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RESUMO
Amaral CE. Estudo do fator de transcrição Max no hipocampo de camundongos
adolescentes, submetidos a um modelo de submissão social prolongada
[dissertação (Mestrado em Farmacologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012.
Transtornos depressivos afetam 1-6% dos adolescentes a cada ano ao redor do
mundo sendo a 3ª principal causa de suicídio. Pouco se sabe sobre mecanismos
moleculares envolvidos na depressão induzida por estresse crônico. Nosso objetivo
foi padronizar um modelo de submissão social prolongada em camundongos
adolescentes e avaliar os efeitos sobre comportamentos emocionais e sobre a
expressão do fator de transcrição Max no hipocampo. Metodologia: Camundongos
C57BL/6 machos adolescentes foram pareados por 21 dias a um agressor.
Comportamentos relacionados à ansiedade e depressão foram avaliados. Max foi
quantificado por qPCR e western blot, e visualizado por imunoistoquimica e
fluorescência. Resultados: Os animais apresentaram comportamentos pródepressivos associados ao aumento da expressão proteica, mas não gênica, de Max
nas regiões CA1, CA3 e DG hipocampais, onde sua localização foi nuclear. Com
este modelo padronizado investigaremos o acúmulo nuclear de Max e sua
contribuição na neuroplasticidade hipocampal durante o estresse na adolescência e
idade adulta.
Palavras-chave: Fator de transcrição Max. Hipocampo. Adolescência. Depressão.
Modelo de submissão social.

ABSTRACT

Amaral CE. The transcription factor Max in the hippocampus of adolescent social
defeated mice [Masters thesis (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012.
Depressive disorders affect 1-6% of adolescents each year around the world, being
considered the 3rd leading cause of suicide. Little is known about molecular
mechanisms contributing to chronic stress induced depression. This study aimed to
establish a model of social defeat in adolescent mice and evaluate the effects on
emotional behaviors and on hippocampal Max transcription factor gene and protein
expression. Methodology: C57BL/6 male mice were paired to an aggressor in a
daily basis for 21 days. Anxiety- and depression-related behaviors were analyzed.
Max was quantified in the hippocampus by qPCR and western blot, and visualized by
immunohistochemistry and fluorescence. Results: Social-defeated mice showed
depressive-like behaviors and increased Max protein, but not mRNA, in the subfields
CA1, CA3 and DG of hippocampus, where its localization was nuclear. In our
established model, we will further investigate the nuclear accumulation of Max and its
contribution to aspects of neuroplasticity in the hippocampus of chronic stressed
adolescent and adult mice.
Keywords: Transcription factor Max. Hippocampus. Adolescence. Depression.
Social defeat.
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1 INTRODUÇÃO

Transtornos depressivos afetam 1-6% dos adolescentes a cada ano ao redor
do mundo (Costello et al., 2006; Green et al., 2005; Thapar et al., 2010). Esse
aparecimento precoce anuncia uma doença mais grave e persistente na vida adulta
(Lewinsohn et al., 1994), como mostram os estudos prospectivos, associando a
depressão na adolescência a um risco aumentado de suicídio, sendo essa a terceira
principal causa de morte na faixa etária entre 14-29 anos (Web-based Injury
Statistics Query and Reporting System, 2009). Para uma proporção considerável
destes pacientes, os antidepressivos não apresentam eficácia, além de produzirem
efeitos colaterais significativos. Uma vez que as opções de tratamento disponíveis
são limitadas, a prevenção, ou pelo menos o retardamento do aparecimento da
depressão em adolescentes, tem representado prioridade de saúde pública e clínica
(Licinio e Wong, 2004). Os exatos mecanismos moleculares envolvidos na
fisiopatologia da depressão e do estresse crônico ainda não são compreendidos,
portanto, estudos que venham a contribuir para o descobrimento de novos fatores
biológicos e moleculares envolvidos na etiologia da depressão são extremamente
necessários (Krishnan e Nestler, 2008; Manji e Duman, 2001).

