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Resumo 

Maciel, I. S. Envolvimento do Óxido Nítrico na metilação do DNA induzida por 

estresse. 2018. 148 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

Introdução: A exposição ao estresse induz um aumento dos níveis de óxido nítrico (NO) 

e glutamato em estruturas do cérebro de ratos, as quais estão relacionadas com o 

transtorno de depressão maior (DM) em humanos. Ademais, o estresse está diretamente 

relacionado com o aumento da metilação do DNA, uma alteração epigenética repressiva, 

no hipocampo de animais. Estudos anteriores demonstraram o efeito tipo antidepressivo 

dos inibidores da enzima óxido nítrico sintase (NOS) em animais submetidos ao estresse. 

Porém não se sabe se há uma relação entre o aumento do NO e glutamato induzido pelo 

estresse e alteração na metilação do DNA em genes relacionado com a patofisiologia da 

DM. Assim, o objetivo deste estudo foi investigar os efeitos dos inibidores da NOS nas 

alterações comportamentais e nos mecanismos intracelulares relacionado com a 

metilação do DNA no cérebro de ratos submetidos ao teste do desamparo aprendido 

(learned helplessness – LH) e em cultura celular do hipocampo desafiadas com NMDA e 

dexametasona. Métodos: Estudo 1: Cultura primária de células do hipocampo ou cultura 

imortalizada HiB5 foram desafiadas/estressadas com NMDA (30µM,1h), L-arginina 

(500µM,1h) e/ou dexametasona (1µM, 1h ou 24h) e pré-tratadas com inibidor seletivo da 

nNOS (NPA, 100nM, 30min antes do desafio) ou com inibidor da DNMT (5-Aza, 10 µM, 

30 min antes do desafio). A expressão dos genes para as enzimas DNMTs, BDNF, NT4, 

TrkB e nNOS foram avaliadas por RT-qPCR, a expressão proteica das enzimas DNMT3b 

e nNOS foram avaliadas por western blotting. Estudo 2: Ratos foram submetidos à 

choques inescapáveis (0,4 mA; 40 choques) na sessão de pré-teste do LH, após sete dias 

os animais foram submetidos a sessão de teste (choques escapáveis de 0,4 mA). Os 

animais foram tratados com inibidores da NOS 7-nitroindazole (7-NI;60mg/kg,i.p), 

aminoguanidina (AMG; 30mg/kg,i.p) ou veículo por 7 dias e submetidos a sessão de teste 

1h, após a última injeção. A metilação global foi analisada por imunoensaio (ELISA) e a 

expressão dos genes DNMT3b, BDNF, nNOS e iNOS foram avaliadas por RT-qPCR, nas 

estruturas: cortex, hipocampo ventral e hipocampo dorsal. Resultados: Estudo 1: O pré-

tratamento com NPA, atenuou o aumento da expressão do mRNA para a enzima 

DNMT3b, em cultura primária do hipocampo desafiada com NMDA, dexametasona e L-

arginina, e também em cultura HiB5 desafiada com dexametasona. Porém, o NPA não 

inibiu a diminuição da expressão do BDNF (exon 1, exon 4 e exon 9), em cultura primária 

de células do hipocampo desafiadas com NMDA. O pré tratamento com 5-Aza, não inibiu 

as alterações induzidas pelo NMDA em cultura primária de hipocampo. Estudo 2: Ratos 

submetidos ao estresse dos choques inescapáveis na sessão de pré-teste apresentaram 

aumento no número de falhas em escapar dos choques na sessão de teste (desamparo 

aprendido), um efeito que foi atenuado pelo tratamento com AMG ou 7-NI. 

Interessantemente, o efeito comportamental do estresse foi acompanhado por aumento 

nos níveis da metilação global do DNA e DNMT3b no hipocampo ventral (vHPC), que 

foi atenuado pelos pré-tratamentos com AMG e 7-NI, porém não houve diferença 

estatisticamente significante no córtex e no hipocampo dorsal dos ratos. Conclusão: Os 

dados apresentados demonstraram que tanto o estresse (in vivo) quanto o desafio com 

glicocorticóides, NMDA e L-arginina (in vitro) são capazes de modular a expressão da 



 
 

enzima DNMT3b e a metilação de DNA no hipocampo.  O tratamento com inibidores da 

NOS reduzem os efeitos do estresse in vivo (comportamental e molecular) e in vitro. Em 

conjunto, os dados sugerem que a liberação de glutamato e NO durante o estresse pode 

modular a expressão da enzima DNMT3b, levando ao aumento da metilação do DNA em 

genes relacionados com a resposta de adaptação ao estresse. Essa é a primeira evidência 

de que o NO pode modular metilação do DNA induzida por estresse. 

Palavras-chave: Óxido Nítrico, epigenética, metilação do DNA, DNMT, desamparo 

aprendido.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Maciel, I. S. Role of nitric oxide in stress-induced DNA methylation. 2018. 148 f. Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2018. 

 

Introduction: Stress exposure increases glutamate and nitric oxide (NO) levels, as well 

as DNA methylation in the hippocampus. However, it is not yet known if there is a causal 

relationship between these events. Moreover, both nitric oxide synthase (NOS) inhibitors 

and DNA methylation inhibitors counteract the behavioral effects of stress. Therefore, 

our aim was to investigate the effects of NOS inhibitors on stress-induced changes on 

behaviour, DNA methylation and genes expression in the hippocampus of rats submitted 

to learned helplessness – LH. Moreover, the effects of direct administration of 

dexamethasone (glucocorticoid), NMDA and L-arginine was investigated in hippocampal 

cell cultures. Methods: Study 1: Primary hippocampal cell culture was challenged with 

NMDA (30µM,1h), L-arginine (500µM,1h) or dexamethasone (1µM,24h) and pretreated 

with nNOS inhibitor (NPA, 100nM, 30min before the challenge) or with DNMT inhibitor 

(5-Aza, 10 µM, 30 min before the challenge). DNMTs, BDNF, NT4, TrkB and nNOS 

gene expression was assessed by RT-qPCR. DNMT3b and nNOS levels were assessed 

by western blotting. Study 2: Rats were submitted to inescapable footshocks and treated 

with the NOS inhibitors 7-nitroindazole (7-NI; 60 mg/kg, i.p) or aminoguanidine (AMG; 

30 mg/kg, i.p], or vehicle for 7 days and tested 1h after the last injection with escapable 

footshocks. The number of escape failures during the test, global DNA methylation 

(ELISA) and DNMT3b, BDNF, nNOS and iNOS mRNA expression (RT-qPCR) was 

evaluated. Results: NPA pretreatment attenuated DNMT3b mRNA expression in 

hippocampus primary cell culture challenged with NMDA, dexamethasone or L-arginine. 

Similarly effects were observed in HiB5 cell challenged with dexamethasone. However, 

NPA pretreatment did not inhibit the decrease of BDNF (exon 1, exon 4 and exon 9) 

induced by NMDA. Moreover, pretreatment with 5-Aza did not inhibit the decreased of 

BDNF induced by NMDA in primary cell culture. Study 2: Stress exposure increased the 

number of escape failures in the test, which was attenuated by treatment with AMG  or 

7-NI, an antidepressant-like effect. Interestingly, the increased DNA methylation 

DNMT3b mRNA expression in the ventral hippocampus (vHPC) of stressed rats were 

also attenuated by treatment with both AMG  and 7-NI. Conclusions: NOS inhibitors 

attenuated stress-induced depressive-like behavior, DNA methylation and DNMT3b 

mRNA expression in the vHPC. In vitro, selective nNOS inhibition also blocks 

corticosterone-, NMDA- and L-arginine-induced DNMT3b mRNA expression in 

hippocampal cell culture. Altogether, our results suggest that glutamate release, leading 

to NO production during stress may mediate intracellular mechanisms that regulate 

DNMT3b expression and DNA methylation. This is the first evidence indicating that NO 

modulates DNA methylation induced by stress. 

Keywords: Nitric Oxide, epigenetics, DNA methylation, DNMT, learned helplessness  
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1. Introdução 

1.1 Estresse  

O termo estresse surgiu após o trabalho publicado por Hans Selye, em 1936. 

Originalmente o estresse foi descrito como uma síndrome de adaptação geral (Selye, 1936). 

Neste estudo original, foi observado que diferentes estímulos, de diferentes naturezas 

(químicos, físicos ou biológicos), induziam algumas respostas comuns em ratos, representadas 

por hipertrofia da glândula adrenal, atrofia dos órgãos linfoides e úlceras gástricas (Selye, 

1936). Nos anos seguintes, outros estudos publicados por Selye e colaboradores, definiram o 

estresse como uma resposta inespecífica do organismo a qualquer estímulo (estressor) exercido 

sobre o mesmo (Selye, 1973). Estressores podem ser reais ou percebidos (valor dados por cada 

indivíduo), podem ser de curto ou longo prazo e podem variar quanto a intensidade, segundo a 

percepção de cada indivíduo (Sousa, 2016). Embora a palavra estresse tenha sido estigmatizada 

como algo deletério, o estresse é essencial para a sobrevivência, adaptação e evolução (Ulrich-

Lai and Herman, 2009; Sousa, 2016). Entretanto, se as respostas aos agentes estressores não 

forem moderadas ou controladas, não se observa uma adaptação, o que leva a uma fase de 

exaustão e aos efeitos deletérios do estresse (Selye, 1973; Sousa, 2016). 

1.1.1. Conceitos Gerais 

A percepção e a avaliação individual do estresse dependem da natureza e duração do 

agente estressor, de experiências prévias (memória), do contexto, da idade, do gênero e das 

características genéticas do indivíduo. Todos esses fatores irão influenciar a ativação dos 

mecanismos sensoriais do sistema nervoso central (SNC) em resposta ao estresse (Selye, 1973; 

Joëls and Baram, 2009; Ulrich-Lai and Herman, 2009; Sousa, 2016). A complexa resposta ao 

estresse é modulada por diversos mediadores como: neurotransmissores (adrenalina e 

serotonina), peptídeos (hormônio liberador de corticotrofina [do inglês: corticotropin-releasing 

hormone; CRH] e vasopressina) e hormônios esteróides (cortisol em humanos e corticosterona 
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em roedores).  Quando o agente estressor é de natureza física, como por exemplo: 

dor/nocicepção, exposição a citocinas inflamatórias, hipoglicemia ou perda de volume 

sanguíneo, há uma predominante ativação da sinalização ascendente, que irá ativar núcleos do 

tronco cerebral, como o núcleo paraventricular do hipotálamo (do inglês: paraventricular 

nucleus of the hypothalamus; PVN). A ativação deste núcleo irá liberar o hormônio liberador 

de corticotrofina (CRH) e também arginina-vasopressina (do inglês: argenine-vasopressin; 

AVP), ambos hormônios irão agir na glândula pituitária anterior e estimular a liberação do 

hormônio adrenocorticotrófico (do inglês: adrenocorticotrophic hormone; ACTH). O ACTH, 

através do sistema circulatório, irá agir nas células corticais da glândula adrenal e estimular a 

síntese e liberação de hormônios corticóides (por exemplo: cortisol em humanos e 

corticosterona em roedores). Esta sequência de ativação é conhecida como eixo Hipotálamo-

Pituitaria-Adrenocortical (eixo HPA) (Selye, 1973; Sousa, 2016). Por outro lado, se o estresse 

tem um caráter psicogênico (relacionado com experiências prévias, constrangimento social), irá 

estimular estruturas do sistema límbico como a amidala, hipocampo e córtex pré-frontal. Além 

disso, através de uma complexa rede de ativação de outras estruturas límbicas, como núcleo do 

leito da estria terminal, núcleo do trato solitário, núcleo dorsomedial do hipotálamo e núcleo 

arqueado, ocorrerá a estimulação do núcleo paraventricular (PVN) e a modulação do eixo HPA 

(Ulrich-Lai and Herman, 2009; Sousa, 2016). Embora didaticamente a separação destes dois 

modos de ativação do eixo HPA torna a compreensão mais simples, ambos os estressores (físico 

e psicogênico) se sobrepõem, modulando a complexa ativação do eixo HPA (Joëls and Baram, 

2009).    

A ativação do eixo HPA (pelos estressores físico ou psicogênico) é inibida pelo seu 

principal produto, o glicocorticóide, através da inibição pelo mecanismo de retroalimentação 

negativa (negative feedback), em vários níveis do eixo HPA. Interessantemente, estruturas do 

sistema límbico, como o córtex pré-frontal medial e o hipocampo, expressam receptores 



 25 Introdução 

glicocorticóides (GR) e mineralocorticoides (MR), demonstrando o relevante papel destas 

estruturas na modulação do eixo HPA (Bremner, 1999; Herman et al., 2003). Ademais, a 

ativação do GR, principalmente no hipocampo, é responsável pela inibição da hiperativação do 

eixo HPA induzida por estresse (Bremner, 1999; Nestler et al., 2002; Herman et al., 2003; 

Ulrich-Lai and Herman, 2009).  

A falta de adaptação à exposição a estímulos estressores (agudo ou crônico) está 

relacionada com as alterações neuroquímicas e morfológicas no sistema límbico e hiperativação 

do eixo HPA (Magariños and McEwen, 1995; Makino et al., 1995; Ulrich-Lai and Herman, 

2009; Treccani et al., 2014; Musazzi et al., 2017; Nava et al., 2017). Alguns estudos 

demonstraram que em animais submetidos ao estresse crônico por imobilização ou estresse 

agudo por choques inescapáveis nas patas, apresentaram retração apical das espinha dendríticas 

e diminuição na densidade de espinha dendríticas em células piramidais (Magariños and 

McEwen, 1995; Nava et al., 2017). Também foi demonstrado que o estresse diminui a expressão 

dos GRs no hipocampo e induziu um aumento da expressão do mRNA (RNA mensageiro) para 

CRH e vasopressina no PVN (Makino et al., 1995; Ulrich-Lai and Herman, 2009). A inibição 

farmacológica dos receptores NMDA ou do GR, atenuaram as alterações morfológicas no 

cérebro de animais submetidos ao estresse (Magariños and McEwen, 1995; Mayer et al., 2006; 

Datson et al., 2012). Ademais, o estresse foi correlacionado com o aumento da liberação do 

neurotransmissor excitatório glutamato no córtex pré-frontal, induzindo alterações rápidas e 

também de longo prazo nessa estrutura (Treccani et al., 2014; Musazzi et al., 2017). Assim, 

alterações comportamentais geradas pela incontrolabilidade dos estímulos estressores foram 

correlacionadas com a hiperativação do eixo HPA, aumento da liberação do neurotransmissor 

excitatório glutamato e alterações morfológicas. Essas alterações tem sido relacionadas com 

déficit cognitivo, prejuízo na memória de extinção, depressão maior, transtorno de ansiedade e 
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o transtorno de estresse pós-traumático (do inglês: Posttraumatic Stress Disorder, PTSD) 

(Ulrich-Lai and Herman, 2009; Musazzi et al., 2017).  

1.1.2. Estresse e Depressão 

A associação entre o estresse (crônico, incontrolável e imprevisível) com características 

individuais (genéticas, psicobiológicas e comportamentais) irão determinar a 

resiliência/adaptação do indivíduo ou a suscetibilidade aos efeitos do estresse (McEwen and 

Gianaros, 2011). A ineficácia de se adaptar ao estresse e retornar a homeostasia está associada 

com a ocorrências de alterações neuroplásticas, metabólicas e neuroimunológicas que podem 

levar ao desencadeamento de doenças (McEwen and Gianaros, 2011; Sousa, 2016). Diversos 

estudos têm apontado que estas alterações precedem o desenvolvimento de doenças 

neurodegenerativas, neuropsiquiátricas e/ou os transtornos de humor (McEwen and Gianaros, 

2011). 

 Estudos clínicos demonstraram que pacientes vítimas de abuso ou que foram 

abandonados na infância (termo em inglês Early Life Stress – ELS), bem como o estresse social 

(relacionado com a perda do emprego, problemas econômicos e problemas familiares) e 

também indivíduos que foram submetidos algum trauma são mais suscetíveis a desenvolver 

transtornos neuropsiquiátricos como: transtorno de ansiedade, depressão maior (DM) e PTSD 

(Davidson et al., 2004; de Kloet et al., 2005; Kendler et al., 2006; Gilman et al., 2013). x 

A DM é um sério problema para a saúde pública mundial, com uma prevalência entre 8 

a 20 % em diferentes populações, gerando um impacto negativo pessoal e sócio-econômico, 

relacionado com muitos dias de afastamento do trabalho e elevado gastos com saúde pública 

(Kessler et al., 2003, 2008; Lepine et al., 2012). Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), a DM será a segunda doença mais prevalente no mundo em 2030. Pacientes com DM 

apresentam sintomas como humor deprimido, anedonia, alteração do sono, psicomotora e 
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alimentar, ansiedade, afastamento social, pensamento de inutilidade e excessiva culpa, 

pensamento de morte, podendo em alguns casos levar ao suicídio (Wittchen et al., 1994; Murray 

and Lopez, 1997; Belmaker, 2008; Russo and Nestler, 2013; Wiborg, 2013).   

A etiologia da DM é complexa e multifatorial, o desenvolvimento desta patologia está 

relacionado com a interação dos componentes genéticos e os fatores ambientais, principalmente 

o estresse em diferentes fase da vida (Post, 1992; Kendler et al., 2006; Lopizzo et al., 2015). O 

estresse é um dos principais fatores para o desenvolvimento de episódio de DM, sendo que a 

maioria dos episódios de DM são precedidos por eventos estressores (Post, 1992).   Ademais, 

o componente genético sob a DM tem sido extensivamente investigado e se demonstrado 

relevante na patofisiologia da DM. Embora nenhum gene específico tenha sido identificado 

como o fator desencadeante da DM, algumas mutações foram relacionadas com o aumento do 

risco para o desenvolvimento da DM (Wong and Licinio, 2001; Pezawas et al., 2005, 2008). 

Indivíduos portadores da mutação do gene 5-HTTLPR alelo S (short), que têm uma diminuição 

da expressão do transportador de serotonina (5-HTT), são mais suscetíveis a desenvolver DM 

e ansiedade, desde que apresentem história de estresse na infância, bem como uma diminuição 

na eficácia terapêutica com antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina (SSRI) 

(Murphy et al., 2004; Pezawas et al., 2005). Também foi observado que o polimorfismo de 

nucleotídeo único (do inglês: sigle nucleotide polymorphism, SNP), onde a substituição do 

aminoácido valina no lugar do aminoácido metionina no códon 66 do gene que codifica o fator 

derivado do cérebro (BDNF, brain-derived neurotrophic fator), mutação conhecida como 

BDNF val66met, altera os mecanismos intracelulares responsáveis por sua secreção, torna 

indivíduos mais suscetíveis ao estresse e ao desenvolvimento de depressão (Egan et al., 2003; 

Pezawas et al., 200,8; McEwen and Gianaros, 2011; Hosang et al., 2014). Embora os 

componentes genéticos sejam relevantes nas alterações neuroquímicas e neuro-morfológicas, o 

estresse é considerado o componente desencadeador das alterações moleculares relacionadas 
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com a DM. Isso indica que os fatores genéticos não são determinantes, mas parecem alterar a 

sensibilidade individual aos efeitos induzidos pelo estresse, como sugerido por Kendler, em 

1995 (Kendler et al., 1995). Essa modulação fundamental do meio ambiente na vulnerabilidade 

ao desenvolvimento da DM pressupõe importante participação de mecanismos epigenéticos na 

etiologia desse transtorno, conforme será abordado a seguir.   

 

1.1.3. Estresse e modelo pré-clínico para o estudo da DM 

Visto a complexidade dos mecanismos fisipatólogicos da DM, juntamente com as 

dificuldades éticas de se estudar alterações no SNC em humanos, os estudos em animais 

tornaram-se uma ferramenta importante para a compreensão deste transtorno. As pesquisas 

desenvolvidas, principalmente em roedores, trouxeram relevantes achados sobre a 

fisiopatologia da DM e os aspectos neurobiológicos desencadeado pelo estresse (Magariños 

and McEwen, 1995; Duman and Monteggia, 2006; Yan et al., 2010; Slattery and Cryan, 2017). 

Devido a relevância do estresse sob as alterações comportamentais relacionadas com a DM, 

muitos dos modelos animais empregam algum tipo (ou mais de um tipo) de agente estressor 

para o desencadeamento de alterações comportamentais relacionadas à depressão. Embora não 

seja possível avaliar os aspectos psicológicos da DM em roedores, o estresse geralmente induz 

modificações comportamentais, como por exemplo prejuízo no aprendizado, desistência em 

tentar escapar de uma situação aversiva e perda da preferência por alimentos palatáveis, 

conhecida como anedonia, aspectos semelhantes a sintomas presentes em indivíduos com DM 

(Yan et al., 2010; Slattery and Cryan, 2017). Em um modelo animais para o estudo da DM, 

espera-se que ele compreenda três aspectos: (1) validade de face (inglês: face validity), 

pressupões similaridade com as sinais e sintomas encontrados na depressão; (2) validade de 

construto (do inglês: constructo validity), pressupõe que as alterações comportamentais 

representadas no modelo tenham a mesma origem (mecanismos fisiopatológicos) que a DM  e 
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(3) validade preditiva (do inglês: predictive validity), onde as alterações comportamentais e 

fisiopatológicas são sensíveis ao tratamento farmacológico disponíveis na clínica (Athina 

Markou, 1995). 

No presente projeto foi escolhido o modelo do desamparo aprendido (do inglês: learned 

helplessness; LH), descrito por Seligman e colaboradores (Seligman and Maier, 1967; Seligman 

and Beagley, 1975). No protocolo original cães que foram previamente submetidos a uma 

sessão de choques inescapáveis, quando reexpostos ao mesmo paradigma, porém com choques 

facilmente controláveis, esses animais não apresentavam qualquer comportamento (ativo ou 

passivo) para inibir a apresentação dos choques, recebendo os choques de forma passiva, 

comportamento que foi denominado “desamparo”. Diferentemente, os animais que não foram 

expostos a sessão prévia de choques inescapáveis, aprendiam por tentativa e erro, independente 

da resposta (passiva ou ativa), que podiam interromper os choques (Seligman 1975). Esse 

comportamento foi observado em outros animais como gato, camundongos e ratos, bem como 

em humanos (Maier and Seligman, 2016).  

O paradigma experimental do LH é baseado na incontrolabilidade da situação de 

estresse, onde somente ratos que foram submetidos aos choques inescapáveis e incontroláveis, 

desenvolveram o comportamento de desamparo (Weiss et al., 1981; Maier and Watkins, 2005). 

O LH apresenta uma relevante validade da face e construto, no qual o estresse incontrolável 

induz alterações comportamentais e moleculares semelhantes às observadas em paciente com 

DM, como: desesperança, perda de peso, alteração no sono, alteração da ativação do eixo HPA, 

diminuição de espinhas dendríticas em células do hipocampo, alteração na neurotransmissão 

monoaminégica e ativação do sistema imune (Maier and Watkins, 2005; Hajszan et al., 2009; 

Yan et al., 2010; Pryce et al., 2011; Nava et al., 2017). Além disso, o LH apresenta validade 

preditiva, onde as alterações são prevenidas ou atenuadas com o tratamento repetido por 

antidepressivos de diferentes classes (tricíclicos, antidepressivos atípicos e também por 
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inibidores da monoaminaoxidase), bem como por eletroconvulsoterapia (Sherman et al., 1982; 

Joca et al., 2003, 2006; Hajszan et al., 2009; Pryce et al., 2011). Ademais, não foram observados 

efeitos agudos dos antidepressivos e outras classes de fármacos como: ansiolíticos, 

neurolépticos, estimulantes (Sherman et al., 1982). Assim, este paradigma experimental é um 

método muito relevante para o estudo dos mecanismos farmacológicos de substâncias com 

efeito antidepressiva e dos processos neurobiológicos desencadeados pelo estresse 

incontrolável relacionados à depressão.    

1.1.4. Estresse e as alterações no SNC 

 

Como acima descrito, tanto em humanos como em roedores, o estresse induz 

hiperatividade do eixo HPA, alterações neuroquímicas e morfológicas em estruturas 

relacionadas com o sistema límbico. Essas evidências corroboraram com a origem de diferentes 

hipóteses sobre a fisiopatológica da DM. 

Por muito tempo, o estudo da fisiopatologia da DM foi ancorado na hipótese 

monoaminérgica, por causa da descoberta do efeito antidepressivo dos inibidores da degradação 

de monoaminas (IMAOs) e dos antidepressivos tricíclicos (inibidores da recaptação de 

monoaminas) (Axelrod and Inscoe, 1963; Glowinski and Axelrod, 1964; Lapin and Oxenkrug, 

1969). Embora seus efeitos sob a neurotransmissão monoaminégica ocorram imediatamente, 

na clínica observa-se uma resposta terapêutica após 4 semanas. Além disso, 45% dos pacientes 

não respondem ao tratamento clássico (Nestler, 1998; Keks et al., 2007; Kiss, 2008; Machado-

Vieira et al., 2010). Mesmo com o desenvolvimento de novos antidepressivos e muitos anos de 

estudo focados na hipótese monoaminérgica, muitas questões a respeito da etiologia e dos 

mecanismos fisiopatológicos da depressão ainda não foram totalmente esclarecidas. 

