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RESUMO 

 

Vasconcelos PENS. Suscetibilidade e resiliência aos efeitos da subjugação social 
prolongada em camundongos machos adolescentes: estudo da expressão cerebral do 
receptor serotoninérgico 5-HT6. [dissertação (Mestrado em Farmacologia)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

O estresse é um importante fator desencadeador da depressão, em especial na 
adolescência, que é uma fase onde o cérebro ainda não alcançou seu pleno 
desenvolvimento. Nesta etapa da vida, estresses de caráter social, como o bullying, 
estão presentes na vida diária dos indivíduos, mas os motivos pelos quais apenas 
alguns desses indivíduos são acometidos pela depressão, ainda não são claros, e 
carecem de mais estudos. Sabe-se, que alterações na neurotransmissão 
serotoninérgica estão relacionadas a inúmeros distúrbios comportamentais e afetivos 
observados nos transtornos do humor. Estudos sugerem que alterações na expressão 
do receptor serotoninérgico 5-HT6 poderiam estar implicadas na cognição, memória e 
alterações do humor, porém o papel deste receptor na fisiopatologia da depressão 
permanece inconclusivo. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi verificar a possível 
participação de alterações na expressão cerebral do receptor serotoninérgico 5-HT6, 
nos fenômenos de resiliência e suscetibilidade aos efeitos negativos do estresse 
psicossocial prolongado em camundongos machos adolescentes. Nossos dados 
comportamentais demonstraram a ocorrência de comportamentos anedônicos e de 
esquiva social em uma parcela dos animais subjugados socialmente (~50-60%), 
caracterizando o subgrupo dos suscetíveis, enquanto os demais formaram o subgrupo 
dos resilientes. A expressão gênica do receptor 5-HT6 estava reduzida no hipotálamo 
dos animais suscetíveis, mas não nos resilientes. Também ocorreu redução na 
quantidade de transcritos no estriado em ambos os grupos subjugados. Em relação à 
localização cerebral do receptor 5-HT6, neurônios imunorreativos foram observados no 
núcleo paraventricular do hipotálamo e no tubérculo olfatório, sendo a marcação nesta 
última região encontrada na cília neuronal. Em conclusão, nossos dados mostraram 
que o estresse psicossocial induziu comportamentos anedônicos e de esquiva social, 
em uma parcela dos camundongos machos adolescentes. As análises moleculares 
mostraram, no hipotálamo, uma possível relação entre a redução da expressão gênica 
do receptor 5-HT6 e a suscetibilidade ao estresse prolongado. O estresse psicossocial 
também reduziu a expressão gênica do receptor 5-HT6 no estriado, porém de forma 
independente da resiliência ou suscetibilidade aos seus efeitos anedônicos em 
camundongos adolescentes. Futuramente iremos investigar os mecanismos envolvidos 
nestas reduções dos transcritos do 5-HT6 área-específicos, bem como seu papel nas 
respostas ao estresse.  

Palavras-chaves: Estresse social. Resiliência. Receptor 5-HT6. Adolescência. 

