa de petri rodeada por gelo seco,
formando-se assim, um micro-ambiente o mais frio possível. O córtex frontal, o
hipotálamo, o bulbo olfatório e o estriado foram coletados e mantidos em gelo seco
em um tempo máximo de 3 minutos, sendo posteriormente pesados e finalmente
mantidos em freezer -80°C.
Antes das dosagens os tecidos cerebrais foram homogeneizados por
sonicação (caneta sonicadora) com solução de ácido perclórico 0,1 M contendo
0,02% de Na2S2O5, EDTA dissódico; uma concentração conhecida de DHBA foi
utilizado, como padrão interno para as dosagens de monoaminas. O DHBA (3,4
diidroxibenzilamina) foi escolhido como padrão interno por apresentar as mesmas
características

físico-químicas

que

as

monoaminas

dosadas.

Após

a

homogeneização, as amostras de tecido foram mantidas em geladeira onde
permaneceram até o dia seguinte, sendo centrifugadas a 4000 x g por 30 minutos. O
sobrenadante foi transferido para frascos de vidro, sendo as amostras novamente
congeladas a -80°C, onde ficaram aguardando a leitura no aparelho.
As dosagens neuroquímicas foram realizadas a partir de método previamente
descrito e validado (FELICIO, 1996; SILVA

et al., 1998). Foi utilizado um
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cromatógrafo líquido de alta eficiência (HPLC) acoplado a um detector eletroquímico
(HPLC-ED; Shimadzu Modelo 6A). O HPLC-ED é composto de um recipiente injetor
(válvula) de 20l, bombas de fluxo A e B, um sistema controlador (monitoramento de
fluxo, pressão e temperatura), uma coluna cromatográfica medindo 150 x 4,6 mm,
diâmetro de partícula m (Shimpak – ODS C 18) com filtro de linha, um detector
eletroquímico e um integrador modulado Chromatopac. A técnica utilizada é a de
cromatografia em fase reserva com pareamento iônico. Esta técnica fundamenta-se
na cromatografia de partição ou absorção.
O limite de detecção do método foi igual a 10 ng/g e o limite de quantificação
igual a 20 ng/g de tecido cerebral para DA, DOPAC, HVA, 5-HT, 5-HIAA, NOR e
VMA.O equipamento foi padronizado diariamente, no início e ao término do trabalho,
usando-se para tal uma solução de trabalho de neurotransmissores ou de seus
metabólitos e PI (DHBA) em solução de ácido perclórico, 0,1M, contendo EDTA e
metabissulfito de sódio.

4.12 DOSAGEM DE CORTICOSTERONA SÉRICA

A quantificação da corticosterona sérica foi realizada por meio de um kit de
ELISA (DetectX®- Corticosterone Enzyme Immunoassay Kit- Arbor AssaysMichigan USA), sendo os procedimentos realizados conforme as instruções do
fabricante. O sangue colhido (item 4.5) foi centrifugado a 300 x g durante 10
minutos; o soro foi, em seguida, utilizado para a análise.

4.13 ANÁLISE COMPORTAMENTAL

a)

Sistema de observação computadorizada-EthoVision®
Para as análises comportamentais, foi utilizado o aparelho EthoVision ® (Noldus

Information Technology®, Leesburg, VA, USA) que consiste em um sistema de
rastreamento em vídeo, análise de movimento e reconhecimento comportamental. O
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sistema é composto pelo programa Etho Vision Pro-Color 2.3 e pelos itens de
“hardware”: câmera filmadora (CCD-Iris color Sony, New York, PA, USA), monitor de
vídeo (Sony, New York, PA, USA), computador (Pentium 133, 16 MB de memória
RAM, 1,2 gB de disco rígido) com placa de captura de vídeo (TARGA+Truevision,
2D NTSC), monitor SVGA, teclado e mouse, além de cabos e conectores.
b)

Rastreamento do animal e análise do movimento
Os animais foram individualmente colocados no centro de uma arena (40 cm

de diâmetro × 20 cm de altura) onde puderam explorar livremente; as sessões
tiveram 5 minutos de duração. As observações foram realizadas sempre no mesmo
período do dia (entre as 8 e 12 horas), intercalando-se os animais dos diferentes
grupos. O aparato foi limpo com uma solução de água/álcool (5%) antes de colocar
cada animal.
Os vídeos foram registrados com o auxílio de uma câmera montada
verticalmente e conectada a um computador localizado em local subjacente à sala
experimental. A partir das imagens recebidas pela câmera filmadora e digitalizadas
na placa de captura, o programa gera coordenadas (x e y) provenientes do centro de
gravidade do animal, em intervalos de tempo determinados. As coordenadas são
geradas pelo método de subtração-ideal para rastrear um animal branco em uma
arena escura, no qual o sistema subtrai a imagem de cada amostra dos pontos da
imagem de referência (imagem do campo aberto, vazio, isto é sem o animal, e
captada antes do experimento).
Nas análises a divisão da arena foi feita virtualmente em zonas central e
periférica de forma tal a permitir a avaliação da atividade locomotora em cada área,
a preferência manifestada pelos animais em cada zona. Para que o sistema
reconhecesse em qual zona do aparelho se encontra o animal, foi necessário fazer
uma representação gráfica do campo aberto. Assim, sobrepondo-se a imagem do
campo aberto vazio, no monitor de vídeo, ao canal de edição de imagem do
programa, foi possível desenhar o contorno e as subdivisões de cada arena. Antes
do início dos experimentos foi necessário configurar o limiar de ruído - diferença
mínima de intensidade entre o fundo (background) e o animal - a fim de ignorar
possíveis ruídos no sinal de vídeo durante o processamento subseqüente de
imagens. Esse ajuste depende da intensidade de iluminação da arena e é feito
automaticamente. A iluminação da sala durante as observações foi do tipo difusa,
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obtida colocando-se uma placa semi-opaca de acrílico branco abaixo da fonte
luminosa, a fim de espalhar a luz uniformemente em todas as direções e minimizar o
aparecimento de reflexos e sombras e minimizar o estresse do animal a ser
observado.
A arena foi limpa com um uma solução de água/álcool 5% antes de colocar os
animais para permitir a homogeinização de odores ambientais e evitar pistas
odoríferas dos animais previamente avaliados.

c)

Compilação e análise dos dados
Como indicativo da atividade no campo aberto foram registrados os seguintes

parâmetros em cada zona do aparelho (central e periférica): a) distância percorrida corresponde à distância gasta pelo animal no ato de entrar sucessivamente com as
quatro patas em uma das divisões (zonas) do piso da arena, locomovendo-se (cm).
b) velocidade média (cm/s) - corresponde à distância percorrida pelo animal por
unidade de tempo. c) tempo em movimento - quanto tempo em segundos, o animal
se movimenta no interior das zonas do campo aberto.

4.14 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados foram avaliados pelo teste de Bartlet para determinação da
homogeneidade das variâncias, ou seja, se eram paramétricos ou não paramétricos.
Os dados paramétricos foram analisados por meio da análise de variâncias
(ANOVA) de uma via seguida pelo teste de Tukey-Kramer de comparações
múltiplas, para avaliação dos contrastes. Os resultados não paramétricos foram
analisados pelo teste "U" de Mann-Whitney ou por Kruskal-Wallis seguido pelo teste
de Dunn de comparações múltiplas. Foram considerados significantes todas as
análises com p< 0,05. Todos os cálculos foram realizados utilizando-se o Software
estatístico GraphPad Prism® (versão 6.0 para Windows, San Diego Califórnia, EUA).
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5 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E RESULTADOS

Serão apresentados em cinco partes. Na parte 5.1 apresentam-se os efeitos
decorrentes do bloqueio dos receptores beta-adrenérgicos sobre parâmetros
comportamentais de camundongos que coabitaram ou não com parceiros doentes,
na parte 5.2 mostram-se os efeitos do ICI-118,551 sobre os parâmetros
comportamentais destes animais e as partes 5.3 e 5.4 trazem os efeitos do
propranolol e do ICI-118,551, respectivamente, sobre os níveis de monoaminas e de
seus metabólitos em estruturas cerebrais colhidas dos animais que coabitaram ou
não com parceiros doentes. Finalmente, a parte 6 mostra os efeitos decorrentes do
bloqueio

dos

receptores

beta-adrenérgicos

sobre

parâmetros

imunes

de

camundongos que coabitaram ou não com parceiros doentes.

5.1

EFEITOS

DO

PROPRANOLOL

SOBRE

PARÂMETROS

COMPORTAMENTAIS

Foram realizados dois experimentos:

5.1.1

Avaliação da atividade geral no campo aberto de animais no 12º dia de
convivência com coespecíficos saudáveis ou doentes

Conforme descrito no item 4.3 foram utilizados um total 120 camundongos que
constaram de 2 experimentos, os quais foram separados em trios de acordo com o
peso corporal, e subdivididos em quatro grupos: CAS e CAD; CAS+P e CAD+P. O
dia da injeção do tumor, denominado ED1 (dia experimental 1), entre ED6 a ED11 os
animais dos grupos CAS e CAD foram injetados (i.p) diariamente com solução salina
(1mL/kg) e aqueles dos grupos CAS+P e CAD+P também por via i.p e diariamente
com propranolol (20 mg/kg/dia), conforme ilustrado na Figura 6. No 12° dia de
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convivência os animais companheiros dos inoculados com salina (CAS e CAS+P) ou
tumor de Ehrlich (CAD e CAD+P) foram colocados individualmente no centro da
arena do campo aberto para registro da atividade locomotora nas zonas central e
periférica do campo aberto, como descrito no item 4.13.

5.1.1.2 Resultados

A Figura 8 mostra a trajetória dos animais dos diferentes grupos no campo
aberto. Conforme a Tabela 1 mostra e a Figura 9 ilustra não foram observadas
diferenças estatísticamente significantes em relação à distância percorrida pelos
animais dos diferentes grupos (p>0,05). Entretanto, conforme a Tabela 1 mostra e a
figura 9 ilustra houve um aumento na velocidade média de locomoção nos
coespecíficos que conviveram com o doente, em relação àqueles do grupo CAS;
este parâmetro comportamental foi revertido pelo uso do propranolol (F(3,35)=5,89;
p<0,05). Em relação ao tempo total de permanência na zona central do campo
aberto também observamos uma diminuição deste parâmetro nos animais CAD, em
relação àqueles do grupo CAS; este efeito foi revertido pelo propranolol
(F(3,35)=6.48; p<0,05).

Tabela 1 - Efeitos do propranolol (20mg/kg) sobre a atividade geral em campo aberto em animais que
conviveram ou não com coespecíficos doentes
GRUPOS
Parâmetros
CAS
CAS+P
CAD
CAD+P
Distância Percorrida (cm)
3022 ± 113.6 2976 ± 181.6
3452 ± 333.1
3324 ± 220.5
Velocidade Média (cm/s)
10.57 ± 0.23
10.54 ± 0.24
12.26 ± 0.37*/** 11.04 ± 0.26***
Tempo total na zona central 61.58 ± 1.99
71.08 ±3.51
51.63 ±1.50 */** 64.37 ±1.70 ***
Legenda: Os valores representam a média ± desvio padrão. Em relação à distância total percorrida e
velocidade média foi utilizado ANOVA de uma via seguida pelo teste de Tukey-Kramer de
comparações múltiplas e em relação ao tempo total na zona central foi analisado por
Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn de comparações múltiplas. *p<0,05 em relação
ao grupo CAS, **p<0,05 em relação ao grupo CAS+P e ***p<0,05 em relação ao grupo
CAD. n= 6-10 animais/grupo (2 experimentos). CAS = animais que conviveram com outros
injetados com salina e que foram tratados (CAS+P) ou não tratados (CAS) com
propranolol; CAD = animais que conviveram com outros inoculados com tumor de Ehrlich
e que foram tratados (CAD+P) ou não tratados (CAD) com propranolol.
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Figura 8 - Representação da trajetória dos animais dos diferentes grupos na arena do campo aberto
que foram submetidos ou não ao tratamento com propranolol (20mg/kg) e conviveram ou
não com coespecíficos doentes

Fonte: (MARGATHO, R. O., 2015)
Legenda: CAS = animais que conviveram com outros injetados com salina e que foram tratados
(CAS+P) ou não tratados (CAS) com propranolol; CAD = animais que conviveram com
outros inoculados com tumor de Ehrlich e que foram tratados (CAD+P) ou não tratados
(CAD) com propranolol.
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Figura 9 - Efeitos do propranolol (20mg/kg) sobre parâmetros comportamentais (A) Distância
percorrida, (B) Velocidade média e (C) Tempo gasto na zona central do campo aberto em
animais que conviveram ou não com coespecíficos doentes

A.

C.

Distância Percorrida (cm)

B.

Velocidade (cm/s)

Tempo Total na Zona Central (s)

Legenda: Os valores representam a média ± desvio padrão. Em relação à distância total percorrida e
velocidade média foi utilizado ANOVA de uma via seguida pelo teste de Tukey-Kramer de
comparações múltiplas e em relação ao tempo total na zona central foi analisado por
Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn de comparações múltiplas. *p<0,05 em relação
ao grupo CAS, **p<0,05 em relação ao grupo CAS+P e ***p<0,05 em relação ao grupo
CAD. n= 6-10 animais/grupo (2 experimentos). CAS = animais que conviveram com outros
injetados com salina e que foram tratados (CAS+P) ou não tratados (CAS) com
propranolol; CAD = animais que conviveram com outros inoculados com tumor de Ehrlich
e que foram tratados (CAD+P) ou não tratados (CAD) com propranolol.
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5.2

EFEITOS DO ICI-118,551 SOBRE PARÂMETROS COMPORTAMENTAIS

Foram realizados dois experimentos:

5.2.1

Avaliação da atividade geral no campo aberto de animais no 12º dia de
convivência com coespecíficos saudáveis ou doentes

Conforme descrito no item 4.3 foram utilizados um total 138 camundongos que
constaram de 2 experimentos, os quais foram separados em trios de acordo com o
peso corporal, e subdivididos em quatro grupos: CAS e CAD; CAS+I e CAD+I. O dia
da injeção do tumor, denominado ED1 (dia experimental 1), entre ED6 a ED11 os
animais dos grupos CAS e CAD foram injetados (i.p) diariamente com solução salina
(1mL/kg) e aqueles dos grupos CAS+I e CAD+I também por via i.p e diariamente
com ICI-118,551 (15 mg/kg/dia), conforme ilustrado na Figura 6. No 12° dia de
convivência os animais companheiros dos inoculados com salina (CAS e CAS+I) ou
tumor de Ehrlich (CAD e CAD+I) foram colocados individualmente no centro da
arena do campo aberto para registro da atividade locomotora nas zonas central e
periférica do campo aberto, como descrito no item 4.13.

5.2.1.1 Resultados

Conforme a Tabela 2 mostra e a Figura 10 ilustra não foram observadas
diferenças estatísticamente significantes em relação à distância percorrida
(F(3,37)=1,61; p>0,05) e no tempo total de permanência na zona central do campo
aberto pelos animais dos diferentes grupos (F(3,36)=1,79; p>0,05). Entretanto,
houve um aumento na velocidade média de locomoção nos coespecíficos que
conviveram com o doente, em relação àqueles do grupo CAS e CAS+I
(F(3,37)=4,18; p<0,05), porém este parâmetro comportamental foi revertido pelo uso
do ICI-118,551.