Recentemente, diversos grupos têm demonstrado a participação dos antidepressivos nos 

processos neuroplásticos e no controle dos níveis de glutamato no SNC (Castrén, 2005; 
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Krishnan and Nestler, 2008; Popoli et al., 2011; Pehrson and Sanchez, 2014; Castrén and Antila, 

2017; Musazzi et al., 2017), ampliando o conhecimento da neurobiologia da DM e a origem de 

novas hipóteses.       

As alterações morfológicas e neuroplásticas estão vastamente descritas em pacientes 

diagnosticados com depressão maior ou PTSD (Koolschijn et al., 2009; Schmaal et al., 2016). 

As análises post-mortem no cérebro de pacientes com diagnóstico de DM ou PTSD 

demonstraram uma diminuição nos comprimentos dos espinhos dendríticos e na arborização 

dos neurônios do córtex e hipocampo (Soetanto et al., 2010; Kang et al., 2012). Dados 

semelhantes foram observados em roedores submetidos ao estresse crônico ou tratados com 

glicocorticoides, tais modificações foram correlacionados com as alterações comportamentais 

(Magariños and McEwen, 1995; Duman and Aghajanian, 2012). Ademais, o estresse agudo é 

capaz de induzir rapidamente a diminuição do número de espinhos dendríticos em ratos, o qual 

permaneceu por até 2 semanas após o estresse agudo (Izquierdo et al., 2006; Duman and 

Aghajanian, 2012; Nava et al., 2017). Esses dados sugerem que as alterações morfológicas 

ocorrem simultaneamente com modificações moleculares, induzidas pela hiperativação do eixo 

HPA e aumento da liberação de glutamato e uma diminuição na liberação e atividade do fator 

neurotrófico BDNF (Duman and Aghajanian, 2012; Nava et al., 2017). Como o tratamento 

crônico com antidepressivos atenua as alterações na arborização dendríticas induzida pelo 

estresse (Musazzi et al., 2017; Nava et al., 2017), sugere-se que os efeitos farmacológicos dos 

antidepressivos estejam relacionados à modulação desses mecanismos neuroplásticos. 

O fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) tem relevante papel nos processos 

neuroplásticos durante o desenvolvimento, na sobrevivência celular e na plasticidade neuronal 

(Nestler et al., 2002; Castrén and Antila, 2017). Embora se conheça outros fatores neurotróficos, 

o BDNF e seu receptor TrkB (tropomyosin-related kinase B) apresentam relevante papel nas 

alterações plásticas induzida pelo estresse (Nestler et al., 2002; Krishnan and Nestler, 2008). 
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Segundo a hipótese neurotrófica proposta por Nestler e colaboradores (2002), a etiologia da 

DM estaria relacionada com a diminuição do BDNF em estruturas límbicas, e os efeitos 

terapêuticos dos antidepressivos estariam relacionados com a restauração dos níveis desta 

neurotrofina (Duman et al., 1997). A análise post-mortem demonstrou que sujeitos com DM 

apresentaram uma diminuição nos níveis de BDNF e que paciente tratados com antidepressivo 

apresentaram um aumento desta neurotrofina (Duman and Monteggia, 2006; Castrén et al., 

2007; Thompson Ray et al., 2011; Castrén and Antila, 2017). Em roedores, o estresse induz 

diminuição dos níveis de BDNF, o que tem sido relacionado com as alterações morfológicas 

no cérebro e também com o comportamento tipo depressivo observado em animais estressados 

(Duman and Monteggia, 2006; Hing et al., 2017). Semelhante aos resultados de estudos 

clínicos, o tratamento com antidepressivos clássicos reverteu a diminuição do BDNF induzida 

pelo estresse (Duman and Aghajanian, 2012; Castrén and Antila, 2017). Interessantemente, o 

efeito dos antidepressivos foi inibido em animais mutantes para a expressão do BDNF, 

sugerindo que a sinalização BDNF-TrkB é necessária para os efeitos farmacológicos dos 

antidepressivos (Duman and Voleti, 2012; Yu et al., 2012).  

Ademais, a expressão do BDNF pode ser modulada por diversos neurotransmissores, 

hormônios e mecanismos intracelulares (Castrén, 2005; Duman and Monteggia, 2006; Begni et 

al., 2017). Relevante para o presente estudo, o estresse induz alterações nos níveis de glutamato  

e alterações epigenéticas (mecanismos descritos abaixo), os quais parecem relacionados com a 

diminuição da expressão do BDNF observada em estruturas do sistema límbico (Hing et al., 

2017).   

Glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. 

Através da ativação dos receptores ionotrópicos (NMDA; N-methyl-D-aspatate ou AMPA; α-

amino-3-hydroxyl-5-methyl-4-isoxazole-propionic acid) e metabotrópicos (mGluR1 – 

MgluR8), o glutamato regula a transmissão sináptica e os processos neuroplásticos (Popoli et 
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al., 2011). Diferentes mecanismos regulam a expressão destes receptores e também a 

quantidade de glutamato liberado no espaço extracelular (Popoli et al., 2011). O envolvimento 

do sistema glutamatérgico tem sido bastante relacionado à resposta comportamental ao estresse 

e à neurobiologia da depressão nas duas últimas décadas (Sanacora et al., 2012). Evidências 

indicam, por exemplo, que o estresse aumenta os níveis de glutamato no SNC, bem como a 

expressão de receptores para glutamato do tipo NMDA (Popoli et al., 2011; Chandley et al., 

2014). Por outro lado, antidepressivos atenuam os efeitos do estresse sobre a neurotransmissão 

glutamatérgica (Barbon et al., 2006; Joca et al., 2007; Musazzi et al., 2013; Treccani et al., 

2014; Nava et al., 2017). Além disso, antagonistas do receptor NMDA induzem efeitos 

antidepressivos em humanos e também em animais submetidos a modelos pré-clínicos (Berman 

et al., 2000; Li et al., 2010). Portanto, tem sido sugerido que o excesso de ativação de receptores 

NMDA, ou prejuízo na sinalização mediada por AMPA, em estruturas límbicas, estejam 

associadas ao desenvolvimento de alterações comportamentais em animais e à depressão maior 

em humanos (Li et al., 2010; Popoli et al., 2011; Treccani et al., 2014; Joca et al., 2015). 

Importante para o presente estudo, a ativação dos receptores NMDA promove aumento do 

influxo de íons Ca2+ e síntese de óxido nítrico (mecanismos detalhados abaixo), o qual 

influencia diversos mecanismos intracelulares e neuroplásticos relacionado com a 

neurobiologia da depressão (Guix et al., 2005; Garthwaite, 2008; Joca et al., 2015; Wegener 

and Joca, 2016). 

  

1.2. NO 

1.2.1. NO (Conceitos e histórico) 

O óxido nítrico (NO) foi identificado no ano de 1772, pelo pesquisador Joseph Priestly, 

como um gás incolor e com tempo de meia vida in vivo muito curto (6 -10 segundos). Após 

dois séculos, estudos realizados pelo pesquisador Ferid Murad demonstrou que 
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nitrovasodilatadores (nitroglicerina, nitroprussiato de sódio) induziam relaxamento da 

musculatura lisa (Katsuki et al., 1977; Yetik-Anacak and Catravas, 2006). No ano de 1980, o 

pesquisador Robert Fuchgott relatou um interessante achado, onde a vasodilatação induzida por 

acetilcolina ocorria somente quando a camada de células epiteliais se encontrava intacta no vaso 

(sistema de órgão isolado), o que ele atribuiu ao “fator relaxante derivado do endotélio” (do 

ingês: endothelium-derived relaxing fator; EDRF) (Furchgott and Zawadzki, 1980). Pesquisas 

realizadas pelo grupo do Dr. Louis Ignarro e também pelo Dr. Salvador Moncada demonstram 

que o EDRF e o NO se tratavam da mesma molécula (Ignarro et al., 1987; Palmer et al., 1987). 

Moncada e colaboradores demonstraram que a L-arginina era um precursor da síntese de NO 

(Palmer et al., 1987). Anteriormente, Murad e colaboradores demonstraram que a vasodilatação 

mediada por nitrovadilatadores, estava relacionado com a estimulação intracelular da guanilato 

ciclase solúvel (sGC) e um aumento da cGMP (Katsuki et al., 1977). Esses achados 

contribuíram para a  caracterização dos mecanismos intracelulares modulados pelo NO (Yetik-

Anacak and Catravas, 2006). Garthwaite e colaboradores demonstraram que no SNC a ativação 

do receptor NMDA e o aumento do influxo de íons Ca2+, induzia o aumento da liberação do 

EDRF/NO, atuando como sinalizador no cérebro (Garthwaite et al., 1988). Considerando os 

achados do papel do NO nos processos biológicos, no ano de 1992 a revista Science declarou 

o NO como molécula do ano e no ano de 1998 Murad, Fuchgott e Ignarro foram laureado com 

o prêmio Nobel da Medicina e Fisiologia por seus significantes achados e contribuição do papel 

do NO no sistema cardiovascular. 

1.2.2. Sinalização mediada por NO (fisiológico x patológico)  

Desde sua caracterização na década de 70, milhares de trabalhos científicos foram 

publicados demonstrando o papel do NO em diferentes processos biológicos.  

O NO é produzido fisiologicamente em diversos tecidos e pode ser considerado um 

mediador de comunicação entre as células. Como descrito acima, o principal precursor da 
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síntese do NO é a L-arginina, que será substrato para a enzima oxido nítrico sintase (do inglês: 

nitric oxide synthases; NOS), na presença de outros cofatores como: NADPH (nicotinamide 

adenine dinucleotide phosphate); BH4 (tetrahydrobiopterin); FAD (flavin adenine 

dinucleotide); FMN (flavin adenina mononucleotide) e iron protoporphyrin IX (heme) (Guix et 

al., 2005). Atualmente, são conhecidas três isoformas da enzima NOS: a isoforma neuronial 

(nNOS ou NOS1); a induzível (iNOS ou NOS2) e a isoforma endotelial (eNOS ou NOS3). As 

nomenclaturas estão associadas com os tipos celulares onde foram primariamente identificadas 

e apresentaram uma maior expressão (Guix et al., 2005). As isoformas nNOS e eNOS são 

constitutivas e dependentes de cálcio para desencadear suas atividades, através da formação do 

complexo cálcio-calmodulina (Ca2+/CaM), que induz uma alteração conformacional na enzima 

NOS e sua subsequente ativação. Ademais, a atividade enzimática é rapidamente inibida através 

do aumento da concentração de íons Ca2+; pelo próprio NO e também por fosforilação induzida 

por PKC (protein Kinase C). Por outro lado, a isoforma iNOS é induzível e, em níveis basais, 

sua expressão é muito baixa. A expressão da isoforma iNOS está relacionada com estímulos 

imunológicos e inflamatórios (Amitai, 2010). A atividade da iNOS independe de cálcio, pois 

apresenta uma ligação constitutiva com a calmodulina, produzindo NO durante todo o tempo 

de meia vida da enzima (Abu-Soud and Stuehr, 1993; Guix et al., 2005; Amitai, 2010).  

O principal alvo intracelular do NO é a enzima guanilato-ciclase solúvel (sGC), que 

através da interação com o grupo heme dessa enzima, induz à conversão de GTP (trifosfato de 

guanosina) em cGMP (monofosfato de guanasina cíclico). O cGMP, por sua vez, estimula a 

atividade da proteína cinase I e II (PKG1 e PKG2) e também da enzima fosfodiesterase de 

nucleotídeos cíclicos (PDE), mecanismos que estão relacionados com a plasticidade sináptica 

e também com a neurotransmissão (Zhu and Luo, 1992; Son et al., 1996; Wegener et al., 2000; 

Mishra et al., 2002; Calabrese et al., 2007; Garthwaite, 2008). Além disso, o NO regula a 

sinalização proteína cinase B (PKB/Akt) e do fator de transcrição CREB (do inglês: cyclic-
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AMP-reponsive-element-biding protein), relacionados com sobrevivência celular e 

neuroproteção (Mishra et al., 2002; Contestabile and Ciani, 2004; Calabrese et al., 2007). O NO 

também interage diretamente com proteínas, através da S-nitrosilação (SNO-proteína), que é a 

adição covalente de uma molécula de NO em um resíduo de cisteína. Essa adição resulta em 

alterações estruturais da proteína, na sua atividade enzimática, interação proteína-proteína e 

também na localização intracelular (Santos et al., 2015; Montagna et al., 2016; Nakamura and 

Lipton, 2016a, 2016b). Em processos neuropatológicos, os níveis de NO, assim como seus 

metabólitos (nitrato,NO3- e nitrito,NO2-), estão elevados, estando relacionados com 

modificações no DNA, alterações na sinalização intracelular, aumento de espécie reativas de 

nitrogênio (RNS) e alterações pós-traducionais (PTM) de proteínas (Santos et al., 2015; 

Montagna et al., 2016; Nakamura and Lipton, 2016b).  

Como acima descrito, o estresse induz um aumento da liberação de glutamato e ativação 

do receptor NMDA em estruturas do sistema límbico, resultando no aumento da síntese e 

liberação de NO, através da rápida ativação da enzima nNOS (Garthwaite et al., 1988; Do et 

al., 2002; Guix et al., 2005). Isso porque a isoforma nNOS é fisicamente acoplada ao receptor 

NMDA, através da proteína PSD-95 (do inglês: Postsynaptic density protein-95). Assim, a 

ativação do receptor NMDA em células que expressam a enzima nNOS induz a atividade 

enzimática da nNOS e a síntese de NO (Christopherson et al., 1999; Wegener and Joca, 2016). 

Por ter um caráter dual, principalmente no SNC, o NO é considerado uma molécula “Janus 

Face”, uma alusão ao deus grego Janus que apresenta duas faces (Calabrese et al., 2009b). 

Embora o envolvimento do NO tenha sido descrito em diversas doenças neuropsiquiátricas 

(Joca et al., 2015), no presente estudo iremos destacar o papel do NO na DM.         

1.2.3. NO e depressão 

A primeira evidência clínica do papel do NO na DM foi demonstrada por Naylor e 

colaboradores em 1987, em um trabalho onde o tratamento com azul de metileno apresentou 
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um efeito antidepressivo (Naylor et al., 1987). Porém, neste estudo não se relata o efeito do azul 

de metileno sob a sinalização do NO. Somente anos mais tarde se demonstrou que o azul de 

metileno inibia a sGC e também a enzima NOS (Mayer et al., 1993). Interessante, os efeitos 

terapêuticos do azul de metileno só foram observados após o tratamento crônico por 4 semanas, 

efeito semelhando ao dos antidepressivos clássicos (Naylor et al., 1987). Corroborando com os 

dados clínicos, o azul de metileno demonstrou efeito tipo antidepressivo no teste do nado 

forçado (Eroğlu and Cağlayan, 1997). Ademais, pacientes com diagnóstico de DM 

apresentaram aumentos nos níveis de nitrato no plasma (Suzuki et al., 2001; Xing et al., 2002; 

Lu et al., 2014) e um aumento na expressão da enzima nNOS na região CA1 do hipocampo 

(Oliveira et al., 2008). Além disso, foi demonstrado que o polimorfismo (SNP; single nucleotide 

polymorphism) nos genes que expressão as enzimas nNOS e iNOS estão relacionados com uma 

maior suscetibilidade para desenvolver DM (Gałecki et al., 2011).  Cabe aqui descrever que os 

antidepressivos clássicos também modulam a expressão do NO e a atividade enzimática da 

NOS em estudos pré-clínicos (Finkel et al., 1996; Harkin et al., 1999; Suzuki et al., 2001; 

Wegener et al., 2003), sugerindo que os efeitos antidepressivos estão relacionados com a 

modulação do NO no SNC. Nos anos de 1990, uma série de inibidores da atividade enzimática 

da NOS foram sintetizados, contribuindo para o esclarecimento do papel do NO na DM, 

principalmente em estudos pré-clínicos (Wegener and Volke, 2010; Mukherjee et al., 2014). 

 

1.2.4. Efeito tipo antidepressivo dos inibidores da NOS 

Diferentes abordagens farmacológicas demonstraram o efeito agudo ou crônico da 

inibição da atividade enzimática da NOS sob alterações comportamentais induzidas pelo 

estresse (Caroline Biojone, 2013; Hiroaki-Sato et al., 2014; Joca et al., 2015; Wegener and Joca, 

2016; Stanquini et al., 2017). A inibição farmacológica da atividade da enzima NOS diminuiu 

o tempo de imobilidade no teste do nado forçado (forced swin test – FST), teste preditivo para 
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avaliação de fármacos antidepressivos (Porsolt et al., 1978; Montezuma et al., 2012; Hiroaki-

Sato et al., 2014). Além disso, o tratamento crônico com inibidores da nNOS (3-bromo-7-

nitroindazole) ou da iNOS (1400W) atenuaram as alterações comportamentais (FST e 

preferência pela sacarose) induzidas pelo estresse crônico variado (CUS; chronic unpredictable 

stress) em ratos (Peng et al., 2012; Yazir et al., 2012). Semelhantemente ao antidepressivos 

convencionais, o tratamento repetido, mas não agudo, dos os inibidores da NOS apresentaram 

um efeito tipo antidepressivo no tese do desamparo aprendido em ratos (Joca et al., 2006; 

Stanquini et al., 2017). Ademais, animais com deleção gênica da isoforma iNOS apresentaram 

um fenótipo tipo antidepressivo, avaliado no FST (Montezuma et al., 2012). Em conjunto, essas 

abordagens farmacológicas demonstram a participação do NO na sinalização central 

relacionada com o estresse e com a DM, conforme revisado em (Wegener and Volke, 2010). 

O NO tem relevante papel na sinalização serotoninérgica no SNC, visto que a isoforma 

nNOS interage fisicamente com o transportador de serotonina (Chanrion et al., 2007). Ademais, 

a inibição da síntese de serotonina induzida pelo PCPA (para-clorofenilalanina, (Harkin et al., 

1999)) ou o antagonismo do receptor 5HT1A diretamente no hipocampo (Hiroaki-Sato et al., 

2014), bloqueia o efeito tipo antidepressivo do inibidor da nNOS. Em cultura de células do 

hipocampo, o tratamento com serotonina ou o com agonista do receptor serotoninérgico (8-OH-

DPAT), diminuiu a expressão da enzima nNOS, ao posso que o  antagonismo do receptor 5-

HT1A (NAN-190) induziu um aumento na expressão da enzima nNOS (Zhang et al., 2010). Os 

dados reforçam as evidências acerca dos efeitos terapêuticos dos antidepressivos clássicos na 

modulação da neutransmissão nitrérgica, bem como a interação entre os sitemas 

serotoninérgico e nitrérgico.   

A neurogêneses, que é o surgimento de novas células neuronais, ocorre principalmente 

na zona subgranular do hipocampo adulto (Christie and Cameron, 2006; Levone et al., 2015). 

O estresse tem relevante efeito na diminuição na neurogêneses, no qual é revertido pelo 
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tratamento com antidepressivo clássico (Malberg and Duman, 2003). Suportando a hipótese de 

que os efeitos terapêuticos dos antidepressivos estão relacionados com a restauração da 

neurogêneses (Duman et al., 2001; Santarelli et al., 2003; Levone et al., 2015). Também foi 

observado que células precursoras do giro denteado do hipocampo (DG) expressavam a enzima 

nNOS, sugerindo o papel do NO na neurogênese (Islam et al., 2003). Corroborando com essas 

achados, o tratamento farmacológico com 7-nitroindazole (7-NI), que apresenta uma maior 

seletividade para a isoforma nNOS, bloqueou a diminuição da marcação com BrdU 

(bromodeoxiuridina, utilizado para a marcação de novas células) no DG de ratos submetidos ao 

protocolo de estresse crônico variado (Zhu et al., 2006). Igualmente, animais knockout para a 

isoforma nNOS apresentaram uma maior marcação para BrdU comparado ao controle (Zhou et 

al., 2007), sugerindo o papel do estresse e do NO nos mecanismos que regulam a neurogêneses.  

O óxido nítrico também modula a expressão e a atividade do BDNF. O tratamento com 

doadores de NO diminuem os níveis de BDNF em cultura de células do hipocampo (Canossa 

et al., 2002). Além disso, o tratamento farmacológico repetido com inibidores da NOS induziu 

aumento de BDNF no hipocampo (Pinnock and Herbert, 2008; Stanquini et al., 2017) e atenuou 

a redução da atividade do receptor TrkB no hipocampo de ratos submetidos ao estresse do 

desamparo aprendido (Caroline Biojone, 2013). Porém, ainda não está claro por qual 

mecanismo celular o NO influencia a sinalização BDNF-TrkB em estruturas do sistema 

límbico.  

Recentemente, alguns trabalhos têm demonstrado a participação do NO em processos 

intracelulares envolvidos com modificações epigenéticas (Campos et al., 2007; Katayama et 

al., 2009), o que será detalhado abaixo. 
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1.3. Alterações epigenéticas 

1.3.1 Conceitos gerais sobre epigenética 

 Epigenética é um processo dinâmico que induz alteração na expressão de genes não 

relacionadas a modificações na sequência de bases do ácido desoxirribonucleico (DNA). O 

termo epigenética foi usado primeiramente por Conrad Waddington, no ano de 1939, para 

descrever as alterações na expressão de genes  influenciadas por fatores ambientais (Haig, 

2004). Esse processo ocorre através da mudança estrutural da cromatina (eucromatina ou 

heterocromatina), influenciando a expressão gênica (Mahgoub and Monteggia, 2013). Diversos 

mecanismos epigenéticos estão envolvidos no controle da estrutura da cromatina como: 

acetilação, metilação, ubiquitinação, SUMOilação, ADP-ribosilação, fosforilação e 

microRNA, influenciando à expressão gênica (Matrisciano et al., 2016). Esses mecanismos 

regulam diversos processos durante o desenvolvimento embrionário, diferenciação celular, 

além de regular a resposta celular frente a estímulos, influenciando a formação, armazenamento 

e consolidação da memória (Martín-Subero, 2011; Mahgoub and Monteggia, 2013; Matrisciano 

et al., 2016).  

 Embora se conheça diversos fatores epigenéticos, a metilação e/ou a acetilação de 

histonas, bem como a metilação do DNA são os mecanismos mais estudados (Matrisciano et 

al., 2016). A metilação do DNA, assim como a acetilação ou metilação das histonas são fatores 

epigenéticos reversíveis que controlam o estado aberto/relaxado ou condensado da cromatina 

(Bird, 1986; Kim et al., 2009; Mahgoub and Monteggia, 2013). Existe uma variedade de 

enzimas que controlam tais mecanismos e promovem mudanças de conformação da cromatina 

e alterações na expressão gênica (Okano et al., 1999; Mahgoub and Monteggia, 2013). 
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1.3.2 Metilação do DNA, estresse e depressão 

Nos últimos anos, a metilação do DNA tornou-se um importante alvo de estudo acerca 

das alterações na expressão gênica induzidas pelo estresse (Vialou et al., 2013; Fass et al., 

2014). Essas modificações acorrem através da adição covalente de um grupo metil, proveniente 

do grupo S-adenosil-metionina (SAM), na posição 5’ do anel pirimidínico da citosina em 

dinucleotídeo citosina-fosfato-guanina (CpG), e é mediado pelas enzimas DNA 

metiltransferases (DNMTs), formando um composto chamado 5-metilcitosina (5-mC). A 

metilação do DNA favorece a ligação de proteínas específicas (methyl binding domain proteins; 

MBDs), histona deacetilases (histone deacetylases; HDAC) e histona metiltransferases (histone 

methyltransferases; HMT) responsáveis pela condensação da cromatina, inibindo a transcrição 

gênica (Weber and Schübeler, 2007; Kim et al., 2009; Elliott et al., 2010; Mahgoub and 

Monteggia, 2013). As DNMTs são uma família de enzima representadas por cincos subtipos 

DNMT1, DNMT2, DNMT3a, DNMT3b e DNMT3L, sendo que três delas (DNMT1, DNMT3a 

e DNMT3b) são funcionais e amplamente estudadas. O subtipo DMNT1 tem um papel na 

metilação de manutenção, copiando a metilação pré-existente no DNA parental para o DNA da 

célula-filha durante a fase de replicação. Já os subtipos da enzima DNMT 3a e 3b (conhecidas 

como DMNTs de novo) são responsáveis por novas metilações em sequências CpG não 

metiladas, estabelecendo novos padrões de metilação em processos iniciais da neurogênese, 

assim como no SNC maduro (Okano et al., 1999; Jeltsch, 2006; Feng et al., 2010). 