Depressão. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Vasconcelos PENS. Susceptibility and resilience to the effects of prolonged social 
defeat in adolescent male mice: study of the brain expression of 5-HT6 serotoninergic 
receptor. [Masters thesis (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas. 
Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Stress is an important trigger factor of depression especially on adolescence, a phase of 
life that the brain does not reach its thorough development. On this stage of life, social 
stresses, like bullying, are present on the individuals’ daily lives, but the reasons in 
which just a part of these individuals are affected by depression are unknown and need 
more studies. It is known that serotoninergic neurotransmission changes are related with 
several behavioral and affective disorders observed on mood disorders. Studies show 
that expression changes in the 5-HT6 serotoninergic receptor could be implicated on 
cognition, memory and mood disorders, but the role of this receptor in the depression 
physiopathology remains unknown. In this way, the aim of this work was verify the 
participation of brain expression changes of 5-HT6 serotoninergic receptor in the 
resilience and susceptibility phenomena under the negative effects of the chronic 
psychosocial stress in adolescent male mice. Our behavioral data showed the 
occurrence of anhedonic behaviors and social avoidance behaviors in one part of the 
subjugated animals (~50-60%), characterizing the susceptible subgroup, while the 
others formed the resilient subgroup. The gene expression of the 5-HT6 receptor was 
decreased in the hypothalamus of the susceptible animals, but not in the resilients. A 
decrease on the transcripts quantity was also observed in the striatum of both 
subjugated groups. Regarding the brain localization of 5-HT6 receptor, were observed 
immunorreactives neurons in the hypothalamus paraventricular nucleus and in the 
olfactory bulb, where the stains were found in the neuronal cilia. In conclusion, our data 
showed that the psychosocial stress induced anhedonic and social avoidance 
behaviors, in one part of the adolescent male mice. The molecular data showed, in the 
hypothalamus, a possible relation between the decrease of the gene expression of the 
5-HT6 receptor and the susceptibility to chronic stress. The psychosocial stress also 
reduced the gene expression of the 5-HT6 receptor in the striatum, but independent of 
the resilience or susceptibility to the anhedonic effects in adolescent mice. In the future, 
we are going to investigate the mechanisms involved in the 5-HT6 transcripts reductions, 
and your role in the strees response.        

 

Keywords: Social stress. Resilience. 5-HT6 receptor. Adolescence. Depression.   

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Depressão e o estresse 

 

O Transtorno Depressivo (TD), ou simplesmente depressão, é nos dias de hoje, a 

doença de maior prevalência entre os chamados transtornos psiquiátricos. Relatórios 

emitidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) destacam a depressão como a 

primeira maior causa de incapacidade e diminuição de anos de vida (Shali et al., 2016), 

sendo ainda mais relevante  ao se considerar apenas as pessoas entre 10 e 34 anos 

(Murray et al., 2012). O TD afeta aproximadamente 4,4% da população mundial, sendo 

que na população juvenil o número chega a 8% (Kapornai, Vetró, 2008), e apresenta 

um custo total para a população que ultrapassa 80 bilhões de dólares (Davidson, 2010; 

Chang et al., 2012).  

Pacientes deprimidos podem apresentar uma série de sintomas físicos, como 

distúrbios no apetite, distúrbios no sono, cansaço, bem como psicológicos, como ideias 

de suicídio, humor deprimido e anedonia, que é a falta de prazer em atividades 

consideradas prazerosas (Moreno et al., 2011). Além disso, apresentam maior 

vulnerabilidade para desenvolver outros tipos de doenças, como diabetes tipo 2 e 

doenças cardiovasculares, por exemplo (Knol, et al., 2006; Elderon, Whooley, 2013). 

 O diagnóstico do TD é completamente subjetivo, uma vez que depende de 

respostas dadas pelo próprio paciente, acerca dos sintomas apresentados, já que ainda 

não existem marcadores biológicos ou moleculares confiáveis (Krishnan, Nestler, 2008). 

O tratamento da depressão é de extrema importância e pode ser feito com 

diferentes classes de medicamentos, porém estes apresentam um grande número de 

efeitos colaterais que muitas vezes dificultam a adesão dos pacientes. Além da latência 

de aproximadamente três semanas para o início dos efeitos, apenas 60% dos pacientes 

respondem ao tratamento (Schosser, et al., 2012). 

Hoje o estresse é considerado um dos principais fatores desencadeantes da 

depressão. O acúmulo de eventos adversos durante a vida de um indivíduo, como o 

luto, o desemprego, a pobreza, problemas familiares e sociais se constitui um 

importante fator etiológico para a ocorrência da doença (Brown, Harris, 1978; McEwen, 

1998; Farmer, McGuffin, 2003; Willner et al., 2012). 



 
 

Sabe-se que a resposta fisiológica mais importante do organismo frente a um 

agente estressor é a ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (eixo HPA) que 

resulta na liberação de glicocorticoides, cortisol para os humanos e corticosterona para 

os roedores (Munk et al., 1984). Além disso, os receptores dos glicocorticoides 

apresentam uma importante distribuição nas regiões límbicas do cérebro, como no 

hipocampo e no córtex pré-frontal, que apresentam grande relação com transtornos do 

humor como a depressão (Swaab et al., 2005).   