70
Tabela 2 - Efeitos do ICI-118,551 (15 mg/kg) sobre a atividade geral no campo aberto em animais que
conviveram ou não com coespecíficos doentes
GRUPOS
Parâmetros
CAS
CAS+I
CAD
CAD+I
Distância Percorrida (cm)
4090 ±188.3
3768 ± 402.1
4656 ± 329.9
3976 ± 258.2
Velocidade Média (cm/s)
14.9 ± 0.63
14.9 ± 0.60
17.6 ± 0.56 */** 15.23 ± 0.92
Tempo total na zona central
124.6 ± 8.82
128.5 ±8.62
107.1 ±4.80
110.7 ±8.00
Legenda: os valores representam a média ± desvio padrão. Em relação à distância total percorrida e
velocidade média foi utilizado ANOVA de uma via seguida pelo teste de Tukey-Kramer de
comparações múltiplas e em relação ao tempo total na zona central foi analisado por
Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn de comparações múltiplas. *p<0,05 em relação
ao grupo CAS e **p<0,05 em relação ao grupo CAS+I. CAS = animais que conviveram
com outros injetados com salina e que foram tratados (CAS+I) ou não tratados (CAS) com
ICI-118,551; CAD = animais que conviveram com outros inoculados com tumor de Ehrlich
e que foram tratados (CAD+I) ou não tratados (CAD) com ICI-118,551.
Figura 10 - Efeitos do ICI-118,551 (15 mg/kg) sobre parâmetros comportamentais (A) Distância
percorrida, (B) Velocidade média e (C) Tempo gasto na zona central do campo aberto em
animais que conviveram ou não com coespecíficos doentes

B.

C.

Distância Percorrida (cm)

B.

Velocidade (cm/s)

Tempo Total na Zona Central (s)

Legenda: os valores representam a média ± desvio padrão. Em relação à distância total percorrida e
velocidade média foi utilizado ANOVA de uma via seguida pelo teste de Tukey-Kramer de
comparações múltiplas e em relação ao tempo total na zona central foi analisado por
Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn de comparações múltiplas. *p<0,05 em relação
ao grupo CAS e **p<0,05 em relação ao grupo CAS+I. CAS = animais que conviveram com
outros injetados com salina e que foram tratados (CAS+I) ou não tratados (CAS) com ICI118,551; CAD = animais que conviveram com outros inoculados com tumor de Ehrlich e que
foram tratados (CAD+I) ou não tratados (CAD) com ICI-118,551.
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5.3

EFEITOS DO PROPRANOLOL SOBRE OS NÍVEIS DE MONOAMINAS E DE
SEUS METABÓLITOS EM ESTRUTURAS CEREBRAIS

Foram realizados dois experimentos:

5.3.1

Dosagem de monoaminas e de seus metabólitos no hipotálamo, bulbo
olfatório, córtex frontal no 12 dia de convivência com coespecíficos
saudáveis ou doentes

Foram realizadas duas replicações iguais e utilizando um total de 138
camundongos separados ao acaso em trios de acordo com o peso corporal,
conforme descrito no item 4.3. Os trios foram em sequência alocados em quatro
grupos CAS, CAD, CAS+P e CAD+P. O dia da injeção do tumor, denominado ED1
(dia experimental 1); entre ED6 a ED11 os animais dos grupos CAS e CAD foram
injetados (i.p) diariamente com solução salina (1mL/kg) e aqueles dos grupos
CAS+P e CAD+P também por via i.p e diariamente com propranolol (20 mg/kg),
conforme ilustrado na Figura 6. No 12 dia de convivência os animais companheiros
daqueles inoculados com salina (CAS e CAS+P) ou com tumor de Ehrlich (CAD e
CAD+P) foram submetidos à eutanásia por decaptação e suas estruturas cerebrais
foram coletadas, como descrito no item 4.11, para análise dos níveis de
monoaminas e de seus metabólitos; especificamente: noradrenalina (NOR) e o
metabólito ácido vanilmandélico (VMA); dopamina (DA) e os metabólitos ácido 3,4
diidroxifenilacético (DOPAC) e ácido 4 hidroxi 3-metil homovanílico (HVA);
serotonina (5HT) e o metabólito ácido 5-hidroxi 3-indolacético (5HIAA). Desta forma,
foi possível inferir os dados de turnover destes neurotransmissores nestes animais
conforme especificado no item 4.11.
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5.3.1.1 Resultados

Os níveis de monoaminas foram obtidos em duas replicações; dados obtidos
foram agrupados para análise estatística e interpretação. Os resultados obtidos
serão apresentados por estrutual cerebral, a saber: hipotálamo, córtex frontal e bulbo
olfatório.

5.3.2

Efeitos do propranolol sobre os níveis de noradrenalina e do metabólito
ácido vanilmandélico (VMA) no hipotálamo de animais no 12 dia de
convivência com coespecíficos saudáveis ou doentes

A Tabela 3 mostra e a Figura 11 ilustra os níveis de noradrenalina e do ácido
vanilmandélico (VMA) no hipotálamo. A análise estatística dos dados mostrou que os
animais do grupo CAD apresentaram redução nos níveis de noradrenalina, em
relação ao grupo CAS, e que o bloqueio com propranolol reverteu tais alterações
(F(3,32)=5,97; p<0,05). Os níveis do metabólito VMA, que estavam aumentados nos
animais do grupo CAD, em relação aos do grupo CAS, também foram revertidos
pelo propranolol (F(3,32)=7,06; p<0,05). Não houve diferença estatística no turnover
de noradrenalina no hipotálamo (F(3,32)=1,15; p>0,05). Análise adicional dos dados
mostra que o desvio-padrão das médias foi elevado no grupo de animais que
conviveram com os doentes (CAD) foi elevado.
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Tabela 3 - Efeitos do propranolol (20mg/kg) sobre os níveis de noradrenalina, de ácido vanilmandélico
(VMA) e sobre o turnover de noradrenalina no hipotálamo em animais que conviveram ou
não com coespecíficos doentes
Estrutura Cerebral - Hipotálamo
GRUPOS
Parâmetros
CAS
CAS+P
CAD
CAD+P
Noradrenalina
1270 ±25.40
1175 ±87.07
1028 ±19.16 *
1277 ±20.30 **
Ácido vanilmandélico
612.1 ±41.88
672.3 ± 30.59
932.3 ±120.8 *
496.8±44.17 **
VMA/NOR
0.56 ±0.02
0.50 ±0.04
0.99±0.46
0.44 ±0.08
Legenda: os valores constam de dois experimentos e estão representados em média ± desvio
padrão (n=8/grupo). ANOVA de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer foi utilizado
para avaliar o parâmetro VMA; o teste Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn foi
utilizado para avaliar os parâmetros NOR e VMA/NOR. * p<0,05 em relação ao grupo CHP
e ** p<0,05 em relação ao grupo CSP. CAS = animais que conviveram com outros
injetados com salina e que foram tratados (CAS+P) ou não tratados (CAS) com
6
propranolol; CAD = animais que conviveram com outros inoculados com 5 x 10 células de
tumor de Ehrlich e que foram tratados (CAD+P) ou não tratados (CAD) com propranolol.
Figura 11 - Efeitos do propranolol (20mg/kg) sobre os níveis de noradrenalina (A), VMA (B) e sobre o
turnover de noradrenalina (C) no hipotálamo em animais que conviveram ou não com
coespecíficos doentes
HIPOTÁLAMO

Legenda: os valores constam de dois experimentos e estão representados em média ± desvio
padrão (n=8/grupo). Anova de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer foi utilizado para
avaliar o parâmetro VMA; o teste Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn foi utilizado
para avaliar os parâmetros NOR e VMA/NOR. * p<0,05 em relação ao grupo CAS e **
p<0,05 em relação ao grupo CAD. CAS = animais que conviveram com outros injetados
com salina e que foram tratados (CAS+P) ou não tratados (CAS) com propranolol; CAD =
6
animais que conviveram com outros inoculados com 5 x 10 células de tumor de Ehrlich e
que foram tratados (CAD+P) ou não tratados (CAD) com propranolol.
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5.3.3

Efeitos do propranolol sobre os níveis de monoaminas e de seus
metabólitos no bulbo olfatório de animais no 12 dia de convivência
com coespecíficos saudáveis ou doentes

A Tabela 4 mostra e as Figuras 12 a 14 ilustram os níveis e o turnover de
dopamina, serotonina e noradrenalina assim como dos níveis de seus metabólitos no
bulbo olfatório. Os dados mostram que o tratamento com propranolol não modificou
os níveis de nenhuma das monoaminas; especificamente: dopamina (F(3,34)=0,48;
p>0,05), serotonina (F(3,32)=0,23; p>0,05) e noradrenalina (F(3,34)=0,19; p>0,05). A
análise estatística dos dados também não mostrou diferença nos níveis dos
metabólitos

DOPAC

(F(3,34)=0,60;

p>0,05),

HIAA

(F(3,34)=0,33;

p>0,05).

Entretanto, observamos um aumento no turnover de serotonina (F(3,33)=37,49;
p<0,05) e fato que não foi revertido pelo propranolol.
Tabela 4 - Efeitos do propranolol (20mg/kg) sobre os níveis de monoaminas e de seus metabólitos no
bulbo olfatório em animais que conviveram ou não com coespecíficos doentes
Estrutura Cerebral – Bulbo Olfatório
GRUPOS
Parâmetros
CAS
CAS+P
CAD
CAD+P
Dopamina (DA)
193.8 ±22.10
177.3 ±20.18
208.5 ±16.44
217.5±34.61
DOPAC
24.58 ±3.38
25.51 ±2.06
29.63 ±3.18
29.11 ±3.55
DOPAC/DA
0.14 ±0.02
0.13 ±0.02
0.15 ±0.02
0.15 ±0.02
Noradrenalina
315.4 ±15.85
292.8 ±30.35
327.2 ± 19.13
331.8 ± 63.60
VMA
2365 ±150.3
2170 ±30.44
2171 ±25.94
2074 ±103.9
Serotonina (5-HT) 2810 ±154.6
2413 ±310.5
2499 ±233.2
2587 ±475.1
HIAA
1336± 215
1391±197.7
1564 ±198.6
1557±168
HIAA/5-HT
0.43 ±0.02
0.39 ±0.02
0.75 ±0.02 */ **
0.74 ±0.04 */ **
Legenda: os valores constam de dois experimentos e estão representados em média ± desvio
padrão (n=8/grupo). Anova de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer foi utilizado para
avaliar os parâmetros NOR, HIAA, DA e DOPAC/DA; o teste Kruskal-Wallis seguido do
teste de Dunn foi utilizado para avaliar os parâmetros VMA, DOPAC, 5-HT e HIAA/5-HT.
*p<0,05 em relação ao grupo CAS e ** p<0,05 em relação ao grupo CAS+P. CAS =
animais que conviveram com outros injetados com salina e que foram tratados (CAS+P)
ou não tratados (CAS) com propranolol; CAD = animais que conviveram com outros
6
inoculados com 5 x 10 células de tumor de Ehrlich e que foram tratados (CAD+P) ou não
tratados (CAD) com propranolol.
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Figura 12 - Efeitos do propranolol (20mg/kg) sobre os níveis de dopamina (A), assim como do seu
metabólito DOPAC (B) e o turnover de DA (C) no bulbo olfatório de animais que
conviveram ou não com coespecíficos doentes
BULBO OLFATÓRIO

Legenda: os valores constam de dois experimentos e estão representados em média ± desvio
padrão (n= 8/grupo). Anova de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer foi utilizado
para avaliar os parâmetros DA e DOPAC/DA; o teste Kruskal-Wallis seguido do teste de
Dunn foi utilizado para avaliar o parâmetro DOPAC. CAS = animais que conviveram com
outros injetados com salina e que foram tratados (CAS+P) ou não tratados (CAS) com
6
propranolol; CAD = animais que conviveram com outros inoculados com 5 x 10 células de
tumor de Ehrlich e que foram tratados (CAD+P) ou não tratados (CAD) com propranolol.
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Figura 13 - Efeitos do propranolol (20mg/kg) sobre os níveis de serotonina (A), assim como do seu
metabólito HIAA (B) e o turnover de 5-HT (C) no bulbo olfatório em animais que
conviveram ou não com coespecíficos doentes
BULBO OLFATÓRIO

Legenda: os valores constam de dois experimentos e estão representados em média ± desvio
padrão (n= 8/grupo). Anova de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer foi utilizado
para avaliar o parâmetro HIAA; o teste Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn foi
utilizado para avaliar os parâmetros 5-HT e HIAA/5-HT. *p<0,05 em relação ao grupo CAS
e ** p<0,05 em relação ao grupo CAS+P. CAS = animais que conviveram com outros
injetados com salina e que foram tratados (CAS+P) ou não tratados (CAS) com
6
propranolol; CAD = animais que conviveram com outros inoculados com 5 x 10 células de
tumor de Ehrlich e que foram tratados (CAD+P) ou não tratados (CAD) com propranolol.
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Figura 14 - Efeitos do propranolol (20mg/kg) sobre os níveis de noradrenalina (A) assim como do seu
metabólito VMA (B) no bulbo olfatório em animais que conviveram ou não com
coespecíficos doentes
BULBO OLFATÓRIO

Legenda: os valores constam de dois experimentos e estão representados em média ± desvio
padrão (n=8/grupo). Anova de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer foi utilizado para
avaliar o parâmetro NOR; o teste Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn foi utilizado
para avaliar o parâmetro VMA. CAS = animais que conviveram com outros injetados com
salina e que foram tratados (CAS+P) ou não tratados (CAS) com propranolol; CAD =
6
animais que conviveram com outros inoculados com 5 x 10 células de tumor de Ehrlich e
que foram tratados (CAD+P) ou não tratados (CAD) com propranolol.

5.3.4

Efeitos do propranolol sobre os níveis de monoaminas e de seus
metabólitos no córtex frontal de animais no 12 dia de convivência com
coespecíficos saudáveis ou doentes

A Tabela 5 mostra e as Figuras 15 e 16 ilustram os níveis de dopamina e de
serotonina, assim como de seus metabólitos, no córtex frontal de animais que
conviveram ou não com coespecíficos doentes. A análise estatística dos dados não
mostrou diferenças estatísticas nos níveis de dopamina (F(3,35)=1,15; p>0,05) nem
de seus metabólitos DOPAC (F(3,17)=2.21; p>0,05) ou HVA (F(3,34)=0,87; p>0,05),
também o turnover de dopamina não foi estatísticamente diferente entre os grupos.
Os níveis de serotonina (F(3,37)=0,81; p>0,05) e o turnover de serotonina
(F(3,32)=0,65; p>0,05) também não foram alterados entre os animais dos diferentes
grupos.
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Tabela 5 - Efeitos do propranolol (20mg/kg) sobre os níveis de dopamina e de seus metabólitos
DOPAC e HVA e de serotonina e seu metabólito HIAA, assim como o turnover de DA e 5HT no córtex frontal de animais que conviveram ou não com coespecíficos doentes
Estrutura Cerebral – Córtex Frontal
GRUPOS
Parâmetros
CAS
CAS+P
CAD
CAD+P
Dopamina (DA)
33.06 ±7.37
48.19±10.69
29.09 ±7.98
51.70 ±9.07
DOPAC
31.63 ±6.16
18.12 ±3.95
21.76 ± 2.17
18.54± 2.97
DOPAC/DA
1.47±0.45
0.66 ±0.13
1.51 ±0.42
0.44 ±0.07
HVA
62.83±5.69
57.44 ±6.19
48.70 ±7.01
54.06 ±6.52
HVA/DA
4.19±1.68
2.41 ±0.72
3.31 ±1.28
1.54±0.42
5-HT
4933 ±380.2
5561 ±440.8
5219 ±364.5
5760 ±410.8
HIAA/5-HT
0.50 ±0.09
0.44 ±0.06
0.50 ±0.09
0.36 ±0.05
Legenda: os valores constam de dois experimentos e estão representados em média ± desvio padrão
(n=8/grupo). Anova de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer foi utilizado para avaliar
os parâmetros HIAA, DOPAC, HVA e DA; o teste Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn
foi utilizado para avaliar os parâmetros 5-HT, HVA/DA e HIAA/5-HT. CAS = animais que
conviveram com outros injetados com salina e que foram tratados (CAS+P) ou não
tratados (CAS) com propranolol; CAD = animais que conviveram com outros inoculados
6
com 5 x 10 células de tumor de Ehrlich e que foram tratados (CAD+P) ou não tratados
(CAD) com propranolol.
Figura 15 - Efeitos do propranolol (20mg/kg) sobre os níveis de dopamina (A), DOPAC (B) e HVA (C)
e sobre o turnover de dopamina (DOPAC/DA em D e HVA/DA em E) no córtex frontal em
animais que conviveram ou não com coespecíficos doentes
CÓRTEX FRONTAL

Legenda: os valores constam de dois experimentos e estão representados em média ± desvio padrão
(n=8/grupo). Anova de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer foi utilizado para avaliar
os parâmetros DOPAC e DA; o teste Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn foi utilizado
para avaliar o parâmetro HVA/DA. CAS = animais que conviveram com outros injetados com
salina e que foram tratados (CAS+P) ou não tratados (CAS) com propranolol; CAD =
6
animais que conviveram com outros inoculados com 5 x 10 células de tumor de Ehrlich e
que foram tratados (CAD+P) ou não tratados (CAD) com propranolol.
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Figura 16 - Efeitos do propranolol (20mg/kg) sobre os níveis de serotonina/5-HT (A) e sobre o
turnover de serotonina (B) no córtex frontal em animais que conviveram ou não com
coespecíficos doentes
CÓRTEX FRONTAL

Legenda: os valores constam de dois experimentos e estão representados em média ± desvio padrão
(n=8/grupo). O teste Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn foi utilizado para avaliar os
parâmetros 5-HT e HIAA/5-HT. CAS = animais que conviveram com outros injetados com
salina e que foram tratados (CAS+P) ou não tratados (CAS) com propranolol; CAD =
6
animais que conviveram com outros inoculados com 5 x 10 células de tumor de Ehrlich e
que foram tratados (CAD+P) ou não tratados (CAD) com propranolol.