A metilação do DNA tem relevante influencia na atividade do eixo HPA e na DM 

(Vialou et al., 2013; Nagy et al., 2017). Roedores submetidos ao paradigma experimental de 

estresse na primeira infância (early life stress) apresentaram um aumento da metilação na região 

promotora do gene NR3C1 (F1) que codifica o receptor GR, apresentando uma menor 

expressão deste receptor e uma susceptibilidade ao estresse na vida adulta (Szyf et al., 2007; 

Nagy et al., 2017). Recentemente foi descrito que o estresse agudo induz um redução na 
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expressão receptor mRNA para o GR no DG de ratos submetido ao estresse do nado forçado, 

no qual foi correlacionado com aumento da metilação do DNA e da expressão da enzima 

DNMT3a (Mifsud et al., 2017).. Esses dados sustentam os achados clínicos, onde se observou 

aumento da metilação do gene para GR em pacientes que sofreram abuso durante a infância e 

também em suicidas (McGowan et al., 2009; Labonte et al., 2012; Nagy et al., 2017). Sugerindo 

o envolvimento da metilação do DNA a curto e também de logo prazo na regulação do eixo 

HPA 

A redução dos níveis de BDNF tem sido proposto como a causa do desenvolvimento da 

DM, visto que o tratamento como antidepressivos clássicos induzem aumento desta 

neurotrofina (Duman et al., 1997; Schmidt and Duman, 2007; Castrén and Rantamäki, 2010). 

Em pacientes com DM  foi observado aumento da metilação do DNA na região promotora do 

gene BDNF, correlacionado com diminuição na expressão desta neurotrofina (Keller et al., 

2010; Fuchikami et al., 2011; Duclot and Kabbaj, 2015). Ademais, pacientes com DM tem uma 

elevada expressão do mRNA para as enzimas DNMT3b, no qual o efeito terapêutico dos 

antidepressivos foram correlacionados com a diminuição desta enzima (Higuchi et al., 2011). 

O comportamento tipo depressivo em roedores expostos ao estresse na primeira infância, foi 

correlacionado com a diminuição da expressão do BDNF. Esse efeito foi dependente do 

aumento da metilação do exon 4 para o BDNF e da expressão da enzima DNMTs (Boersma et 

al., 2014). Também foi demonstrado que camundongos submetidos ao estresse crônico por 

derrota social apresentaram um aumento da expressão da enzima DNMT3a no núcleo 

accumbens (LaPlant et al., 2010). Interessante, o aumento da expressão do BDNF por 

antidepressivo, está relacionado com a diminuição da atividade e/ou expressão da DNMTs 

(Chen et al., 2011; Zimmermann et al., 2012; Gassen et al., 2015). Zimmerman e colaboradores, 

demonstraram que a incubação por um período prolongado com antidepressivos em cultura de 

célula de astrócitos reduz a atividade da enzima DNMT1, modulando indiretamente a metilação 
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do DNA (Zimmermann et al., 2012). Embora exista uma complexa sinalização sobre a 

expressão do BDNF, a metilação do DNA parece tem relevante papel na neurobiologia da 

depressão e também no efeito terapêutico dos antidepressivos sobre a atividade da DNMTs 

(Feng et al., 2010).  

 Atualmente, os inibidores das DNMTs (DNMTi) são aprovados pelo órgão regulador 

do Estados Unidos da América (Food and Drug Administration; FDA) para o tratamento de 

alguns tipos de câncer (Singh et al., 2013). O mais conhecido é o 5-Aza-2’-deoxicytidina (5-

AzadC; decitabine) e seu análogo o 5-azacitidina (5-Aza), os quais são inibidores inespecíficos 

das enzimas DNMTs. O mecanismo de ação destas moléculas estão relacionados com sua 

incorporação ao DNA, uma vez que as enzimas DNMTs reconhecem essas moléculas como 

substrato, e ao se ligarem a elas tornam-se inativas e são degradadas (Christman, 2002; 

Stresemann et al., 2006). Outro inibidor da DNMT é o n-ftaloil-l-triptofano (RG108), é um 

inibidor não nucleosídico e apresenta uma menor toxicidade. O mecanismo de ação desta 

molécula se dá  através da inibição no sítio catalítico da enzima DNMT, impedindo que ela 

reconheça o seu alvo (Stresemann et al., 2006).  

Dados publicados pelo nosso grupo demonstraram que a administração sistêmica ou 

intra-hipocampal do 5-azaD ou do RG108 induziu redução da imobilidade avaliada nos testes 

do nado forçado e também no teste da suspensão pela cauda, demonstrando pela primeira vez 

o efeito tipo antidepressivo dos inibidores da DNMT (Sales et al., 2011; Sales and Joca, 2016). 

Esses efeitos foram acompanhados pela diminuição da metilação global do DNA e um aumento 

dos níveis de BDNF no hipocampo (Sales et al., 2011), sugerindo que o estresse promova 

aumento da metilação do gene para BDNF, reduzindo sua expressão, e assim levando a 

comportamento do tipo-depressivo em modelos animais. Corroborando essas informações 

animais knockout para a enzima DNMT1 apresentaram um fenótipo tipo antidepressivo 

avaliado no teste do nado forçado (Morris et al., 2016).     
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O tratamento crônico com antidepressivo imipramina diminui a expressão da enzima 

DNMT3b no córtex pré-frontal de ratos submetidos ao paradigma experimental do desamparo 

aprendido (Sales and Joca, 2018). Sales e colaboradores também demonstraram que doses sub-

efetivas de inibidores da DNMT (RG-108 ou 5-AzaD) associadas com doses sub-efetivas de 

antidepressivos (fluoxetina ou desipramina) apresentaram efeito tipo antidepressivo no teste do 

nado forçado (Sales and Joca, 2016). Esses dados sugerem um mecanismo comum dos 

antidepressivos e dos inibidores da DNMTs na modulação nas alterações comportamentais 

induzidas pelo estresse. 

   

1.3.3 NOS/NO e metilação do DNA 

 Diversas alterações epigenéticas são desencadeadas pelo envelhecimento, doenças 

cardiovasculares, pulmonares, câncer, tabagismo e pelo estresse. Interessantemente, estes 

processos patológicos estão relacionados com um aumento da síntese do NO e espécies reativas 

de oxigênio (ROS). Com relevância para o presente estudo, foi demonstrado que o estresse 

oxidativo diminui os níveis de homocisteina (Hcy), um elemento importante no ciclo da 

metionina (doador universal de metila), assim como um aumento dos níveis de glutationa 

(GSH) e da expressão das enzimas DNMT1 e DNMT3b em cultura celular de melanócitos 

(Campos et al., 2007). Corroborando esses achados, foi demonstrado que a infecção induzida 

por Helicobacter pylori ou por Lipopolissacarídeo (LPS), em cultura de célula epitelial, induziu 

aumento na atividade da enzima iNOS e um aumento nos níveis de NO, acompanhados pelo 

aumento da metilação do gene runx3 (supressor tumoral), prevenido pelo tratamento com o 

inibidor seletivo para iNOS (Katayama et al., 2009). Esses dados sugerem o envolvimento do 

NO e das enzimas NOS nas vias intracelulares que modulam a metilação do DNA. Porém, não 

há relatos do papel dos inibidores da NOS sob a metilação do DNA em ratos submetidos ao 

estresse.  
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Diante dos efeitos dos inibidores da NOS sobre as alterações comportamentais e 

também moleculares induzidas pelo estresse (Wegener and Joca, 2016) e o envolvimento do 

NO da atividade e expressão das enzimas DNMTs (Campos et al., 2007; Katayama et al., 2009). 

Entretanto os dados sobre o papel do NO na metilação do DNA não estão totalmente 

esclarecidos. Diante desses achados, abrem-se diversas questões a respeito do papel do NO e 

das enzimas NOS nas vias intracelulares envolvidas na metilação do DNA em genes 

relacionados com a neurobiologia da depressão.  

 

1.4 Hipótese 

Dada a supracitada relação do estresse com a metilação do DNA e com ativação da 

sinalização NMDA/nNOS/NO no hipocampo de ratos, a hipótese deste trabalho é que o NO 

poderia influenciar a atividade ou a expressão das DNMTs, induzindo modificações 

epigenéticas no DNA, através da metilação em regiões promotoras de genes sabidamente 

relacionados com a resposta ao estresse e à depressão maior.  
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2. Objetivos 

2.1. Objetivos Gerais 

Avaliar o envolvimento do NO na modulação da metilação do DNA in vitro (cultura de 

células de hipocampo desafiadas com mediadores da resposta ao estresse) e in vivo (cérebro de 

ratos submetidos ao estresse). 

 

2.2. Objetivos específicos 

2.2.1. Estudo 1  

 O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do inibidor da nNOS, em cultura celular de 

hipocampo desafiadas com NMDA, dexametasona ou L-arginina, sob as alterações 

intracelulares relacionadas com a metilação do DNA. Os objetivos específicos desse estudo 

foram: 

(i) Avaliar se a inibição da NOS ou das DNMTs modifica a expressão gênica 

(DNMTs, nNOS, BDNF, NT4 e TrkB) em cultura células desafiadas com 

NMDA. 

(ii) Avaliar se a inibição da NOS modifica a expressão gênica (DNMTs, nNOS e 

BDNF) em cultura células desafiadas com glicocorticóide (dexametasona). 

(iii) Avaliar se administração do precursor da síntese NO, L-arginina, altera a 

expressão de DNMT3b, na presença e na ausência de inibidor da nNOS.  

(iv) Avaliar os efeitos dos tratamentos com NMDA ou dexametasona sobre os níveis 

proteicos de DNMT3b e nNOS.  
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2.2.2. Estudo 2 

A segunda parte do estudo teve como objetivo avaliar a participação do NO na metilação 

do DNA no cérebro de ratos em resposta ao estresse do desamparo aprendido (choques 

inescapáveis). 

(v) Avaliar o efeito da administração sistêmica e repetida do inibidor da nNOS (7 

nitroindazole – 7NI) ou do inibidor da iNOS (aminoguanidina – AMG) sobre as 

alterações comportamentais induzidas por choques inescapáveis nas patas. 

(vi) Avaliar o efeito da administração sistêmica e repetida do inibidor da nNOS (7 

nitroindazole – 7NI) ou do inibidor da iNOS (aminoguanidina – AMG) sobre a 

metilação global do DNA no córtex pré-frontal, hipocampo dorsal e ventral de 

ratos submetidos a choques inescapáveis nas patas. 

(vii) Avaliar a expressão do mRNA para a enzima DNMT, nNOS, iNOS e BDNF no 

hipocampo ventral e dorsal de ratos submetidos aos choques inescapáveis nas 

patas. 

(viii) Avaliar o efeito do tratamento com 7-NI ou AMG sob a expressão do mRNA 

para a enzima DNMT3b no hipocampo dorsal e ventral de ratos submetidos aos 

choques inescapáveis nas patas. 
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3. Estudo 1 

3.1. Materiais e Métodos 

3.1.1. Cultura celular 

Para cultura primária de hipocampo foram utilizados embriões de ratos Wistar (entre 

17-18 dias de gestação). Os hipocampos foram dissecados com auxílio de lupa 

(Esteriomicroscópio Zeiss Stemi 305) e imediatamente colocados em solução de dissociação 

celular (contendo: 2,5 mg de papaína, 10 mg de DL-cyteina-HCl, 10 mg BSA, 250 mg glucose 

em 50 ml PBS; pH 7.2), por 10 min. Com auxílio de uma pipeta tipo Pasteur de plástico as 

células foram trituradas, centrifugadas por 5 minutos à 100 g em temperatura ambiente. O pellet 

contendo as células foram ressuspendidos em meio de cultura (contendo 9.8 ml of Ca2+/Mg2+ 

livre HBBS, 1 mM sodium pyruvate, 10 mM HEPES (pH 7.2) e 10 μl DNase I e novamente 

centrifugado (por 5 minutos à 100 g, temperatura ambiente). As células foram ressuspendidas 

com meio de cultivo (Neurobasal: suplementado com 2% de B27, 1% de 

penicilina/estreptomicina e 1% de glutamina) e plaqueadas em placas de 24 poços revestidas 

de poly-lysine (Sigma–Aldrich) em uma densidade 250.000 células por poço. As culturas 

primárias do hipocampo foram mantidas em meio de cultura específico (Neurobasal: 

suplementado com 2% de B27, 1% de penicilina/estreptomicina e 1% de glutamina) e foram 

incubadas a 37°C em 5% de CO2. O meio de cultura foi trocado 3 vezes por semana, conforme 

protocolo previamente padronizado (Antila et al., 2014). Todos os experimentos com culturas 

primárias de hipocampo foram realizados após 14 dias de cultivo. Todos os protocolos 

experimentais foram aprovados pelo comitê de ética local.   x 

Células imortalizadas de hipocampo conhecidas como HiB5 (célula derivada de 

hipocampo de embrião de ratos) foram imortalizadas através do antígeno SV40 T e foram 

mantidas em meio de cultura (DMEM, Dulbecco’s modified Eagle’s médium) contendo 10% 

soro fetal bovino (fetal bovine sérum - FBS) a 33°C em incubadora com 5% CO2 (condição de 
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proliferação). Para os experimentos, as células HiB5 foram mantidas em DEMEM (0.5% de 

FBS  por 5 dias), em incubadora contendo 5% CO2 a 37° C (Renfranz et al., 1991; Park et al., 

2015). 

 

3.1.2. Tratamento farmacológico 

 As células foram incubadas com NMDA (30 µM, por 5 min, 10 min ou 1h; Sigma–

Aldrich), dexametasona (1µM, por 5 min, 10 min, 1h ou 24h, Sigma–Aldrich) ou L-Arginina 

(0.5 mM, por 1h ou 24h, Sigma–Aldrich). Os tratamentos farmacológicos foram realizados com 

o inibidor seletivo da enzima nNOS, N-propyl L-arginina (NPA, 100 nM, Sigma–Aldrich) ou 

o com inibidor não seletivo da enzima DNMTs, 5-Aza-2-deoxycytidine (10 µM, Sigma–

Aldrich), 30 min antes das células serem desafiadas com NMDA, dexametasona ou L-arginina. 

Todas as concentrações e tempo de tratamentos foram realizados conforme descrito em estudos 

prévios (Sandoval et al., 2011; Anacker et al., 2013; Xiong et al., 2014). As diluições das 

substâncias foram preparadas com tampão fosfato (PBS 1X), no momento do uso. 

 

3.1.3. Extração do RNA total 

Após o termino dos experimentos, o meio de cultura foi removido e acrescentado 500µL 

de solução tampão fosfato (PBS 1x, temperatura ambiente) e removido em seguida. O RNA 

total foi extraído usando 500 µL de reagente Trizol® (Life technologies) por poço e incubado 

por 5 minutos, sob agitação constante. O conteúdo de 2 poços (mesmo grupo experimental) 

foram transferidos para único tubo plástico de 1,5 mL. O protocolo foi realizado conforme 

descrito pelo fabricante. Em cada amostra foi adicionado 200 µL de clorofórmio (Merck S/A), 

seguido de centrifugação 12,000 g por 10 minutos, a 4°C. A fase aquosa (superior transparente, 

que contém o RNA total) foi transferida para outro tubo plástico (1,5 mL) e acrescentado 480 
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mL de isopropanol (Merck S/A), seguido de incubação por 10 minutos, em temperatura 

ambiente, e centrifugação à 12,000 g, por 10 minutos, a 4°C. Neste momento foi possível 

observar um pequeno pellet no fundo de cada tubo. O sobrenadante foi descartado e 

acrescentado 1 mL de álcool 75% e incubado por 5 minutos, seguido pela centrifugação a 

12,000 g, por 5 minutos, a 4°C (este passo foi repetido 2 vezes). Finalmente, foi acrescentado 

1 mL em cada tudo de álcool 100%, seguido pela centrifugação a 12,000 g, por 5 minutos, a 

4°C. O sobrenadante foi descartado e o pellet foi seco à temperatura ambiente, por 20 minutos. 

O pellet foi ressuspendido com 20 µL de água ultrapura livre de DNAses/RNAses. A 

quantificação foi realizada em espectrofotômetro (Nanodrop 2000C spectrophotometer, 

Thermo Scientific), e as amostras utilizadas apresentaram uma densidade ótica (OD) entre 1,85 

– 2,0. A integridade do RNA total foi avaliada através do gel de agarose 1% marcado com 

corante GelRed (10,000X em água, FR/0,5 ml, Biotium-41003), onde as amostras apresentaram 

duas bandas referentes ao RNA ribossômico (28S/18S). As amostras utilizadas para a síntese 

do DNA completar apresentaram pureza (OD = 1,85-2,0) e integridade.  

 

3.1.4. Síntese do DNA complementar (cDNA) 

Para a síntese de cDNA foi utilizado 2 µg de RNA total, com o auxílio do kit para síntese 

de cDNA (kit Maxima first strand cDNA synthesis kit for RT-qPCR with dsDNase; Thermo 

Scientific), conforme instruções do fabricante, volume final de 20 µL. Em cada tudo de plástico 

de 1,5 mL foram adicionados os seguintes reagentes: 1 µL de dsDNase buffer; 1 µL de 

dsDNase; 2 µg do RNA total; e água ultrapura para completar o volume de 10 µL. Os tubos 

plásticos foram incubados por 2 minutos a 37°C e em seguida foram centrifugados por 30 

segundos a 12,000 g, 4°C. Em seguida foram adicionados os seguintes reagentes: 4 µL de 5X 

reaction mix; 2 µL de Maxima enzyme Mix e 4 µL de água ultrapura. Os tubos foram 

gentilmente agitados e centrifugados (30 segundos a 12,000 g, 4°C) e incubados por 10 min a 
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25°C, seguindo pela incubação à 50°C, por 30 minutos. No final da reação, os tubos foram 

incubados por 5 minutos à 85°C. Como controle foram realizados, (1) reverse transcriptase 

minus (RT-) negative control, que contém os reagentes para a transcriptase reversa, exceto o 

Maxima Enzyme Mix, e (2) non-templete control (NTC), que contém todos os reagentes para 

a reação de transcriptase reversa, exceto o RNA total. No final da reação foi acrescentado 380 

µL de água ultrapura livre de nuclease. As amostras foram armazenadas no freezer à – 80°C, 

até o momento do uso. 

 

3.1.5. Reação de cadeia de polimerase (PCR) em tempo real (RT-qPCR).  

Os oligonucleotídeos (primers) específicos utilizados para a amplificação do cDNA, 

listados abaixo (tabela 1), foram baseados em estudos anteriores (Karpova et al., 2010) ou 

desenhados com auxílio da ferramenta on-line PrimerQuest Toll (IDT integrated DNA 

Technologies). A especificidade dos oligonucleotídeos para Rattus novergicus foram 

confirmadas por BLAST (Basic Local Alignment Search Tool, NCBI). Todos os pares de 

primers foram obtidos da Sigma-Aldrich. Como controle da PCRs, foram utilizados primers 

para genes endógenos (housekeeping gene): gapdh (Glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase) ou hprt1 (hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1). A RT-qPCR foi 

realizada com auxílio do reagente SYBR Green qPCR Master Mix (2x), Thermo Scientific. A 

reação foi realizada no volume de 20 µL (10 µL de SYBR Green Master Mix 2x; 4 µL de água 

ultrapura, livre de nuclease, 0,5 µL de primers (forward e reverse, 0,25 µM) e 5 µL de cDNA 

(25 ng). As concentrações dos primers e do cDNA foram baseadas na eficiência máxima da 

reação. As reações de amplificações foram realizadas em triplicatas, em placa de 96 poços, com 

auxílio do termociclador (Bio-Rad C1000TM Thermal Cycle). A RT-qPCR foi realizada nas 

seguintes condições:  95°C por 10 min (temperatura de desnaturação) e 44 ciclos de 95°C por 

15 segundos (desnaturação); 30 segundos (temperatura de anelamento dos primes estão 



 52 Estudo 1 - Materiais e Métodos 

descritos na tabela 1) e 30 segundos a 72°C (temperatura de extensão). No final da reação, foi 

incluída a análise de curva de melting (fluorescência analisada entre 65°C a 95°C), em todos os 

experimentos observou-se somente um único pico, sugerindo que não houve amplificação de 

outro gene e/ou dimerização dos primers. Em cada corrida foram incluídos todos os grupos 

experimentais, bem como os controles (NTC e RT-). A partir das curvas de amplificação 

geradas foram determinados os números de ciclos (Ct-Cycle thershold) que passam na fase 

exponencial da curva sigmoide, no qual todas as amostras foram comparadas. Para a análise da 

expressão foi utilizado o métodos 2-ΔΔCt (Livak and Schmittgen, 2001), que avalia a expressão 

relativa do gene de interesse em relação ao gene endógeno que não teve alteração em todos os 

grupos experimentais. As seguintes fórmulas foram empregadas: (1) ΔCt = [Ct do gene alvo – 

Ct do gene endógeno (housekeeping gene)]; (2) ΔΔCt = [ΔCT gene do grupo experimental – 

ΔCT médio do grupo controle] e 2-(ΔΔCT). Os resultados foram expressos como expressão 

relativa do gene alvo em relação ao gene endógeno (% CTRL). O gene hprt1 não apresentou 

variação entre os grupos experimentais, sendo assim escolhido para todos os cálculos.   
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3.1.6. Tabela 1: Primers 

Tabela 1   

Gene Primers mT 

°C 

DNMT1 FWD: 5’-TAGAGCGTTCATGGGGCTG-3’ 

REV: 5’-GGTGTTGTCTACCGAGTGGG-3’ 

60° 

DNMT3a FWD: 5’-ACAGAGAAACCCAACGTCAAC-3’ 

REV: 5’-GGCTCCCACATGAGATACAAA-3’ 

63° 

DNMT3b FWD: 5’-GAACAAACTCAAGGGACCAAAC-3’ 

REV: 5’-GCCAGGAAGACTTAACCCATAA-3’ 

63° 

NOS1 FWD: 5’-TCTACGCCACAGAGACAGGCAAAT-3’ 

REV: 5’-CATGGACATTGCCTTGGCATCGAA-3’ 

63° 

NOS2 FWD: 5’-AGCATCCCAAGTACGAGT-3’ 

REV: 5’-AATCTCGGTGCCCATGTA-3’ 

63° 

NOS3 FWD: 5’-CGGAGAATGGAGAGAGCTTT-3’ 

REV: 5’-GGAGACACTGTTGAAATCGGA-3’ 

63° 

BDNF (exon I) FWD:5’- CAAGACACATTACCTTCCTGCATCT-3’ 

REV:5’-ACCGAAGTAGTATGAAATAACCATAGTAGG-

3’ 

63° 

BDNF (exon III) FWD: 5’-AAGTGTTTATCACCAGGATCTAGCCAC-3’ 

REV: 5’-ACCGAAGTAGTATGAAATAACCATAGTAGG-

3’ 

63° 

BDNF (exon IV) FWD: 5’- TGTTTACTTTGACAAGTAGTGACTGAA-3’ 

REV: 5’-ACCGAAGTAGTATGAAATAACCATAGTAGG-

3’ 

63° 

BDNF (exon VI) FWD: 5’-GAAGCGTGACAACAATGTGACTC-3’ 

REV: 5’-ACCGAAGTAGTATGAAATAACCATAGTAGG-

3’ 

63° 

BDNF (exon IX) FWD: 5’-GAAGGCTGCAGGGGCATAGACAAA-3’ 

REV: 5’-TACACAGGAAGTGTCTATCCTTATG-3’ 

63° 

GAPDH FWD: 5’-TCCACGACATACTCAGCAC-3’ 

REV: 5’-AACGACCCCTTCATTGAC-3’ 

60° 

Hprt1 FWD: 5’-GCAGACTTTGCTTTCCTTGG-3’ 

REV: 5’-CGAGAGGTCCTTTTCACCAG-3’ 

60° 

TrkB FWD: 5’-GAAGGGAAGTCTGTGACCATTT-3’ 

REV: 5’-GTGTGTGGCTTGTTTCATTCAT-3’ 

63° 

NT4 FWD: 5’-GCAAGAGAGACGAGGAAAGAC-3’ 

REV: 5’-TGATACGGTGCTCAGGATAGA-3’ 

63° 
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3.1.7. Western Blotting 

 Após a finalização do experimento, o meio de cultivo foi removido e as células foram 

lavadas rapidamente com solução tampão fosfato (PBS 1X). Em cada poço foi adicionada 

solução de lise celular (tampão NP++ contendo: 137 mM NaCl, 20 mM Tris, 1% NP-40, 10% 

glicerol, 48 mM NaF, 2× inibidor de protease (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) e 2 mM 

Na3VO4) e incubado por 1h, 4°C, com constante agitação. O lisado celular foi transferido para 

um tubo plástico de 1,5 ml e centrifugado (16.000 g por 15 minutos, à 4°C),  e o sobrenadante 

foi coletado. Para a corrida em gel de agarose (NuPAGE® Tris-Acetate Mini Gels (Life 

Technologies), 15 µL do sobrenadante foi misturado com 5 µL de tampão de Laemmi (4x). A 

corrida foi realizada com tampão (NuPAGE® Tris-Acetate SDS Running Buffer (20X)) diluído 

20X; por 30min à 100V e 1h à 120V. Após o término da corrida, as amostras foram transferidas 

para uma membrana de PVDF (polyvinylidene fluoride.Hybond-P, GE Healthcare, 

Buckinghamshire, UK), com tampão de transferência (250 mM de Tris-base; 190 mM glicina 

e 20% de metanol) à 300 mA, 4°C por 1h. Após a transferência, as membranas foram lavadas 

com tampão TBS-T (20 mM de Tris-base; 137 NaCl e 1% de Tween® 20, pH = 7,4), por 5 

minutos em temperatura ambiente. As membranas foram bloqueadas com tampão (TBS-T 

contendo 3% de albumina do soro bovino – BSA). Os anticorpos primários para nNOS total 

(1:1000; NOS1 antibody (A-11): sc-5302, Santa Cruz Biotechnology); nNOS fosforilada 

(S1417), forma ativada; 1:1000, catalog number ab5583; Abcam, UK) e anti-DNMT3b 1:750, 

catalog number ab16049; Abcam, UK), foram incubados por 18h, à 4°C. Os tampões com os 

anticorpos foram removidos e as membranas foram lavadas com tampão TBS-T por 5 minutos, 

em temperatura ambiente. As membranas foram incubadas por 2h com anticorpos secundários 

anti-coelho (anti-rabbit, STAR124P, 1:10,000, BioRad) ou anti-cabra (anti-goat, 305005, 

1:10,000, BioRad), conjugado com HRP. Em seguida, as membranas foram lavadas 3 vezes 

com tampão TBS-T por 5 minutos, em temperatura ambiente. As membranas foram reveladas 
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com o kit de quimioluminescência (Pierce® ECL Plus western blotting substrate, catalog cod: 

32134, Thermo Scientific). As imagens de cada membrana foram capitadas com auxílio 

Analisador de imagem luminescente LAS-3000 (FujiFilm Life Science, Termro Medlabs, 

Vantaa, Finland). Para normalização foi utilizado anticorpo anti-β-3-tubulina (1:1000, catalog 

number #2146S, Cell Signaling Technology) ou anticorpo anti-GAPDH (1:1000, catalog 

number sc-32233; Santa Cruz Biotechnology, CA, USA) no mesmo protocolo descrito acima. 