Porém, a maior parte dos estudos já realizados neste sentido utilizaram animais 

adultos, onde o SNC já se desenvolveu plenamente, sendo ainda necessários mais 

estudos em animais adolescentes onde o SNC ainda está em desenvolvimento.   

 

1.2 Estresse social na adolescência 

 

A adolescência é um período extremamente dinâmico e considerado como de alto 

grau de estresse na vida dos indivíduos. É um período de grandes mudanças de caráter 

biológico, como a maturação física e cerebral, bem como de caráter social e emocional, 

como o aumento das interações sociais (Spear, 2000). Experiências estressantes na 

adolescência podem levar à ocorrência de inúmeros transtornos comportamentais como 

ansiedade, depressão, abuso de drogas e hiperatividade (Kaltiala-Heino et al., 2000; 

Gladstone et al., 2006; Bibancos et al., 2007; Holmberg et al., 2008;   Paus et al., 2008; 

Tharp-Taylor et. al., 2009). Especificamente nesse período da vida, os fatores 

estressantes de ordem social estão muito presentes, sendo a subjugação, ou derrota 

social, decorrente do bullying um dos mais frequentes (Buwalda et al., 2010). 

O desenvolvimento cerebral na adolescência é constituído por uma variedade de 

mudanças neuroquímicas e estruturais em diferentes áreas do sistema límbico 

(Blakemore, 2008). Diferentes áreas do cérebro ainda estão em desenvolvimento 

durante a adolescência, porém o córtex pré-frontal tem se mostrado particularmente 

vulnerável a estímulos estressantes (Bibancos et al., 2007; Radley et al., 2008). 

Adolescentes que passaram por algum tipo de abuso emocional em suas vidas 

apresentam uma significativa diminuição na memória espacial de trabalho, 

demonstrando a influência dos estressores sociais sobre o desenvolvimento estrutural 



 
 

do córtex pré-frontal levando a déficits cognitivos na vida adulta (Majer et al., 2010; 

Hanson et al., 2012). 

Neste sentido, trabalhos realizados com roedores também demonstraram que 

experiências de derrotas sociais crônicas podem induzir mudanças neurofisiológicas, 

endócrinas e comportamentais (Blanchard et al., 2001; Koolhaas et al., 2001; Buwalda 

et al., 2005; Alves-dos-Santos, 2014). De Lima e colaboradores, por exemplo, 

verificaram um aumento da atividade motora e uma redução da memória associados 

com uma redução dos níveis de serotonina no hipocampo, no hipotálamo e no córtex 

pré-frontal, em camundongos adolescentes submetidos a um protocolo de estresse 

crônico imprevisível.  

  

1.3 Modelos animais de depressão 

 

Um modelo animal é considerado adequado para a realização de experimentos 

quando apresenta etiologia, expressão fenotípica e resposta terapêutica semelhante ao 

que ocorre nos humanos (Chiavegatto, 2011). Produzir um modelo animal para um 

transtorno psiquiátrico é muito difícil, uma vez que sintomas como humor deprimido, 

culpa, entre outros, são impossíveis de serem observados em animais. Porém, alguns 

sintomas como a anedonia vêm sendo verificados em modelos animais de estresse 

crônico. 

Diversos modelos animais para a depressão vêm sendo utilizados ao longo dos 

anos como nado forçado, o estresse por restrição, o estresse crônico imprevisível, entre 

outros (Krishnan, Nestler, 2011; Darcet et al., 2016). Porém estes carecem de uma 

validade etiológica, uma vez que não simulam acontecimentos corriqueiros na vida de 

um humano. 

O modelo utilizado no presente trabalho foi o de subjugação social prolongada que 

vem sendo amplamente utilizado desde o início da década de 1990 (Kudryavtseva et 

al., 1991) até os dias de hoje (Hollis, Kabbaj, 2014; Isingrini 2016), em roedores adultos, 

com o objetivo de observar as respostas de cada indivíduo frente a um agente estressor 

psicossocial.  