5.4

EFEITOS DO ICI-118,551 SOBRE OS NÍVEIS DE MONOAMINAS E DE
SEUS METABÓLITOS EM ESTRUTURAS CEREBRAIS

Foram realizados dois experimentos:

5.4.1

Dosagem de monoaminas e de seus metabólitos no hipotálamo, bulbo
olfatório, córtex frontal e estriado no 12 dia de convivência com
coespecíficos saudáveis ou doentes

Foram realizadas duas replicações iguais e utilizando um total de 138
camundongos separados ao acaso em trios de acordo com o peso corporal,
conforme descrito no item 4.3. Os trios foram em sequência alocados em quatro
grupos CAS, CAD, CAS+I e CAD+I. O dia da injeção do tumor, denominado ED1 (dia
experimental 1); entre ED6 a ED11 os animais dos grupos CAS e CAD foram
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injetados (i.p) diariamente com solução salina (1mL/kg) e aqueles dos grupos CAS+I
e CAD+I também por via i.p e diariamente com ICI-118,551 (15 mg/kg), conforme
ilustrado na Figura 6. No 12 dia de convivência os animais companheiros daqueles
inoculados com salina (CAS e CAS+I) ou com tumor de Ehrlich (CAD e CAD+I)
foram submetidos à eutanásia por decaptação e suas estruturas cerebrais foram
coletadas, como descrito no item 4.11, para análise dos níveis de monoaminas e de
seus metabólitos; especificamente: noradrenalina (NOR); dopamina (DA) e os
metabólitos ácido 3,4 diidroxifenilacético (DOPAC) e ácido 4 hidroxi 3-metil
homovanílico (HVA); serotonina (5-HT) e o metabólito ácido 5-hidroxi 3-indolacético
(5HIAA). Desta forma, foi possível inferir os dados de

turnover destes

neurotransmissores nestes animais conforme especificado no item 4.11.

5.4.1.1 Resultados

Os níveis de monoaminas foram obtidos em duas replicações; dados obtidos
foram agrupados para análise estatística e interpretação. Os resultados obtidos
serão apresentados por estrutual cerebral, a saber: hipotálamo, córtex frontal e bulbo
olfatório.

5.4.2

Efeitos do ICI-118,551 sobre os níveis de noradrenalina no hipotálamo
de animais no 12 dia de convivência com coespecíficos saudáveis ou
doentes

A Tabela 6 mostra e a Figura 17 ilustra os níveis de noradrenalina no
hipotálamo. Não houve diferença estatística nos níveis de noradrenalina no
hipotálamo (F(3,32)=2,01; p>0,05).
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Tabela 6 - Efeitos do ICI-118,551 (15 mg/kg) sobre os níveis de noradrenalina no hipotálamo em
animais que conviveram ou não com coespecíficos doentes
Estrutura Cerebral - Hipotálamo
GRUPOS
Parâmetros
CAS
CAS+I
CAD
CAD+I
Noradrenalina
1568 ± 120.0
1472 ±111.5
1265 ±81.7
1228 ±125.9
Legenda: os valores constam de dois experimentos e estão representados em média ± desvio
padrão (n=4-8/grupo). ANOVA de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer foi utilizado
para avaliar o parâmetro NOR. CAS = animais que conviveram com outros injetados com
salina e que foram tratados (CAS+I) ou não tratados (CAS) com ICI-118,551; CAD =
6
animais que conviveram com outros inoculados com 5 x 10 células de tumor de Ehrlich e
que foram tratados (CAD+I) ou não tratados (CAD) com ICI-118,551.

Figura 17 - Efeitos do ICI-118,551 (15 mg/kg) sobre os níveis de noradrenalina no hipotálamo em
animais que conviveram ou não com coespecíficos doentes
HIPOTÁLAMO

Legenda: os valores constam de dois experimentos e estão representados em média ± desvio padrão
(n=4-8/grupo). Anova de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer foi utilizado para avaliar
o parâmetro NOR. CAS = animais que conviveram com outros injetados com salina e que
foram tratados (CAS+I) ou não tratados (CAS) com ICI-118,551; CAD = animais que
6
conviveram com outros inoculados com 5 x 10 células de tumor de Ehrlich e que foram
tratados (CAD+I) ou não tratados (CAD) com ICI-118,551.

5.4.3

Efeitos do ICI-118,551 sobre os níveis de monoaminas e de seus
metabólitos no bulbo olfatório de animais no 12 dia de convivência
com coespecíficos saudáveis ou doentes

A Tabela 7 mostra e as Figuras 18 a 20 ilustram os níveis e o turnover de
dopamina, serotonina e noradrenalina assim como dos níveis de seus metabólitos no
bulbo olfatório. Os dados mostram que o tratamento com ICI-118,551 não modificou
os níveis de nenhuma das monoaminas; especificamente: dopamina (F(3,17)=0,29;
p>0,05), serotonina (F(3,18)=2,09; p>0,05) e noradrenalina (F(3,17)=2,00; p>0,05). A
análise estatística dos dados também não mostrou diferença nos níveis dos
metabólitos DOPAC (F(3,19)=0,39; p>0,05), HIAA (F(3,18)=0,63; p>0,05), também o
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turnover de serotonina (F(3,31)=0,41; p>0,05) e no turnover de dopamina
(F(3,18)=1,01; p>0,05) não foi estatísticamente diferente entre os grupos.

Tabela 7 - Efeitos do ICI-118,551 (15mg/kg) sobre os níveis de dopamina, noradrenalina e serotonina,
assim como o metabólito da dopamina (DOPAC) e da serotonina (HIAA) e o turnover de 5HT e DA no bulbo olfatório de animais que conviveram ou não com coespecífico
Estrutura Cerebral – Bulbo Olfatório
GRUPOS
Parâmetros
CAS
CAS+I
CAD
CAD+I
Dopamina (DA)
246.5 ±20.69
237.5 ±39.37
253.0 ±12.26
221.2±30.04
DOPAC
90.54 ±9.33
97.30 ±24.50
77.70 ±8.42
96.24 ±14.40
DOPAC/DA
0.37 ±0.03
0.43 ±0.07
0.31 ±0.03
0.36 ±0.05
Noradrenalina
185.7 ±10.96
181.0 ±15.54
226.6 ± 14.16
202.3 ± 22.80
Serotonina (5-HT)
1364 ±134.60
1171 ±64.31
1321 ±53.16
1639 ±177.50
HIAA
267± 16.44
301.6±48.83
258.5 ±12.08
248.6±32.68
HIAA/5-HT
0.20 ±0.01
0.24 ±0.02
0.24 ±0.01
0.22 ±0.04
Legenda: os valores constam de dois experimentos e estão representados em média ± desvio padrão
(n=4-8/grupo). Anova de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer foi utilizado para
avaliar os parâmetros NOR, 5-HT, HIAA, DOPAC, DA e DOPAC/DA; o teste KruskalWallis seguido do teste de Dunn foi utilizado para avaliar o parâmetro HIAA/5-HT. CAS =
animais que conviveram com outros injetados com salina e que foram tratados (CAS+I) ou
não tratados (CAS) com ICI-118,551; CAD = animais que conviveram com outros
6
inoculados com 5 x 10 células de tumor de Ehrlich e que foram tratados (CAD+I) ou não
tratados (CAD) com ICI-118,551.
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Figura 18 Efeitos do ICI-118,551 (15mg/kg) sobre os níveis de dopamina (A), assim como do
seu metabólito DOPAC (B) e o turnover de DA (C) no bulbo olfatório de animais que
conviveram ou não com coespecíficos doentes
BULBO OLFATÓRIO

Legenda: os valores constam de dois experimentos e estão representados em média ± desvio padrão
(n=4-8/grupo). Anova de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer foi utilizado para avaliar
os parâmetros DA, DOPAC, e DOPAC/DA. CAS = animais que conviveram com outros
injetados com salina e que foram tratados (CAS+I) ou não tratados (CAS) com ICI-118,551;
6
CAD = animais que conviveram com outros inoculados com 5 x 10 células de tumor de
Ehrlich e que foram tratados (CAD+I) ou não tratados (CAD) com ICI-118,551.
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Figura 19 - Efeitos do ICI-118,551 (15mg/kg) sobre os níveis de serotonina (A), assim como do seu
metabólito HIAA (B) e o turnover de 5-HT (C) no bulbo olfatório em animais que
conviveram ou não com coespecíficos doentes
BULBO OLFATÓRIO

Legenda: os valores constam de dois experimentos e estão representados em média ± desvio padrão
(n= 4-8/grupo). Anova de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer foi utilizado para
avaliar os parâmetros 5-HT, HIAA e HIAA/5-HT. CAS = animais que conviveram com outros
injetados com salina e que foram tratados (CAS+I) ou não tratados (CAS) com ICI-118,551;
6
CAD = animais que conviveram com outros inoculados com 5 x 10 células de tumor de
Ehrlich e que foram tratados (CAD+I) ou não tratados (CAD) com ICI-118,551.
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Figura 20 - Efeitos do ICI-118,551 (15mg/kg) sobre os níveis de noradrenalina no bulbo olfatório em
animais que conviveram ou não com coespecíficos doentes
BULBO OLFATÓRIO

Legenda: os valores constam de dois experimentos e estão representados em média ± desvio padrão
(n=4-8/grupo). Anova de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer foi utilizado para avaliar
o parâmetro NOR; o teste Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn foi utilizado para avaliar
o parâmetro VMA. CAS = animais que conviveram com outros injetados com salina e que
foram tratados (CAS+I) ou não tratados (CAS) com ICI-118,551; CAD = animais que
6
conviveram com outros inoculados com 5 x 10 células de tumor de Ehrlich e que foram
tratados (CAD+I) ou não tratados (CAD) com ICI-118,551.

5.4.4

Efeitos do ICI-118,551 sobre os níveis de monoaminas e de seus
metabólitos no córtex frontal de animais no 12 dia de convivência com
coespecíficos saudáveis ou doentes

A Tabela 8 mostra e as Figuras 21 e 22 ilustram os níveis de dopamina e de
serotonina, assim como de seus metabólitos, no córtex frontal de animais que
conviveram ou não com coespecíficos doentes. A análise estatística dos dados não
mostrou diferenças estatísticas nos níveis de dopamina (F(3,16)=0,76; p>0,05) nem
de seus metabólitos DOPAC (F(3,15)=0,36; p>0,05) ou HVA (F(3,17)=0,75; p>0,05),
também o turnover de dopamina, isto é, DOPAC/DA (F(3,17)=1,11; p>0,05) ou
HVA/DA (F(3,33)=1,53; p>0,05), não foi estatísticamente diferente entre os grupos.
Os níveis de serotonina (F(3,16)=0,49; p>0,05), de HIAA (F(3,16)=1,61; p>0,05) e o
turnover de serotonina (F(3,16)=0,70; p>0,05) também não foram alterados entre os
animais dos diferentes grupos.
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Tabela 8 - Efeitos do ICI-118,551 (15mg/kg) sobre os níveis de dopamina e de seus metabólitos
DOPAC e HVA e de serotonina e seu metabólito HIAA, assim como o turnover de DA e 5HT no córtex frontal de animais que conviveram ou não com coespecíficos doentes
Estrutura Cerebral – Córtex Frontal
GRUPOS
Parâmetros
CAS
CAS+I
CAD
CAD+I
Dopamina (DA)
33.06 ±7.37
48.19±10.69
29.09 ±7.98
51.70 ±9.07
DOPAC
56.18 ±6.78
56.50 ±8.44
63.94 ± 7.06
64.86± 8.72
DOPAC/DA
1.38±0.11
1.03 ±0.16
1.04 ±0.19
1.13 ±0.20
HVA
121.8±34.07
79.85 ±33.18
78.60±38.35
59.38±16.0
HVA/DA
1.59±0.25
1.26 ±0.33
0.90 ±0.22
1.02±0.20
5-HT
2785 ±347.5
2681 ±472.4
2276 ±139.4
2625 ±281.2
HIAA
374.1 ±42.18
368.2 ±49.33
260.7 ±45.33
323.6±26.09
HIAA/5-HT
0.15 ±0.03
0.14 ±0.01
0.11 ±0.01
0.12 ±0.01
Legenda: os valores constam de dois experimentos e estão representados em média ± desvio padrão
(n=4-8/grupo). Anova de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer foi utilizado para
avaliar todos os parâmetros. CAS = animais que conviveram com outros injetados com
salina e que foram tratados (CAS+I) ou não tratados (CAS) com ICI-118,551; CAD =
6
animais que conviveram com outros inoculados com 5 x 10 células de tumor de Ehrlich e
que foram tratados (CAD+I) ou não tratados (CAD) com ICI-118,551.
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Figura 21 - Efeitos do ICI-118,551 (15mg/kg) sobre os níveis de dopamina (A), DOPAC (B) e HVA (C)
e sobre o turnover de dopamina (DOPAC/DA em D e HVA/DA em E) no córtex frontal em
animais que conviveram ou não com coespecíficos doentes
CÓRTEX FRONTAL

Legenda: os valores constam de dois experimentos e estão representados em média ± desvio padrão
(n=4-8/grupo). Anova de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer foi utilizado para avaliar
os parâmetros DOPAC e DA; o teste Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn foi utilizado
para avaliar o parâmetro HVA/DA. CAS = animais que conviveram com outros injetados com
salina e que foram tratados (CAS+I) ou não tratados (CAS) com ICI-118,551; CAD =
6
animais que conviveram com outros inoculados com 5 x 10 células de tumor de Ehrlich e
que foram tratados (CAD+I) ou não tratados (CAD) com ICI-118,551.
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Figura 22 - Efeitos do ICI-118,551 (15mg/kg) sobre os níveis de serotonina-5-HT (A), HIAA (B) e
sobre o turnover de serotonina (C) no córtex frontal em animais que conviveram ou não
com coespecíficos doentes
CÓRTEX FRONTAL

Legenda: os valores constam de dois experimentos e estão representados em média ± desvio padrão
(n=4-8/grupo). O teste Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn foi utilizado para avaliar os
parâmetros 5-HT e HIAA/5-HT. CAS = animais que conviveram com outros injetados com
salina e que foram tratados (CAS+I) ou não tratados (CAS) com ICI-118,551; CAD =
animais que conviveram com outros inoculados com 5 x 106 células de tumor de Ehrlich e
que foram tratados (CAD+I) ou não tratados (CAD) com ICI-118,551.