1.1 Depressão induzida pelo estresse

O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é considerado a terceira doença mais
prevalente em todo o mundo e há projeções de que se torne a primeira em 2030
(World Health Organization, Global Burden Disease, 2004). Além de aumentar o
risco de suicídio, o TDM apresenta comorbidade frequente com outros transtornos
psiquiátricos e tem sido identificado como um fator de risco para muitas doenças,
incluindo obesidade, doenças cardiovasculares e neurodegenerativas, dentre outras
(Andrus et al., 2012; Kessler et al., 2003; Rumsfeld e Ho, 2005; Swaab et al., 2005).
Desta forma, a compreensão da fisiopatologia do TDM e o desenvolvimento de
melhores tratamentos melhorariam a saúde mental e a qualidade de vida de grande
parte da população psiquiátrica do mundo.
Duas grandes hipóteses tentam explicar a etiologia do TDM. A primeira
refere-se à deficiência de monoaminas neurotransmissoras e a segunda considera
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que o estresse desencadearia a depressão (Andrus et al., 2012; Delgado et al.,
2000; Fava e Kendler, 2000; Ruhé et al., 2007), apesar de não serem mutuamente
excludentes. A primeira hipótese propõe que a depressão possa ser etiologicamente
explicada por uma deficiência nos neurotransmissores serotonina, noradrenalina e
dopamina, e consequentemente de seus respectivos sistemas de neurotransmissão.
Embora esta hipótese seja ainda aceita, e constitua a base da maioria das terapias
antidepressivas desenvolvidas até o momento, a opinião atual é de que a deficiência
em monoaminas explique apenas parcialmente a etiologia do TDM (Andrus et al.,
2012).
Com base nas observações dos transtornos depressivos, a segunda hipótese
relaciona as alterações patológicas no eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), em
resposta ao estresse, como sendo um fator causal da depressão. O estresse
manifesta-se como uma resposta fisiológica a uma ameaça geralmente percebida
por

regiões

corticais

do

cérebro.

Este,

como

dito

anteriormente,

ativa

o caminho neuroendócrino definido como eixo HPA (De Kloet et al., 2005). Desta
forma, fatores estressantes estimulam o hipotálamo a liberar o peptídeo liberador
de corticotropina (CRF), que irá agir em receptores localizados na glândula pituitária.
Esta, por sua vez, libera o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) na circulação, que
estimula a liberação de glicocorticoides pelo córtex adrenal. Glicocorticoides, como o
cortisol, exercem inúmeras alterações fisiológicas relacionadas ao estresse, mas
também são agentes antiinflamatórios. Após o estresse crônico, e também em
pacientes deprimidos, é comum haver uma resistência dos receptores aos
glicocorticoides, o que resulta em elevados níveis de cortisol (Belmaker e Agam,
2008; De Kloet et al., 2005; Dinan, 2005). Estudo de meta-análise, baseado em
14.250 participantes, demonstrou claramente que os eventos estressantes da vida
têm uma associação forte com o risco de desenvolver depressão (Risch et al., 2009).
Tais estudos indicaram que o alelo 5-HTTLPR aumenta a vulnerabilidade à
depressão apenas na presença dos eventos adversos, demonstrando, desta forma,
a importância do estresse na patologia deste transtorno (Frodl et al., 2010).
Em indivíduos que apresentam depressão grave, desencadeada pelo
estresse, foi observada uma redução do volume hipocampal (Bremner et al., 2000;
Frodl et al., 2002a; MacQueen et al., 2003) e do córtex pré-frontal ventral (Drevets et
al., 1998), redução no número de células gliais nesta região (Rajkowska et al.,
1999) e, diferentemente, um aumento no volume da amígdala (Frodl et al., 2002b).
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Desta forma, tem-se sugerido que o aumento da atividade da amígdala, associada à
reduzida função do córtex infralímbico, possam contribuir para o desequilíbrio
autonômico observado na depressão (Drevets et al., 1998). Outro estudo envolvendo