A análise da intensidade foi analisada com auxílio do software ImageJ (NIH, Bethesda, MD, 

USA). Os dados foram expressos como porcentagem de expressão em relação ao controle (% 

CTRL). 

 

3.1.8. Analise estatística 

 Os resultados foram expressos como a porcentagem média ± S.E.M. Os dados foram 

analisados por Teste t de Student ou ANOVA de duas vias, sendo os fatores primeiro tratamento 

(veículo ou NMDA / veículo ou dexametasona / veículo ou L-arginina) e segundo tratamento 

(veículo ou NPA/5-Aza), seguido pelo teste de múltipla comparação de Bonferroni. Valores de 

p < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. As análises foram realizadas com 

auxílio do programa estatístico GraphPad Prism (versão 7.0, GraphPad Prism Software, San 

Diego, CA, EUA).  
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3.2. Delineamento experimental 

3.2.1. Experimento 1: Efeito do pré tratamento com NPA sobre a expressão do mRNA 

para as enzimas DNMTs, NOS, BDNF, NT4 e TrkB em cultura primária de células do 

hipocampo de ratos desafiadas com NMDA.  

A fim de avaliar a participação do NO na regulação da expressão gênica em resposta à 

ativação de receptores NMDA, após 14 dias de cultivo, culturas primárias de células do 

hipocampo foram pré tratadas com inibidor seletivo da enzima nNOS (NPA 100 nM), 30 

minutos antes da incubação com NMDA (30 µM), por 1h. Ao final desse período, as células 

foram processadas para análise da expressão gênica por RT-qPCR (DNMTs, NOS, BDNF, NT4 

e TrkB), conforme descrito anteriormente.    

3.2.2. Experimento 2: Efeito do pré tratamento com 5-Aza sobre a expressão do mRNA 

para as enzimas DNMTs, NOS, BDNF, NT4 e TrkB em cultura primária de células do 

hipocampo de ratos desafiadas com NMDA. 

 A fim de investigar a participação da metilação de DNA sobre a expressão gênica 

induzida pelo desafio com NMDA, após 14 dias de cultivo, culturas primárias de células do 

hipocampo foram pré-tratadas com inibidor não seletivo para as enzimas DNMTs (5-Aza 10 

µM), 30 minutos antes da incubação com NMDA (30 µM, por 1h). Ao final desse período, as 

células foram processadas para análise da expressão gênica por RT-qPCR (DNMTs, NOS, 

BDNF, NT4 e TrkB), conforme descrito anteriormente.    

3.2.3. Experimento 3: Avaliação da expressão do mRNA para as enzimas DNMTs e nNOS 

em cultura primária de células do hipocampo ou cultura imortalizada HiB5 de ratos 

desafiados com dexametasona. 

 A fim de avaliar o efeito da dexametasona na regulação da expressão gênica das 

enzimas DNMT3b e nNOS, após 14 dias de cultivo, culturas primárias de células do hipocampo 
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ou 5 dias de cultivos das células imortalizadas HiB5 foram desafiadas com dexametasona (1 

µM, por 24h). Ao final desse período, as células foram processadas para análise da expressão 

gênica por RT-qPCR (DNMTs, nNOS), conforme descrito anteriormente.    

3.2.4. Experimento 4: Efeito do pré tratamento com NPA sobre a expressão do mRNA 

para as enzimas DNMT3b, nNOS e BDNF em cultura primária de células do hipocampo 

ou cultura imortalizada HiB5 de ratos desafiados com dexametasona. 

 A fim de avaliar se o NO estaria envolvido nos efeitos induzidos pela dexametasona, 

culturas primárias de células do hipocampo (após 14 dias de cultivo), células imortalizadas 

HiB5 (5 dias de cultivos) foram pré tratadas com inibidor seletivo da enzima nNOS (NPA 100 

nM), 30 minutos antes da incubação com dexametasona (1 µM, por 1h ou 24h). Ao final desse 

período, as células foram processadas para análise da expressão gênica por RT-qPCR 

(DNMT3b, nNOS, BDNF), conforme descrito anteriormente.    

  3.2.5. Experimento 5: Efeito do pré tratamento com NPA sobre a expressão do 

mRNA para a enzima DNMT3b em cultura de células primária do hipocampo de ratos 

desafiados com L-arginina. 

A fim de avaliar o efeito do precursor da síntese de NO na expressão da enzima DNMT3b, após 

14 dias de cultivo, culturas primárias de células do hipocampo, foram pré tratadas com inibidor 

seletivo da enzima nNOS (NPA 100 nM), 30 minutos antes da incubação com L-arginina (0,5 

mM, por 1h ou 24h). Ao final desse período, as células foram processadas para análise da 

expressão gênica por RT-qPCR (DNMT3b), conforme descrito anteriormente.    



 58 Estudo 1 – Delineamento experimental 

3.2.6. Experimento 6: Efeito do pré tratamento com NPA sobre os níveis de DNMT3b e 

nNOS em cultura primária de células do hipocampo ou cultura imortalizada HiB5 de 

ratos desafiados com dexametasona ou NMDA. 

 A fim de avaliar o efeito do desafio com NMDA ou dexametasona sobre a expressão 

das enzimas DNMT3b e nNOS, culturas primárias de células do hipocampo (após 14 dias de 

cultivo) ou células imortalizadas HiB5 (5 dias de cultivo) foram pré tratadas com inibidor 

seletivo da enzima nNOS (NPA 100 nM), 30 minutos antes da incubação com dexametasona 

(1 µM, por 5 min; 10 min ou 24h) ou NMDA (30 µM, por 5 min; 10 min ou 1h). A análise dos 

níveis de proteínas foi realizada por western blotting conforme descrito anteriormente.  
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3.3. Resultados  

3.3.1. Efeito do NPA sobre expressão do mRNA da enzima DNMT1, DNMT3a, DNMT3b 

e nNOS em cultura primária de células do hipocampo de ratos desafiadas com NMDA. 

 O presente experimento foi realizado para avaliar se a ativação especifica do receptor 

NMDA modularia a expressão das enzimas DNMTs e nNOS. Para isso, cultura primária de 

células do hipocampo foram desafiadas com NMDA (30 µM), por 1h. Os nossos dados 

demonstram que o tratamento com NMDA aumentou significantemente a expressão do mRNA 

para a enzima DNMT3b (fator 1; F1,32 = 4.263, p < 0.05; figura 1C). Interessantemente, o pré-

tratamento com inibidor seletivo para a isoforma da enzima nNOS (NPA, 100 nM, 30 min.) foi 

efetivo em bloquear o aumento da DNMT3b induzido pelo tratamento com NMDA (interação, 

F1,32 = 4.851, p < 0.05; figure 1C). Ademais, o tratamento com NPA não apresentou efeito per 

se (fator 2; F1,32 = 1.212, p > 0.05; figure 1C). Por outro lado, ambos os tratamentos 

farmacológicos (NMDA ou NPA) não modificaram a expressão do mRNA para DNMT1, 

DNMT3a e nNOS (fator 1, F1,20 = 0.2535, p > 0.05; F1,20 = 0.8930, p > 0.05 e F1,20 = 0.7733, p 

> 0.05; figura 1A, 1B e 1D, respectivamente) e (fator 2; F1,20 = 1.209, p > 0.05; F1,20 = 0.3624, 

p > 0.05 e F1,20 = 2.590, p > 0.05; 1A, 1B e 1D, respectivamente). Os dados sugerem que o 

desafio com NMDA modula a expressão de DNMT3b e que esse efeito envolve a participação 

do NO, uma vez que foi bloqueado pelo pré-tratamento com inibidor da nNOS.   
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Figura 1: Expressão gênica em cultura primária de célula do hipocampo desafiadas com 

NMDA:Expressão relativa de mRNA para DNMT1, DNMT3a, DNMT3b e nNOS, após o 

tratamento com NMDA (30 µM, por 1h), com e sem pré-tratamento com NPA (100 nM). Cada 

coluna representa a porcentagem média da expressão relativa ± SEM. *p < 0,05, diferença 

significativa entre os grupos veículo/veículo versus NMDA/veículo; #p<0,05, diferença 

significativa entre os grupos NMDA/veículo versus NMDA/NPA (100 nM). ANOVA de duas 

vias, seguido pelo teste de múltipla comparação de Bonferroni (N=9-6). 

 

3.3.2. Efeito do NPA sobre expressão do mRNA para o BDNF em cultura primária de 

células do hipocampo desafiadas com NMDA. 

 Esse experimento foi realizado para avaliar se o NO estaria envolvido na regulação da 

expressão do mRNA para o BDNF em cultura primária de células do hipocampo desafiadas 

com NMDA. Os dados demonstram que o NMDA diminuiu significativamente os níveis do 

mRNA dos exon 1, exon 4 e exon 9 do BDNF (fator 1; F1,20 = 12.75, p < 0.05; F1, 20 = 12.38, p 

< 0.05 e F1,20 = 44.44; respectivamente; figure 2A, 2C e 2E). Porém, o pré tratamento com NPA 

não reverteu esse efeito (interação; F1,20 = 0.01636, p > 0.05; F1, 20 = 0.03731, p > 0.05 e F1,20 = 

0.7559, p > 0.05; figure 2A, 2C e 2E, respectivamente). No entanto, a análise da expressão do 

exon 3 e exon 6 não demonstrou alteração significativa após o desafio com NMDA (fator 1; 
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F1,20 = 0.1771, p > 0.05 e fator 1; F1,20 = 1.434, p > 0.05, exon 3 e exon 6 respectivamente; figura 

2B e 2D), bem como após o tratamento com NPA (fator 2; F1,20 = 0.7425, p > 0.05 e fator 2; 

F1,20 = 0.3344, p > 0.05, exon 3 e exon 6 respectivamente; figura 2B e 2D). A análise estatística 

demonstrou, ainda, ausência de interação entre os fatores (interação; F1,20 = 3.754, p > 0.05; F1, 

20 = 3.523, p > 0.05; exon 3 e exon 6, respectivamente; figura 2B e 2D). Portanto, os dados 

demonstram que o NMDA diminui a expressão do mRNA para o BDNF (exon 1, exon 4 e exon 

9), porém esse efeito não deve envolver a participação do NO, uma vez que não foi bloqueado 

pelo inibidor da nNOS. 
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Figura 2: Expressão gênica de BDNF em cultura primária de célula do hipocampo 

desafiadas com NMDA: Expressão relativa do BDNF (exon 1, exon 3, exon 4, exon 6 and 

exon 9) em reposta ao desafio com NMDA (30 µM, por 1h), na ausência e na presença de pré-

tratamento com NPA (100 nM). Cada coluna representa a porcentagem média da expressão 

relativa ± SEM. *p < 0,05, diferença significante entre os grupos veículo/veículo versus 

NMDA/veículo. ANOVA de duas vias, seguido pelo teste de múltipla comparação de 

Bonferroni (N=9-6). 
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3.3.3. Efeito do NPA sob expressão do mRNA para o TrkB e NT4 em cultura primária de 

células do hipocampo desafiadas com NMDA. 

 O objetivo deste experimento foi avaliar se o tratamento com NMDA ou NPA modularia 

a expressão de outros genes envolvidos com a neuroplasticidade, como o receptor TrkB 

(receptor para o BDNF) e de NT4, outro agonista endógeno para o receptor TrkB. Os resultados 

demonstram que ambos os genes, TrkB e NT4, não foram modificados pelo tratamento com 

NMDA (fator 1; F1,20 = 0.9680, p > 0.05 e F1,20 = 0.6135, p > 0.05; figura 3A e 3B, 

respectivamente), assim como o pré tratamento com NPA não demonstrou efeito per se (fator 

2; F1,20 = 0.07091, p > 0.05 e F1,20 = 0.002163, p > 0.05; TrkB e NT4; figura 3A e 3B, 

respectivamente).  
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Figure 3: Expressão gênica em cultura primária de célula do hipocampo desafiadas com 

NMDA: Expressão relativa de TrkB e NT4 em reposta ao desafio com NMDA (30 µM, por 

1h). Cada coluna representa a porcentagem média da expressão relativa ± SEM. ANOVA de 

duas vias, seguido pelo teste de múltipla comparação de Bonferroni (N=9-6). 
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3.3.4. Efeito do 5-Aza sobre expressão do mRNA para DNMT3b, BDNF, TrkB e NT4 em 

células primárias do hipocampo desafiadas com NMDA 

 Para avaliar a participação das enzimas DNMTs nas alterações da expressão gênica 

induzida pelo NMDA, foi realizado novo experimento em que foi avaliado o efeito do pré-

tratamento com o inibidor não seletivo das enzimas DNMTs (5-Aza; 10 nM). Confirmando 

nossos dados, cultura primária de hipocampo desafiadas com NMDA apresentaram níveis 

diminuídos do mRNA para o exon 1 e exon 9 do BDNF (fator 1, F1,20 = 31.03, p < 0.05 e F1,20 

= 5.672, p < 0.05; exon 1 e exon 9 respectivamente; figura 4A e 4C). Porém, o pré-tratamento 

com 5-Aza não reverteu o efeito induzido pelo NMDA (interação; F1,20 = 0.1934, p > 0.05 e 

F1,20 = 0.2545, p > 0.05; exon 1 e exon 9 respectivamente; figura 4A e 4C), indicando que esse 

efeito não parece envolver a regulação da metilação de DNA. Interessantemente, o tratamento 

com 5-aza aumentou a expressão do mRNA para o exon 4 (fator 2, F1,20 = 8.171, p < 0.05; figura 

4B), demonstrando um efeito per se. Novamente, o tratamento com NMDA aumentou a 

expressão do mRNA para DNMT3b (fator 1; F1,20 = 15.02, p < 0.05; figure 4D), porém o pré 

tratamento com 5-Aza não inibiu o efeito induzido pelo NMDA (interação F1,20 = 3.90, p > 0.05; 

figura 4D). O tratamento com NMDA não modificou a expressão do mRNA para TrkB ou NT4 

(fator 1; F1,20 = 0.0058, p > 0.05 e F1,20 = 1.489, p > 0.05; TrkB e NT4, respectivamente; figura 

4E e 4F), bem como o pré tratamento com 5-Aza (fator 2; F1,20 = 0.09688, p > 0.05 e F1,20 = 

1.206, p > 0.05; TrkB e NT4, respectivamente; figura 4E e 4F). Os dados demonstram que as 

alterações induzidas pelo NMDA são independentes da atividade das enzimas DNMTs em 

cultura primárias de hipocampo. 
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Figure 4: Expressão gênica em cultura primária de célula do hipocampo desafiadas com 

NMDA: Expressão relativa do BDNF (exon 1, exon 4 e exon 9), DNMT3b, TrkB e NT4 em 

reposta ao desafio com NMDA (30 µM, por 1h), na ausência e na presença de 5-Aza (10 nM). 

Cada coluna representa a porcentagem media da expressão relativa ± SEM. *p < 0.05, diferença 

significativa entre os grupos veículo/veículo versus NMDA (30 µM)/veículo; &p < 0,05, 

diferença significativa entre os grupos veículo/veículo versus 5-Aza/veículo.  ANOVA de duas 

vias, seguido pelo teste de múltipla comparação de Bonferroni (N=6). 
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3.3.5. Efeito do tratamento com dexametasona sobre a expressão do mRNA da DNMT1, 

DNMT3a, DNMT3b e nNOS em células do hipocampo. 

 Este experimento foi realizado para investigar se a ativação dos receptores para 

glicocorticoides regula a expressão do mRNA para DNMTs e nNOS, em cultura primária de 

células do hipocampo e em cultura de células hipocampais imortalizadas (HiB5). O tratamento 

com dexametasona (1µM, por 24h) induziu um aumento significativo nos níveis do mRNA para 

a DNMT3b em cultura primária de hipocampo (t= 3.487 e df= 10, p < 0.05; figura 5A). Porém, 

esse tratamento não modificou a expressão do mRNA das enzimas DNMT1 (t= 1.122 e df=10, 

p > 0.05; figura 5B), DNMT3a (t=0.5683 e df= 10, p > 0.05; figura 5C) e nNOS (t= 0.8996 df= 

10, p > 0.05; figura 5D). A análise das isoformas iNOS e eNOS em cultura primária de 

hipocampo não foram detectadas (dados não demonstrados).  

O tratamento com dexametasona em cultura de células hipocampais imortalizadas 

(HiB5) induziu um aumento da expressão do mRNA para a enzima DNMT3b (t = 2.509 e df = 

10, p < 0.05; figura 5E) e uma diminuição da expressão do mRNA para a enzima nNOS (t = 

20.8 e df = 10; figura 5H). Porém, o tratamento com dexametasona não modificou a expressão 

do mRNA para as enzimas DNMT1 (t = 1.873 e df = 10, p > 0.05; figura 5F) e DNMT3a (t = 

0.3639 df=10, p > 0.05; figura 5G). Semelhantemente à cultura primária de hipocampo, na 

linhagem HiB5 não foi detectada a expressão do mRNA para as enzimas iNOS e eNOS (dados 

não apresentados).  

Em conjunto, os resultados demonstram que, em ambas as linhagens celulares, o 

tratamento com dexametasona induziu um aumento da expressão do mRNA para a enzima 

DNMT3b. 
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Figure 5: Expressão gênica em células do hipocampo desafiadas com dexametasona. 

Expressão relativa de DNMT1, DNMT3a, DNMT3b e nNOS em cultura primária de hipocampo 

ou em células HiB5 imortalizadas. Cada coluna representa a porcentagem media da expressão 

relativa ± SEM. *p < 0.05, diferença significativa entre os grupos veículo versus dexametasona 

(1 µM, por 24h). Teste t de Student (N = 6). 
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3.3.6. Efeito do NPA sob a expressão do mRNA para DNMT3b em cultura primária de 

hipocampo e células HiB5 tratadas com dexametasona. 

 Para avaliar a participação do NO na modulação da expressão de DNMT3b induzida 

por dexametasona, células HiB5 ou células primárias do hipocampo foram pré tratadas com 

NPA. O tratamento com dexametasona por 24h aumentou os níveis do mRNA da DNMT3b em 

cultura primária de hipocampo (fator 1; F1,20 = 4.252, p < 0.05, figura 6A), e o pré-tratamento 

com NPA não apresentou efeito per se (fator 2; p > 0.05; figura 6A). Porém, o pré-tratamento 

com NPA bloqueou o aumento da expressão da enzima DNMT3b induzido pela dexametasona 

(interação, F1,20 = 21.83, p < 0.05; figura 6A). Semelhantemente, o pré-tratamento com NPA 

inibiu o aumento do mRNA para DNMT3b em cultura imortalizada HiB5 desafiada com 

dexametasona por 24h (fator 1, F1,20 = 31.05, p < 0.05 e interação, F1,20 = 4.722, p < 0.05, figura 

6B).  

Por outro lado, diferente do tratamento por 24h, o tratamento com dexametasona por 1h 

não induziu alteração na expressão do mRNA da enzima DNMT3b em cultura primária do 

hipocampo (fator 1; F1,20 = 0.3062, p > 0.05 e interação; F1,20 = 2.666, p > 0.05; figura 6C) ou 

em cultura HiB5 (fator 1; F1,20 = 0.2273, p > 0.05 e interação; F1,20 = 1.745, p > 0.05; figura 

6D). Ademais, o tratamento com dexametasona por 1h ou 24h não modificou a expressão do 

mRNA para o BDNF (exon 1, exon 4 e exon 9) em cultura primária de hipocampo (dados não 

apresentados) e cultura HiB5 não expressou níveis quantificáveis de BDNF (dados não 

apresentados).    
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Figure 6: Expressão gênica em cultura de células do hipocampo desafiadas com 

dexametasona por 1h ou 24h: Expressão relativa da DNMT3b após 1h ou 24h de incubação 

com dexametasona (1 µM), com e sem pré-tratamento com NPA (100 nM, 30 min antes do 

tratamento com dexametasona). Cada coluna representa a porcentagem media da expressão 

relativa ± SEM. *p < 0.05, diferença significativa entre os grupos veículo/veículo versus dexa 

(1 µM)/veículo; #p < 0,05, diferença significativa entre os grupos veículo/dexa versus 

NPA/veículo.  ANOVA de duas vias, seguido pelo teste de múltipla comparação de Bonferroni 

(N=6). 

 

3.3.7. Efeito do NPA sobre a expressão do mRNA da NOS1 em cultura primária de células 

do hipocampo desafiadas com dexametasona. 

O tratamento com dexametasona por 1h induziu um aumento significativo na expressão 

do mRNA para a enzima NOS1(fator 1, F1,20 = 54.81, p < 0.05, figura 7A). Por outro lado, o 

desafio com dexametasona por 24h induziu uma diminuição significativa na expressão do 

mRNA para NOS1 (fator 1, F1,20 = 31.86, p < 0.05, figura 7B). Interessantemente, o pré 

tratamento com NPA não reverteu o efeito induzido pela dexametasona em ambos os tempos 

(interação, F1,20 = 0.000146, p > 0.05 e F1,20 = 0.4359, p > 0.05; 1h e 24h, respectivamente). 

Figure 7:  
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Figure 7: Expressão gênica de NOS1 em cultura primária de célula do hipocampo 

desafiadas com dexametasona por 1h ou 24h: Expressão relativa da nNOS após 1h ou 24h 

de incubação com dexametasona (1 µM), na presença e na ausência de NPA (100 nM, 30 min 

antes do tratamento com dexametasona). Cada coluna representa a porcentagem media da 

expressão relativa ± SEM. *p < 0.05, diferença significativa entre os grupos veículo/veículo 

versus dexa (1 µM)/veículo ou com o grupo dexa (1 µM)/NPA. ANOVA de duas vias, seguido 

pelo teste de múltipla comparação de Bonferroni (N=6). 
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3.3.8. Efeito do NPA sob expressão do mRNA para a DNMT3b em cultura primária de 

hipocampo desafiadas com L-arginina 

 Com o objetivo de verificar se a facilitação da síntese de NO em cultura primária de 

hipocampo teria efeito sobre a expressão do mRNA para a enzima DNMT3b, as células foram 

desafiadas com L-arginina. O tratamento com L-arginina por 1h induziu um aumento 

significativo nos níveis do mRNA para a enzima DNMT3b (fator 1; F1,20 = 18.47, p < 0.05), um 

efeito atenuado pelo pré-tratamento com NPA (interação, F1,20 = 13.35, p < 0.05; figure 8A). 