 
 

Também neste sentido, nosso laboratório vem realizando inúmeros trabalhos com 

este modelo, utilizando diferentes protocolos em camundongos adolescentes, com o 

objetivo de investigar diferentes vias moleculares (Pereira-Junior, 2008; Alves-dos-

Santos, 2014; Resende et al., 2016; Salvador-Carrillo, 2017).  

Neste modelo, os camundongos machos adolescentes são colocados em contato 

com camundongos mais agressivos em caixas de pareamento, por um determinado 

período de tempo, com o objetivo de induzir uma submissão social devido às derrotas 

constantes. Esse modelo, diferentemente dos citados anteriormente, apresenta uma 

boa validade etiológica, uma vez que se assemelha a situações de bullying sofridas por 

humanos.  

Estudos com ênfase no sistema serotoninérgico, utilizando este modelo, vêm 

demonstrando resultados interessantes. Berton e colaboradores (1999), utilizando um 

episódio de subjugação social em ratos adultos, relataram a ocorrência de 

comportamento do tipo depressivo como uma imobilidade maior no teste de nado 

forçado, acompanhado de uma diminuição na densidade dos transportadores da 

serotonina (5-HTT) no hipocampo. Estes efeitos foram todos revertidos com o uso 

crônico de fluoxetina. 

Em 2010 Bartolomucci e colaboradores submeteram camundongos selvagens e 

heterozigotos para o gene do 5-HTT a um protocolo de subjugação social prolongada. 

Eles verificaram que os animais heterozigotos apresentam uma maior vulnerabilidade 

ao estresse com aumento da esquiva social devido à diminuição do turnover de 

serotonina (5-HT) no córtex pré-frontal. 

Um estudo de Iñiguez e colaboradores (2014), utilizando episódios repetidos de 

subjugação social em camundongos adolescentes, observou que os animais 

apresentaram uma redução na preferência por sacarose e um aumento no tempo de 

imobilidade no nado forçado, sendo a fluoxetina capaz de reverter estes quadros 

comportamentais do tipo depressivo. 

 

 

 

 



 
 

1.4 Resiliência e suscetibilidade ao estresse 

 

As respostas dos indivíduos ao estresse são extremamente heterogêneas. Uma 

parcela da população é resistente ao estresse, indicando que, de forma isolada ele não 

representa uma causa para a ocorrência da doença, mas representa um fator de risco 

moderado ao desenvolvimento da depressão (Charney, 2004; Kendler et al., 1999).  

Sabe-se que a resiliência, diferente do pensamento comum, é um fenômeno ativo que 

depende de um conjunto de modificações moleculares, comportamentais, neurais entre 

outras para acontecer (Zannas et al., 2014). Indivíduos resilientes apresentam 

características como uma grande flexibilidade cognitiva (Yehuda et al., 2006). Contudo, 

estudos baseados nos substratos neurais e moleculares e sua relação com a 

suscetibilidade e resiliência ainda são insuficientes. 

Assim como os humanos, os animais também possuem alterações 

comportamentais variadas quando submetidos ao estresse crônico, representando uma 

importante ferramenta para estudar a resiliência e a suscetibilidade aos efeitos do 

estresse. Strekalova e colaboradores (2004)  utilizando camundongos C57BL/6 machos 

adultos, conseguiram identificar um subgrupo que não apresentou anedonia no teste de 

preferência por sacarose após ser submetido à um estresse crônico. Recentemente em 

nosso laboratório, utilizando camundongos machos adolescentes submetidos a um 

estresse psicosocial prolongado, também identificamos um subgrupo resiliente aos 

efeitos anedônicos no teste de preferência por sacarose (Alves-dos-Santos, 2014).  

Tendo em vista que a adolescência é um período crítico no desenvolvimento dos 

indivíduos, estudos sobre suas respostas ao estresse crônico, bem como sua resiliência ou 

suscetibilidade ao estresse são imprescindíveis. 