uma meta-análise concluiu haver uma redução no volume do hipocampo em
pacientes com depressão unipolar, mas o mesmo não ocorreu nos pacientes com
depressão bipolar (Tae et al., 2011).
A disfunção nesta rede pré-frontal medial também parece contribuir para a
anedonia, falta de motivação e desatenção que se manifestam na depressão (Price
e Drevets, 2010). Além dos vários estudos em humanos sobre depressão, induzida
pelo estresse, enfatizarem o sistema límbico como sendo um sistema muito afetado
(principalmente a amígdala, hipocampo e o córtex pré-frontal), estudos em animais
também têm reforçado estes achados. Modelos de estresse crônico em roedores
têm demonstrado um prejuízo na neuroplasticidade associado à indução ou
exacerbação da depressão (Pittenger e Duman, 2008). Nesses modelos observouse perda celular no hipocampo, atrofia e retração de dendritos apicais no mesmo e
diminuição da neurogênese (Magariños et al., 1996; Watanabe et al., 1992).
No córtex pré-frontal destes roedores houve uma redução no número de espinhas
dendríticas (Cook e Wellman, 2004; Radley et al., 2004) e redução do número de
células da glia (Banasr et al., 2007). Adicionalmente, foi observado um aumento do
tamanho e das ramificações dendríticas na amígdala, resultando em sua hipertrofia
(Vyas et al., 2006). Curiosamente, a diminuição da neurogênese induzida pelo
estresse no hipocampo parece ocorrer mais em sua região ventral do que dorsal, o
que corrobora estudos anteriores que afirmaram haver maior vulnerabilidade desta
região ao estresse (Jayatissa et al., 2006).
Outros estudos envolvendo modelos de estresse crônico moderado
demostraram que distúrbios como a depressão são acompanhados por inflamação
nervosa periférica e central, lesão celular neuronal, diminuição da neurogênese e
apoptose no hipocampo (Kubera et al., 2011). Antidepressivos reduzem a
inflamação periférica e central através da estimulação da diferenciação neuronal,
plasticidade sináptica, crescimento axonal e regeneração através de efeitos
estimulantes sobre a expressão de diferentes fatores neurotróficos, como por
exemplo, o

trkB (tyrosine kinase receptor B- receptor de tirosina kinase B), o

receptor para o BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor – fator neurotrófico
derivado do cérebro) e a atenuação das vias apoptóticas, ativando as proteinas Bcl-
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2 (B cell lymphoma 2-linfoma de células B 2) e Bcl-xl (anti-apoptotic B cell lymphoma
like X-célula anti-apoptótica de linfoma B) e suprimindo a caspase-3. Portanto, os
fatores externos que levam ao estresse podem desencadear comportamentos
depressivos associados à ativação de mecanismos inflamatórios, oxidativos,
mecanismos antineurogênicos e apoptóticos e a eficácia clínica dos antidepressivos
parece ser atribuída à sua capacidade de reverter essas diferentes vias (Kubera et
al., 2011).
Apesar de muitos estudos sustentarem o papel do estresse no TDM, a
natureza e o grau da sua participação ainda são incertos. A complexidade do
assunto culmina com o surgimento de um novo conceito no qual não há uma teoria
unificada que explique a depressão, principalmente se aceitarmos o fato de haver
subtipos diferentes de depressão, que podem estar sendo regulados por diversas
vias. Isso enfatiza a necessidade de estudos que venham a contribuir para o
descobrimento de novos fatores de transcrição envolvidos com a etiologia da
depressão (Krishnan e Nestler, 2008; Manji et al., 2001). O conhecimento dos
mecanismos moleculares envolvidos na depressão induzida pelo estresse e o fato
de compartilharem os mecanismos moleculares envolvidos na depressão poderiam
orientar o desenvolvimento de diferentes alternativas de tratamento (Andrus et al.,
2012). Dentro do contexto abordado destaca-se o processo de apoptose como outro
mecanismo de contribuição à depressão relacionada ao estresse crônico. A
apoptose ou morte celular programada é essencial para o ciclo de vida de muitos
organismos, e nos animais ocorre como consequência de uma variedade de
estímulos, como por exemplo, o estresse (Muñoz-Pinedo, 2012). A apoptose parece
estar relacionada com a maior susceptibilidade de certas populações de neurônios
aos efeitos nocivos do estresse. Investigações sobre o papel da apoptose na
depressão, bem como na mediação dos efeitos moleculares, fisiológicos e
comportamentais dos antidepressivos poderiam ajudar na compreensão da
terapêutica atual, com vistas às manipulações alternativas nessas vias de uma forma
mais específica (Kubera et al., 2011).