Por outro lado, o desafio com L-arginina ou o pré tratamento com NPA não alterou a expressão 

do mRNA para DNMT3b após 24h (fator 1; F1,20 = 1.010, p > 0.05 e interação; F1,20 = 0.2246, 

p > 0.05; figura 8B). Os dados sugerem que o aumento da síntese de NO facilita a expressão de 

DNMT3b em cultura primária de hipocampo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: 
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Figure 8: Expressão de DNMT3b em cultura primária de célula do hipocampo desafiada 

com L-arginina por 1h ou 24h: Expressão relativa da DNMT3b após 1h ou 24h de incubação 

com L-arginina (0,5 mM), com e sem pré-tratamento com NPA (100 nM, 30 min antes do 

tratamento com L-arginina). Cada coluna representa a porcentagem media da expressão relativa 

± SEM. *p < 0.05, diferença significativa entre os grupos veículo/veículo versus L-arginina (0,5 

mM)/veículo; #p < 0,05, diferença significativa entre os grupos veículo/L-arginina versus 

NPA/L-arginina. ANOVA de duas vias, seguido pelo teste de múltipla comparação de 

Bonferroni (N=6). 
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3.3.9. Efeito do tratamento com NMDA sobre os níveis de nNOS fosforilada (S1417) e de 

DNMT3b, em cultura primária de células do hipocampo. 

 Esse experimento foi realizado para avaliar o efeito do NMDA sobre os níveis da enzima 

nNOS ativa. Para isso foi analisado o resíduo (S1417) da nNOS, que está diretamente 

relacionada com a ativação desta enzima e com a produção de NO (Rameau et al., 2007). Além 

disso, foram avaliados os níveis proteicos da enzima DNMT3b, em cultura primária do 

hipocampo desafiada com NMDA. O tratamento com NMDA induziu diminuição significativa 

da pnNOS (S1417) após 5 min (fator 1, F1,20 = 5.382, p < 0.05, figura 9A) e uma tendência no 

tempo de 1h (fator 1, F1, 8 = 4.182, p = 0.0751; figura 9C). O pré tratamento com NPA não 

reverteu o efeito induzido pelo NMDA (interação, F1,20 = 0.03813, p > 0.05 e F1, 8 = 1,133, p > 

0.05; 5 min e 1h, respectivamente; figura 9A e 9C). Em todos os tempos avaliados, o tratamento 

com NMDA não alterou os níveis da enzima nNOS total (dados não demonstrados). Por outro 

lado, os tratamentos com NMDA e com NPA não modificaram os níveis de pnNOS (S1417) no 

tempo de 10 min (fator 1; F1, 8 = 2,02, p > 0.05 e interação; F1, 8 = 0,0027, p > 0.05; 9B).  

A análise da expressão da enzima DNMT3b também não alterou com o tratamento com 

NMDA (fator 1; F1,20 = 0.1086, p > 0.05; F1,20 = 0.02365, p > 0.05 e F1,20 = 0.009467, p > 0.05; 

5min, 10min e 1h, respectivamente), bem como o tratamento com NPA (fator 2; F1,20 = 0.02052, 

p > 0.05, F1,20 = 0.2922, p > 0.05 e F1,20 = 0.01391, p > 0.05; 5 min, 10min e 1h, 

respectivamente), figura 9D-9F. 
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Figure 9: Expressão de nNOS (S1417) e DNMT3b em cultura primária de hipocampo de 

ratos tratados com NMDA. Cada coluna representa a porcentagem media ± SEM da expressão 

proteica, normalizada por nNOS total ou β-3 tubulina. *p < 0.05, diferença significante entre os 

grupos veículo/veículo versus NMDA/veículo ou NPA/NMDA. ANOVA de duas vias, seguido 

pelo teste de múltipla comparação de Bonferroni (N=3-6). 
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3.3.10. Efeito do tratamento com dexametasona sobre os níveis de nNOS (S1417) 

fosforilada e de DNMT3b, em cultura primária de hipocampo 

 Esse experimento foi realizado para verificar se as alterações na expressão genica 

induzidas pela dexametasona poderiam alterar a atividade de enzima nNOS. Os níveis da nNOS 

(S1417) fosforilada não foram alterados quando tratado com dexametasona, após 5min, 10 min 

ou 24h (fator 1; F1,8 = 0.3618, p > 0.05; fator 1; F1,20 = 0.5120, p > 0.05 e F1,8 = 1.721, p > 0.05; 

5min, 10 min e 24h respectivamente, Figura 10A, 10B e 10C). Em todos os tempos avaliados, 

o tratamento com dexametasona não alterou os níveis proteicos da enzima nNOS total (dados 

não demonstrados). A análise da expressão da enzima DNMT3b não foi alterado pelo 

tratamento com dexametasona (fator 1; F1,8 = 1.180, p > 0.05, F1,20 = 0.09325, p > 0.05 e F1,8 = 

0.1456, p > 0.05; 5min, 10min e 24h respectivamente) e NPA (fator 2; F1,8 = 0.06577, p > 0.05, 

F1,20 = 0.003031, p > 0.05 e F1,8 = 0.009551, p > 0.05; 5 min, 10 min. e 24h respectivamente), 

figure 10D-10F. 
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Figure 10: Níveis de nNOS (S1417) e DNMT3b em cultura primária de hipocampo de 

ratos tratadas com dexametasona. Cada coluna representa a porcentagem media ± SEM da 

expressão proteica, normalizada por nNOS total ou β-3 tubulina. ANOVA de duas vias, seguido 

pelo teste de múltipla comparação de Bonferroni (N=3-6). 

 

3.3.11. Efeito da dexametasona sobre expressão da nNOS (S1417) fosforilada e DNMT3b 

em cultura celular de hipocampo HiB5. 

 Esse experimento foi realizado para avaliar o efeito da dexametasona sob a expressão 

das enzimas nNOS e DNMT3b em cultura de células imortalizada HiB5. Como demonstrado 

acima, em cultura HiB5, o tratamento com dexametasona aumentou os níveis do mRNA para 

DNMT3b, o que foi revertido pelo pré tratamento com NPA. Em células HiB5, o tratamento 

com dexametasona não alterou a expressão da nNOS (S1417) fosforilada (fator 1; F1,20 = 

0.1814, p > 0.05, F1,20 = 0.07157, p > 0.05 e F1,20 = 0.2425, p > 0.05; 5 min, 10 min e 24h, 

respectivamente; figura 11A, 11B e 11C), bem como o tratamento com NPA (fator 2, F1,30 = 

0.6062, p > 0.05, F1,30 = 0.07157, p > 0.05 e F1,30 = 0.2425, p > 0.05; 5 min, 10 min e 24h, 

respectivamente; figuras 11A, 11B e 11C). Em todos os tempos avaliados, o tratamento com 
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dexametasona não alterou os níveis proteicos da enzima nNOS total (dados não demonstrados). 

O tratamento com dexametasona por 24h induziu um aumento significativo da enzima 

DNMT3b (fator 1; F1, 30 = 5.567, p ˂ 0.05; figura 11F), o qual foi atenuado pelo pré tratamento 

com NPA (interação, F1, 30 = 11.28, p < 0.05; figura 11F). Porém, não foi observado nenhum 

efeito com o tratamento com dexametasona após 5 min e 10 min (fator 1; F1,20 = 0.05680, p > 

0.05 e F1,20 = 1.490, p > 0.05; 5 min e 10min , respectivamente, figura 11D e 11E) e com o pré 

tratamento com NPA (fator 2; F1,20 = 0.6326, p > 0.05 e F1,20 = 0.05552, p > 0.05; 5min e 10 

min, respectivamente) sobre a expressão da enzima DNMT3b; Figura 11D e 11E).  
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Figure 11: Expressão de nNOS (S1417) e DNMT3b em cultura imortalizada HiB5 tratada 

com dexametasona. Efeito do pré tratamento com NPA (100 nM, 30 min antes do tratamento 

com dexametasona) e/ou dexametasona sobre os níveis de pnNOS e DNMT3b. Cada coluna 

representa a porcentagem media ± SEM da expressão proteica, normalizada por nNOS total ou 

GAPDH. ANOVA de duas vias, seguido pelo teste de múltipla comparação de Bonferroni 

(N=6-9). 
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3.3.12. Tabela 2: Resumo dos principais achados no estudo 1 

Cultura primária de hipocampo 

Tratamento Farmacológico 

Genes NMDA 30 µM, 1h Tratamento com NMDA 

30 µM, 1h + pré-

tratamento com NPA 100 

nM, 30 min 

Tratamento com 

NMDA 30 µM, 1h + 

pré-tratamento com 5-

Aza 10 µM, 30 min 

DNMT1 Sem alteração Sem alteração Sem alteração 

DNMT3a Sem alteração Sem alteração Sem alteração 

DNMT3b Aumento 

significativo* 

Inibição do aumento# Não houve inibição do 

efeito induzido pelo 

NMDA 

bdnf exon 1 Diminuição 

significativa* 

Não houve inibição do 

efeito induzido pelo 

NMDA 

Não houve inibição do 

efeito induzido pelo 

NMDA 

bdnf exon 3 Sem alteração Sem alteração Sem alteração 

bdnf exon 4 Diminuição 

significativa* 

Não houve inibição do 

efeito induzido pelo 

NMDA 

Não houve inibição do 

efeito induzido pelo 

NMDA 

bdnf exon 6 Sem alteração Sem alteração Sem alteração 

bdnf exon 9 Diminuição 

significativa* 

Não houve inibição do 

efeito induzido pelo 

NMDA 

Não houve inibição do 

efeito induzido pelo 

NMDA 

nNOS Sem alteração Sem alteração Sem alteração 

NT4 Sem alteração Sem alteração Sem alteração 

TrkB Sem alteração Sem alteração Sem alteração 

Tratamento Farmacológico 

 dexametasona 1µM, 

24h 

dexametasona 1µM, 24h + pré-tratamento com NPA 

100 nM, 30 min 

DNMT3b Aumento 

significativo* 

Inibição do aumento# 

Tratamento Farmacológico 

 L-arginina 0,5 mM, 1h L-arginina 0,5mM, 1h + pré-tratamento com NPA 

100 nM, 30 min 

DNMT3b Aumento 

significativo* 

Inibição do aumento# 

 

 

Cultura imortalizada de células do hipocampo HiB5 

Tratamento Farmacológico 

 dexametasona 1µM, 

24h 

dexametasona 1µM, 24h + pré-tratamento com NPA 

100 nM, 30 min 

Gene 

DNMT3b Aumento 

significativo* 

Inibição do aumento# 

Proteína 

DNMT3b Aumento 

significativo* 

Inibição do aumento# 

 

Legend of table 2: *p < 0,05; diferença significativa entre os grupos veículo/veículo versus 

NMDA/veículo ou dexametasona/veículo; #p < 0,05; diferença significativa entre os grupos 

veículo/NMDA or veículo/dexametasona versus NPA/NMDA ou NPA/dexametasona. 



 81 Estudo 1 – Discussão 

3.4. Discussão 

Os resultados obtidos no estudo 1 demonstraram: (1) que o tratamento com NMDA (30 

µM, 1h), L-arginina (0,5 mM, 1h) ou dexametasona (1 µM, 24h), em cultura primária de células 

do hipocampo, aumentou a expressão do mRNA para a enzima DNMT3b, efeitos bloqueados 

pelo pré-tratamento com inibidor seletivo da enzima nNOS (NPA 100 nM), indicando a 

participação do NO nesses efeitos; (2) O tratamento com NMDA em cultura primária de 

hipocampo diminuiu a expressão do mRNA para o BDNF (exon 1 exon 4 e exon 9), porém o 

pré-tratamento com NPA não reverteu esse efeito, sugerindo que o NO não participa desse 

efeito; (3) O pré tratamento com o inibidor não seletivo de DNMTs (5-Aza, 10 µM) não inibiu 

os efeitos induzidos pelo NMDA, sugerindo que a diminuição da expressão do BDNF induzida 

pelo NMDA é independente da metilação do DNA nesse protocolo experimental; (4) Em 

cultura imortalizada de células do hipocampo (HiB5), o tratamento com dexametasona (1 µM, 

24h) aumentou a expressão do mRNA, bem como os níveis da expressão da proteína DNMT3b, 

o qual foi atenuado pelo pré tratamento com NPA. O corpo de resultados sugere que a inibição 

da atividade da enzima nNOS bloqueia o aumento da expressão da enzima DNMT3b induzida 

por NMDA, L-arginina e por dexametasona em cultura de células do hipocampo. Em outras 

palavras, o NO parece modular a expressão da enzima DNMT3b no hipocampo, em reposta a 

ativação de NMDA ou de receptores glicocorticóides. 

O estresse é um dos principais fatores ambientais desencadeante das alterações 

comportamentais nos transtornos de humor (Bishop and Anderson, 2005; Calabrese et al., 

2007). A nível celular, o estresse induz ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), 

com consequente aumento nos níveis de glicocorticoides, bem como um aumento na liberação 

de glutamato no sistema nervoso central (Calabrese et al., 2009a; Musazzi et al., 2017). Os 

receptores para glicocorticóides (mineralocorticoide/glicocorticoide: MR/GR) são expressos 

em diversas regiões no cérebro, como o córtex pré-frontal, hipocampo, hipotálamo e amidala 



 82 Estudo 1 – Discussão 

(Morimoto et al., 1996). A ativação destes receptores está diretamente relacionada com as 

alterações neuroquímicas, metabólicas e comportamentais induzida pelo estresse (Nestler et al., 

2002; Calabrese et al., 2009a). Em estudos prévios, foi demonstrado que glicocorticoides, 

incluindo dexametasona, controlam a liberação rápida do neurotransmissor excitatório 

glutamato em sinaptossoma de hipocampo de ratos (Wang and Wang, 2009). Ademais, o 

aumento da liberação rápida de glutamato por glicocorticoides está relacionada com a ativação 

dos receptores MR e/ou GR de membranas (efeito não genômico) e um aumento do transporte 

de vesícula pré-sinápticas mediada pela proteína sinapsina 1 (Treccani et al., 2014).  

A ativação dos receptores NMDA e/ou de GR/MR em células do hipocampo está 

relacionada com a ativação de vias intracelulares que modulam a liberação de outros 

neurotransmissores, como o NO (Moghaddam, 2002; Skolnick, 2002; Takahashi et al., 2002; 

Guix et al., 2005; Garthwaite, 2008; Skolnick et al., 2009; Duman and Aghajanian, 2014; Joca 

et al., 2015). Relevante para o presente estudo, o aumento da liberação de glutamato mediado 

por glicocorticoides parece estar relacionado com a metilação do DNA genômico e a 

diminuição na expressão da neurotrofina BDNF (Wang and Wang, 2009; Lee et al., 2010; Suri 

and Vaidya, 2013; Treccani et al., 2014; Chen et al., 2017). O tratamento com dexametasona 

em células do hipocampo diminuiu significativamente a expressão do mRNA para o exon 1 e 

o exon 4 do BDNF, no qual foi prevenido pelo antagonista do receptor GR (RU 486) (Chen et 

al., 2017). Além disso, em cultura de células hipotalâmicas (IVB de ratos) tratadas com 

dexametasona, observou-se um aumento da interação da enzima DNMT3b com o GR, o qual 

influencia a atividade da enzima DNMT3b e o aumento da metilação do DNA (Sharma et al., 

2013). Os dados acima descritos, sugerem uma possível interação da sinalização induzida pelo 

GR e a liberação de glutamato no hipocampo. A ativação do NMDAr no hipocampo induz 

diretamente a síntese e liberação de NO, porém, o envolvimento do GR e da sinalização 

NMDAr/nNOS/NO na metilação do DNA não está totalmente elucidado. Assim, primeiramente 



 83 Estudo 1 – Discussão 

nós investigamos o papel do tratamento com dexametasona (1µM) ou com o NMDA (30 µM) 

sobre a expressão do mRNA para as enzimas DNMTs, nNOS e BDNF em cultura de célula do 

hipocampo. 

O tratamento com NMDA aumentou a expressão do mRNA para a enzima DNMT3b e 

diminuiu a expressão do mRNA para o BDNF (exon 1, exon 4 e exon 9). Interessantemente, o 

pré-tratamento com inibidor seletivo para isoforma nNOS (NPA) atenuou o aumento da 

expressão da DNMT3b, sugerindo a participação do NO na regulação da expressão da 

DNMT3b em resposta à ativação de NMDA. Nossos resultados corroboram com estudos 

anteriores, onde o estresse oxidativo/nitrosativo induziu um aumento da enzima DNMT3b em 

cultura celular, bem como em animais submetidos a hipóxia global (Campos et al., 2007; Biswal 

et al., 2016). Além disso, cultura de células epiteliais gástricas submetidas ao tratamento com 

lipopolissacarídeo (LPS) ou Helicobacter pylori (H. pylori) apresentam um aumento nos níveis 

de NO e um aumento da metilação na região promotora do gene runx3 (Katayama et al., 2009). 

A diminuição da expressão do gene runx3 está relacionado com processos carcinogênicos 

(Katayama et al., 2009). Ademais, foi demonstrado que o tratamento com o inibidor não seletivo 

da NOS (L-NG-Nitroarginine Methyl Ester, L-NAME) bloqueou o aumento dos níveis de 

DNMT1 e DNMT3b em cultura celular sob estresse celular (Campos et al., 2007). Em outro 

estudo, o tratamento com IL-1β, capaz de induzir aumento da síntese da enzima NOS e de NO, 

bem como o tratamento com doador de NO (nitroprussiato de sódio, SNP) em cultura celular 

(RIN e Jurkat T cell), induziu aumento da metilação do DNA do gene FMR1 (Hmadcha et al., 

1999). O gene FMR1 (fragile X mental retardation 1) está relacionada com a síndrome do X 

frágil, caracterizada pela diminuição da expressão da proteína FMR1 e alguns transtornos 

mentais (Lozano et al., 2014). Interessantemente, o aumento da metilação do gene FMR1 

induzido por IL-1β ou pelo doador de NO foi correlacionado com o aumento da atividade 

enzimática da enzima DNMT e prevenido pelo pré-tratamento com 5AzaCt (inibidor da 



 84 Estudo 1 – Discussão 

atividade enzimática da DNMT), sugerindo a participação do NO na regulação da atividade 

desta enzima (Hmadcha et al., 1999). Além disso, os autores descrevem a participação do NO 

sobre a deacetilação de histona, outro mecanismo epigenético, que corrobora com o 

recrutamento de proteínas responsáveis pela condensação da cromatina, que impede a ação dos 

fatores de transcrição (Hmadcha et al., 1999; Vasudevan et al., 2016; Socco et al., 2017) (). Os 

dados apresentados acima sugerem o relevante papel da sinalização NOS/NO na regulação da 

expressão das enzimas DNMTs.  

Porém, ao contrário do que esperávamos, embora o tratamento com NMDA tenha 

diminuído a expressão de BDNF (exon 1, exon 4 e exon 9), esse efeito não foi bloqueado pelo 

pré-tratamento com NPA, indicando um possível mecanismo independente de NO. Além disso, 

o tratamento com NMDA ou NPA não modificou a expressão dos exons 3 e exon 6 para o 

BDNF, bem como a expressão do mRNA para o TrkB e NT4, genes envolvidos com processos 

neuroplásticos, indicando que nesse protocolo experimental o NMDA e o NO não estão 

envolvidos nos processos celulares da expressão destes genes. Por outro lado, a inibição da 

atividade da NOS induz uma elevação da secreção de BDNF em cultura de células do 

hipocampo (Canossa et al., 2002) e um aumento da expressão do BDNF no hipocampo de ratos 

submetidos ao estresse do desamparo aprendido (Stanquini et al., 2017). Ademais, Sandoval e 

colaboradores demonstraram que o neurotoxicidade induzida por NMDA (30 µM)  em cultura 

de células do hipocampo foi atenuada pelo tratamento com inibidor da NOS (L-NNA, 2 µM) e 

também pelo BDNF (Sandoval et al., 2011). Sugerindo a interação dos sistemas NOS-BDNF 

na sinalização induzida pela ativação do receptor NMDA no hipocampo. Porém, os estudos 

citados acima, não investigaram a expressão do mRNA do BDNF sobre o tratamento com 

inibidores da NOS. Assim, falta evidências dos efeitos dos inibidores da NOS na expressão do 

mRNA para o BDNF. A complexa sinalização NMDA-NOS-BDNF não está totalmente 

esclarecida, novos estudos são necessários para compreender esse sistema.  
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A estrutura gênica do BDNF é extremamente complexa, apresentado nove regiões 

promotoras (exon 1 – exon 9) que irá resultar em diferentes transcritos para o BDNF (Aid et 

al., 2007). O exon 9 está presente em todos os transcritos e é responsável pela codificação do 

BDNF maduro (Aid et al., 2007). Diferentes fatores influenciam a ativação destes transcritos, 

através da ligação e ativação das diferentes regiões promotoras (exons) do BDNF, porém todos 

os transcritos codificam a expressão da mesma proteína (BDNF). Está complexa ativação é 

responsável pela localização, estabilidade e transdução do BDNF na célula (Aid et al., 2007; 

Autry and Monteggia, 2012). Os diferentes transcritos parecem influenciar a expressão do 

BDNF em diferentes regiões do cérebro. Foi observado que a deleção gênica da região 

promotora do exon 4 e do exon 6 do BDNF resultou na diminuição significativa do BDNF no 

hipocampo e também no córtex pré-frontal (Maynard et al., 2016). Por outro lado, a delação 

gênica das regiões promotoras dos exons 1 e 3, reduziu significativamente a expressão do 

BDNF no hipotálamo (Maynard et al., 2016). Interessante, a deleção do exon 4 em camundongo 

induziu um fenótipo tipo depressivo. Esses animais apresentaram uma diminuição da 

preferência pela sacarose (anedonia), aumento no tempo de imobilidade no nado forçado e 

aumento na latência para fugir dos choques no LH (Sakata et al., 2010). Além disso, esses 

animais apresentaram alteração na expressão de genes do sistema monoaminérgico (Sakata and 

Duke, 2014). Estes dados demonstram a influência dos diferentes exons na expressão do BDNF 

em estruturas centrais relacionadas com as alterações comportamentais e também moleculares 

envolvida com o estresse e a DM (Sakata et al., 2010; Sakata and Duke, 2014; Maynard et al., 

2016). Entretanto, papel do NO/NOS e do glutamato na modulação da expressão dos diferentes 

exons do BDNF não estão totalmente esclarecidos. x 

O estresse agudo ou crônico, frequentemente relacionado a ativação exacerbada dos 

receptores NMDA e/ou dos receptores para glicocorticoides (Popoli et al., 2011; Musazzi et al., 

2017), estão relacionados com processos neurotóxicos mediado pelo glutamato e também com 
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a diminuição da expressão do BDNF (Suri and Vaidya, 2013; Treccani et al., 2014). A 

metilação das regiões promotora dos exons 1 e 4 do BDNF é influenciada pelo estresse, 

diminuindo a expressão desta proteína no hipocampo e no córtex (Aid et al., 2007; Autry and 

Monteggia, 2012; Mitchelmore and Gede, 2014; Zheleznyakova et al., 2016). Na clínica, 

pacientes com diagnostico de PTSD apresentam níveis elevados de glutamato no hipocampo, o 

que pode influenciar a diminuição do BDNF (Rosso et al., 2017). Além disso, animais 

submetidos ao paradigma experimental de estresse pós-traumático (PTSD) apresentaram um 

aumento metilação do DNA na região promotora do exon 4 do BDNF e uma diminuição da 

expressão deste gene no hipocampo (Roth et al., 2011). Estes dados sustentam a hipótese de 

que o estresse influência à metilação das regiões promotoras dos diferentes exons do BDNF, 

mecanismo dependente da atividade das enzimas DNMTs. Suportando esta hipótese, estudos 

pré-clínicos demonstraram que animais submetidos à diferentes estressores apresentaram um 

aumento da expressão das DNMTs no córtex pré-frontal e/ou no hipocampo (Boersma et al., 

2014; Benoit et al., 2015; Sales and Joca, 2018). Corroborando com os achados do presente 

estudo, onde o agonista NMDA induziu um aumento da expressão da enzima DNMT3b em 

cultura primária de células do hipocampo de ratos. Estes dados sugerem a direta influência da 

ativação do receptor NMDA no aumento da metilação do DNA mediada pela DNMT3b em 

células do hipocampo. O que pode influenciar a metilação das regiões promotoras do BDNF. 