 

1.5 Comportamentos emocionais e o receptor 5-HT6 da serotonina 
  

A serotonina, um neurotransmissor muito abundante no SNC, é sintetizada em 

neurônios localizados nos núcleos da raphe e apresenta inúmeras projeções para 

outras regiões encefálicas. Dentre os importantes papéis da 5-HT no SNC, pode-se 

destacar seu envolvimento no processo de neurodesenvolvimento e plasticidade 



 
 

sináptica nos próprios neurônios serotoninérgicos e na maturação de uma variedade de 

sistemas neuronais (Mazer et al., 1997; Whitaker-Azmitia et al., 2000).  

A neurotransmissão serotoninérgica modula a liberação de diversos 

neurotransmissores (Barnes, Sharp, 1999) e participa de inúmeras alterações 

comportamentais e afetivas observadas nos transtornos psiquiátricos do humor (Graeff 

et al., 1996). Dentre as alterações observadas, pode-se destacar aquelas no 

comportamento sexual (Gonzalez et al., 1994), na cognição (Murphy et al., 2002), na 

atividade motora (Geyer et al., 2001) e na agressividade e dominância (Nelson e 

Chiavegatto, 2001), que estão relacionadas com transtornos psiquiátricos como 

depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia, entre outros 

(Frazer, Hensler, 1994; Sanchez et al., 2010). 

Existem até o momento sete tipos de receptores de 5-HT (5-HT1 a 5-HT7) que são 

divididos em 15 diferentes subtipos (Hoyer, 2002). O alvo deste estudo foi o receptor 5-

HT6, pois um estudo prévio do nosso laboratório observou um aumento na expressão 

gênica deste receptor no hipocampo de animais submetidos a um protocolo de 

isolamento social. Os demais tipos de receptores serotoninérgicos, neste mesmo 

trabalho, apresentaram diminuição da expressão (Bibancos et al., 2007). 

O receptor 5-HT6, último receptor serotoninérgico descrito, foi clonado pela primeira 

vez em 1993 por 3 grupos diferentes (Monsma et al., 1993; Plassat et al.,1993; Ruat et 

al., 1993). Apresenta 7 domínios transmembrânicos que são ligados entre si por 3 alças 

internas e 3 alças externas sendo codificado pelo gene Htr6, homólogo entre humanos, 

camundongos e ratos (Karila et al., 2015). Este gene apresenta 2341 pares de bases 

em camundongos, 1925 em ratos e 1984 em humanos sendo 3 éxons separados por 2 

íntrons (Mitchell, Neumaier, 2005).  

A proteína HTR6 codificada apresenta 440 aminoácidos em humanos e 

camundongos e 438 em ratos tendo um peso molecular de aproximadamente 46,96 

kDa (Kohen et al., 1996) (Fig.1).  

Em contraste com a maioria dos outros receptores serotoninérgicos, que 

apresentam um alto número de isoformas geradas por splicing alternativo, o receptor 5-

HT6 não apresenta isoformas com função importante no organismo (Yun et al., 2011).   

 



 
 

Figura 1 - Representação da proteína HTR6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteína HTR6, formada por uma sequência de 440 aminoácidos. (Adaptado de Hirst et al., 

2003). 

 

Trata-se de um receptor de membrana acoplado à proteína Gs, que estimula a 

adenilil ciclase e leva ao aumento dos níveis de AMPc (Codony et al., 2010). Além 

desta via canônica, pode ter atuações em outras como a do mTOR que é importante 

para o neurodesenvolvimento e a neuroproteção e também as vias da FYN, CDK e 

ERK1/2 que têm participação na proliferação, sobrevivência e morte celular (Karila et 

al., 2015) (Fig.2). 
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Figura 2 - Principais vias de atuação do receptor 5-HT6. 

    

  

Representação esquemática das principais vias que o receptor 5-HT6 atua. a) Via AMPc, 
b) Via mTOR, c) vias ERK1/2, d) Via FYN-CDK5. (Adaptado de Karila et al., 2015). 
 
 

  Sua distribuição é abundante no SNC sendo que, em humanos, se dá 

principalmente no estriado, hipocampo e córtex pré-frontal (Marazziti et al., 2012), 

enquanto que em ratos está predominantemente presente no tubérculo olfatório, 

estriado, hipocampo e núcleo accumbens (Ward et al., 1995; Hirst et al., 2003). 