1.2 Estresse na adolescência e na fase adulta

A adolescência é marcada por um período de mudanças cerebrais críticas,
principalmente nas regiões pré-frontais e límbicas, na maioria das espécies animais.
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Neste

período,

o

sistema

dopaminérgico

mesocorticolímbico

passa

por

reorganização substancial, permitindo o desenvolvimento emocional e cognitivo, que
ajuda na transição para a vida adulta (Novick et al., 2011; Spear, 2000; Wahlstrom et
al., 2010). Essas mudanças são inerentemente adaptativas para a sobrevivência;
porém elas também tornam o cérebro adolescente particularmente vulnerável à
experiência do estresse (Novick et al., 2011; Wahlstrom et al., 2010). O estresse
ocasionado durante as etapas do desenvolvimento acelera o início dos sintomas
depressivos, que se manifestam durante a adolescência (Leussis et al., 2012).
Além disso, o período da adolescência é ainda caracterizado pela maturação
do eixo HPA, e exposições a experiências estressantes durante a adolescência
podem comprometer o desenvolvimento desta circuitaria e suas futuras funções
fisiológicas necessárias frente ao estresse (Barha et al., 2010). Estudos em modelos
animais demonstraram que ratos machos e fêmeas adolescentes apresentam uma
liberação mais prolongada de corticosterona, em resposta ao estresse, quando
comparados com ratos adultos (Romeo et al., 2004; Romeo e McEwen, 2006; Viau
et al., 2005). Adicionalmente, a exposição ao estresse físico imprevisível ou
psicológico durante a adolescência resultou na diminuição do volume de regiões do
hipocampo, como CA1, CA3 e giro denteado em ratos machos (Isgor et al., 2004).
Curiosamente, os efeitos do estresse durante a adolescência podem ser
permanentes, ao contrário daquele ocorrido na idade adulta, em que muitos efeitos
do estresse sobre o hipocampo são reversíveis com o tempo (Girotti et al., 2006). Ao
que tudo indica, o estresse parece afetar diferentemente a neurogênese hipocampal
na idade adulta, mas, até o presente momento, não se conhecem relatos de estudos
que tenham examinado os efeitos do estresse durante a adolescência sobre a
neurogênese adulta (Barha et al., 2010).
Outro dado que apoia a hipótese de que o cérebro do adolescente é
particularmente vulnerável ao estresse é o fato de que o estresse afeta o córtex préfrontal, um dos mais notáveis circuitos cerebrais "em construção" durante a
adolescência (Buwalda et al., 2010). O córtex pré-frontal dos adolescentes parece
ser mais vulnerável ao estresse do que o córtex pré-frontal juvenil. Abusos sexuais
em crianças entre 3 e 5 anos resultaram numa diminuição da estrutura do
hipocampo, enquanto abusos ocorridos durante a adolescência, entre 14 e 16 anos,
reduziram o volume do córtex pré-frontal e tiveram pouco efeito sobre o tamanho do
hipocampo

(Andersen

e

Teicher,

2008).

Estes

achados

indicam

que

a
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vulnerabilidade das diferentes estruturas cerebrais ao estresse é idade-específica
(Buwalda et al., 2010). Outros estudos envolvendo o estresse social demonstram
que a submissão social atrapalha o desenvolvimento neural normal em ratos machos
adolescentes, produzindo alterações nas respostas de ansiedade no adulto, e
alteração da função monoaminérgica em regiões límbicas responsivas ao estresse,
implicadas na toxicodependência, e também em alguns transtornos psiquiátricos
humanos (Blumberg et al., 2009). Além disso, exposição ao estresse crônico social,
durante o período da adolescência de camundongos, pode acelerar o declínio no
desempenho da memória espacial e prejudicar a plasticidade do hipocampo durante
o envelhecimento (Sterlemann et al., 2010).
Com a atividade social em seu auge, durante a adolescência, há alta
probabilidade de que experiências sociais negativas tenham efeitos prejudiciais que
persistam na vida adulta (Blumberg et al., 2009). De fato, numerosos estudos
clínicos têm demonstrado que experiências repetidas de estresse social na
adolescência, muitas vezes na forma de “bullying”, seriam correlacionadas com uma
maior incidência de transtornos psiquiátricos na vida adulta (Gladstone et al., 2006;
Hoffman et al., 2000). Desta forma, destaca-se a necessidade de uma melhor
compreensão do potencial impacto que a exposição ao estresse social na
adolescência possa ter sobre os sistemas neurais associados com psicopatologias
no adulto (Blumberg et al., 2009).