5.4.5

Efeitos do ICI-118,551 sobre os níveis de monoaminas e de seus
metabólitos no estriado de animais no 12 dia de convivência com
coespecíficos saudáveis ou doentes

A Tabela 9 mostra e a Figura 23 ilustra os níveis de dopamina e de seus
metabólitos (DOPAC e HVA) no corpo estriado de animais que conviveram ou não
com coespecíficos doentes. A análise estatística dos dados não mostrou diferenças
estatísticas nos níveis de dopamina (F(3,16)=0,28; p>0,05) nem de seus metabólitos
DOPAC (F(3,18)=0,41; p>0,05) ou HVA (F(3,18)=0,82; p>0,05), também o turnover
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de dopamina, isto é, DOPAC/DA (F(3,19)=1,21; p>0,05) ou HVA/DA (F(3,40)=3,86;
p>0,05), não foi estatísticamente diferente entre os grupos.

Tabela 9 - Efeitos do ICI-118,551 (15mg/kg) sobre os níveis de dopamina e de seus metabólitos
DOPAC e HVA no estriado de animais que conviveram ou não com coespecíficos doentes
Estrutura Cerebral – Estriado
GRUPOS
Parâmetros
CAS
CAS+I
CAD
CAD+I
Dopamina (DA)
8959±870.9
9077±633.7
8265 ±878.2
8016±1267
DOPAC
967.2±158.4
945.3 ±120.4
773.6 ± 102.3
843.1± 166.9
DOPAC/DA
0.11±0.008
0.10 ±0.006
0.09 ±0.005
0.09 ±0.007
HVA
1041±125.8
1065±72.5
878.2±79.9
864.5±132.5
HVA/DA
0.11±0.005
0.12 ±0.006
0.10 ±0.006
0.09±0.004
Legenda: os valores constam de dois experimentos e estão representados em média ± desvio padrão
(n=4-8/grupo). Anova de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer foi utilizado para
avaliar todos os parâmetros. CAS = animais que conviveram com outros injetados com
salina e que foram tratados (CAS+I) ou não tratados (CAS) com ICI-118,551; CAD =
6
animais que conviveram com outros inoculados com 5 x 10 células de tumor de Ehrlich e
que foram tratados (CAD+I) ou não tratados (CAD) com ICI-118,551.
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Figura 23 - Efeitos do ICI-118,551 (15mg/kg) sobre os níveis de dopamina (A), DOPAC (B) e HVA (C)
e sobre o turnover de dopamina (DOPAC/DA em D e HVA/DA em E) no estriado em
animais que conviveram ou não com coespecíficos doentes
ESTRIADO

Legenda: os valores constam de dois experimentos e estão representados em média ± desvio padrão
(n=4-8/grupo). Anova de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer foi utilizado para avaliar
todos os parâmetros. CAS = animais que conviveram com outros injetados com salina e que
foram tratados (CAS+I) ou não tratados (CAS) com ICI-118,551; CAD = animais que
6
conviveram com outros inoculados com 5 x 10 células de tumor de Ehrlich e que foram
tratados (CAD+I) ou não tratados (CAD) com ICI-118,551.
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6 EFEITOS DO BLOQUEIO DOS RECEPTORES ΒETA-ADRENÉRGICOS
SOBRE PARÂMETROS IMUNES

Na parte 6 foram realizados quatro experimentos:

6.1

EXPERIMENTO 1 - EFEITOS DO PROPRANOLOL SOBRE OS NÍVEIS
SÉRICOS DE CORTICOSTERONA, PESO RELATIVO DAS ADRENAIS E
CELULARIDADE DA MEDULA ÓSSEA DE ANIMAIS NO 12º DIA DE
CONVIVÊNCIA COM COESPECÍFICOS SAUDÁVEIS OU DOENTES

Foram utilizados 120 camundongos separados em trios de acordo com o peso
corporal, conforme descrito no item 4.3; estes animais foram alocados ao acaso em
quatro grupos: CAS e CAD; CAS+P e CAD+P. O dia da injeção do tumor foi
denominado ED1 (dia experimental 1), entre ED6 a ED11 os animais dos grupos CAS
e CAD foram injetados (i.p) diariamente com solução salina (1 mL/kg) e aqueles dos
grupos CAS+P e CAD+P também i.p e diariamente com propranolol (20mg/kg),
conforme ilustrado na Figura 6. No 12° dia de convivência coletaram-se amostras de
sangue dos animais companheiros dos inoculados com salina (CAS e CAS+P) ou
com células do tumor de Ehrlich (CAD e CAD+P) para a análise dos níveis séricos
de corticosterona, conforme descrito no item 4.12. Além disso, conforme descrito no
item 4.7, foram coletadas as adrenais para o cálculo do peso relativo e foi feita a
coleta da medula óssea para a contagem de células, conforme descrito no item 4.6.

6.1.1

Resultados

A Figura 24 ilustra os efeitos do propranolol sobre os níveis séricos de
corticosterona em animais que conviveram ou não com camundongos portadores do
tumor de Ehrlich durante 12 dias. Observa-se que em relação ao grupo controle,
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não se verificaram alterações significantes dos níveis hormonais dos animais dos
diferentes grupos (F(3,23)=0,22; p>0,05). Conforme ilustrado pela Figura 25, em
relação ao peso relativo das adrenais, também não se observaram alterações
significantes entre os grupos (F(3,18)=0,94; p> 0,05). De igual forma, e conforme
ilustra a Figura 26, a análise estatística dos dados não mostrou diferença no número
absoluto de células da medula óssea (F(3,19)=0,66; p> 0,05).

Figura 24 - Efeitos do propranolol (20 mg/kg) sobre os níveis de corticosterona sérica de animais que
conviveram ou não com coespecíficos doentes

Legenda: ANOVA de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer (p>0.05). Os valores são
representativos de média ± desvio-padrão; n=5-9 animais/grupo. CHP = animais que
conviveram com outros injetados com salina e que foram tratados (CAS+P) ou não tratados
(CAS) com propranolol; CAD = animais que conviveram com outros inoculados com tumor
de Ehrlich e que foram tratados (CAD+P) ou não tratados (CSP) com propranolol.

Figura 25 - Efeitos do propranolol (20 mg/kg) sobre o peso relativo das adrenais (em gramas) de
animais que conviveram ou não com coespecíficos doentes

Legenda: ANOVA de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer (p>0.05). Os valores são
representativos de média ± desvio-padrão; n=5-9 animais/grupo. CAS = animais que
conviveram com outros injetados com salina e que foram tratados (CAS+P) ou não tratados
(CAS) com propranolol; CAD = animais que conviveram com outros inoculados com tumor
de Ehrlich e que foram tratados (CAD+P) ou não tratados (CAD) com propranolol.
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Figura 26 - Efeitos do propranolol (20 mg/kg) sobre a celularidade da medula óssea de animais que
conviveram ou não com coespecíficos doentes

Legenda: ANOVA de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer (p>0.05). Os valores são
representativos de média ± desvio-padrão; n=5-9 animais/grupo. CAS = animais que
conviveram com outros injetados com salina e que foram tratados (CAS+P) ou não tratados
(CAD) com propranolol; CAD = animais que conviveram com outros inoculados com tumor
de Ehrlich e que foram tratados (CAD+P) ou não tratados (CAD) com propranolol.

6.2

EXPERIMENTO 2 - EFEITOS DO PROPRANOLOL SOBRE A POPULAÇÃO
DE CÉLULAS NK NO SANGUE E NO BAÇO DE ANIMAIS NO 12º DIA DE
CONVIVÊNCIA COM COESPECÍFICOS SAUDÁVEIS OU DOENTES

Foram utilizados 120 camundongos que foram separados em trios de acordo
com o peso corporal, conforme descrito no item 4.3. os animais foram alocados ao
acaso em quatro grupos: CAS e CAD; CAS+P e CAD+P. O dia da injeção do tumor
foi denominado ED1 (dia experimental 1) e entre ED6 a ED11 os animais dos grupos
CAS e CAD foram injetados (i.p) diariamente com solução salina (1mL/kg) e aqueles
dos grupos CAD+P e CAS+P também pela via i.p e diariamente com propranolol (20
mg/kg), conforme ilustrado na Figura 6. As amostras de sangue dos animais
companheiros dos inoculados com salina ou tumor de Ehrlich foram colhidas no
ED12 para avaliação das células NK sanguíneas, conforme descrito no item 4.10.
Em sequência coletou-se o baço para realização dos procedimentos descritos no
item 4.10 avaliando-se as células NK esplênicas.
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6.2.1

Resultados

A Tabela 10 mostra e a Figura 27 ilustra os efeitos do propranolol sobre a
porcentagem e o perfil de ativação de células natural killer (NK) no sangue e no
baço. Observamos que os animais que conviveram com companheiro doente
apresentaram uma redução na porcentagem de células NK no sangue e uma
reversão desta diminuição após o propranolol (F(3,27)= 9,04; p<0,05). Por outro
lado, observamos um aumento das células NK esplênicas no grupo de animais CAD,
ainda que não significante em relação ao grupo de animais CAS, com reversão
deste aumento pelo propranolol (F(3,40)=4,39; p=0,009).
Conforme a Tabela 10 mostra e a Figura 27 ilustra o perfil de ativação das
células NK do sangue não variou entre os animais dos diferentes grupos
(F(3,28)=0,69; p>0,05). Em relação às NK esplênicas, o perfil de ativação das
células NK do sangue também não variaram entre os animais dos grupos CAS e
CAD; apesar disso, os animais que conviveram com o doente apresentaram um
aumento estatisticamente significante no perfil de ativação da molécula CD69 em
relação aos do grupo CAS+P (F(3,32)=3,78; p<0,05).

Tabela 10 - Efeitos do propranolol (20mg/kg) sobre a porcentagem e o perfil de ativação de células
natural killer (NK) no sangue e no baço de animais que conviveram ou não com
coespecíficos doentes
GRUPOS
Parâmetros
CAS
CAS+P
CAD
CAD+P
% Céls NK - sangue
1.09 ±0.06
1.08 ± 0.21
0. 18 ±0.05 */**
0.93 ± 0.13 ***
% Céls NK - baço
1.09 ±0.04
1.23 ± 0.02
1.39 ±0.12
0.99 ± 0.04 ***
Céls NK + CD69+ sangue
32.20 ±1.30
31.61 ±1.32
36.54 ±3.32
31.64 ±0.77
Céls NK + CD69+ baço
26.61 ±0.36
25.78± 0.39
36.5 ± 4.15
23.19 ±1.35 ***
Legenda: Os valores são representativos de média ± desvio-padrão. Teste Kruskal-Wallis seguido
pelo teste de Dunn de comparações múltiplas para as análises da porcentagem de NK no
sangue e baço. *p<0,05 em relação ao grupo CAS, **p<0,05 em relação ao grupo CAS+P
e ***p<0,05 em relação ao grupo CAD. n= 7-10 animais/grupo (2 experimentos). CAS =
animais que conviveram com outros injetados com salina e que foram tratados (CAS+P)
ou não tratados (CAS) com propranolol; CAD = animais que conviveram com outros
inoculados com tumor de Ehrlich e que foram tratados (CAD+P) ou não tratados (CAD)
com propranolol.
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Figura 27 - Efeitos do propranolol (20mg/kg) sobre a porcentagem de células natural killer (NK) no
sangue e baço de animais que conviveram ou não com coespecíficos doentes

Legenda: Os valores são representativos de média ± desvio-padrão. Teste Kruskal-Wallis seguido
pelo teste de Dunn de comparações múltiplas para as análises de sangue e baço. *p<0,05
em relação ao grupo CAS, **p<0,05 em relação ao grupo CAS+P e ***p<0,05 em relação ao
grupo CSP. n=7-10 animais/grupo (2 experimentos). CAS = animais que conviveram com
outros injetados com salina e que foram tratados (CAS+P) ou não tratados (CAS) com
propranolol; CAD = animais que conviveram com outros inoculados com tumor de Ehrlich e
que foram tratados (CAD+P) ou não tratados (CAD) com propranolol.

Figura 28 - Efeitos do propranolol (20mg/kg) sobre o perfil de ativação de células natural killer (NK) no
sangue (A) e baço (B) de animais que conviveram ou não com coespecíficos doentes

Legenda: Os valores são representativos de média ± desvio-padrão da média de fluorescência. Para
amostras do baço e sangue foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis seguido pelo teste de
Dunn de comparações múltiplas. ***p<0,05 em relação ao grupo CAD; n=7-10
animais/grupo (2 experimentos). CAS = animais que conviveram com outros injetados com
salina e que foram tratados (CAS+P) ou não tratados (CAS) com propranolol; CAD =
animais que conviveram com outros inoculados com tumor de Ehrlich e que foram tratados
(CAD+P) ou não tratados (CAD) com propranolol.

6.3

EXPERIMENTO 3 - EFEITOS DO ICI-118,551 SOBRE A POPULAÇÃO DE
CÉLULAS NK NO SANGUE E NO BAÇO DE ANIMAIS NO 12º DIA DE
CONVIVÊNCIA COM COESPECÍFICOS SAUDÁVEIS OU DOENTES:

Foram utilizados 138 camundongos os quais foram separados ao acaso em
duplas de acordo com o peso corporal, conforme descrito no item 4.3. Estas duplas
de animais foram alocadas em quatro grupos: CAS, CAD, CAS+I e CAD+I. O dia da
injeção do tumor foi denominado ED1 (dia experimental 1) e entre ED6 a ED11 os
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animais dos grupos CAS e CAD foram injetados (i.p) diariamente com solução salina
(1mL/kg) e aqueles dos grupos CAS+I e CAD+I também pela via i.p e diariamente
com ICI-118,551 (15 mg/kg/dia), conforme ilustrado na Figura 6. No ED12, as
amostras de sangue dos animais companheiros dos inoculados com salina ou tumor
de Ehrlich foram coletadas para avaliação das células NK sanguíneas, conforme
descrito no item 4.10. Em referência os baços foram coletados para realização dos
procedimentos descritos no item 4.10 e avaliação das NK esplênicas.

6.3.1

Resultados

A Tabela 11 mostra e a Figuras 29 ilustra a porcentagem de células NK do
baço não variou entre os diferentes grupos de animais (F(3,32)=1,94; p>0,05).
Entretanto, houve diminuição na porcentagem de células NK do sangue de animais
que convivem com os doentes, em relação ao grupo de animais CAS
(F(3,21)=4.11;p<0,05) e, porém, a administração de ICI-118,551 não reverteu este
perfil. A tabela 11 mostra e a figura 30 ilustra que o perfil de ativação das células NK
do sangue não variou entre os diferentes grupos de animais (F(3,27)=1,31; p>0,05).
Entretanto, em relação às NK esplênicas, os animais que convivem com os doentes
apresentaram um aumento no perfil de ativação da molécula CD69, em relação ao
grupo de animais CAS; os dados também mostram que a administração de ICI118,551 reverteu este perfil (F(3,31)=7,5; p<0,05).
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Tabela 11 - Efeitos do fármaco ICI-118,551 (15mg/kg) sobre a porcentagem e o perfil de ativação de
células natural killer (NK) no sangue e baço de animais que conviveram ou não com
coespecíficos doentes
GRUPOS
Parâmetro
CAS
CAS+I
CAD
CAD+I
% Céls NK - sangue
11.28 ±0.93
6.87 ± 0.38
7.18 ±1.21 *
7.87 ± 0.91
% Céls NK - baço
6.91 ±0.33
6.60 ± 0.29
6.09 ±0.43
5.54 ± 0.71
Céls NK CD69+ sangue
54.94 ± 0.72
56.48± 1.00
58.95± 2.90
56.42 ±1.24
Céls NK CD69+ baço
4.77 ±0.14
4.74 ± 0.16
9.18 ±1.98 */**
3.94 ±0.32 ***
Legenda: os valores são representativos de média ± desvio-padrão. Para a porcentagem de células
NK no sague e baço e expressão da molécula CD69 no baço foi utilizado ANOVA de uma
via seguida pelo teste de Tukey-Kramer de comparações múltiplas e para expressão de
CD69 no sangue por Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn de comparações
múltiplas. *p<0,05 em relação ao grupo CAS, **p<0,05 em relação ao grupo CAS+I e
***p<0,05 em relação ao grupo CAD. n= 7-10 animais/grupo (2 experimentos). CAS =
animais que conviveram com outros injetados com salina e que foram tratados (CAS+P)
ou não tratados (CAS) com propranolol; CAD = animais que conviveram com outros
inoculados com tumor de Ehrlich e que foram tratados (CAD+P) ou não tratados (CAD)
com propranolol.