Porém, os dados do presente estudo demonstraram que o pré-tratamento com o inibidor não 

seletivo da enzima DNMTs (5-Aza) não bloqueou a diminuição da expressão do BDNF (exon 

1, exon 4 e exon 9) induzido pelo desafio com NMDA em cultura primária de hipocampo de 

ratos. Esses resultados sugerem que a rápida diminuição dos exons 1, 4 e 9 para a neurotrofina 

BDNF é independente da atividade da DNMT no protocolo experimental do presente estudo. 

Por outro lado, o pré-tratamento com 5-Aza induziu um aumento da expressão do exon 4 para 

o BDNF em células primárias do hipocampo, confirmando o papel da metilação do DNA na 
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regulação da expressão basal do BDNF, conforme demonstrado em estudos anteriores (Aid et 

al., 2007; Sales et al., 2011). Além disso, a inibição farmacológica da atividade das DNMTs ou 

a deleção gênica da expressão da enzima DNMT1, induz um efeito tipo antidepressivo em 

roedores submetidos ao estresse (Sales et al., 2011; Morris et al., 2016), indicando que a 

inibição da atividade das DNMTs modula as alterações comportamentais induzidas pelo 

estresse. Assim, mais estudos são necessários para melhor caracterizar a complexa interação 

entre os receptores NMDA e as enzimas DNMTs na metilação e expressão do BDNF.   

Considerando que, in vivo, a ativação do receptor GR controla a liberação de glutamato e 

subsequente ativação de NMDA, nós avaliamos os efeitos do tratamento com dexametasona 

sobre a expressão dos mesmos genes. O tratamento com dexametasona, por 24h, induziu um 

aumento significativo na expressão da enzima DNMT3b em cultura primária de hipocampo e 

também em cultura imortalizada de hipocampo (HiB5), em ambas linhagens o pré-tratamento 

com inibidor seletivo para nNOS (NPA) reverteu esse efeito. Nossos dados estão de acordo 

com estudos anteriores, onde o tratamento com dexametasona em cultura celular (rat 

hypothalamic IVB cells) induziu um aumento da metilação na região promotora do gene do 

crh, através da formação do complexo do receptor GR com a enzima DNMT3b (Sharma et al., 

2013). Ademais, nesse mesmo estudo, foi descrito que o tratamento com dexametasona induz 

a formação de outros complexos proteicos, como GR-HDAC1-MeCP2, auxiliando a metilação 

do DNA na região promotora do gene do crh (Sharma et al., 2013). Estes dados demonstram a 

complexa modulação da sinalização intracelular mediada pela dexametasona.  

Por outro lado, o tratamento com dexametasona por 1h não modificou a expressão da 

enzima DNMT3b, mas induziu um aumento significativo na expressão do mRNA para isoforma 

da enzima nNOS. Esses resultados sugerem uma possível cinética de expressão, onde o desafio 

com dexametasona, que induz um aumento na liberação de glutamato em células do hipocampo 

(Wang and Wang, 2009; Treccani et al., 2014), aumentaria a expressão da nNOS, levando a um 
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aumento da atividade da sinalização nNOS/NO em 1h. Assim, o aumento do NO intracelular, 

induziria um aumento da expressão da enzima DNMT3b, observável em 24h. Embora alguns 

estudos demonstrem que os glicocorticoides podem modular a atividade intracelular 

rapidamente pela ativação de receptores de membrana (efeito não genômico) (Treccani et al., 

2014) e promover aumento da liberação de glutamato no hipocampo de roedores e ativação da 

sinalização da enzima nNOS (Garthwaite, 2008; Wang and Wang, 2009), essa possível ativação 

rápida mediada pela dexametasona não induziu aumento expressão da enzima DNMT3b (em 

1h), em nosso protocolo. No entanto, neste trabalho não foi avaliado o efeito da dexametasona 

sobre a atividade do receptor NMDA em cultura de células do hipocampo de ratos. Assim, não 

nos permitindo concluir se houve ativação desses receptores, nesse momento, em reposta à 

administração de dexametasona. Mesmo assim, os dados demonstram que a administração de 

dexametasona e provável ativação dos receptores para glicocorticoide no hipocampo é capaz 

de modular a expressão da enzima DNMT3b após 24h e que esse efeito é mediado pela 

sinalização nNOS/NO.  

Embora alguns estudos têm demonstrado a diminuição do BDNF (exon 4 e exon 9) no 

hipocampo de ratos tratado com corticosterina (Dwivedi et al., 2006) e também em cultura 

primária de células do hipocampo desafiadas com dexametasona (Chen et al., 2017). No 

presente estudo, o tratamento com dexametasona (1 µM por 1h ou 24h) não modificou a 

expressão do BDNF (exon 1, exon 4 e exon 9) em cultura primária de células do hipocampo 

(dados não apresentados).  

Como contraprova da participação do NO na regulação da expressão de DNMT3b, 

avaliamos os efeitos induzidos pela facilitação da sinalização nNOS/NO, por meio da 

administração de precursor da síntese de NO (L-arginina; 0.5 mM, por 1h), uma vez que foi 

previamente demonstrando que esse tratamento induz aumento do NO em cultura de células 

endoteliais (Xiong et al., 2014). Os resultados demonstraram que houve aumento da expressão 
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do mRNA da DNMT3b, em cultura primária do hipocampo, e que esse efeito foi atenuado pelo 

pré-tratamento com NPA. Por outro lado, o tratamento prolongado com L-arginina (0.5 mM, 

24h) não alterou a expressão da DNMT3b. Os dados até aqui apresentados sugerem que a 

ativação da sinalização nNOS/NO pelo NMDA ou pela L-arginina modularia a expressão da 

DNMT3b de forma rápida em cultura de células do hipocampo. Diante disso, é possível que o 

efeito observado na expressão da DNMT3b em resposta ao tratamento com dexametasona esteja 

relacionado com efeitos tardios sobre a liberação de glutamato e subsequente o aumento da 

expressão e/ou atividade da enzima nNOS. Ademais, outros trabalhos tem demonstrado o papel 

do NO na modula da histona acetiltransferase (HAT), histona deacetilase (HDAC) e histona 

metiltransferase (KMT) sugerindo o complexo papel do NO nos mecanismos epigenéticos 

responsáveis pelo controle da expressão gênica (ver revisão: Vasudevan et al., 2016; Socco et 

al., 2017). P   

Previamente, foi demonstrando que  o tratamento com NMDA (30 µM por 5min) em cultura 

primária de hipocampo, induziu um aumento dos níveis de NO, acompanhado por uma aumento 

da expressão da enzima fosforilada nNOS (forma ativada) (Rameau et al., 2007; Ferreira et al., 

2011). A enzima nNOS apresenta uma ativação bifásica, apresentando um aumento da sua 

atividade entre 5-15min, no qual está diretamente relacionada com a síntese de NO, e um 

aumento da expressão da nNOS fosforilada (S847), forma inativa desta enzima, após 30-60 min 

(Rameau et al., 2007; Ferreira et al., 2011). No presente estudo, o tratamento com NMDA 

significantemente diminuiu a expressão da pnNOS (S1417) pós 5 min, e teve um perfil 

semelhante após 10 min e 1h do tratamento com o agonista NMDA. Como previamente 

descrito, a ativação e inativação da sinalização nNOS/NO é muito rápida (Rameau et al., 2007). 

Assim, é possível especular que, em nossas condições experimentais, o aumento da expressão 

da forma ativada da enzima pnNOS (S1417), ocorreria imediatamente (segundos ou no primeiro 

minuto) após o tratamento com NMDA, o que explicaria a diferença de resultado encontrado 
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em nosso estudo. Além disso, em nosso protocolo experimental poderia haver um aumento da 

expressão da forma inativa da enzima nNOS, o que justificaria uma diminuição da enzima na 

forma ativada, porém no presente estudo não foi realizado esse experimento.  

Cabe aqui descrever que outros protocolos foram realizados para quantificar os níveis de 

NO em cultura primária de hipocampo tratadas com NMDA (Gries assay e DAF-2-FM, dados 

não demonstrados).  Porém, os protocolos não apresentaram sensibilidade para detectar 

diferença entre os grupos experimentais, o que pode estar relacionado com a pequena 

quantidade da produção do NO e a rápida degradação desta molécula em nosso sistema 

experimental (Wegener and Joca, 2016). Embora no presente estudo não conseguimos 

demonstrar alterações quantificáveis nos níveis de NO em cultura primária de hipocampo 

desafiadas com NMDA, os nossos dados sugerem que pequenas quantidades de NO, induzido 

pelo NMDA ou pelo precursor da síntese de NO (L-arginina), modulam a expressão da enzima 

DNMT3b, importante mediador intracelular relacionadas com a metilação do DNA e a 

expressão gênica. Além disso, o tratamento com dexametasona por 1h em cultua primária de 

hipocampo, bem como em cultura imortalizada HiB5 não alterou a expressão da proteína nNOS 

(S1417). Ademais, cultura imortalizada HiB5 não responde ao tratamento com NMDA, por isso 

no presente estudo somente o papel da dexametasona foi avaliada nesta linhagem celular. 

Por outro lado, o tratamento com dexametasona por 24h em cultura de células HiB5, 

demonstrou um aumento da expressão proteica da enzima DNMT3b, confirmando os resultados 

encontrados na RT-qPCR nesse estudo.  Embora não foi observado aumento na expressão 

proteica da enzima DNMT3b nas células primárias de hipocampo tratadas com dexametasona 

ou NMDA, esses dados podem estar relacionados com pequeno N experimental e também com 

o tempo analisado no protocolo experimental.  

Os resultados do estudo 1 trazem novas evidências do papel do NO sobre os mecanismos 

intracelulares que modulam a metilação do DNA genômico. A ativação dos receptores NMDA 
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e glicocorticoides em cultura de células do hipocampo de ratos aumenta a expressão da enzima 

DNMT3b, o que foi bloqueado pelo pré-tratamento com inibidor seletivo da enzima nNOS. A 

novidade do presente estudo reforça o papel do glutamato e dos glicocorticoides nas alterações 

celulares induzidas pelo estresse, principalmente sob a metilação do DNA. Ademais, os nossos 

dados possibilitam explicar o possível mecanismo anti-estresse dos inibidores das NOS 

observado em estudos comportamentais (Joca et al., 2006; Montezuma et al., 2012; Caroline 

Biojone, 2013; Liebenberg et al., 2015; Stanquini et al., 2017), sugerindo que o efeito anti-

estresse dos inibidores da NOS poderiam estar relacionados com a inibição da expressão das 

enzimas DNMTs no hipocampo de ratos.  
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4. Estudo 2 

4.1 Materiais e Métodos 

 4.1.1. Animais 

 Foram utilizados ratos machos Wistar, com 8 semanas de idade, pensado entre 270-

300g, provenientes do Biotério Central do Campus da USP-RP. Os animais foram mantidos por 

7 dias no biotério do Departamento de Farmacologia da FCFRP-USP, em condições 

controladas: temperatura (24° + 1°C), luz (12h de luz, com ciclo claro iniciando às 06h00), com 

acesso livre a água e alimento. Antes de iniciar os experimentos, os animais foram mantidos 

agrupado, 4 ratos por caixas (41 x 34 x 16 cm). Após a sessão de pré-teste, os animais foram 

alojados isoladamente (1 rato/caixa) em gaiolas de acrílico (30 x 20 x 13 cm). Os procedimentos 

foram conduzidos de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA), dispostas na lei Arouca (11.794/08). Todos os 

procedimentos experimentais foram aprovados pelo CEUA local sob o protocolo 15.1.285.60.5. 

 

4.1.2. Tratamento farmacológico 

 

As seguintes drogas foram utilizadas: 7-nitroindazole (Sigma; inibidor preferencial da 

nNOS), na dose 60 mg/Kg; aminoguanidina (Sigma; inibidor preferencial de iNOS), na dose 

30 mg/Kg. O grupo controle foi tratado com veiculo (NaCl 0,9% estéril ou solução de NaCl 

0,9% estéril e Polietilenoglicol – 1:1). Os animais foram tratados por via intraperitoneal 

imediatamente após a sessão de pré-teste, e receberam uma injeção diária de droga (tratamento 

repetido, 7 dias) ou veículo nos próximos seis dias, sendo que a última injeção foi administrada 

1h antes do teste. Aminoguanidina foi diluída em solução NaCl 0,9% e 7-nitroindazole foi 

diluído em solução 1:1 de NaCl 0,9% e polietilenoglicol. As doses e as concentrações, assim 

como os tempos de tratamentos, foram selecionadas com base em estudos prévios e também 
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padronização feita no laboratório (Joca and Guimarães, 2006; Katayama et al., 2009; 

Montezuma et al., 2012; Tramontina et al., 2012; Valadas et al., 2012; Caroline Biojone, 2013; 

Chatterjee and Sikdar, 2014) 

4.1.3. Modelo do desamparo aprendido  

Os experimentos foram realizados em caixas de acrílico automatizadas de esquiva ativa 

para ratos (307 x 333 x 540 mm; modelo EP 11, Insight Equipamentos Científicos), com dois 

compartimentos de igual tamanho, separados por uma parede com uma porta central aberta 

(comunicando os dois compartimentos) e equipada com um piso de grade de aço inoxidável 

através do qual os choques foram aplicados nas patas dos animais.  

Cada experimento teve duração de sete dias. No primeiro dia, os animais foram 

expostos a uma sessão de pré-teste (PT), nas quais receberam choques inescapáveis nas patas 

(CI, grupo estressado, 40 choques, 0.4 mA, 10 s de duração, com intervalos entre 30-90s), 

enquanto um grupo independente foi apenas exposto ao aparelho pelo mesmo período (30 min), 

sem receber choques (controle habituado, Hab). Após seis dias, os animais foram submetidos à 

sessão de teste (T, 30 choques escapáveis - CE, 0.4 mA, 10 s de duração - precedidos por 5s de 

estímulo sonoro, 60 dB, 670 Hz). Na sessão de teste, os choques eram interrompidos quando os 

animais atravessavam para o outro lado da caixa durante o estimulo sonoro e/ou durante os 

choques. Durante o teste, foram avaliados os seguintes parâmetros comportamentais: latência 

para fuga/esquiva, número de fugas, número de falhas e intervalo de cruzamento (intertrial 

crossing) (Geoffroy and Christensen, 1993; Joca et al., 2003; Stanquini et al., 2017). Os animais 

utilizados para coleta de tecidos foram submetidos ao mesmo protocolo experimental descrito 

acima e sacrificados no momento do teste, portanto 1h após a última administração de droga. 

Para a análise do mRNA, os animais foram sacrificados 1h, 24h ou 7 dias após a sessão de pré-

teste. 
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4.1.4. Coleta de tecidos 

 

Os animais foram profundamente anestesiados com hidrato de cloral 5% (10 ml/Kg), 

seguido por decapitação. As estruturas encefálicas (córtex frontal, hipocampo dorsal e ventral) 

foram dissecadas e imediatamente armazenadas a -80 °C até o momento do uso. 

4.1.5. Avaliação da metilação global no córtex frontal, hipocampo dorsal e ventral 

dos animais 

O DNA genômico foi extraído usando o kit AxyPrep Blood Genomic DNA Miniprep 

(AP-MN-BL-GDNA-50; Axygen Biosciences, USA), de acordo com instruções do fabricante 

e previamente padronizado em nosso laboratório (Sales and Joca, 2016). O DNA purificado foi 

digerido com a enzima Nuclease P1 (#P2640, Sigma-Aldrich; 2 U/μg de DNA) por 4 h à 65°C 

em tampão acetato 20 mM pH 5,3, seguido pela adição da enzima fosfatase alcalina (#N7640, 

Sigma-Aldrich; 0,3 U/μg de DNA) por 2 h a 65°C em Tris-HCl 20 mM pH 7,5. O DNA foi 

precipitado com etanol 100% e NaCl 5 M à -20°C, por 48 h e centrifugado a 4°C, 10.000 g por 

15 min. O pellet foi ressuspendido em água ultrapura. Em seguida, foi realizada a leitura da 

quantidade de DNA total pelo leitor de placas SpectraMax 190 (versão 6.2.1, Molecular 

Devices, Sunnyvale, CA; absorbância de 280/260 nm) e as amostras foram armazenadas a -

20°C até o momento do uso. A metilação global foi realizada usando o kit DNA Methylation 

EIA (Cayman Chemical # No. 589324), de acordo com instruções do fabricante e os resultados 

foram expressos da seguinte forma: 5-metil-2-deoxicitidina/DNA total (pg/ng em % de 

controle). 

 

4.1.6. Avaliação da expressão do mRNA para DNMT3b, nNOS, iNOS e BDNF no 

hipocampo de ratos submetidos ao LH 
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As amostras do hipocampo ventral e dorsal foram maceradas com 400 µL de tampão de 

lise celular (contendo: 20 mM de Tris-HCl; 137 mM de NaCl; 10% glicerol; inibidor de 

protease; inibidor de fosfatase e Ortovanadato de Sódio). Para e extração do mRNA total 200 

µL do macerado foi adicionado em um tubo plástico contendo 1 mL de Tri Reagent® (Sigma–

Aldrich), o protocolo de extração foi realizado conforme instruções do fabricante e como 

detalhado na sessão de materiais e métodos do estudo 1. Para a síntese de cDNA foram 

utilizados 2 µg de mRNA total com auxílio do kit High-Capacity cDNA Reverse Transcription 

kit (Thermo Scientific, catalog number: 4368814), e como controle da reação foi utilizado todos 

os reagentes da reação exceto mRNA total (NTC, non-templete control). O protocolo foi 

realizado conforme instruções do fabricante. Os primers utilizados para a amplificação 

específica do cDNA estão descritos na tabela 1 (estudo 1). gapdh e hprt1 foram utilizados como 

controle interno da PCR (housekeeping gene). A PCR quantitativa foi realizada com auxílio do 

kit Power SYBRTM Green PCR Master Mix (Thermo Scientific, catalog number: A25776). A 

reação foi realizada em um volume final de 10 µl (5 µl Power SYBR Green; 1,8 µl água-

nuclease free; 0,6 µl de primers (forward and reverser, concentração final de 0,3 µM) e 2 µl de 

cDNA). As concentrações dos primers e do cDNA foram baseadas na eficiência máxima da 

reação. As reações de amplificações foram realizadas em duplicatas em placa de 96 poços. A 

reação de amplificação foi realizada no StepOnePlusTM Real-Time PCR System (Thermo 

Scientific, catalog number: 4376600). A RT-qPCR foi realizada nas seguintes condições:  95°C 

por 10 min. (temperatura de desnaturação) e 44 ciclos de 95°C por 15 segundos (desnaturação); 

30 segundos (temperatura de anelamento dos primes estão descritos na tabela 1) e 30 segundos 

a 72°C (temperatura de extensão). No final da reação foi incluída a análise de curva de melting 

(fluorescência analisada entre 65°C a 95°C), em todos os experimentos observou somente um 

único pico, sugerindo que não houve amplificação de outro gene e/ou dimerização dos primers. 

Em cada corrida foram incluídos todos os grupos experimentais, bem como o controle (NTC). 
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A partir das curvas de amplificação geradas foram determinados os números de ciclos (Ct-Cycle 

thershold) que passam na fase exponencial da curva sigmoide, no qual todas as amostras foram 

comparadas. Para a análise da expressão foi utilizado o métodos 2-ΔΔCt (Livak and Schmittgen, 

2001), onde avalia a expressão relativa do gene de interesse em relação ao gene endógeno que 

não teve alteração em todos os grupos experimentais. As seguintes fórmulas foram empregas: 

(1) ΔCt = [Ct do gene alvo – Ct do gene endógeno (housekeeping gene)]; (2) ΔΔCt = [ΔCT 

gene alvo – ΔCT médio do grupo controle] e 2-(ΔΔCT). Os resultados foram expressos como 

expressão relativa do gene alvo em relação ao gene endógeno (% CTRL). O gene hprt1 não 

apresentou variação entre os grupos experimentais, sendo assim escolhido para todos os 

cálculos.   

   

4.2. Delineamento experimental 

 

4.2.1. Experimento 1: Efeitos da administração sistêmica repetida de inibidor de nNOS 

(7-nitroindazole – 7NI) ou de iNOS (aminoguanidina – AMG) sobre as alterações 

comportamentais induzidas pelo estresse de choques inescapáveis. 

 Os animais foram submetidos a sessão do pré-teste (PT) e submetidos ao tratamento 

repetido com 7-NI, AMG ou veículo (controle negativo), conforme o protocolo de tratamento 

previamente descrito. No dia do teste foram avaliados os seguintes parâmetros 

comportamentais: número de falhas, número de fugas, tempo de latência para esquiva/fuga e 

intervalo de cruzamento (intertrial crossing). 
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4.2.2. Experimento 2: Efeitos da administração sistêmica repetida dos inibidores de nNOS 

(7-nitroindazole – 7NI) ou de iNOS (aminoguanidina – AMG) sobre a metilação global do 

DNA no córtex pré-frontal, hipocampo dorsal e ventral de ratos submetidos ao pré-teste 

do desamparo aprendido. 

Esse grupo experimental foi submetido ao PT seguido de tratamento repetido com 7-

NI, AMG ou salina, conforme o protocolo de tratamento descrito acima. Esses animais foram 

sacrificados 1h após a última administração dos inibidores, sem passar pela sessão de teste. Um 

grupo independente de animais foi sacrificado sem passar por qualquer manipulação (grupo 

controle: naive). Todos os animais foram submetidos à dissecção das estruturas encefálicas 

(hipocampo dorsal, ventral e córtex pré-frontal), as quais foram congeladas à –80 °C para 

posterior análise da metilação global do DNA. 

4.2.3. Experimento 3: Avaliação da expressão do mRNA para a enzima DNMT3b, nNOS, 

iNOS e BDNF no hipocampo dorsal e ventral de ratos submetidos aos choques 

inescapáveis nas patas. 

 Neste bloco experimental, grupos independentes de ratos foram submetidos a sessão de 

PT e sacrificados 1h, 24h ou 7dias depois, e suas estruturas cerebrais foram dissecadas e 

processadas para a realização da RT-qPCR. Animais não submetidos a nenhum procedimento 

foram utilizados como controle (grupo naive).  

4.2.4. Experimento 4: Avaliação do tratamento com 7-NI ou AMG sobre a expressão do 

mRNA para a enzima DNMT3b, 1h e 24h após a sessão de PT, no hipocampo dorsal e 

ventral de ratos submetidos aos choques inescapáveis. 

Nesse bloco experimental, os animais foram submetidos a sessão de PT e tratados com 

inibidores da enzima NOS. O grupo 1h, foram tratados com uma única injeção imediatamente 

após a sessão de PT e as estruturas centrais foram dissecadas após 1h. Os animais do grupo 24h 
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receberam duas injeções: 1 administração imediatamente após a sessão de PT e a secunda 

administração em 23h após a sessão de PT. As estruturas centrais foram coletadas após 1h da 

última injeção (completando o tempo de 24h após a sessão de PT). Animais não submetidos a 

nenhum procedimento foram utilizados como controle (grupo naive). 

 

4.3. Análise estatística 

 

Os resultados do teste comportamental do LH (números de falhas, números de fugas e 

intertrail crossing number) foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo pós-

teste de Dunn, uma vez que os dados não apresentam uma distribuição contínua. ANOVA de 

duas vias foi utilizada para a análise dos dados de latência para fuga/esquiva.  

Para a análise dos dados moleculares, os valores foram expressos como a média ± erro 

padrão da média (EPM). As análises estatísticas foram realizadas por ANOVA de uma via 

seguido por múltiplas comparações pelo teste Newman-Keuls ou ANOVA de duas vias (fator 

1: condição (estressado e habituado) e fator 2: tratamento (veículo, 7-NI ou AMG)), seguido 

por múltiplas comparações pelo teste de Bonferroni.  

Valores de P menores do que 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 
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4.4. Resultados 

 

4.4.1. Efeitos do tratamento repetido com aminoguanidina em ratos submetidos ao teste 

do desamparo aprendido  

 O tratamento repetido com AMG foi capaz de atenuar de forma significativa o aumento 

do número de falhas induzido pelo estresse dos choques inescapáveis (H = 25.64; p ˂ 0.05; N 

= 11-13, figura 12 A). Dados complementares demonstraram que a diminuição no número de 

fugas em animais estressados foi atenuada de forma significativa com o tratamento repetido 

com a AMG (H = 25.64; p ˂ 0.05; N = 11-13, figura 12B), assim como o tempo de latência 

para fuga/esquiva (interação (F1,42=4.27; p < 0,05, figura 12C). A análise do fator condição 

(habituado x estressado) revelou um aumento significativo na latência para a fuga/esquiva nos 

animais estressados (fator 1: t = 4.7, df = 21; p ˂ 0,05, figura 12C) e o tratamento com AMG 

foi capaz de inibir esta resposta (fator 2: t = 4.8, df = 23; p ˂ 0.05, figura 12C). Cabe destacar 

que o tratamento farmacológico, bem como o estresse comportamental não modificaram a 

atividade locomotora dos animais, avaliado através do número de cruzamento entre os 

intervalos dos choques escapáveis na sessão de teste (H = 1.664; p > 0.05; N = 11-13, Figura 

1D). 
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Figura 12: Tratamento com AMG atenuou as alterações comportamentais induzidas pelos 

choques inescapáveis nas patas. Os animais submetidos aos choques inescapáveis (grupo 

estressado) ou habituados no pré-teste, receberam administração i.p. de veículo (salina) ou 

AMG (30mg/kg) durante 7 dias. Uma hora após a última injeção, os animais foram submetidos 

a sessão de teste. Os dados representam a média ± EPM. *p < 0,05, diferença significativa entre 

os grupos estressado/veículo versus habituado/veiculo; #p < 0,05, diferença significativa entre 

os grupos estressado/veículo versus estressado/AMG. Teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo 

teste de múltipla comparação de Dunn ou ANOVA de duas vias, seguido pelo teste de múltipla 

comparação de Bonferroni; (N=10-13). 