1.3 Modelos animais e o estresse crônico

Ainda hoje a comunidade científica depara-se com a dificuldade em decidir
quando um modelo animal de transtorno mental (em particular) é adequadamente
válido para garantir estudos adicionais, tanto como uma ferramenta para decifrar a
fisiopatologia quanto como base para o desenvolvimento de novos tratamentos.
Consideramos um bom modelo animal quando a etiologia, a expressão fenotípica e
a resposta terapêutica são homólogas entre o caso clínico e a preparação
experimental pré-clínica (Chiavegatto, 2011). Embora muito se tenha aprendido
sobre os circuitos neurais do humor e uma série de distúrbios neuroquímicos e
neuroendócrinos tenham

sido

descritos

em indivíduos

deprimidos,

nenhuma

anormalidade provou ser suficientemente robusta para diagnosticar a depressão,
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quer seja em seres humanos ou mesmo na validação de um modelo animal
(Krishnan et al., 2008; Nestler et al., 2010).
A ausência de conhecimento das causas genéticas da depressão e a
dificuldade em modelar sintomas emocionais, tais como humor deprimido ou irritável,
e sintomas cognitivos, como culpa e suicídio, representam um desafio na construção
e validação de modelos animais na depressão. Desta forma, apenas um subconjunto
de sintomas, como anedonia e comportamentos psicomotores, podem ser medidos
objetivamente em roedores (Nestler et al., 2010).
Devido a essas dificuldades, a modelagem em animais baseou-se na
observação de que as perdas emocionais e o estresse representavam um alto fator
de risco (Nestler et al., 2010). Uma vez que a diminuição do interesse ou prazer é
um dos critérios do DSM-IV (Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais,
4º edição) para a caracterização da depressão clínica, pesquisadores concluíram
que uma breve experiência de submissão social poderia induzir à longa duração
destes sinais da depressão (Buwalda et al., 2011). Assim, vários procedimentos de
estresse têm sido empregados buscando alcançar a validade do construto. Entre
eles destacam-se modelos de estresse leve e crônico, estresse imprevisível e
submissão social.
Em pesquisas laboratoriais, o estresse de submissão social pode ser induzido
através do paradigma denominado de residente-intruso. Nesse paradigma os
animais experimentais são introduzidos no território de um macho agressivo e, a
partir desse momento, o animal é rapidamente investigado, atacado e derrotado pelo
macho agressor (Buwalda et al., 2005; Koolhaas et al., 1997; Tornatzky e Miczek,
1993). Após isso, os roedores mostram uma variedade de características
semelhantes aos sintomas da depressão, incluindo anedonia e isolamento social,
que podem ser revertidos pela administração crônica, mas não aguda, de
antidepressivos (Krishnan et al., 2007). Sendo assim, os procedimentos de
submissão social exibem características de validade de face, constructo e preditiva.
Validade semelhante foi estabelecida para o estresse precoce, como a separação
materna, que induz, ao longo da vida, a anormalidades comportamentais e
neuroendócrinas nos filhotes, sendo algumas revertidas por antidepressivos
(Meaney, 2001). Em contraste com todas estas formas de estresse "ativo", roedores
adultos, mantidos em isolamento social por semanas ou meses, também
desenvolvem anedonia, que pode ser tratada através da utilização crônica de
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antidepressivos (Wallace et al., 2009). Adicionalmente, foi demonstrado que o
estresse de submissão social, durante a adolescência, não só afeta a ansiedade de
forma

contexto-específica,

mas

também

modula

o

desenvolvimento

do

comportamento agressivo (Buwalda et al., 2011).
Desta forma, a aplicação de modelos animais de submissão social ou de
subordinação pelo estresse crônico, torna-se ferramenta útil na compreensão de
mecanismos que podem levar a distúrbios comportamentais duradouros, e na saúde
psicossocial de jovens e adolescentes que sofrem bullying (Buwalda et al., 2011).