Figura 29 - Efeitos do ICI-118,551 (15 mg/kg) sobre a porcentagem de células natural killer (NK) no
sangue e baço de animais que conviveram ou não com coespecíficos doentes

Legenda: Os valores são representativos de média ± desvio-padrão. Teste Anova de uma via seguido
pelo teste de Kruskal-Wallis para as análises de sangue e baço. CAS = animais que conviveram com
outros injetados com salina e que foram tratados (CAS+I) ou não tratados (CAS) com ICI-118,551;
CAD = animais que conviveram com outros inoculados com tumor de Ehrlich e que foram tratados
(CAD+I) ou não tratados (CAD) com ICI-118,551.
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Figura 30 - Efeitos do fármaco ICI-118,551 (15mg/kg) sobre o perfil de ativação de células natural
killer (NK) no sangue (A) e baço (B) de animais que conviveram ou não com coespecíficos
doentes

Legenda: Os valores são representativos de média ± desvio-padrão. Para amostras do sangue e do
baço foi utilizado ANOVA de uma via seguida pelo teste de Tukey-Kramer de comparações múltiplas.
*p<0,05 em relação ao grupo CAS, **p<0,05 em relação ao grupo CAS+I e ***p<0,05 em relação ao
grupo CAD. n=7-10 animais/grupo (2 experimentos). CAS = animais que conviveram com outros
injetados com salina e que foram tratados (CAS+I) ou não tratados (CAS) com ICI-118,551; CAD =
animais que conviveram com outros inoculados com tumor de Ehrlich e que foram tratados (CAD+I)
ou não tratados (CAD) com ICI-118,551.

6.4

EXPERIMENTO 4 – EFEITOS DO PROPRANOLOL SOBRE O BURST
OXIDATIVO E SOBRE A ATIVIDADE FAGOCÍTICA DE NEUTRÓFILOS
SANGUÍNEOS NO 12º DIA DE CONVIVÊNCIA COM COESPECÍFICOS
SAUDÁVEIS OU DOENTES

Foram utilizados 120 camundongos os quais foram separados em trios de
acordo com o peso corporal, conforme descrito no item 4.3; os trios de animais
foram alocados em quatro grupos: CAS e CAD; CAS+P e CAD+P. O dia da injeção
do tumor, foi denominado ED1 (dia experimental 1), entre ED6 a ED11 os animais dos
grupos CAS e CAD foram injetados (i.p) diariamente com solução salina (1mL/kg) e
aqueles dos grupos CAS+P e CAD+P também por via i.p e diariamente com
propranolol (20 mg/kg/dia), conforme ilustrado na Figura 6. As amostras de sangue
dos animais companheiros dos inoculados com salina ou tumor de Ehrlich foram
colhidas no dia ED12, conforme descrito no item 4.5, para avaliação do burst
oxidativo e da atividade fagocítica de neutrófilos, conforme descrito no item 4.9.
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6.4.1

Resultados

A Tabela 12 mostra e as Figuras de 31 a 38 ilustram os efeitos produzidos
pela administração de propranolol (20mg/kg) sobre a atividade de neutrófilos
sanguíneos. A análise estatística dos dados não mostrou diferenças estatísticas em
relação ao burst oxidativo basal de neutrófilos induzido por DCFH (F(3,32)=0,69;
p>0,05), conforme a Tabela 12 mostra e a Figura 32 ilustra. Entretanto, conforme as
Figuras 34 a 36 ilustram, houve redução do burst oxidativo induzido por PMA
(F(3,29)=27,34; p<0,05) e SAPI (F(3,28)=7,85; p<0,05), respectivamente, em
animais que conviveram com os doentes, em relação ao grupo de animais CAS; no
entanto, também para este parâmetro não se observou reversão pelo uso do
propranolol (p>0,05). De maneira similar, conforme ilustra a Figura 38, a intensidade
com que neutrófilos fagocitam bactérias SAPI foi menor (F(3,27)=6,21; p<0,05) nos
animais que conviveram com os doentes em relação ao do grupo de animais CAS;
no entanto, não houve reversão deste parâmetro com o propranolol (p>0,05). Em
relação à porcentagem de bactérias fagocitadas por neutrófilos também não houve
quer alteração induzida pelo convívio com parceiros doentes assim como pelo
tratamento com o propranolol (p>0,05).

Tabela 12 - Efeitos do propranolol (20mg/kg) sobre parâmetros de burst oxidativo e de fagocitose de
neutrófilos sanguíneos em animais que conviveram ou não com coespecíficos doentes
GRUPOS
Parâmetros
CAS
CAS+P
CAD
CAD+P
DCFH
204.6 ±4.99
202.7 ± 15.47
184.0 ±10.14
189.6 ±13.28
Burst - PMA
778.0 ± 62.92
807.0± 69.09
411.2± 13.8*/**
520.8 ± 87.7 */**
Burst - S. aureus
716.2 ± 41.89
684.6± 56.43
408.0 ± 56.05*/**
587.0 ±59.46*/**
Intens de Fagoc
24.42.6 ±1.39
22.32 ± 1.45
18.37 ±1.22 *
18.98 ±0.80*
% de fagocitose
99.9 ± 0.04
99.3 ± 0.04
98.7 ± 0.04
99.1 ± 0.04
Legenda: os valores constam de dois experimentos e representam a intensidade média de
fluorescência (média ± desvio padrão) correspondente ao gate da população de
neutrófilos. Os parâmetros burst oxidativo induzido por SAPI, a porcentagem e a
intensidade de fagocitose foram analisados por ANOVA de uma via seguido do teste de
Tukey-Kramer; o burst oxidativo basal (DCFH) e aquele induzido por PMA foram
analisados por Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn de comparações múltiplas.
*p<0,05 em relação ao grupo CAS, **p<0,05 em relação ao grupo CAS+P. (n= 8/grupo).
CAS = animais que conviveram com outros injetados com salina e que foram tratados
(CAS+P) ou não tratados (CAS) com propranolol; CAD = animais que conviveram com
outros inoculados com tumor de Ehrlich e que foram tratados (CAD+P) ou não tratados
(CAD) com propranolol.
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Figura 31 - Burst oxidativo basal dos neutrófilos (DCFH)

Legenda: Burst Basal dos neutrófilos induzido por DCFH. As subpopulações celulares foram
reconhecidas por meio das propriedades FSC (Forward Scatter) e SSC (Side Scatter) do
aparelho que avalia o tamanho e a complexidade. A população de neutrófilos foi
selecionada a partir do dot-plot FSC-SSC e a intensidade de fluorescência emitida foi
avaliada através de um histograma. Posteriormente foi calculada a intensidade média de
fluorescência.

Figura 32 - Efeitos do propranolol (20mg/kg) sobre parâmetros de burst oxidativo basal de neutrófilos
(DCFH) a partir de amostras sanguíneas de animais que conviveram em relação aos
animais que não conviveram com coespecíficos doentes

Legenda: Os valores constam de dois experimentos e representam a intensidade média de
fluorescência (média ± desvio padrão), correspondente ao gate da população de
neutrófilos. Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn de comparações múltiplas. p>0,05
em relação a todos os grupos; n=8/grupo. CAS = animais que conviveram com outros
injetados com salina e que foram tratados (CAS+P) ou não tratados (CAS) com
6
propranolol; CAD = animais que conviveram com outros inoculados com 5 x 10 células de
tumor de Ehrlich e que foram tratados (CAD+P) ou não tratados (CAD) com propranolol.
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Figura 33 - Burst Oxidativo dos neutrófilos induzido por PMA

Legenda: Burst dos neutrófilos induzido por PMA. As subpopulações celulares foam reconhecidas
por meio das propriedades FSC (Forward Scatter) e SSC (Side Scatter) do aparelho que
avalia o tamanho e a complexidade. A população de neutrófilos foi selecionada a partir do
dot-plot FSC-SSC e a intensidade de fluorescência emitida foi avaliada através de um
histograma. Posteriormente foi calculada a intensidade média de fluorescência.

Figura 34 - Efeitos do propranolol (20mg/kg) sobre o burst oxidativo de neutrófilos induzido por PMA a
partir de amostras sanguíneas de animais que conviveram em relação aos animais que
não conviveram com coespecíficos doentes

Legenda: Os valores constam de dois experimentos e representam a intensidade média de
fluorescência (média ± desvio padrão), correspondente ao gate da população de
neutrófilos. Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn de comparações múltiplas. *p<0,05
em relação ao grupo CAS, **p<0,05 em relação ao grupo CAS+P; n=8/grupo. CAS =
animais que conviveram com outros injetados com salina e que foram tratados (CAS+P)
ou não tratados (CAS) com propranolol;CAD = animais que conviveram com outros
6
inoculados com 5 x 10 células de tumor de Ehrlich e que foram tratados (CAD+P) ou não
tratados (CAD) com propranolol.
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Figura 35 - Burst Oxidativo dos neutrófilos induzido por SAPI

Legenda: Burst oxidativo de neutrófilos induzido por SAPI. As subpopulações celulares foram
reconhecidas por meio das propriedades FSC (Forward Scatter) e SSC (Side Scatter) do
aparelho que avalia o tamanho e a complexidade. A população de neutrófilos foi
selecionada a partir do dot-plot FSC-SSC e a intensidade de fluorescência emitida foi
avaliada através de um histograma. Posteriormente foi calculada a intensidade média de
fluorescência.

Figura 36 - Efeitos do propranolol (20mg/kg) sobre o burst oxidativo induzido por SAPI a partir de
amostras sanguíneas de animais que conviveram em relação aos animais que não
conviveram com coespecíficos doentes

Legenda: Os valores constam de dois experimentos e representam a intensidade média de
fluorescência (média ± desvio padrão), correspondente ao gate da população de
neutrófilos. ANOVA de uma via seguido do teste de Tukey-Kramer. *p<0,05 em relação ao
grupo CHP, **p<0,05 em relação ao grupo CAS+P; n=8/grupo. CAS = animais que
conviveram com outros injetados com salina e que foram tratados (CAS+P) ou não
tratados (CAS) com propranolol; CAD = animais que conviveram com outros inoculados
6
com 5 x 10 células de tumor de Ehrlich e que foram tratados (CAD+P) ou não tratados
(CAD) com propranolol.
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Figura 37 - Porcentagem e Intensidade de Fagocitose de neutrófilos

Legenda: avaliação da porcentagem de neutrófilos que fagocitaram bactérias SAPI marcadas com PI
e da quantidade de bactérias fagocitadas por neutrófilos (intensidade de fagocitose)
através da média de fluorescência emitida. As subpopulações celulares foram
reconhecidas por meio das propriedades FSC (Forward Scatter) e SSC (Side Scatter) do
aparelho que avalia o tamanho e a complexidade. A população de neutrófilos foi
selecionada a partir do dot-plot FSC-SSC e a intensidade de fluorescência emitida foi
avaliada através de um histograma. Posteriormente foi calculada a intensidade média de
fluorescência.

Figura 38 - Efeitos do propranolol (20mg/kg) sobre a porcentagem (A) e a intensidade de fagocitose
(B) de neutrófilos a partir de amostras sanguíneas de animais que conviveram em relação
aos animais que não conviveram com coespecíficos doentes

Legenda: Os valores constam de dois experimentos e representam a intensidade média de
fluorescência (média ± desvio padrão), correspondente ao gate da população de
neutrófilos. Ambos parâmetros foram analisados por ANOVA de uma via seguido do teste
de Tukey-Kramer. *p<0,05 em relação ao grupo CAS; n=8/grupo. CAS = animais que
conviveram com outros injetados com salina e que foram tratados (CAS+P) ou não
tratados (CAS) com propranolol; CAD = animais que conviveram com outros inoculados
6
com 5 x 10 células de tumor de Ehrlich e que foram tratados (CAD+P) ou não tratados
(CAD) com propranolol.
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7 DISCUSSÃO

Os presentes resultados procuram responder à hipótese anteriormente
levantada pelos trabalhos do nosso grupo relativa ao mecanismo envolvido nos
efeitos induzidos em camundongos, pela convivência com um coespecífico portador
de um tumor ascítico de Ehrlich (TAE). Especificamente, se a ativação do Sistema
Nervoso Autônomo Simpático (SNAS) induzida pela convivência forçada com o
animal doente e a consequente liberação de catecolaminas estaria envolvida com
as alterações imunes e comportamentais relatadas (ALVES et al., 2006; ALVES;
VISMARI; PALERMO-NETO, 2007; ALVES; RIBEIRO; PALERMO-NETO, 2012).
Quer nos parecer que a resposta a esta questão seja, ao menos em parte, positiva.
De fato, observamos neste estudo que o bloqueio dos receptores beta-adrenérgicos
empregando-se “dl-propranolol” em animais que conviveram por 12 dias com outros
dois animais portadores do TAE: 1) reverteu o comportamento do “tipo-ansioso” dos
animais CAD, que voltaram a frequentar a zona central do campo aberto e reduziu a
velocidade média desses animais no mesmo aparato; 2) reverteu a diminuição dos
níveis de noradrenalina e aumentou aqueles do metabólito VMA no hipotálamo; 3)
modulou os efeitos da convivência sobre a porcentagem de células NK sanguíneas e
esplênicas; 4) diminuiu a expressão da molécula CD69 em células NK esplênicas.
Destaque-se, porém, que o tratamento com o propranolol não alterou nos
animais do grupo CAD: 1) o burst basal ou induzido por PMA ou por SAPI e a
fagocitose de neutrófilos; 2) o turnover hipotalâmico de noradrenalina; 3) os níveis
de monoaminas e de seus metabólitos no córtex frontal e no bulbo olfatório; 4) a
distância total percorrida no campo aberto; 5) a expressão da molécula CD69 em
células NK sanguíneas; 6) a contagem de células na medula óssea; 7) o peso
relativo das adrenais. O tratamento com o ICI-118,551, um bloqueador betaadrenérgico mais específico, alterou apenas a expressão da molécula CD69 em
células
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Vale ressaltar inicialmente, que realizamos o bloqueio dos receptores do tipo
beta-adrenérgicos, uma vez que estes receptores são aqueles em que se mostrou a
maior expressão em células do sistema imune. Optamos por injetar os bloqueadores
no final de tarde (18 horas), uma vez que os roedores têm aumento de atividade e
de interação social neste momento, isto é, próximo ao apagar das luzes do
biotério.O tratamento dos animais CAD com os beta-bloqueadores foi realizado do
6° e 11° dia de convivência com parceiros doentes; este período coincide com a
progressiva instalação das alterações comportamentais e físicas indicativas de
doença nos animais injetados com o tumor de Ehrlich em sua forma ascítica
(ALVES; PALERMO-NETO, 2014). De fato, observou-se que os sinais e sintomas
apresentados pelas camundongas injetadas i.p com células do tumor ascítico de
Ehrlich foram aumentando progressivamente do ED1 ao ED12, quando os valores
dos escores atribuídos às alterações observadas foram máximas, ou seja, iguais a 4.
Neste dia as coespecíficas (CAD e CAD+P) foram empregadas para as análises
comportamentais, bioquímicas e de imunidade inata (ED12).
Cabe, preliminarmente, uma breve discussão dos efeitos do propranolol e do
ICI-118,551. O dl-propranolol possui uma porção lipofílica que permite a ele
atravessar a barreira hematoencefálica (BHE); trata-se de um fármaco amplamente
utilizado por sua eficácia clínica reconhecida em receptores presentes em aferências
do SNAS, particularmente daquelas do sistema circulatório. Assim, vem sendo
usado para tratar hipertensão, doenças coronárias e arritmias cardíacas, entre
outras enfermidades (FREEMANTLE et al., 1999; PRIVIERO et al., 2006; WEBB et
al., 2011). Quando se usam bloqueadores beta-adrenérgicos no tratamento de
transtornos cardiovasculares, não são raras as observações de efeitos indesejáveis
por eles produzidos, dentre os quais destacam-se sonolência, alterações motoras e,
mais raramente, estados de confusão mental e alucinações (JEFFERSON, 1974;
ELGHOZI, 1979). Estes fenômenos desagradáveis mostram de maneira indiscutível
que os beta-bloqueadores não afetam somente a atividade autonômica periférica,
mas também aquelas ligadas ao SNC. Após a descoberta do propranolol no início da
década de 1960, Turner e Granville-Grossman (1965) sugeriram propriedades
ansiolíticas para esse fármaco ao buscar tratar a taquicardia decorrente do
hipertireoidismo. Em decorrência, surgiu o interesse pelo uso do propranolol em
psiquiatria para tratamento paliativo de transtornos de ansiedade (BECKER, 1976;
KATHOL, 1980; MEIBACH, 1987), sintomas de privação de narcóticos (GROSZ,
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1972), esquizofrenia (YORKSTON, 1974; POLI; PALERMO-NETO, 1984), autismo
(RATEY, 1987) e agressividade (FLEMINGER, 2006). Além disso, ele tem sido
também utilizado para melhorar a performance de indivíduos em situações
específicas de estresse e/ou ansiedade, tais como em oradores que precisam falar
em público (BRANTINGAN, 1982), em músicos antes de suas apresentações
(CLARK; AGRAS, 1991) e na diminuição da ansiedade de pacientes (DYCK;
CHUNG, 1991; MEALY, 1996) e na melhora da performance de médicos (ELMAN,
1998) previamente a processos cirúrgicos. Estudos de James e Savage (1984)
mostraram que a utilização do nadolol por músicos, um bloqueador beta-adrenérgico
que não atravessa a BHE, também foi eficaz na melhora de seus desempenhos.
Relevante comentar que muitas das manifestações mais penosas e
incapacitantes da ansiedade como os sintomas periféricos mediados pela atividade
simpática em receptores beta-adrenérgicos, como, por exemplo, taquicardia,
palpitações, tremores, diaforese, vertigens, hiperventilação, exaustão, e muitos
outros, podem ser antagonizados pelos beta-bloqueadores por bloquearem
receptores presentes em “órgãos-alvo” (MISHRIKI, 1983; SERLIN, 1983; POLI e
PALERMO-NETO, 1985; HUDSON, 1987; NACE, 1987). Além disso, já foi sugerido
que