 

 

4.4.2. Efeitos do tratamento repetido com 7-nitroindazole em ratos submetidos ao teste 

comportamental do desamparo aprendido. 

 O tratamento com 7-NI apresentou resultados semelhantes àqueles obtidos com o 

tratamento com o AMG. Análise estatística dos dados demonstrou que o tratamento com 7-NI 

diminuiu o número de falhas na sessão de teste do LH (H = 15.65; p ˂ 0.05; N = 11-13, figura 

13A). Dados complementares demonstraram que a diminuição no número de fugas em animais 

estressados foi revertida de forma significativa com o tratamento repetido com a 7-NI (H = 
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17.92; p ˂ 0.05; N = 11-13, figura 13B), assim como o tempo de latência para fuga/esquiva 

(interação (F1,42=10,47; p < 0,05, figura 13C). A análise do fator condição (habituado x 

estressado) revelou um aumento significativo na latência para a fuga/esquiva nos animais 

estressados (fator 1: t = 3.7, df = 24; p ˂ 0,05, figura 13C) e o tratamento com 7-NI foi capaz 

de inibir está resposta (fator 2: t = 3.2, df = 23; p ˂ 0.05, figura 13C). Nem o tratamento 

farmacológico, nem o estresse comportamental modificaram a atividade locomotora dos 

animais, avaliado através do número de cruzamento entre os intervalos dos choques escapáveis 

na sessão de teste (H = 2.731; p > 0.05; N = 11-13, figura 13D). 
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Figura 13: Tratamento com 7-NI atenuou as alterações comportamentais induzidas pelos 

choques inescapáveis nas patas. Os animais submetidos aos choques inescapáveis (grupo 

estressado) ou habituados no pré-teste receberam administração i.p. de veículo (salina) ou 7-NI 

(60mg/kg), durante 7 dias. Uma hora após a última injeção, os animais foram submetidos a 

sessão de teste. Os dados representam a média ± EPM. *p < 0,05, diferença significativa entre 

os grupos estressado/veículo versus habituado/veiculo; #p < 0,05, diferença significativa entre 

os grupos estressado/veículo versus estressado/7-NI. Teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo 

teste de múltipla comparação de Dunn ou ANOVA de duas vias, seguido pelo teste de múltipla 

comparação de Bonferroni; (N=10-13). 

 

 

4.4.3. Efeitos do tratamento com aminoguanidina sobre os níveis de metilação global do 

DNA em estruturas encefálicas de ratos submetidos a choques inescapáveis nas 

patas 

 O objetivo deste experimento foi avaliar se a exposição a choques inescapáveis nas patas 

que induziu alterações comportamentais promoveria também alterações nos níveis de metilação 

global do DNA no cérebro de ratos.  Nossos dados demonstram que a exposição aos choques 

inescapáveis induziu aumento significativo nos níveis de metilação global no hipocampo 
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ventral dos animais (fator 1: F 1, 26 = 20,05; p < 0,05; figura 14A), o qual foi revertido pelo 

tratamento repetido com AMG (interação: F 1, 26 = 6,564; p < 0,05; figura 14A). Entretanto, as 

avaliações dos níveis de metilação global no hipocampo dorsal (fator 1; F 1, 26 = 2,395; p > 0,05 

e interação; F 1, 26 = 0,1239; p > 0,05; figura 14B) e no córtex frontal (fator 1; F 1, 26 = 1,894; p 

> 0,05 e interação; F 1, 26 = 0,8411; p > 0,05; figura 14C) não tiveram alterações significativas 

entre os grupos avaliados. Cabe ressaltar que o tratamento com o inibidor preferencial da iNOS 

AMG, não apresentou efeito per se nos níveis de metilação global em todas as estruturas 

avaliadas. 
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Figura 14: Efeitos do tratamento com AMG sobre a metilação global do DNA no 

hipocampo ventral (vHPC), hipocampo dorsal (dHPC) e córtex frontal (CTX) de ratos 

submetidos a choques inescapáveis. Os animais submetidos aos choques inescapáveis (grupo 

estressado) ou habituados no pré-teste receberam administração i.p. de veículo (salina) ou AMG 

(30mg/kg) por 7 dias. Uma hora após a última injeção, os animais foram sacrificados e suas 

estruturas encefálicas processadas para análise da metilação global. Os dados representam a 

porcentagem média ± EPM. *p < 0,05, diferença significativa entre os grupos estressado/veículo 

versus habituado/veiculo; #p < 0,05, diferença significativa entre o grupo estressado/veículo 

versus grupo estressado/AMG. ANOVA de duas vias, seguido pelo teste de múltipla 

comparação de Bonferroni (N=8).  
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4.4.4. Efeitos do tratamento com 7-nitroindazole sobre os níveis de metilação global do 

DNA em estruturas encefálicas de ratos submetidos a choques inescapáveis nas 

patas. 

 Semelhante aos dados descritos acima, a exposição aos choques nas patas induziu um 

aumento significativo na metilação global do DNA genômico no hipocampo ventral de ratos 

(fator 1; F1 ,28 = 2,91; p = 0,05; figura 15A) o qual foi significativamente revertido pelo 

tratamento repetido com 7-NI (interação; F1 ,28 = 6,132; p ˂ 0,05; figura 15A). Avaliação dos 

níveis de metilação global no córtex frontal (fator 1; F 1, 28 = 1,441; p > 0,05 e interação; F 1, 28 

= 1,105; p > 0,05; figura 14C) e no hipocampo dorsal (fator 1; F 1, 28 = 2,395; p > 0,05 e 

interação; F 1, 28 = 0,1239; p > 0,05; figura 14B) não demonstrou alterações significativas. Cabe 

ressaltar que o tratamento com o inibidor preferencial da nNOS 7-NI, não apresentou efeito per 

se nos níveis de metilação global em todas as estruturas avaliadas. 

 

 

 

 

 



 106 Estudo 2 – Resultados 

h a b itu a d o e s tre s s a d o

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

%
 M

e
ti

l-
2

-c
it

id
in

a
/D

N
A

 t
o

ta
l

V e íc u lo

7 -n it ro in d a z o le  6 0  m g /k g
*

#

h a b itu a d o e s tre s s a d o

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

%
 M

e
ti

l-
2

-c
it

id
in

a
/D

N
A

 t
o

ta
l

V e íc u lo

7 -n itro in d a z o le  6 0  m g /k g

h a b itu a d o e s tre s s a d o

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

%
 M

e
ti

l-
2

-c
it

id
in

a
/D

N
A

 t
o

ta
l

V e íc u lo

7 -n it ro in d a z o le  6 0  m g /k g

v H P C

d H P C

C T X

A

B

C

 

Figura 15: Efeitos do tratamento com 7NI sobre a metilação global do DNA no hipocampo 

ventral (vHPC), hipocampo dorsal (dHPC) e córtex frontal (CTX) de ratos submetidos a 

choques inescapáveis. Os animais submetidos aos choques inescapáveis (grupo estressado) ou 

habituados no pré-teste receberam administração i.p. de veículo (salina) ou 7-NI (60mg/kg) por 

7 dias. Uma hora após a última injeção, os animais foram sacrificados e suas estruturas 

encefálicas dissecadas. Os dados representam a porcentagem média ± EPM. *p < 0,05, diferença 

significativa entre os grupos estressado/veículo versus habituado/veiculo; #p < 0,05, diferença 

significativa entre o grupo estressado/veículo versus grupo estressado/7-NI. ANOVA de duas 

vias, seguido pelo teste de múltipla comparação de Bonferroni (N=8).  
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4.4.5. Expressão da enzima DNMT3b no hipocampo de ratos submetidos ao estresse dos 

choques inescapáveis nas patas.  

 Com base nos resultados encontrados nos estudos in vitro (estudo 1), em que culturas 

de células do hipocampo desafiadas com NMDA ou L-arginina por 1h, bem como por 

dexametasona por 24h, apresentaram aumento da expressão do mRNA da enzima DNMT3b, 

avaliamos se a exposição a choques inescapáveis promoveria aumento na expressão dessa 

enzima. Corroborando os resultados in vitro, animais submetidos ao estresse dos choques 

inescapáveis tiveram um aumento significativo na expressão do mRNA para a enzima 

DNMT3b hipocampo ventral após 1h e 24h (F 3,28 = 8,096; p ˂ 0,05; figura 16A) e no 

hipocampo dorsal após 1h e 24h (F 3,28 = 8,19; p ˂ 0,05; figura 16B). Interessantemente, em 

ambas as estruturas não houve diferença na expressão após 7 dias. Esses dados sugerem que o 

estresse dos choques inescapáveis da sessão de pré-teste modifica a expressão do mRNA para 

a enzima DNMT3b. 
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Figura 16: Efeito da exposição a choques inescapáveis nas patas sobre a expressão da 

enzima DNMT3b no hipocampo de ratos. Avaliação da expressão do mRNA para a enzima 

DNMT3b em animais submetidos aos choques inescapáveis após 1h, 24h ou 7 dias da sessão 

de pré-teste. Os dados representam a média ± EPM.  *p < 0,05, diferença significativa 

comparada com o grupo naive. ANOVA de uma via seguido pelo teste de múltipla comparação 

Newman-Keuls; N=8. 
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4.4.6. Efeito do tratamento com 7-NI ou AMG sobre a expressão do mRNA para a 

enzima DNMT3b no hipocampo de ratos 

 Como acima demonstrado, a exposição a choques nas patas induziu um aumento 

significativo na expressão do mRNA para a enzima DNMT3b no hipocampo. No vHPC, após 

1h do estresse dos choques inescapáveis, houve um aumento significativo na expressão do 

mRNA para a DNMT3b (F 3,20 = 3,978; p ˂ 0.05; Figura 17A), porém o tratamento com 7-NI 

ou com AMG não bloqueou esse efeito (ANOVA de uma via seguido pelo teste de múltipla 

comparação Newman-Keuls; p > 0.05; figura 17A). Diferentemente, 24h após a sessão de PT, 

o tratamento com AMG atenuou o aumento da expressão do mRNA para a DNMT3b (q = 3,822 

e df = 20, p ˂ 0,05; figura 17C). O tratamento com 7-NI, por sua vez, demonstra uma tendência 

em atenuar o aumento da expressão da DNMT3b em animais estressados, porém os dados não 

são estatisticamente significativos (q = 1,981 e df = 20, p > 0,05; figura 17C). Por outro lado, 

no dHPC, o aumento da expressão da DNMT3b foi atenuada pelo tratamento com ambos os 

fármacos em 1h (q = 3,028 e df = 20, p ˂ 0,05 e q = 4,098 e df = 20, p ˂ 0,05; 7-NI e AMG 

respectivamente; figura 17B) e em 24h (q = 4,112 e df = 20, p ˂ 0,05 e q = 3,139 e df = 20, p ˂ 

0,05; 7-NI e AMG, respectivamente; figura 17D).  
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Figura 17: Efeito da exposição a choques inescapáveis nas patas sobre a expressão da 

enzima DNMT3b no hipocampo de ratos. Avaliação do efeito do tratamento com 7-NI ou 

AMG sobre a expressão do mRNA para a enzima DNMT3b, em animais submetidos aos 

choques inescapáveis, 1h (gráficos A e B) e 24h (gráficos C e D) após a sessão de pré-teste. Os 

dados representam a média ± EPM.  *p < 0,05, diferença significativa comparada com o grupo 

naive. ANOVA de uma via seguido pelo teste de múltipla comparação Newman-Keuls; N=6. 

 

4.4.7. Efeitos do estresse de choques nas patas sobre a expressão das enzimas nNOS e 

iNOS no cérebro de ratos 

 O estresse dos choques inescapáveis induziu um aumento da expressão do mRNA para 

a enzima nNOS e iNOS no hipocampo de ratos. No dHPC, houve aumento significativo da 

expressão do mRNA para a isoforma nNOS, 24h após a sessão de PT (F = 3,28 = 3,183; p ˂  0,05; 

figura 18A). Embora haja uma tendência para aumento da expressão em 1h e 7d, a diferença 

não é estatisticamente significativa (ANOVA de uma via; p > 0,05; figura 18A). No vHPC, há 
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uma tendência para aumento da expressão da nNOS, mas a diferença não é estatisticamente 

significativa (ANOVA de uma via; p > 0,05; figura 18B).  

 Para a iNOS, o estresse induziu também um aumento significativo na sua expressão no 

vHPC em 24h, mas não em 1h ou 7d após o estresse (F = 3,28 = 3,921; p ˂ 0,05; figura 18C). A 

análise no dHPC demonstrou uma tendência na diminuição da expressão do mRNA para a 

isoforma iNOS em 1h e 7d, porém os dados não são estatisticamente significantes (ANOVA de 

uma via; p > 0,05; figura 18D).  

  

N a iv e 1 h 2 4 h 7 d

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

v
H

P
C

N
O

S
1

 m
R

N
A

 (
%

c
tr

l)

*

E s tr e s s a d o

N a iv e 1 h 2 4 h 7 d

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

d
H

P
C

N
O

S
1

 m
R

N
A

 (
%

c
tr

l)

E s tr e s s a d o

N a iv e 1 h 2 4 h 7 d

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

v
H

P
C

N
O

S
2

 m
R

N
A

 (
%

c
tr

l) *

E s tr e s s a d o

N a iv e 1 h 2 4 h 7 d

0

5 0

1 0 0

1 5 0

d
H

P
C

N
O

S
2

 m
R

N
A

 (
%

c
tr

l)

E s tr e s s a d o

A B

C D

 

Figura 18: Efeito da exposição a choques inescapáveis nas patas sobre a expressão das 

enzimas nNOS e iNOS no hipocampo de ratos. Avaliação da expressão do mRNA para as 

enzimas nNOS (gráfico A e B) e iNOS (gráfico C e D) em animais submetidos aos choques 

inescapáveis após 1h, 24h ou 7 dias da sessão de pré-teste. Os dados representam a média ± 

EPM.  *p < 0,05, diferença significativa comparada com o grupo naive. ANOVA de uma via 

seguido pelo teste de múltipla comparação Newman-Keuls; N=8. 
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4.4.8. Efeitos do estresse de choques nas patas sobre a expressão do BDNF (exon 4 e exon 

9) no cérebro de ratos  

 A análise estatística da expressão do mRNA para o BDNF (exon 4) demonstrou uma 

tendência para aumento da expressão no dHPC em 1h, porém os dados não são estatisticamente 

significantes (F = 3,28 = 2,39; p > 0,05; figura 19B), ademais não houve diferença nos tempos 

de 24h e 7d (ANOVA de uma via, p > 0,05; figura 19B). A análise estatística da expressão do 

exon 4 no vHPC não demonstrou diferença em todos os tempos avaliados (F = 3,28 = 0,6917; p 

> 0,05; figura 19A). Em ambas as estruturas, a expressão do exon 9 não foi estatisticamente 

alterada pelo estresse nos tempos avaliados (F = 3,28 = 3,775; p > 0,05 e F = 3,28 = 2,379; p > 

0,05; figura 19C e 19D, vHPC e dHPC; respectivamente).  
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Figura 19: Efeito da exposição a choques nas patas sobre a expressão de BDNF (exon 4 e 

exon 9) no hipocampo de ratos. Avaliação da expressão do mRNA para o exon 4 (gráfico A 

e B) e exon 9 (gráfico C e D) em animais submetidos aos choques inescapáveis após 1h, 24h 

ou 7 dias da sessão de pré-teste. Os dados representam a média ± EPM.  *p < 0,05, diferença 

significativa comparada com o grupo naive. ANOVA de uma via seguido pelo teste de múltipla 

comparação Newman-Keuls; N=8. 
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4.4.9. Tabela 3: Resumo dos principais achados no estudo 2  

 

 

Legennda tabela 3: *p < 0,05; diferença significativa entre os grupos habituado/veículo versus 

estressado/veículo; ou naive versus estressado 1h ou 24h; #p < 0,05;  diferença significativa 

entre os grupos estressado/veículo versus estressado/AMG ou estressado/7-NI; ou 

estressado/veículo versus estressado/AMG (1h ou 24h) ou estressado/7-NI (1h ou 24h) 

 

Estudo in vivo  

 

Experimentos Estressado + controle Estressado + 

Aminoguanidina 30 mg/kg 

Estressado + 7-

nitroindazole 60 mg/kg 

Número de 

falhas -LH 
- Aumento no número 

de falhas * 

- Diminuição do número 

de falhas # 

- Diminuição do 

número de falhas # 

Metilação 

global do 

DNA 

- Aumento nos níveis 

de metilação global do 

DNA no vHPC * 

- Diminuição nos níveis de 

metilação global do DNA 

no vHPC # 

- Diminuição nos níveis 

de metilação global do 

DNA no vHPC # 

DNMT3b - Aumento da 

expressão em 1h e 24h 

após a sessão de PT 

no vHPC e dHPC * 

- Diminuição da expressão 

no dHPC em 1h # 

- Sem alteração no vHPC 

em 1h 

- Diminuição da expressão 

no vHPC em 24h # 

- Diminuição da expressão 

no dHPC em 24h # 

 

 

- Diminuição da 

expressão no dHPC 1h 

# 

- Sem alteração no 

vHPC em 1h 

- Sem alteração no 

vHPC em 24h 

- Diminuição da 

expressão no dHPC em 

24h # 

 

nNOS - Aumento da 

expressão em 24h 

vHPC * 

- - 

iNOS - Aumento da 

expressão em 24h 

vHPC * 

- - 

BDNF exon 4 - Sem alteração nos 

tempos de 1h, 24h e 

7d 

- - 

BDNF exon 9 - Sem alteração nos 

tempos de 1h, 24h e 

7d 

- - 
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4.5. Discussão  

  

 O conjunto de resultados obtidos no estudo 2 demonstraram: (1) ratos que receberam 

choques inescapáveis nas patas apresentaram um comportamento característico de desamparo 

aprendido (aumento no número de falhas, diminuição no número de esquivas e aumento na 

latência para fuga/esquiva), características que parecem refletir prejuízos na adaptação ao 

estresse, frequentemente relacionado ao sentimento de desamparo/desesperança observado em 

humanos deprimidos (Seligman and Beagley, 1975; Willner, 1986); (2) o tratamento repetido 

com inibidor preferencial da iNOS (aminogianidina, 30 mg/kg) ou da nNOS (7-nitroindasole, 

60 mg/kg) atenuou de forma significativa as alterações comportamentais descritas acima, 

demonstrando um efeito tipo-antidepressivo, efeitos que foram observados em outros modelos 

animais (Joca and Guimarães, 2006; Montezuma et al., 2012; Caroline Biojone, 2013); (3) a 

exposição a choques nas patas aumentou a metilação global de DNA e a expressão de DNMT3b, 

de maneira tempo-dependente, efeitos esses bloqueados pelo tratamento com inibidores da 

NOS (AMG ou 7-NI); (5) o estresse dos choques inescapáveis nas patas aumentou expressão 

das enzimas nNOS e iNOS no hipocampo de ratos, porém não modificou a expressão do BDNF 

(exon-4 e exon-9) nessa mesma estrutura.  

 Os resultados acima descritos corroboram com os dados encontrados in vitro (estudo 1), 

sugerindo que o aumento da sinalização NOS/NO induzida pelo estresse regula a expressão de 

DNMT3b, o que induziria aumento da metilação global do DNA no hipocampo de ratos. Nesse 

contexto, o efeito tipo-antidepressivo dos inibidores da NOS no LH podem estar relacionados 

com uma atenuação dos efeitos do estresse sobre a metilação de DNA e subsequente expressão 

na gênica.   

 Em roedores, o estresse é um dos principais indutores das alterações comportamentais 

e também moleculares, as quais são comparadas com as alterações dos transtornos de humor 



 116 Estudo 2 – Discussão 

observada em humanos (Maier and Watkins, 2005; Duman and Monteggia, 2006; Hajszan et 

al., 2009; Pryce et al., 2011; Musazzi et al., 2017). No presente estudo, foi utilizado o modelo 

experimental do desamparo aprendido, que é considerado um modelo animal com alta validade 

preditiva e validade de face (Sherman et al., 1982; Joca et al., 2003; Maier and Watkins, 2005; 

Hajszan et al., 2009; Pryce et al., 2011). Os animais expostos ao choques inescapáveis 

desenvolvem um comportamento conhecido como desamparo aprendido, que é caracterizado 

pelo aumento do número de falhas para escapar dos choques na sessão de teste (Seligman and 

Beagley, 1975; Willner, 1986; Joca et al., 2003; Pryce et al., 2011; Caroline Biojone, 2013). 

Esse comportamento é correlacionado com os sintomas de desesperança e prejuízo na adaptação 

ao estresse observado em paciente diagnosticados com depressão maior (Pryce et al., 2011). As 

alterações comportamentais características do desamparo podem ser atenuadas após o 

tratamento repetido (sete dias), mas não com o tratamento agudo  com antidepressivos efetivos 

na clínica (Sherman et al., 1982; Joca et al., 2003). Em conjunto com a alta validade de face do 

paradigma experimental correlacionadas com as alterações comportamentais 

(desamparo/desesperança; perda de peso e alteração e comprometimento no padrão de sono) e 

também moleculares (alteração na função do eixo HPA, diminuição das espinhas sinápticas no 

hipocampo, alterações monoaminergicas e ativação da resposta imunológica) da DM, X o  

modelo do LH tem sido considerado uma excelente ferramenta experimental para a avaliação 

de novas moléculas com potencial efeito antidepressivo/anti-estresse e também para o estudo 

da neurobiologia do estresse e da depressão (Seligman and Beagley, 1975; Pryce et al., 2011; 

Maier and Seligman, 2016).   

 Relevantemente para presente estudo, o nosso grupo de pesquisa demonstrou 

anteriormente que inibidores da enzima NOS reduzem o número de falhas em fugir/escapar dos 

choques no LH, considerado um efeito tipo-antidepressivo nesse modelo (Caroline Biojone, 

2013; Stanquini et al., 2017). Nesses trabalhos, foi demonstrado que tanto a administração de 
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AMG (30 mg/kg, i.p.) quanto de 7-NI (60 mg/kg, i.p.) reduziam o número de falhas no LH, 

após tratamento repetido (7 dias), mas não após administração única ( Caroline Biojone, 2013; 

Sato, 2015; Stanquini et al., 2017). Sendo assim, para o presente projeto não foram testadas 

várias doses desses fármacos, com objetivo de reduzir o número de animais utilizados no 

presente estudo. Confirmando os dados acima citados, os resultados do presente estudo 

demonstraram que ambos os inibidores foram efetivos em atenuar o comportamento do 

desamparo aprendido, pois o tratamento repedido por sete dias com AMG (30 mg/kg, i.p.) ou 

com 7-NI (60 mg/kg, i.p.) diminuiu o número de falhas, e o aumento da latência para 

fuga/esquiva nos animais estressados. Além disso, ambos os tratamentos não modificaram o 

número de cruzamentos (intertrial crossing) dos animais, uma variável representativa da 

atividade locomotora, demonstrando que o efeito de ambas as drogas não estão relacionadas 

com as alterações na atividade locomotora dos animais (Geoffroy and Christensen, 1993; 

Stanquini et al., 2017). Nossos dados estão de acordo com estudos anteriores, onde o efeito dos 

inibidores da enzima NOS não modificaram a resposta locomotora dos animais no LH e também 

no teste do campo aberto (Geoffroy and Christensen, 1993; Lipton et al., 1993; Joca and 

Guimarães, 2006; Montezuma et al., 2012; Tramontina et al., 2012; Sato, 2015; Stanquini et 

al., 2017).  