Camundongos, por sua vez, apresentam uma baixa expressão do receptor 5-HT6 nas 

diferentes áreas como o córtex pré-frontal, o hipocampo e o estriado (Hisrt et al., 2003). 

Diversos estudos vêm demonstrando um importante envolvimento do receptor 5-

HT6 com a cognição, memória e alterações do humor (Loiseau et al., 2008; 

Wesolowska, 2007). Isso se comprova com trabalhos que observaram que a 

administração periférica de antagonistas do receptor 5-HT6, em ratos, promove uma 

melhora significativa na memória e no aprendizado, observada no labirinto aquático de 

Morris e no teste de reconhecimento de objeto novo (Hirst et al., 2006; Woolley et al., 

2003). Contraditoriamente, outros trabalhos relataram atividades antidepressivas e 

ansiolíticas após a administração periférica de agonistas do receptor 5-HT6 em roedores 

no teste de suspensão pela cauda, nado forçado e preferência por sacarose 



 
 

(Svenningsson et al., 2007; Cheng Liu et al., 2015). Esse antagonismo de ações ainda 

não está completamente elucidado, porém acredita-se que isso ocorra devido à 

interação do receptor 5-HT6 com diferentes vias de outros neurotransmissores como da 

acetilcolina (Woolley et al., 2003), da dopamina (Dawson, Li, 2003), do glutamato entre 

outras (Dawson et al., 2000). 

Contudo, apesar das evidências apresentadas nos tópicos acima demonstrarem 

uma relação entre o estresse social crônico, a neurotransmissão serotoninérgica e o 

desenvolvimento de diferentes transtornos psiquiátricos, estudos baseados no efeito 

direto da subjugação social sobre a expressão gênica e proteica do receptor 

serotoninérgico 5-HT6, tanto na vida adulta quanto na adolescência ainda não foram 

relatados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo demonstrou que o modelo de subjugação social em 

camundongos machos adolescentes foi capaz de induzir alterações comportamentais 

do tipo depressivo, e de esquiva social, em uma população de animais suscetíveis. 

Interessantemente, demonstramos que não existe uma relação entre a anedonia e a 

esquiva social, ou seja, possivelmente as vias neurais que têm participação na 

anedonia são diferentes das relacionadas à esquiva social. 

Através das análises moleculares, observamos uma possível relação entre a 

expressão gênica do receptor serotoninérgico 5-HT6 no hipotálamo e a suscetibilidade 

ao estresse psicossocial em camundongos adolescentes, uma vez que sua expressão 

estava reduzida somente no subgrupo dos suscetíveis. Estes resultados sugerem que a 

redução do efeito da serotonina, via receptores 5-HT6 no hipotálamo, poderia participar 

dos efeitos do estresse mediados por esta área cerebral. A hipótese de uma relação 

causal deverá ser investigada. 

A redução da expressão gênica do receptor 5-HT6 no estirado dorsal, em ambos os 

subgrupos, indica uma vulnerabilidade desta área frente ao estresse psicossocial, 

porém, de forma independente à resiliência e suscetibilidade aos seus efeitos 

anedônicos.  

Além disso, mostramos que apesar de camundongos apresentarem uma baixa 

expressão proteica do receptor 5-HT6 no SNC, quando comparada aos humanos e 

ratos, o núcleo paraventricular do hipotálamo e o tubérculo olfatório são áreas onde 

este receptor se expressa em quantidades significativas nesta espécie durante a 

adolescência. 

Estes resultados representam uma importante contribuição acerca do receptor 5-

HT6. De forma inédita, demonstramos uma relação entre sua expressão gênica 

hipotalâmica, e as respostas anedônicas frente ao estresse psicossocial em animais 

adolescentes. Adicionalmente, reportamos sua localização proteica em áreas cerebrais 

de camundongos, até então não relatadas. 

 



 
 

Futuramente, será necessário um estudo detalhado dos mecanismos moleculares 

envolvidos nessas alterações cerebrais pontuais da expressão gênica do receptor 5-

HT6, bem como o entendimento do papel que estas alterações possuem frente ao 

estresse psicossocial e aos efeitos anedônicos.  
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