o

dl-propranolol

apresenta

efeitos

depressores

centrais

em

(BAINBRIDGE; GREENWOOD, 1971). De fato, Bainbridge e Greenwood

animais
(1971)

mostraram que o dl-propranolol apresenta um aparente efeito “tranquilizante” tanto
em ratos condicionados a esperar por um choque elétrico como, também, em ratos
tornados hiper-reativos por lesões da área septal prosencefálica.
O fármaco ICI-118,551, um antagonista com elevada afinidade por receptores
do tipo beta2-adrenérgicos e que atravessa a BHE, tem seus primeiros relatos de
uso ligados à década de 1980 (BILSKI, 1980; O’DONNELL; WANSTELL, 1980). Em
modelos experimentais e em tecidos isolados, o fármaco mostrou propriedades
estabilizantes de membranas, similares àquelas do propranolol (BILSKI, 1983). Em
humanos, quando administrado em diferentes doses e por via oral, o ICI produz a
broncoconstrição (TATTERSFIELD, 1983) e, atenua a taquicardia observada em
estados de ansiedade (ARNOLD, 1982); ele também reduz o aumento da pressão
sistólica, o fluxo sanguíneo para as extremidades (antebraço) e os tremores
induzidos pelo agonista beta-adrenérgico isoproterenol (BILSKI, 1983; HARRY,
1988; ARNOLD, 1985). Em ratos, microinjeções de ICI-118,551 na região medial do
núcleo amigdalóide antes de sessões de estresse por restrição de movimentos
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induziu aumento da taquicardia observada nos animais, mas não afetou a pressão
sanguínea dos mesmos (FORTALEZA, 2012); curiosamente, microinjeções de
antagonistas β1-adrenérgicos nesta região induziram efeitos opostos.
Uma busca na literatura mostra que os estudos conduzidos sobre o uso dos betabloqueadores no tratamento da ansiedade, além de serem limitados em quantidade
(STEENEN, 2016), são heterogêneos quanto aos planejamentos e objetivos
analisados, tornando os julgamentos comparativos dos resultados obtidos uma
tarefa difícil e tênue (POLI e PALERMO-NETO, 1984). De qualquer forma, de acordo
com estes trabalhos, alterações observadas na atividade nervosa central induzidas
pelo propranolol ou por outros agentes antagonistas de receptores betaadrenérgicos podem ser explicadas, tentativamente, por meio de três mecanismos
diferentes.
O primeiro destes mecanismos sugere uma ação bloqueadora específica da
transmissão dos impulsos nervosos beta-adrenérgicos em vias adrenérgicas dentro
do SNC. Já se constatou, por meio de muitos ensaios com ligantes radioativos a
existência de receptores beta-adrenérgicos e de vias adrenérgicas dentro do SNC
(RAINBOW, 1984; RAMAN, 1996; JENSON, 2015). A existência de receptores do
tipo beta adrenérgicos que utilizam a NOR como neurotransmissor sugere um
mecanismo central específico, uma vez que a adrenalina periférica não atravessa a
BHE (VAN BOCKSTAELE, 1999; DELANEY, 2007). Alguns trabalhos também têm
evidenciado que o cérebro apresenta um mecanismo adaptativo e de defesa aos
efeitos do estresse; mostrou-se que a adaptação envolve, entre outros mecanismos,
diminuição da quantidade/densidade de receptores beta-adrenérgicos presentes em
regiões como hipotálamo, córtex e tronco cerebral; na periferia, em órgãos como
baço e coração (STONE, 1978; U’PRICHARD, 1980; TORDA, 1981; STONE,
PLATT, 1984).
Uma segunda hipótese sugere uma ação inespecífica e central independente
do bloqueio de beta-adrenoceptores em membranas de células nervosas; esta ação
está fundamentada em propriedades estabilizantes de membranas ou efeitos
semelhantes aos de anestésicos locais de intensidade moderada/forte exercida por
estes fármacos. Neste sentido, mostrou-se que isômeros de beta-bloqueadoras que
apresentam fraca capacidade de bloquear beta-adrenoceptores produzem efeitos
centrais evidentes tanto em animais como em seres humanos. De fato, alguns
isômeros de beta-bloqueadores, como o d-propranolol, que embora atravessem a
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BHE (YORKSTON, 1974), são praticamente desprovidos de atividade betabloqueadora; contudo, produzem efeitos centrais similares aos produzidos por
isômeros com propriedade bloqueadora. Segundo a literatura, isto é muito
provavelmente decorrência de uma ação semelhante à dos anestésicos locais de
intensidade moderada/forte relatada tanto em animais como em seres humanos
(BONN, 1971; BECKER, 1976).
Finalmente, uma terceira corrente de raciocínio pressupõe que os efeitos
centrais dos beta-bloqueadores sejam consequência de ações bloqueadoras
exercidas fora do SNC (BALON, 1990; CLARK, 1986; STEENEN, 2016). Lembra-se
que informações sobre alterações da atividade autônomica em órgãos da periferia
são transmitidas ao SNC por canais de retro-alimentação neuronais e/ou hormonais
dando lugar a modificações na atividade central. Existem algumas sugestões da
existência deste fluxo informativo centrípeto. Neste contexto, agentes betabloqueadores como o practolol, que penetra pouco no SNC (SCALLES;
COSGROVE,

1970;

BONN;

TURNER,

1972),

produziram

alterações

comportamentais tanto nos animais como em seres humanos (SPEISER;
WEINSTOCK, 1973). Assim, Bonvallet et al. (1954) e Koella et al. (1960) mostraram
que um aumento da pressão arterial exercida nos pressoceptores aórticos produziu
modificações da atividade eletroencefalográfica central. Pequenas variações nas
pressões de oxigênio e gás carbônico, devidas a modificações do ritmo e volume
respiratório, captadas por meio dos quimioceptores carotídeos e aórticos, também
produziram alterações na atividade elétrica central (HUGELIN et al., 1959). Outra
explicação para os efeitos centrais de fármacos deste grupo que não atravessam a
BHE seria a ocorrência de ações em algumas zonas, como a área postrema, que se
encontram fora da BHE (KOELLA; CZICMAN, 1966; ROTH et al., 1970). De fato, não
é de todo impossível que estruturas situadas fora da BHE incluam receptores betaadrenérgicos em sistemas neuronais conectados com regiões cerebrais intrabarreira
responsáveis, em última instância, pela regulação de algumas funções nervosas
(POLI e PALERMO-NETO, 1985).
Quer nos parecer, que os efeitos centrais dos beta-bloqueadores possam
decorrer de uma manifestação combinada destes três mecanismos. Assim, segundo
o tipo, a forma estereoisomérica do bloqueador, a dose, a via de administração e,
entre outros, o comportamento que se pretende estudar, um e outro destes
mecanismos tomaria papel preponderante originando o efeito central observado.
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Esta diversidade de mecanismos de ação justificaria a discrepância encontrada na
literatura para os efeitos comportamentais dos beta-bloqueadores e quiçá, os do
presente estudo. Seria, pois, simplista pretender discutir os resultados do presente
trabalho embasados em uma posição radical que implicasse apenas em um destes
mecanismos.
Como amplamente descrito por nosso grupo, mostrou-se que o ato de
conviver com parceiros portadores de um tumor ascítico de Ehrlich por 14 dias
desencadeia respostas características de um estresse crônico; mostrou-se, neste
sentido, ser o odor liberado pelo animal doente é o estímulo responsável pelas
alterações comportamentais, neuroquímicas e imunológicas observadas ( ALVES,
PALERMO-NETO, 2014). Especificamente, trabalhos anteriores do nosso grupo
observaram que os animais CAD apresentavam maior atividade locomotora na arena
do campo aberto e menor tempo gasto no centro do aparato; porém desta feita, não
observamos

alterações na distância total percorrida (ALVES, PALERMO-NETO,

2014). No presente estudo, empregando-se a convivência de um conspecífico com
dois camundongos injetados com o TAE observamos um aumento na velocidade de
locomoção dos animais do grupo CAD em relação aos animais do grupo CAS no
campo aberto e, embora velocidade corresponda a uma maior distância percorrida
em um mesmo tempo,

apenas uma tendência de aumento foi observada na

distância total percorrida pelos animais do grupo CAD em relação aos do grupo CAS
neste aparelho.

Conforme discutido anteriormente, os experimentos de Alves e Palermo-Neto
(2014) levaram os autores a propor que os companheiros dos animais doentes
vivenciam em suas gaiolas de moradia uma situação de estresse psicológico gerado
pela situação de conflito que experimentam. De fato, o companheiro saudável
encontrava-se em uma situação chamada de “aproximação x evitação” tida como
altamente estressante e ansiogênica, qual seja: aproximar-se e interagir com o
companheiro de gaiola (drive de interação social) ou deles se afastar pela presença
de odores aversivos. Em um destes experimentos, Alves e Palermo-Neto (2014)
utilizaram um teste de preferência empregando um labirinto em T; observaram que
os camundongos parceiros do coespecíficos doentes (CAD) permaneceram menos
tempo na zona do labirinto em que estava o companheiro doente, fato não
observado com os companheiros de animais saudáveis (CAS) que preferiram
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posicionar-se a maior parte do tempo próximos a seus parceiros de gaiola. Neste
mesmo trabalho, observou-se que no teste de interação social, os animais que
conviveram com os doentes (CAD) apresentaram maiores níveis de interação social
com um coespecífico estranho; mais uma vez, dados opostos foram observados com
os companheiros de animais saudáveis (CAS), monstrando que a convivência com o
doente produziu estresse psicológico, muito provavelmente gerado pela situação de
conflito a que foram forçados: a permanência inescapável na gaiola com um
coespecífico doente.
Como relatado anteriormente, não observamos alterações nos níveis séricos
de corticosterona das camundongas que coabitaram com dois animais doentes em
relação àquelas do grupo controle (MORGULIS et al., 2004; ALVES e PALERMONETO, 2006). Não observamos, também, alterações no peso das adrenais dos
animais dos grupos CAD e CAS. Neste sentido, como compreender e interpretar as
relevantes alterações comportamentais e imunológicas que mais uma vez foram
observadas neste experimento e que podem ser atribuídas ao estresse gerado pela
convivência?
O trabalho de MORGULIS (2004) e ALVES e PALERMO-NETO (2006)
oferece algumas pistas para a interpretação dos achados comportamentais agora
obtidos. Os autores analisaram o comportamento de camundongas que coabitaram
com coespecíficas portadoras do tumor de Ehrlich em duas situações experimentais
usualmente empregadas para inferir níveis de ansiedade: campo aberto e labirinto
em cruz elevado (LCE). Aumentos no número de entradas e/ou no tempo gasto por
roedores na exploração dos braços abertos do LCE indicam, comumente, a
presença de níveis reduzidos de ansiedade nos animais (LISTER, 1987; PELLOW et
al., 1985). Os resultados obtidos naquela ocasião mostraram que os animais do
grupo experimental (CAD) apresentaram um aumento do número de entradas nos
braços abertos do LCE sugerindo uma diminuição nos níveis de ansiedade dos
mesmos. No entanto, Morgulis (2004) analisando mais detalhadamente as
diferenças encontradas entre os animais dos grupos CAD e CAS no tempo gasto na
exploração dos braços abertos e no conjunto de dados registrados do LCE e, (2) na
locomoção nas zonas centrais e tigmotáxicas do campo aberto propuseram outra
interpretação para os dados comportamentais que registraram. Especificamente,
sugeriram que a condição de convivência com o doente tenha aumentado de tal
maneira a atividade locomotora dos animais que tornava-se impossível inferir os
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níveis de ansiedade dos mesmos dentro dos aparelhos (LISTER, 1991). Desta forma
e segundo Morgulis (2004) o aumento de atividade locomotora dos animais do grupo
experimental (CAD) em relação a CAS poderia estar mascarando alterações dos
níveis de ansiedade que pretendiam avaliar por meio do campo aberto ou do plus
maze.
Neste sentido, os trabalhos de ALVES e PALERMO-NETO (2006) mostram
que a administração de anfetamina (1 e 2 mg/kg), que de modo geral atua liberando
catecolaminas e inibindo sua metabolização (COSTA; FRUSSA-FILHO; FELICIO,
2001), produziu um aumento dose-dependente da atividade locomotora dos animais
CAD em relação aos CAS em um campo aberto, sugerindo este fato um
envolvimento das catecolaminas centrais com os achados. Mais especificamente,
sugeriu-se que a convivência com um animal doente tenha aumentado a atividade
catecolaminérgica central e, consequentemente, a atividade locomotora dos animais.
De fato, o trabalho sequencial de Alves e Palermo-Neto (2005) mostraram um
aumento nos níveis plasmáticos de adrenalina e noradrenalina e uma diminuição
dos níveis e aumento do turnover hipotalâmico de NOR nos animais do grupo CAD
em relação aos do grupo CAS, reforçando a hipótese que haviam feito.
Qualquer que seja o mecanismo de ação pretendido para explicar os efeitos
centrais do propranolol, diversos estudos conduzidos com o mesmo e com outros
antagonistas de receptores beta-adrenérgicos têm sido feitos considerando-se tanto
a hipermotilidade como o comportamento estereotipado induzido por anfetamina.
Assim, alguns autores relataram que o propranolol reduz a motilidade de
camundongos (ESTLER, 1971) e ratos (MANTEGAZZA, 1968), enquanto outros não
encontraram quaisquer alterações após o emprego de altas doses deste fármaco
(MIQUEL, 1969).
Nossos resultados, obtidos com companheiras de dois animais doentes, da
mesma forma que outros trabalhos do grupo mostraram aumento da velocidade e do
tempo gasto na zona central do campo aberto; no entanto, evidenciaram apenas
uma tendência de aumento na distância percorrida pelos animais do grupo CAD, em
relação aos animais do grupo CAS nesta arena. Seriam nossos resultados de
coabitação com dois parceiros com TAE decorrentes de um nível de estresse maior
que aquele observado em animais que conviveram apenas com um doente? Embora
plausível, uma vez que odores liberados pelos animais com o TAE foram
responsabilizados pelos efeitos neuroimunes observados (ALVES e PALERMO-
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NETO, 2014), não há como responder a esta questão considerando-se os resultados
deste trabalho.
De qualquer forma, os presentes achados experimentais permitem algumas
importantes análises sobre os efeitos dos beta-bloqueadores. Eles descartam, em
primeiro lugar, efeitos “per se”, isto é, próprios e diretos do propranolol e do ICI118,551 sobre a atividade locomotora dos animais no campo aberto; de fato, não
observamos diferenças estatísticas entre os dados dos grupos CAS e CAS+P e
aqueles dos grupos CAS e CAS+I. No entanto, o bloqueio dos receptores βadrenérgicos com o uso do propranolol diminuiu a velocidade e o tempo total gasto
pelos animais CAD+P na região central do campo aberto, em relação aos animais
CAD. Embora algumas tendências de reversão tenham sido observadas, o bloqueio
dos receptores β2-adrenérgicos, pelo uso do ICI-118,551 não alterou de forma
significante quaisquer dos parâmetros comportamentais medidos nos animais do
grupo CAD+I em relação a CAD. Assim, quer nos parecer seja viável inferir uma
participação catecolaminérgica em nossos resultados, via estimulação betaadrenérgica, mas não via beta2-adrenérgica específica; alternativamente, o
propranolol poderia estar atuando como estabilizante de membranas ou reduzindo
inputs ansiogênicos mediados pelo SNAS e gerados da periferia para o SNC.
Resultados