 Os efeitos farmacológicos dos inibidores das enzimas NOS sobre as alterações 

comportamentais induzidas pelo estresse estão vastamente descritos na literatura (Wegener and 

Volke, 2010; Wegener and Joca, 2016). Nesse sentido, os inibidores da nNOS demonstraram 

efeitos em diferentes modelos pré-clínicos, tais como: o teste do nado forçado em 

ratos/camundongos (Ferreira et al., 2012; Montezuma et al., 2012; Sales et al., 2017), o teste do 

estresse crônico variado (Yazir et al., 2012, 2012), e no teste do desamparo aprendido (Sato, 

2015; Stanquini et al., 2017).  
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 Tanto a nNOS quanto a iNOS parecem ser importantes na regulação da síntese de NO 

durante o estresse, uma vez que animais geneticamente modificados para a isoforma iNOS, 

assim como animais tratados com inibidores dessa enzima, apresentam efeito tipo-

antidepressivo em modelos pré-clínicos (Joca and Guimarães, 2006; Wegener and Volke, 2010; 

Montezuma et al., 2012; Caroline Biojone, 2013; Hiroaki-Sato et al., 2014). Além disso, 

animais submetidos à diferentes tipos de estresse apresentam um aumento da expressão do NOS 

no PVN e também no hipocampo (Sánchez et al., 1999; Zhou et al., 2007).     

 Ademais, foi demonstrado que o efeito dos antidepressivos sob as alterações 

comportamentais induzidas pelo estresse estão relacionadas com controle da expressão e da 

atividade das enzimas nNOS e iNOS (Dhir and Kulkarni, 2007, 2011; Joca et al., 2015). Na 

clínica o tratamento com o antidepressivo paroxetina diminui os níveis de nitrato em pacientes 

com DM (Finkel et al., 1996). Em estudos pré-clínicos, o tratamento com o antidepressivo 

imipramina diminui os níveis de NO e o antidepressivo paroxetina inibiu a atividade da enzima 

NOS (Finkel et al., 1996; Krass et al., 2011). Também foi demonstrado que o precursor da 

síntese de NO (L-arginina) inibe o efeito comportamental do antidepressivo imipramina, bem 

como do recente descoberto efeito tipo antidepressivo do anestésico ketamina sobre as 

alterações comportamentais induzidas pelo estresse (Harkin et al., 2003; Liebenberg et al., 

2015). Esses dados sustentam o papel dos inibidores da NOS no comportamento tipo depressivo 

em rato.  

 O efeito tipo antidepressivo dos inibidores da NOS não são completamente 

compreendidos. Existem evidências de que o tratamento repetido com essas drogas aumentam 

a expressão do BDNF no hipocampo, o que pode estar relacionado ao efeito comportamental 

dessas drogas (Biojone et al., 2015; Stanquini et al., 2017). Isso sugere que o NO regule 

negativamente a expressão de BDNF durante o estresse, tornando animais mais vulneráveis às 
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alterações neuroplásticas relacionadas à depressão. Porém, pouco se sabe a respeito dos 

mecanismos envolvidos nesse efeito.  

 A sinalização NMDA/nNOS/NO em células do sistema nervoso central, induzida pelo 

estresse, pode modular alterações intracelulares relacionadas com o desenvolvimento de 

consequências comportamentais do estresse (Musazzi et al., 2017). Além da ativação da 

guanilato ciclase solúvel (sGC), o NO pode modular mecanismos intracelulares que regulam a 

expressão gênica, como as alterações epigenéticas (Campos et al., 2007; Nott and Riccio, 2009; 

Zimmermann et al., 2012; Nott et al., 2013). Neste estudo, foi demonstrado pela primeira vez 

que o tratamento repetido com inibidores da enzima NOS (AMG ou 7-NI) atenuaram o aumento 

da metilação global do DNA no hipocampo ventral de ratos submetidos ao LH. Porém, não 

foram observadas alterações no hipocampo dorsal e no córtex pré-frontal. Isso sugere que o 

aumento da metilação de DNA induzido pelo estresse no vHPC esteja sobre controle do NO. 

 Corroborando com esses dados, o estresse dos choques inescapáveis aumentou a 

expressão do mRNA para as enzimas nNOS e iNOS no vHPC, após 24h. Embora, não tenham 

sido observadas diferenças significativas nos tempos de 1h e 7 dias após a sessão de PT, os 

dados demonstram uma tendência ao aumento da expressão da nNOS. Um perfil semelhando 

foi observado no dHPC, entretanto os dados não são estatisticamente significativamente. Esses 

resultados estão de acordo com dados previamente publicados, onde animais geneticamente 

sensíveis ao estresse (Flinders sensitive line – FSL), demonstram um aumento da expressão e 

atividade da enzima nNOS no hipocampo (Wegener et al., 2010), bem como ratos submetidos 

ao estresse do nado forçado apresentaram um aumento da atividade das enzimas nNOS e iNOS 

no hipocampo dorsal (Sales et al., 2017). Corroborando diretamente com os achados do presente 

estudos, foi demonstrando que o inibidor preferencial da iNOS (AMG) inibiu o aumento do NO 

no vHPC em ratos submetidos ao LH (Caroline Biojone, 2013). Assim, os dados sugerem que 

o aumento da expressão das enzimas nNOS e/ou iNOS no vHPC de ratos estaria envolvido no 
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aumento da síntese de NO e da metilação global do DNA no vHPC de ratos no sétimo dia após 

à sessão de PT do desamparo aprendido.  

 Por outro lado, há evidências de que antidepressivos diminuem os níveis de NO (NOx), 

bem como a expressão de proteínas intracelulares que participam dos processos reguladores da 

metilação do DNA (Dhir and Kulkarni, 2007; Joca et al., 2007; Sales et al., 2011; Roenker et 

al., 2012; Zimmermann et al., 2012; Hiroaki-Sato et al., 2014), sugerindo um possível 

mecanismo comum entre os inibidores da NOS e os antidepressivos sobre os mecanismo que 

controlam a metilação do DNA. Interessantemente, o aumento do NO em cultura de células 

desafiadas com lipopolissacarídeo (LPS), IL-1β ou Helicobacter pilory foram acompanhadas 

por um aumento nos níveis de DNMT3b e DNMT1 e da atividade enzimática (Campos et al., 

2007; Huang et al., 2012). O tratamento com inibidor não seletivo da enzima NOS (L-NAME) 

atenuou o aumento da expressão da enzima DNMT em cultura de células de melanoma (melan-

a cell line) submetidas ao estresse celular (Campos et al., 2007). Estes estudos suportam nossos 

resultados, e sugerem que a inibição do NO modula a metilação do DNA no hipocampo de ratos 

submetidos ao estresse. Porém, poucos estudos têm avaliado o efeito do estresse sob a expressão 

e a atividade das enzimas DNMT em animais submetidos ao estresse. Também não se sabe se 

o NO estaria envolvido na regulação da expressão e/ou atividade dessas enzimas, como 

observamos in vitro (estudo 1). 

 A expressão das enzimas DNMTs estão elevadas quando há uma aumento nos níveis de 

NO intracelular (Campos et al., 2007; Huang et al., 2012). Confirmando os resultados 

encontrados in vitro (estudo 1), nós demonstramos que o estresse induzido pelos choques 

inescapáveis nas patas dos ratos, foi acompanhado por um aumento significativo na expressão 

do mRNA da enzima DNMT3b no hipocampo após 1h e 24h da sessão de pré-teste. Entretanto, 

após sete dias da sessão de pré-teste, os níveis de mRNA para a enzima DNMT3b foram 

semelhantes aos do grupo naive. Interessantemente, o tratamento com ambos os inibidores da 
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enzima NOS (AMG e 7-NI) atenuaram o aumento da expressão da DNMT3b induzida pelo 

estresse. Assim, é possível especular que a sessão de PT do LH induziria um aumento da 

sinalização NOS/NO no hipocampo, o qual levaria a um aumento da expressão e possivelmente 

da atividade enzimática da DNMT3b, gerando um aumento da metilação global do DNA no 

vHPC de ratos.  

 Alguns estudos demonstraram o efeito do estresse na expressão e também na atividade 

enzimas DNMTs (Boersma et al., 2014; Benoit et al., 2015). Animais submetidos ao estresse 

durante a fase gestacional, na fase adulta apresentaram um déficit de memória observado no 

teste do labirinto aquático de Morris e também no reconhecimento de objetos (Maur et al., 2012; 

Benoit et al., 2015). As alterações comportamentais foram correlacionadas com o aumento da 

expressão da enzima DNMT3a no hipocampo e também na amidala, induzindo uma elevação 

na metilação na região promotora do exon 4 do BDNF (Boersma et al., 2014). Também foi 

observado que o aumento nos níveis de corticosterona plasmática, induziu a expressão da 

enzima DNMT1 no hipocampo dorsal de rato  (Benoit et al., 2015). Corroborando com os dados 

do presente projeto, animais submetidos ao estresse durante a fase gestacional, apresentaram 

um aumento da atividade da enzima nNOS no cerebelo (Maur et al., 2012). Sugerindo 

participação do NO na metilação do DNA induzido pelo estresse durante a gestacional e o 

desenvolvimento de transtornos comportamentais na fase adulta.  

 Sales e colaboradores demonstraram que o tratamento repetido com o antidepressivo 

imipramina, atenuo aumento da expressão das enzimas DNMT3b e DNMT3a, bem como o 

aumento da metilação global do DNA no córtex pré-frontal de ratos submetidos ao LH (Sales 

and Joca, 2018). Também foi observado um aumento da metilação global do DNA no 

hipocampo dorsal, mas não no hipocampo ventral de ratos submetidos ao estresse do LH (Sales 

and Joca, 2018). Esses dados corroboram com o nosso estudo, onde o estresse do LH induziu 

um aumento da expressão da DNMT3b. Porém, nossos dados demonstram um aumento da 
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metilação global do DNA somente no vHPC. Embora o protocolo experimental tenha sido o 

mesmo, esta diferença de resultado pode estar relacionada com o não especificidade do método 

utilizado para quantificar a metilação global do DNA. Porém, os resultados de ambos os estudos 

se complementam, confirmando o papel do estresse do LH nas alterações comportamentais e 

também moleculares envolvidas na metilação do DNA no cérebro de ratos. Assim, outros 

métodos mais específicos são necessários para melhor caracterizar o papel do estresse e do NO 

da metilação do DNA no cérebro de ratos. 

 Considerando que o efeito comportamental dos antidepressivos parece depender  

principalmente dos níveis de BDNF no hipocampo  (Duman and Monteggia, 2006; Castrén and 

Rantamäki, 2010; Autry and Monteggia, 2012), o próximo passo deste estudo foi investigar a 

expressão do BDNF nos animais submetidos ao LH. Contudo, neste estudo, não foi observada 

nenhuma alteração significativa na expressão do BDNF (exon 4 e exon 9) no hipocampo de 

ratos submetidos ao estresse do LH. O efeito do estresse sobre a expressão do BDNF no cérebro 

de roedores é divergente (Rasmusson et al., 2002; Duman and Monteggia, 2006; Bland et al., 

2007; Roth et al., 2009, 2011; Shi et al., 2010). Muitos trabalhos demonstraram o efeito de 

diferentes estressores na regulação negativa do BDNF, bem como o aumento da metilação na 

região promotora do exon 4 do BDNF (Rasmusson et al., 2002; Duman and Monteggia, 2006). 

Por outro lado, alguns estudos descrevem que o estresse agudo não modifica a expressão do 

BDNF ou pode induzir o aumento da sua expressão (Bland et al., 2007; Shi et al., 2010). Foi 

demonstrado que ratos submetidos ao estresse agudo do nado forçado, a uma temperatura de 4 

°C, apresentaram um aumento da expressão proteica e do mRNA para o BDNF no hipocampo 

após 15 e 60 min da sessão de estresse (Shi et al., 2010). Bland e colaboradores, demonstraram 

que o estresse agudo de choques controláveis ou incontroláveis não modificaram a expressão 

do BDNF nas regiões CA1 e CA2 do hipocampo, porém houve uma diminuição significativa 

na expressão do BDNF no giro denteado do hipocampo duas horas após a sessão de estresse 
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(Bland et al., 2007). Além disso, o estresse agudo induz um aumento da expressão do BDNF 

em outras regiões do cérebro relacionadas com o comportamento tipo depressivo induzido pelo 

estresse, como o córtex e amidala (Lee et al., 2006; Bland et al., 2007; Fanous et al., 2010). Os 

diferentes resultados encontrados acerca da expressão do BDNF modulado pelo estresse, estão 

relacionados com o tipo de estresse, tempo de avaliação, linhagem animal e metodologia 

molecular aplicada para quantificar o BDNF. Ademais, diversos fatores intracelulares podem 

modificar a expressão e a atividade do BDNF, corroborando com os diferentes resultados 

publicados sobre a expressão do BDNF e o estresse.  

 Este é o primeiro estudo que demonstrou o papel dos inibidores da NOS na metilação 

global do DNA em ratos submetidos ao estresse do LH. Interessante, o aumento da expressão 

da DNMT3b foi observado nos tempos de 1h e 24h após a sessão de PT (choques inescapáveis), 

mas não no sétimo dia, momento que se observou um aumento da metilação global do DNA. 

Esses dados sugerem que o aumento rápido da expressão da enzima DNMT3b irá induzir 

modificações moleculares ao longo prazo, que estão relacionados ao comportamento tipo 

depressivo observado no LH. Suportando isso, animais submetidos ao estresse durante a fase 

gestacional, apresentaram alterações comportamentais e um aumento da metilação do DNA na 

vida adulta (Boersma et al., 2014; Benoit et al., 2015). A inibição farmacológica da NOS 

atenuou a expressão da enzima DNMT3b, o que corrobora com os efeitos dos inibidores da 

NOS sobre o comportamento tipo depressivo e a metilação global do DNA no vHPC de ratos 

no sétimo dia. Assim, é possível especular o estresse induz um aumento do NO e também a 

expressão da DNMT3b, no qual irá influenciar a expressão genes relacionado com o 

comportamento tipo depressivo.   

 Corroborando com o papel da metilação do DNA sobre as alterações comportamentais 

induzida pelo estresse, recentemente nosso grupo de pesquisa demonstrou o efeito tipo 

antidepressivo dos inibidores da enzima DNMT (Sales et al., 2011; Sales and Joca, 2016). 
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Roedores tratados de forma aguda (administração sistêmica ou diretamente no hipocampo) com 

inibidor não seletivo 5-AzaD ou com o inibidor não nucleosídeo RG-108 demonstraram uma 

diminuição no tempo de imobilidade nos testes comportamentais do nado forçado (FST), bem 

como no teste da suspensão pela cauda (TST), efeito considerado tipo antidepressivo (Sales et 

al., 2011). Nesse mesmo estudo, foi demonstrado que o inibidor não seletivo da enzima DNMT 

(5-AzaD) diminuiu os níveis de metilação global e aumentou a expressão proteica do BDNF no 

hipocampo de ratos submetido ao estresse do nado forçado (Sales et al., 2011). Ademais, a 

associação de doses subefetivas dos inibidores da DNMT (RG-108 ou 5-AzaD) com doses 

subefetivas dos fármacos antidepressivos (fluoxetina ou desipramina) demonstraram um efeito 

tipo antidepressivo no teste do nado forçado em camundongos (Sales and Joca, 2016). Isso 

sugere que a associação entre as duas substâncias em doses subefetivas gera um sinergismo 

farmacológico que atenua a resposta comportamental gerada pelo estresse do nado forçado. 

Além disso, Sales e colaboradores demonstraram que os antidepressivos e os inibidores das 

DNMTs, reverteram as alterações na metilação global do DNA no hipocampo e no córtex pré-

frontal de camundongos submetidos ao nado forçado (Sales and Joca, 2016) e também em ratos 

submetidos ao LH (dados não publicados). Os dados acima descritos propõem que o efeito anti-

estresse dos inibidores da DNMTs e também dos antidepressivos estão relacionados com 

modulação de mecanismos intracelulares semelhantes.  

 Outros estudos também demonstraram o papel dos antidepressivos na modulação do 

mecanismo intracelulares relacionados com a metilação do DNA (Zimmermann et al., 2012; 

Gassen et al., 2015; Ignácio et al., 2017). Em cultura celular de astrócitos, o tratamento por 72h 

com antidepressivos paroxetina, imipramina ou amitriptilina, diminuíram a atividade da enzima 

DNMT1, mecanismo relacionado com a diminuição da expressão da proteína histona lisina 

metil transferase G9a, que forma um complexo proteico com a DNMT1 e induz metilação do 

DNA (Zimmermann et al., 2012). Outro estudo demonstrou que o tratamento com paroxetina 
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diminui a formação do complexo proteico formado por DNMT1/CDK5/FKBP52, assim 

diminuindo a fosforilação da enzima DNMT1 e sua atividade. Esse efeito foi relacionado com 

a diminuição da metilação e um aumento da expressão do BDNF em cultura de astrócitos 

(Gassen et al., 2015). Ademais, o tratamento com o antipsicótico atípico quetiapina, que é 

efetivo no tratamento em paciente resistente a terapia com antidepressivos (Daly, 2008), foi 

efetivo em inibir o comportamento tipo depressivo e atenuou a atividade da enzima DNMT1 

em ratos submetidos ao estresse da separação materna (Ignácio et al., 2017).  

 Como descrito acima, neste estudo foi demonstrando que os inibidores da NOS (AMG 

ou 7-NI), diminui a expressão da enzima DNMT3b e o aumento da metilação global do DNA 

no vHPC de ratos submetido ao estresse do LH. Assim, os resultados do presente projeto e os 

dados acima citados, sugerem um mecanismo comum entre os inibidores das enzimas NOS, os 

inibidores das enzimas DNMTs e os antidepressivos sobre as alterações centrais desencadeadas 

pelo estresse, principalmente sobre a metilação do DNA. No presente estudo foi demonstrado 

pela primeira vez o efeito dos inibidores da enzima NOS sob o aumento da metilação global do 

DNA no hipocampo ventral de ratos submetidos ao estresse do LH. Juntamente com dados 

previamente publicados, é possível especular o relevante papel da sinalização NOS/NO na 

modulação de mecanismos epigenéticos envolvidos na metilação do DNA e que o efeito anti-

estresse dos inibidores da NOS estão relacionados com o controle da expressão da enzima 

DNMT3b no hipocampo de ratos em nosso protocolo experimental.  
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5. Discussão Geral  

 Em resumo, os dados encontrados no presente projeto sustentam a nossa hipótese inicial 

de que o NO regula mecanismos intracelulares que modulam a metilação do DNA durante o 

estresse. Em ambas as abordagens experimentais, in vitro e também in vivo, os dados 

demonstram que a inibição farmacológica da atividade da enzima NOS atenua o aumento da 

expressão da enzima DNMT3b e a metilação global do DNA no hipocampo de ratos. 

 Os mecanismos intracelulares que induzem alterações na expressão gênica, 

principalmente os mecanismos epigenéticos, trazem um novo caminho para se entender a 

complexa interação entre gene e o ambiente, bem como os mecanismos de fármacos com efeito 

antidepressivo. Como já descrito na presente tese, o estresse é um dos principais fatores de risco 

para o desenvolvimento dos transtornos neuropsiquiátricas, principalmente alterações 

neurobiológicas e comportamentais relacionadas com a DM (Selye, 1973; Willner, 1986; 

Ulrich-Lai and Herman, 2009; Sousa, 2016; Musazzi et al., 2017). Porém, a terapia 

farmacológica empregada atualmente não é completamente efetiva para o tratamento da DM, 

sendo necessário o desenvolvimento de novos alvos e terapias farmacológicas para o tratamento 

deste transtorno neuropsiquiátrico.  

 Embora tenha sido extensivamente demonstrado os efeitos farmacológicos tipo 

antidepressivos dos inibidores da NOS em modelos pré-clínicos (Joca et al., 2015; Wegener 

and Joca, 2016), o uso destes inibidores na clínica é limitado, principalmente pela relação com 

os efeitos adversos renais e cardiovasculares (Wong and Lerner, 2015). Entretanto, os 

inibidores da NOS contribuíram com a elucidação de diversos mecanismos intracelulares 

modificados pelo estresse sobre a fisiopatologia da DM (Joca et al., 2015; Wegener and Joca, 

2016). Nesse sentido, nossos dados apontam um novo papel farmacológico para NO nas 

alterações centrais induzidas pelo estresse. 
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   O efeito anti-estresse dos inibidores da NOS, foram acompanhados por uma 

diminuição da metilação global do DNA no vHPC de ratos submetidos ao LH. Em ambos os 

estudos, a inibição farmacológica da NOS atenuou a expressão da enzima DNMT3b. Sugerindo 

que o estresse, induz modificações moleculares que irão desencadear o aumento da expressão 

e possivelmente a atividade da DNMT3b dependente de NO, induzindo o aumento da metilação 

do DNA e a repressão gênica. Nossos dados corroboram com estudos anteriores, onde foram 

demonstrado o efeitos do NO na expressão e também na atividade das DNMTs (Hmadcha et 

al., 1999; Campos et al., 2007; Huang et al., 2012).  

  Ademais, no presente projeto não foram avaliadas outros isoformas da enzima DNMT 

(por exemplo a DNMT1 e DNMT3a) em animais submetidos ao estresse. Embora nos 

experimentos in vitro, não se observou alterações nas expressões das isoformas DNMT3a e 

DNMT1 quando desafiadas com NMDA ou dexametasona, não podemos descartar que in vivo 

o estresse possa modular a expressão de ambas as enzimas (DNMT1 e/ou DNMT3a). 

Entretanto, com o objetivo de correlacionar os dados de ambos os estudos, nós investigamos 

somente a isoforma DNMT3b in vivo. Cabe também ressaltar que há uma grande diferença dos 

materiais avaliados. Em cultura primária de células do hipocampo, há um predomínio de um 

tipo celular. Por outro lado, nas estruturas avaliadas (vHPC e dHPC), há uma complexa rede de 

células formadas por neurônios e células da glia, apresentando diferenças quanto a suas 

características funcionais e também moleculares. Assim, cabe a investigação das outras 

isoformas da DNMTs bem com a atividade destas enzimas nas diferentes células presente no 

hipocampo.  

 Estudos anteriores demonstraram que o tratamento com inibidores da NOS induziram 

um aumento da expressão do BDNF (Stanquini et al., 2017) e também um aumento da atividade 

do TrkB (Caroline Biojone, 2013) no hipocampo de ratos submetidos ao estresse do LH. Além 

disso, a inibição da atividade da enzima NOS, pelo inibidor não seletivo L-NAME (L(G)-nitro-
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L-arginine methyl ester) aumentou a expressão do mRNA para o BDNF e também a sua 

liberação em cultura celular (Pinnock and Herbert, 2008; Sandoval et al., 2011). Porém, no 

presente projeto o pré-tratamento com inibidor da nNOS (NPA), não reverteu a diminuição da 

expressão do BDNF (exon 1, exon 4 e exon 9) em cultura primária de hipocampo desafiada 

com NMDA, sugerindo um mecanismo independente da atividade da NOS. Ademais, ratos 

submetidos ao estresse dos choques inescapáveis não demonstraram alteração na expressão do 

mRNA para o BDNF (exon 4 e exon 9). Esses resultados corroboram com o complexo papel 

do estresse sob a expressão do BDNF no hipocampo. Roth e colaboradores descreveram que 

ratos submetidos ao modelo experimental de PTSD apresentaram um diminuição da expressão 

do mRNA para o BDNF (exon 4) na região CA3 do hipocampo, porém foi observado um 

amento da expressão do BDNF (exon 4) nas regiões CA1 e DG (Roth et al., 2011). Ademais, 

não se observou alteração na expressão deste gene no córtex pré-frontal e na amidala (Roth et 

al., 2011). Esses dados sugerem que regiões do hipocampo e diferentes tipos celulares 

apresentam características particulares sobre a expressão do BDNF em animais submetidos ao 

estresse. Assim, torna-se necessário a investigação de outros genes envolvidos nas alterações 

comportamentais e moleculares do estresse. 
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6. Conclusão  

 Os dados do presente projeto sugerem que: 

 In vitro: 

A ativação dos receptores GR e NMDA em cultura de hipocampo poderá induzir 

metilação do DNA através do aumento da expressão da enzima DNMT3b. 

A inibição da atividade da enzima nNOS em células do hipocampo atenua a 

expressão da enzima DNMT3b, sugerindo o papel do NO na metilação do DNA. 

A diminuição da expressão do BDNF induzida pela ativação do receptor NMDA 

é independente da atividade da enzima NOS e também da enzima DNMT em cultura 

primária de hipocampo. 

 In vivo: 

Os efeitos tipo antidepressivos dos inibidores da NOS (AMG ou 7-NI) 

observados no teste do desamparo aprendido estão relacionados com a diminuição da 

metilação do global do DNA no vHPC. 

O aumento da expressão da enzima DNMT3b no hipocampo de ratos submetidos 

ao estresse dos choques inescapáveis do LH induz metilação do DNA no hipocampo de 

ratos, mecanismo dependente de NO/NOS. 
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Anexo 1: Certificado de aprovação para uso de animais do presente projeto. 

 

 

 