1.4 Plasticidade neural, estresse e depressão

Dentre as alterações neurobiológicas envolvidas com a fisiopatologia dos
transtornos de humor, relacionados ao estresse, destacamos a regulação da
neurogênese e o aumento da morte celular no SNC, especialmente no hipocampo
(McEwen e Magarinos, 1997; Shishkina et al., 2010). Uma variedade de estudos em
animais compartilha estes achados, demonstrando uma diminuição na proliferação
celular e aumento da morte celular, tanto no hipocampo, como também no córtex
cerebral, após o estresse crônico do tipo imprevisível, ou social (Bachis et al., 2008;
Czéh et al., 2007), desencadeando comportamentos semelhantes à depressão
(Bachis et al., 2008; Banasr et al., 2007). Dentre as regiões hipocampais, CA1 e CA3
parecem ser as mais sensíveis à morte neuronal, sendo enfatizadas no estudo de
Sapolsky et al. (1990). Posteriormente, diversos outros estudos confirmaram os
achados de Sapolsky, agregando o papel do estresse crônico como um dos fatores
causais, para que o consequente aumento das concentrações de costicosterona
leve à retração, ou remodelamento de dendritos, principalmente na região CA3
hipocampal (Fuchs et al., 2006; Lucassen et al., 2010; McEwen, 2006a; Sousa et al.,
2008).
Consistentes com esses achados, estudos post-mortem em tecidos cerebrais
de pacientes deprimidos mostraram uma diminuição da densidade e número de
células gliais nas regiões corticais, incluindo as áreas pré-frontal e cingulado anterior
(Banasr et al., 2007; Cotter et al., 2001; Uranova et al., 2004), bem como uma
fragmentação do DNA e apoptose neuronal. Ambos os resultados sugerem um
aumento da vulnerabilidade neuronal durante a depressão (Lucassen et al., 2006,
Bachis et al., 2008). A vulnerabilidade neuronal aos efeitos do estresse crônico
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parece ser região-especifica, conforme demonstrado em roedores; uma diminuição
da proliferação celular em áreas corticais e giro denteado no hipocampo, mas não no
estriado (Banasr et al., 2007). Assim, dentro do contexto de que o estresse
prolongado resulta em morte neuronal através da apoptose (Lucassen et al., 2001),
Bachis et al. (2008) investigaram a ativação da proteína caspase-3 neste evento.
Esta proteína é executora da apoptose (Salvesen, 2002) e, quando se encontra
estimulada nos neurônios, representa forte indicativo de que estas células estão
comprometidas a morrer (Yuan et al., 2000). Neste estudo foram identificadas
células positivas para caspase-3 no córtex cerebral, e em menor proporção na
região CA1 do hipocampo (Bachis et al., 2008). Em conclusão, o córtex cerebral de
ratos mostrou-se sensível aos efeitos deletérios do estresse crônico imprevisível e,
além da supressão da neurogênese, este estresse também pode levar à apoptose
(Lucassen et al., 2006).
Vários trabalhos já têm sugerido um possível papel do estresse nas fases de
renovação neuronal, impedindo sua proliferação e sobrevivência (Czéh et al., 2001,
2002; Mirescu e Gould, 2006; Oomen, 2007; Wong e Herbert, 2004). Neste sentido,
um estudo coordenado por Lucassen demonstrou que a redução na proliferação
celular induzida pelo estresse em ratos, poderia ter como causa a apoptose de
células progenitoras, ou a parada do ciclo celular. Neste estudo, eles verificaram
que, após o estresse crônico, tanto a proliferação celular quanto a apoptose estavam
reduzidas em contrapartida ao aumento de um fator inibitório do ciclo celular