semelhantes

aos

nossos

foram

obtidos

por

Hanke

e

colaboradores (2012), em um contexto experimental diferente. Usando um modelo
de derrota social, estes autores mostraram que animais submissos e submetidos a
sessões de convivência com animal intruso agressivo por 2 horas ao longo de 6 dias
apresentavam aumento nos níveis de adrenalina e noradrenalina no plasma e no
baço; aumento da latência para entrar e diminuição da permanência na região
central do campo aberto. Esses animais submissos apresentaram, além disso,
aumento nos níveis de corticosterona séricos. De maneira interessante, quando tais
animais submissos foram pré-tratados diariamente e 30 minutos antes de cada
sessão com propranolol (10 mg/kg), tanto os níveis plasmáticos de catecolaminas,
como os parâmetros comportamentais foram revertidos, mas não alterou os níveis
de corticosterona séricos. Vale ressaltar mais uma vez que a convivência com
parceiros doentes não altera os níveis de corticosterona, mesmo quando dosada ao
longo de 14 dias de convivência ( ALVES, PALERMO-NETO, 2014).
Em outro contexto, mostrou-se que o comportamento exploratório de ratos e
camundongos isolados por 6 a 8 semanas e observados em um campo aberto era
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maior que aq uele de animais agrupados e observados de modo análogo (FAGGIN,
1982; WEINSTOCK, 1974). Neste aspecto, o uso do propranolol (isômeros “d” e
“dl”), em doses baixas, reduziu a hipermotilidade e as frequências de levantar e de
farejar de ratos isolados, sem contudo afetar estes comportamentos nos animais
mantidos agrupados. Somente uma dose alta de propranolol (20mg/kg) foi capaz de
reduzir o comportamento exploratório nestes últimos animais (WEINSTOCK, 1974).
Em outro trabalho, estes autores mostraram que o pré-tratamento de ratos tanto com
dl-propranolol como com d-propranolol produziu diminuição de hipermotilidade
induzida por dl-anfetamina. A este respeito, já foi demonstrado que o dl-, d- e lpropranolol nas doses de 10 a 40 mg/kg foram capazes de antagonizar a
hiperatividade induzida em ratos pela dopamina, injetada bilateralmente no núcleo
accumbens (COSTALL, 1977). Neste particular, o efeito do d-propranolol foi mais
marcante. Além do mais, a redução da hiperatividade registrada para o dl-, d-, e em
menor extensão para o l-propranolol, administrados

na dose de 40mg/kg,

acompanhou-se de intensa sedação e hipotonia muscular que retardavam a
resposta dos animais à estímulos externos (COSTALL, 1977).
Algumas evidências indicam que grandes doses de propranolol são capazes
de modular a atividade de neurônios dopaminérgicos no SNC, especificamente no
sistema límbico (CHANG, 2013; AONO, 2013). Trabalhos têm demonstrado efeitos
modulatórios de adrenoceptores no núcleo accumbens sobre a síntese de
dopamina; um trabalho recente mostrou que α-adrenoceptores inibem, enquanto que
os β-adrenoceptores estimulam a atividade locomotora por ação na região
mesolímbica (núcleo accumbens), o que estaria relacionado com a modulação
indireta dos níveis locais de dopamina (VERHEIJ, 2015). Esta hipótese, no entanto,
não encontra respaldo em nossos experimentos, visto que o propranolol não afetou
a atividade locomotora dos animais do grupo CAS.
Desta forma, embora não se possa descartar a participação de outros
hormônios,

peptídeos

e/ou

neurotransmissores

nos

presentes

resultados

comportamentais, quer nos parecer seja possível interpretá-los à luz de alterações
centrais em sistemas catecolaminérgicos e periféricas na atividade do SNAS das
camundongas companheiras dos doentes (CAD). Novamente, seria simplista
pretender concluir a discussão dos resultados comportamentais do presente trabalho
embasados em uma posição radical que implicasse apenas em um dos
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mecanismos, central ou periférico, isto é, em ativação catecolaminérgica central ou
periférica (SNAS).
Em relação à alterações centrais sabe-se que situações indutoras de estresse
ativam sistemas noradrenérgicos e produzem aumento do turnover de NOR medido
através da análise dos níveis deste neurotransmissor e de seu metabólito, o MHPG,
no SNC (CHARNEY, 1985; GLAVIN, 1983; PARÉ, GLAVIN, 1993). Neste sentido, o
trabalho de Alves e Palermo-Neto (2006) confirma a hipótese ao mostrar aumento do
turnover hipotalâmico de NOR e diminuição dos níveis de NOR nesta mesma região
em camundongas companheiras de outras portadoras do TAE. Como eles, também
observamos diminuição nos níveis de NOR hipotolâmica e um aumento de VMA
(também um metabólito da NOR) em animais CAD, em relação aos animais do
grupo CAS. Porém, nossos dados não apontaram para alterações significantes no
turnover deste neurotransmissor entre os animais dos grupos CAS e CAD;
provavelmente isto se deva à elevada variação dos resultados (inferida pelo elevado
desvio-padrão) observado nos animais do grupo CAD. Neste contexto, e também de
relevância, ao analisar os efeitos do propranolol, constatamos ausência de
diferenças entre os dados dos grupos CAS e CAS+P, fato que descarta uma ação
“per se” do fármaco, concordando com os dados comportamentais obtidos neste
trabalho e discutidos acima.
Mostrou-se que o estresse aumenta a atividade de células do locus coeruleus
(LC), principal região que sintetiza e disponibiliza NOR para diversas regiões do
SNC (BERRIDGE, 1999, 2003; VALENTINO, 2008). De acordo com Abercrombie,
Keller e Zigmond (1988) o aumento do turnover de NOR é consequência de uma
maior atividade da enzima tirosina hidroxilase. Neste contexto, a magnitude da
depleção dos níveis hipotalâmicos de NOR após um estímulo estressor já foi
correlacionada inversamente com as alterações por ele produzidas nos níveis de
NOR em animais de laboratório; isto é, quanto menores os níveis de NOR maiores
as respostas ao estímulo estressor (GLAVIN, 1991).
Em relação ao fármaco ICI-118,551 não observamos uma diferença
estatisticamente significante entre os grupos CAD e CAD+I. Dessa forma, quer nos
parecer mais uma vez que o bloqueio dos receptores β2-adrenérgicos, pelo ICI118,551 (usado na dose de 15mg/kg), não tenha sido capaz de alterar quaisquer dos
parâmetros comportamentais ou bioquímicos cerebrais medidos na região do
hipotálamo. Desta forma, e mais uma vez, teria o propranolol um efeito indireto via
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outros tipos de receptores beta-adrenérgicos? Ou estaria o efeito ligado à
estabilização de membranas neuronais no SNC? Qualquer que seja a resposta, quer
nos parecer seja possível afirmar que haja participação catecolaminérgica nos
efeitos induzidos pela coabitação com o animal portador do TAE.
Neste sentido, vale lembrar que a detecção do odor por roedores é feita por
meio de dois sistemas quimio-sensoriais diferentes: o sistema olfatório que está
envolvido com odores e informações sobre o meio ambiente, e o órgão vomeronasal
(VNO), que está diretamente envolvido na resposta a feromônios. Assim, já foram
identificados estímulos relacionados com a resposta de animais a odores; um deles
é representado pelo complexo de histocompatibilidade ou MHC; o outro pelas
proteínas urinárias maiores ou MUPs (DULAC e WAGNER, 2006). Mostrou-se que o
MHC está relacionado à detecção de odores do ambiente e ao seu processamento
nos receptores de olfato (JORDAN e BRUFORD, 1998). As MUPs, por sua vez, são
expressas em altas concentrações na urina de camundongos de ambos os sexo
(HURST, 2001; BEYNON, 2002). Cada camundongo expressa diferentes tipos de
MUPs em altas concentrações e que são essenciais para a percepção de urina de
machos ou de fêmeas.
Grande número de mamíferos, dentre os quais destacam-se os roedores,
usam os feromônios presentes na urina para avisar coespecíficos da existência de
uma provável situação de perigo (WHEELER, 1976; NOVOTNY, 1985; SCHAAL,
2003). Esta reação de alarme estimulada por feromônios provoca reações de defesa
ou “evitação” em animais que tiveram contato com este estímulo. Nesta situação, já
foram descritos em roedores as seguintes alterações: aumento de imobilidade,
aumento da temperatura corpórea, aumento dos batimentos cardíacos e, inclusive,
alterações no sistema imune (ABEL, 1992; KIKUSUI, 2001). Willis e colaboradores
(2004) mostraram a presença de compostos voláteis na urina de portadores de
tumores; dados de cromatografia gasosa e de espectroscopia de massa revelaram
altos níveis de formaldeído, de alcanos e de derivados de benzenos em pacientes
com alguns tipos de câncer (DI NATALE, 2003; SPANEL, 1999).
Em nosso modelo experimental mostrou-se que o ato de conviver com
portadores de TAE desencadeia respostas características de um estresse crônico,
sendo o odor liberado pelo animal doente o estímulo responsável pelas alterações
comportamentais, neuroquímicas e imunológicas observadas (ALVES, PALERMONETO, 2014, 2015). Dados de literatura mostram que os neurônios serotoninérgicos
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têm efeitos neuromoduladores no bulbo olfatório (DUGUÉ, 2009; PETZOLD et al.,
2009; PTAK, 2009; SUZUKI et al., 2015). Os neurônios que sintetizam serotonina
concentram-se em regiões próximas à linha média do tronco encefálico, onde está
localizado o núcleo da rafe. De maneira geral, mostrou-se que as projeções
serotoninérgicas a partir deste núcleo são importantes vias para a regulação do ciclo
sono-vigília, e participam da modulação de comportamentos motivacionais e
emocionais (ADRIANI, 2012; LY, 2013; DANKOSKI, 2016). Os resultados deste
trabalho mostraram um aumento do turnover de serotonina nos animais do grupo
CAD em relação aos do grupo CAS na região do bulbo olfatório, sugerindo um
envolvimento de vias serotoninérgicas presentes no bulbo olftório com nossos
achados comportamentais e imunes. No entanto, e como esperado, o tratamento
com propranolol não modificou o turnover de serotonina dos animais do grupo
CAD+P, em relação ao grupo CAD. Desta forma quer nos parecer que os nossos
resultados relativos à serotonina no bulbo olfatório possam ter um papel relevante
nas manifestações induzidas pela convivência por 12 dias com dois parceiros
portadores de um TAE. Estariam estes dados ligados à ausência de efeitos agora
observados na atividade motora dos animais do grupo CAD em relação a CAS?
Futuros experimentos, por exemplo, bloqueando-se a síntese de serotonina com
para-cloro-fenilalanina poderão trazer subsídios adicionais a esta interessante
hipótese.
Os seres humanos, assim como os animais, reagem ao estresse ativando um
complexo repertório de respostas fisiológicas e comportamentais que, se
inadequadas ou excessivas ou ainda se mantidas por tempo prolongado, podem
afetar adversamente o próprio comportamento e várias de suas funções dentre as
quais destacam-se aquelas ligadas às respostas imune/inflamatórias. Diversos
experimentos têm mostrado que estressores ambientais ou psicológicos alteram de
forma significante tanto a imunidade inata como a adquirida (JESSOP et al., 1989;
ESTERLING, 1996; BARTOLOMUCCI et al., 2003; PALUMBO et al., 2010). Desta
forma, analisamos, também neste trabalho, os efeitos de bloqueadores de beta
adrenoceptores na esfera imune de camundongos do grupo CAD.
Dentre as diversas células que participam da resposta imune inata, as células
natural killer (NK) foram escolhidas como alvo desse estudo por diversas razões.
Trabalhos de nosso grupo mostraram que camundongos sadios que conviveram por
11 dias com outro portador do TAE (CAD), quando injetados com células do mesmo
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tumor apresentavam crescimento tumoral maior que aquele medido em animais que
conviveram com saudáveis (CAS), fato este observado pelo aumento do número e
concentração de células tumorais por mililitro de fluído ascítico (ALVES et al, 2006).
Dessa forma, uma vez que células NK atuam de forma decisiva em células tumorais
ou células infectadas por patógenos intracelulares, foi de nosso interesse avaliá-las
quanto ao número e ao perfil de ativação. Estariam estas células com um perfil
menos ativado nos animais que convivem com o doente? Haveria reversão destes
efeitos pela utilização de beta-bloqueadores?
Neste contexto, escolhemos avaliar a molécula de ativação (CD69) em
células NK visto que esta representa um importante receptor co-estimulatório
presente nestas células e que participa das respostas de citotoxicidade, proliferação
celular e secreção de citocinas (BORREGO et al., 1999). Além disso, dentre as
células imunes, as NK são as células com maior expressão de receptores β2adrenérgicos e, portanto, são susceptiveis aos efeitos de catecolaminas liberadas
em contextos de estresse (ELENKOV, 2000). As catecolaminas após se ligarem em
receptores adrenérgicos em células NK, alterariam o balanço de receptores
ativadores (CD69) e inibitórios (Ly49a), afetando toda a cascata intracelular de
sinalização e, via de consequência, o perfil de ativação e a capacidade citotóxica
destas células (TARR, 2012).
Nossos resultados, não apontam para a existência de diferenças na
expressão da molécula de ativação CD69 em células NK plasmáticas entre os
animais dos grupos CAS e CAD; porém, observamos um aumento nessa expressão
em células NK esplênicas nos animais do grupo CAD em relação aos do grupo CAS.
A este respeito, comparando-se os efeitos do propranolol, nos animais dos grupos
CAS e CAS+P, pode-se descartar uma ação “per se” do fármaco, uma vez que não
foram observadas diferenças estatísticas significantes entre os grupos. Observamos,
no entanto, uma diminuição estatisticamente significante na expressão de CD69 em
animais do grupo CAD+P, em relação aos do grupo CAD; ainda em relação a esta
molécula, esta mesma diferença foi observada comparando-se os animais do grupo
CAD+I, em relação ao grupo CAD. Assim, quer nos parecer que os efeitos imunes
observados após o bloqueio de receptores beta-adrenérgicos estejam apontando
uma participação relevante das catecolaminas - via estimulação de receptores β2adrenérgicos - na modulação da ativação da molécula CD69 em animais que
conviveram com dois coespecíficos doentes.
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Até recentemente, as catecolaminas eram classificadas exclusivamente como
moléculas imunossupressoras. Entretanto, sabe-se hoje que seus efeitos em células
do sistema imune são mais de modulação, isto é, podem ser estimulantes ou
supressores. Além das células NK, células B, monócitos CD14+ e células T
expressam receptores β2-adrenérgicos, com exceção de linfóctios Th2 (ELENKOV,
2000; KOM, SANDERS, 2000). Mais especificamente, observou-se que a NOR, por
meio da sinalização via receptores β2-adrenérgicos inibe a atividade citolítica de
células NK esplênicas, suprime a síntese proteica e de mRNA de perforina, granzima
B e também os níveis de mRNA de IFN-γ in vitro (DOKUR et al., 2004).
Experimentos recentes de nosso grupo mostraram que camundongas que
conviveram por 12 dias com parceiras doentes (CAD) apresentaram uma queda
estatisticamente significante nos níveis de IFN-γ plasmáticos, que atingiram a
metade dos valores medidos nos animais CAS. No entanto, em nenhum momento foi
dosada nestes experimentos a concentração de IFN-γ no baço. A redução dos
níveis plasmáticos desta citocina poderia justificar uma menor resistência orgânica
ao tumor ou a patógenos internos e, também, a participação de catecolaminas
liberadas durante o estresse sobre a imunidade inata e induzindo uma
imunosupressão. Neste sentido, e de forma aparentemente conflitante observamos
neste estudo um aumento da expressão da molécula CD69 em NK esplênicas nos
animais do grupo CAD em relação aos do grupo CAS.
Neste contexto, o trabalho de Hamasato e Palermo-Neto (2014) sugere que a
convivência com parceiros doentes suprima as respostas de citocinas de perfil Th1
(IFN-γ), exacerbando aquelas de perfil Th2. Mais especificamente, os autores
mostraram que camundongos sensibilizados e posteriormente desafiados com
ovoalbumina (OVA) e que conviveram por 14 dias com parceiros doentes
apresentaram exacerbação da resposta alérgica pulmonar, de perfil Th2. Estes
dados reforçam a hipótese de que catecolaminas liberadas pelo SNAS possam ter
sido mesmo as responsáveis pelo aumento que eles observaram no perfil
inflamatório com elevação do número de eosinófilos e neutrófilos no líquido broncoalveolar (BAL), aumento dos níveis de IL-4 e IL-5 e diminuição dos níveis de IL-10 e
IFN-γ no sobrenadante de BAL, aumento nos níveis de IgG1-OVA e diminuição nos
níveis de IgG2a-OVA no sangue periférico. Corroborando com esta hipótese, dados
da literatura mostram diferenciação de células T naïve em células Th2 via receptores
β2 -adrenérgicos, e ao mesmo tempo inibição da diferenciação em células de perfil
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Th1 (BELLINGER et al., 2014). Considerando-se estes dados em seu conjunto
pode-se sugerir que os resultados do presente estudo nos animais do grupo CAD
possam também decorrer de uma redução da resposta imune de perfil Th1 em
relação a outra do tipo Th2, fato este que não teria ocorrido nos animais do grupo
CAS.
Sabe-se ser a migração de células imunes essencial para a vigilância
imunológica em interações célula-célula; o acúmulo destas células em órgãos
linfoides é resultado do balanço entre células que recém-migraram para o órgão e o
efluxo destas células para a circulação (CARLSON, 1997). É relevante notar que o
sistema imune é ativado em situações de estresse e que algumas fibras simpáticas
estão em íntima conexão com órgãos e células do sistema imune (ELENKOV, 2000).
De maneira interessante, trabalhos relatam que o impacto das alterações
observadas em células NK e induzidas por catecolaminas também são dependentes
de variáveis como locais (sangue, baço, fígado), espécie (humanos e roedores) e
tipo de estresse (SANDERS et al., 2012). Assim, procuramos avaliar os efeitos do
uso de beta-bloqueadores sobre células NK circulantes no sangue e no baço.
Observamos neste trabalho, que a porcentagem de células NK no sangue foi
menor nos animais do grupo CAD, em relação aos do grupo CAS. Além disso, a
porcentagem de células NK plasmáticas aumentou, de forma estatisticamente
significante, nos animais do grupo CAD+P, em relação ao grupo CAD. No entanto, e
curiosamente, não se observaram efeitos para o ICI neste parâmetro. Os presentes
resultados obtidos com o propranolol concordam o trabalho de Carlson (1997) que
mostrou ser a pré-estimulação in vitro de células T por catecolaminas - que
modificariam a afinidade de células T em relação às células endoteliais - capaz de
aumentar a migração destas células para o baço e para os linfonodos. Assim, os
efeitos imunes observados neste estudo após o uso do propranolol, em animais que
conviveram com dois coespecíficos doentes, sugere que as catecolaminas tenham
modulado a migração de células NK do sangue para o baço por uma via βadrenérgica, independente de ativação de β2-adrenoceptores. Vale ressaltar que
não observamos diferenças entre os grupos CAS e CAD no relativo à contagem de
células da medula óssea e que não avaliamos o efeito dos beta-bloqueadores sobre
o progenitores de células imunes da medula óssea.
Empregando-se o modelo de estresse por derrota social, mostrou-se
extravasamento de monócitos do baço em direção à BHE, com subsequente
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ativação microglial (WOHLEB et al., 2011). Mostrou-se, ainda neste trabalho que em
regiões cerebrais responsivas ao estresse, um aumento na produção de citocinas
pró-inflamatórias e o estabelecimento de um perfil neuroinflamatório; segundo os
autores estes fatos estariam relacionados a desordens comportamentais, como
ansiedade e depressão (WOHLEB et al., 2014). De maneira interessante, este
trabalho mostrou ainda que a esplenectomia dos animais preveniu tanto a
migração/extravasamento de monócitos como a ativação microglial, abolindo o
comportamento do tipo-ansioso anteriormente observado nos animais (WOHLEB et
al., 2014). Curiosamente, estes autores já haviam mostrado que o pré-tratamento
dos animais com propranolol antes das sessões de estresse revertia o aumento na
síntese de progenitores de monócitos e de granulócitos na medula óssea, assim
como a migração dos monócitos (HANKE, 2012; POWELL, 2013). Portanto, de
acordo com o trabalho, as catecolaminas, via receptores beta-adrenérgicos, seriam
fatores essenciais para a migração de monócitos aos órgãos linfoides nos animais
submetidos às sessões de estresse. Haveria, portanto, alguma concordância desta
conclusão com aquela apresentada acima, para o estresse de coabitação com dois
coespecíficos portadores do TAE.
Estressores crônicos específicos como aquele que se observa em situação de
luto alteram parâmetros imunes, diminuem a geração de radicais superóxido em
neutrófilos e reduzem a resposta imune à vacinação por influenza (PHILLIPS,
2006). Alguns trabalhos associaram a ativação de receptores β2-adrenérgicos, por
concentrações nanomolares de catecolaminas, com a supressão na quimiotaxia de
neutrófilos frente a vários tipos de fatores quimiotáxicos, assim como com a inibição
da fagocitose e da liberação de enzimas lisossomais e com a diminuição do burst
oxidativo e da degranulação (WEISS et al., 1996). No presente trabalho, tanto o
burst oxidativo induzido por PMA como por Staphylococcus aureus (SAPI) foram
menores nos animais do grupo CAD em relação aos animais CAS; estes resultados
concordam com dados de estudos anteriores de nosso grupo. Especificamente,
concordam com a observação de que a coabitação com o parceiro doente modifica o
burst oxidativo basal de neutrófilos dos animais do grupo CAD em relação aos do
grupo CAS. No entanto, e de forma diferente daquela de nossa hipótese, os
presentes resultados mostraram que o tratamento com β-bloqueadores não reverteu
a queda do burst oxidativo e da fagocitose induzidos por PMA ou SAPI nos animais
do grupo CAD+P, em relação ao grupo CAD. Este fato não era esperado, uma vez
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que observou-se aumento dos níveis de catecolaminas periféricas nos animais do
grupo CAD e, muito especialmente por saber que elas diminuem a formação e a
liberação de íons superóxido por neutrófilos (GIBSON-BERRY, 1993). Esperava-se
que o bloqueio dos receptores beta-adrenérgicos reverteria esta diminuição
observada nos animais do grupo CAD. Uma das prováveis explicações para este
fato pode ser a dose usada de propranolol (20mg/kg) além do momento de sua
administração previamente ao experimento. Lembra-se a este respeito, que no
presente trabalho, o propranolol não modificou os níveis circulantes de
catecolaminas.