(p27Kip1), indicando que mais células haviam entrado em parada no ciclo (Heine et
al., 2004b).
Ao que tudo indica, a interferência do estresse crônico como fator gerador de
apoptose no SNC, mostrando uma inter-relação entre sistemas, como ocorre com o
sistema cardíaco. Em um estudo atual foi demonstrado que ratos que apresentavam
anedonia e comportamentos muito semelhantes à depressão, após serem
submetidos a um estresse crônico, também apresentavam maior expressão de
genes relacionados à apoptose no hipocampo, bem como no miocárdio (Wang et al.,
2011).
As mudanças estruturais induzidas pelo estresse parecem ter caráter
transitório, e algumas vezes acabam desaparecendo espontaneamente, quando os
animais são submetidos a um período de recuperação (Heine et al., 2004a, b), ou
quando os níveis elevados de corticosteroides são normalizados (Starkman et al.,
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1992). Estas observações direcionaram muitos estudos para a investigação da ação
de fármacos antidepressivos na rede neuronal alterada pelo estresse. Um destes
trabalhos utilizou um tratamento com o antidepressivo Desipramina em ratos após
estresse crônico e revelou que o fármaco opunha-se aos efeitos deletérios do
estresse, uma vez que bloqueou a presença da caspase-3 em fatias de córtex, e
aumentou a sobrevivência destes neurônios. O estudo ainda sugeriu que a
depressão pode estar associada à perda neuronal, e que a intervenção
farmacológica deva ser utilizada com o intuito de reverter a apoptose neuronal
(Bachis et al., 2008). Ainda nesta linha de raciocínio, Wang et al. (2011)
demonstraram recentemente que, durante o estresse crônico em ratos, ocorre um
aumento das vias pró-apoptóticas no hipocampo, e que esse aumento foi revertido
pelo fármaco antidepressivo venlafaxina. Este fármaco ainda aumentou a expressão
do gene Bcl-xl (cuja proteína apresenta efeito anti-apoptótico) tanto no hipocampo,
como no miocárdio.
Em outro estudo, ratos selecionados pela maior resiliência natural, por meio
do menor tempo de imobilidade no teste do nado forçado, apresentaram aumento da
expressão do gene Bcl-xl no hipocampo. Estes resultados, associados com a
observação de redução de RNAm para Bcl-xl no hipocampo de ratos, após estresse
crônico imprevisível (Kosten et al., 2008), sugerem fortemente um papel importante
para esta proteína, como um fator de resistência ao desenvolvimento da depressão
induzida pelo estresse. Além disso, o estresse imprevisível também reduziu a
expressão do RNAm para Bcl-2, uma proteína de membrana com propriedade antiapoptótica, em estruturas límbicas de ratos (Jiao et al., 2005; Kosten et al., 2008).
Portanto, pouco ainda se sabe sobre os efeitos do estresse crônico na
expressão de genes que codificam proteínas apoptóticas (Shishkina et al., 2010).
Uma vez que a apoptose é um processo essencial para o desenvolvimento normal
do cérebro, bem como o desenvolvimento do sistema nervoso periférico (Akhtar et
al., 2004; Jacobson et al., 1997), torna-se necessário um maior investimento em
estudos acerca das vias de transdução de sinal relacionadas com os mecanismos de
apoptose. Explorar novos mecanismos e fatores de transcrição que venham a
impactar as vias apoptóticas representa um potencial para o surgimento de novas
terapias para comorbidades médicas relacionadas à depressão (Pasco et al., 2010).
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1.5 Fator de transcrição MAX