Estariam

as

catecolaminas

atuando

em

outros

receptores

adrenérgicos?
Nesse contexto, sabe-se que os receptores α-adrenérgicos, apresentam-se
em quantidade limitada em células imunes; mesmo assim, alguns trabalhos da
literatura têm relacionado a presença de receptores α1-adrenérgicos em neutrófilos
com a liberação de células imunes para a corrente sanguínea a partir da medula
óssea e, também com a quimiotaxia (BELLINGER, 2014). Os resultados do presente
estudo não permitem inferências relativas à participação dos receptores α1adrenérgicos ou de outros tipos de receptores beta-adrenérgicos com o burst
oxidativo de neutrófilos dos animais do grupo CAD.
Em um contexto totalmente diferente, mostrou-se que o MDMA (ecstasy)
produz alterações neuroquímicas, comportamentais e endócrinas semelhantes
àquelas produzidas pela exposição a um estresse agudo, sugerindo este fato, ser
ele um estressor químico (PACIFICI, 2000; CONNOR, 2004; FERRAZ-DE-PAULA,
2011). Muitos estudos em modelos animais mostraram que o MDMA diminui o burst
oxidativo de neutrófilos induzidos por SAPI ou PMA e também a porcentagem e
intensidade de fagocitose destas células. Trabalho de nosso grupo com MDMA
mostrou que as catecolaminas estariam envolvidas com a alteração da distribuição
de neutrófilos entre baço e medula óssea, enquanto que alterações na atividade de
neutrófilos, como o burst oxidativo e a fagocitose, se deviam à ação da
corticosterona (FERRAZ-DE-PAULA e PALERMO-NETO, 2011). Um vez que nos
nossos estudos, os níveis de corticosterona não diferiram entre os animais do grupo
controle e experimental, quer se parecer que o eixo HPA não esteja envolvido com
os efeitos agora observados.
Como já comentado, nenhuma alteração foi encontrada no burst oxidativo
espontâneo de neutrófilos dos animais experimentais (CAD), indicando neste
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achado que o efeito da situação experimental só tenha se manifestado na vigência
de estimulação destas células imunes, isto é, na presença de ativação dos
neutrófilos por SAPI ou PMA. Assim, é possível sugerir que os efeitos da condição
experimental sobre o burst oxidativo induzido por PMA e por S. aureus observados
neste trabalho decorram das alterações nos padrões de citocinas produzidas e/ou
liberadas pelas células imunes, na presença de um cenário em que predomina uma
ativação catecolaminérgica. De fato, sabe-se que as citocinas desempenham um
papel relevante na produção de espécies reativas de oxigênio (VERSCHOOR, 2015)
e, também que o SNAS, via catecolaminas, modula o perfil de resposta imune
atuando na polarização de um perfil de citocinas de Th1 para Th2.
Há informações que sugerem ser o SNAS capaz de modular o SI dependendo
este fato de várias condições, dentre as quais: o tipo de agente estressor e do tipo
de célula imune analisada e, entre outros fatores de relevância, do estado de
ativação/diferenciação das células do SI e da densidade dos receptores nas células
imunes (BELLINGER, 2014). Ressalta-se, ainda, que a modulação pelo SNAS da
imunidade inata tem sido pouco estudada quando comparada à modulação da
imunidade adquirida (BELLINGER, 2014).
Neste sentido, os efeitos centrais dos beta-bloqueadores e a importância do
SNAS na origem e na manutenção de sintomas de estresse/ansiedade, como os
apresentados neste trabalho parecem-nos relevantes, assim como a busca por
estratégias terapêuticas que os revertam. Difícil, no entanto, interpretar estes efeitos
no contexto dos diversos estudos existentes na literatura sobre estresse/ansiedade,
dada a variedade dos estressores que têm sido usados, de sua persistência, do
momento pós-estresse em que foram feitos os estudos e, entre outros fatores de
igual importância. Assim, pode parecer simplista implicar as catecolaminas e os
efeitos que elas produzem em receptores β-adrenérgicos com a miríade de efeitos
induzidos pela coabitação com o parceiro portador do TAE. Todavia, parece-nos
inquestionável que pelo menos alguns destes efeitos envolvam este mecanismo,
independentemente da existência de outros tão ou mais relevantes que os agora
discutidos.
Ao terminar lembramos, mais uma vez, a quantidade de textos existentes na
literatura

sobre as consequências do ato de cuidar de pessoas portadoras de

patologias crônicas e/ou debilitantes; os trabalhos têm sido unânimes ao mostrar
uma maior susceptibilidade dos caregivers às doenças. Neste contexto, nosso
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trabalho pretende ser um modelo experimental desta situação. Contudo, uma vez
que a presença de empatia entre animais ainda persiste como tópico de discussão
na literatura (DECETY, 2012; FELDMAN, 2016), não nos parece apropriado fazer
extrapolações diretas dos dados agora obtidos para a situação humana.
Mesmo assim cabe lembrar que os resultados do presente trabalho, somados
a outros obtidos por nosso grupo, concordam com relatos da literatura provenientes
tanto de animais de laboratório ou de companhia, assim como de humanos frente a
estressores crônicos de natureza psicológica, como o experimentado por caregivers
(NAVAIE-WALISER, 2002; PINQUART, 2003; GLOZMAN, 2004; BERTRAND, 2006;
SORRELL, 2007; JEONG, 2016). Desta forma, as alterações neuroimunes relatadas
neste trabalho em camundongos que coabitam com animais portadores do TAE e
seus prováveis mecanismos de ação não devem ser minimizados ou subestimados
por aqueles que se dedicam a estudos clínicos ou mecanicísticos em humanos; eles
podem muito bem responder por fenômenos ainda pouco compreendidos e
considerados até mesmo como anedóticos ou como artefatos de técnica ou de
diagnóstico em um passado médico ainda recente (ELENKOV, 2000; KONSMAN,
2000; BELLINGER, 2014).
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8 CONCLUSÃO

O bloqueio dos receptores beta-adrenérgicos empregando-se “dl-propranolol”
em animais que conviveram por 12 dias com outros dois animais portadores do TAE
(grupo CAD):


reverteu o comportamento do “tipo-ansioso” dos animais CAD, que voltaram a
frequentar a zona central do campo aberto e reduziu a velocidade média dos
animais no campo aberto; porém, não alterou a distância total percorrida no
mesmo aparato;



reverteu a diminuição dos níveis de noradrenalina e aumentou os níveis do
metabólito HVA no hipotálamo; mas não alterou o turnover hipotalâmico de
noradrenalina; não alterou os níveis de monoaminas e de seus metabólitos no
córtex frontal e no bulbo olfatório;



não alterou os níveis séricos de corticosterona;



não alterou o peso relativo das adrenais;



não alterou a contagem de células na medula óssea;



modulou a porcentagem de células NK sanguíneas e esplênicas e diminuiu a
expressão da molécula CD69 em células NK esplênicas, mas não alterou a
expressão da molécula CD69 em células NK sanguíneas;



não alterou o burst basal ou induzido por PMA ou por SAPI e a fagocitose de
neutrófilos.
O tratamento com o ICI-118,551, um bloqueador β2-adrenérgico, alterou a

expressão da molécula CD69 em células NK sanguíneas, mas não modificou
quaisquer dos parâmetros comportamentais e neuroquímicos analisados nos
animais do grupo CAD.

Em seu conjunto, os presentes resultados mostram que apenas algumas das
alterações imunes e comportamentais desencadeadas pela convivência com dois
coespecíficos

portadores

de

TAE

têm

participação

relevante

catecolaminérgico central e do SNAS via receptores beta-adrenérgicos.

do

sistema
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