Proteínas do tipo hélice-alça-hélice leucina zipper (basic helix-loophelix/leucine zipper - bHLHZ), são críticas para o desenvolvimento de quase todos
os eucariotos e são conhecidas por contribuir com a neurogênese, miogênese,
desenvolvimento do coração, hematopoiese, proliferação celular e na determinação
da linhagem celular (Jones, 2004).
A proteína Max, anteriormente denominada de fator X associado à proteína
Myc, é uma pequena fosfoproteína do tipo bHLHZ, composta de 159 aminoácidos e
ubiquamente expressa (Blackwood e Eisenman, 1991; Hurlin e Huang, 2006). Ela se
comporta como um componente obrigatório para o funcionamento da rede de fatores
de transcrição Myc/Max/Mad, que controla a proliferação celular, diferenciação,
apoptose e transformação celular (Faiola et al., 2007). Esta rede compreende um
grupo de fatores de transcrição cujas funções afetam profundamente o
comportamento das células (Amati e Land, 1994; Bouchard et al., 1998; Facchini e
Penn, 1998; Henriksson e Luscher, 1996) e que

possuem duas características

comuns. A primeira refere-se à presença dos domínios bHLHZ responsáveis pela
mediação das interações proteína-proteína, e da interação com o DNA (Ferre
D’Amare et al., 1994; Murre et al., 1989 a, b). A segunda é que cada um dos
membros da rede utiliza seus domínios bHLHZ para formar heterodímeros com Max,
resultando em dímero com sequência específica de ligação ao DNA e com atividade
transcricional.
Como as proteínas que interagem com Max se ligam fracamente ao DNA,
sugere-se que esta associação altamente específica ao Max proporcione a
manifestação de suas atividades transcricionais. A habilidade de modular a
transcrição é proveniente dos domínios específicos dentro dos fatores que
dimerizam com Max, que através de outras interações atuarão como ativadores ou
repressores (Grandori et al., 2000). Max é uma proteína estável (meia-vida
aproximada de 24 h) com expressão homogênea, enquanto que as proteínas que se
associam a ela apresentam meia-vida curta (por volta de 30 min) e biossíntese
altamente regulada (Hurlin e Huang, 2006). Este perfil sugere que a regulação da
rede seja, em grande parte, dependente da abundância destes fatores de
transcrição associados ao Max (Berberich et al., 1992; Blackwood et al., 1992). Além
disso, Max pode se ligar a outra molécula de Max, formando um homodímero, mas
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esta união parece ser transcricionalmente inerte (Kato et al., 1992), ou apresentar
uma fraca atividade repressora (Kretzner et al., 1992).
Max interage especificamente com todas as proteínas da família Myc
(oncogene mielocitomatoso), resultando em heterocomplexos que reconhecem a
sequência hexamérica do DNA, CACGTG (pertencentes à maior classe de
sequências denominada de E-box, CANNTG). Desta forma, Myc requer Max para
ativar a transcrição de genes que contêm sítios de ligação E-box (Amati et al., 1992),
e a função de ativação da transcrição de Myc é mediada, pelo menos em parte, pelo
recrutamento de uma histona acetiltransferase (HAT) (McMahon et al., 2000). O fator
Max também interage com repressores transcricionais, tais como Mnt (Rox), Mxd1-4
(anteriormente denominados Mad1, Mxi1, Mad3, Mad4) e Mga; todos contendo
domínios bHLHZ (Gallant e Steiger, 2009). Esses heterodímeros reprimem a
transcrição de genes que são ativados pelo dímero Myc/Max, através da ligação
direta a esses genes, recrutamento de complexos co-repressores, e por meio da
competição das proteínas Myc para se ligarem com o Max (Gallant e Steiger, 2009).
Como descrito anteriormente, Max é expresso constitutivamente em vários tipos
celulares, porém Myc, e os repressores transcricionais mencionados, apresentam
padrões de expressão contrastantes e altamente dinâmicos (Gallant e Steiger,
2009). O envolvimento destas proteínas nos principais eventos biológicos sugere
que a função desta rede possa ser crítica para o desenvolvimento e crescimento
celular (Grandori et al., 2000).
A importância biológica do fator Max é enfatizada pela precoce letalidade de
camundongos desprovidos deste fator, enquanto sua superexpressão em células
endoteliais pode antagonizar a apoptose (Shen-Li et al., 2000; Shichiri et al., 1999).
Em um estudo desenvolvido por cientistas brasileiros (Petrs-Silva et al., 2004),
observou-se que o fator de transcrição Max desaparecia do núcleo de células
ganglionares da retina de ratos após lesão axonal e de forma concomitante era
encontrado em abundância no citoplasma e dendritos destas células. Este evento
ocorria antes dos primeiros sinais de morte neuronal. A morte de células
ganglionares da retina é um modelo amplamente aceito de apoptose no SNC
(Weishaupt e Bahr, 2001). Ainda no modelo de Petrs-Silva et al. (2004), foi
demonstrado que esta exclusão (ou degradação) nuclear do fator de transcrição Max
é um evento precoce, que precede e é independente da ativação de caspases na
morte celular por apoptose destes neurônios ganglionares.
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6 CONCLUSÃO

O desenvolvimento de modelos animais que retratem de forma eficiente os
transtornos neuropsiquiátricos representa um grande desafio. A depressão, como
um transtorno sindrômico, apresenta diversas facetas e, portanto, várias alterações
comportamentais que podem não estar presentes ao mesmo momento. Uma vez
que a anedonia é um sintoma central na depressão e a maioria dos modelos atuais
tendem a se ater à presença deste comportamento, o nosso modelo de estresse
crônico por submissão social durante a adolescência atingiu seu objetivo,
evidenciando um comportamento do tipo deprimido nestes animais.
O fator de transcrição Max, envolvido com a

proliferação celular,

diferenciação, apoptose e transformação celular e, portanto, muito estudado na área
de oncologia, foi aqui investigado pela primeira vez em um modelo de depressão. A
observação do aumento desta proteína no núcleo de células hipocampais dos
camundongos submetidos ao estresse social sugere uma participação deste fator
em eventos moleculares associados.
Este trabalho estabeleceu e padronizou um modelo animal e ainda abriu uma
nova linha de investigações futuras em nosso laboratório, na tentativa de entender o
papel do Max nos eventos neuroplásticos hipocampais frente ao estresse.
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