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RESUMO
FREITAS, G A. Avaliação da neuroinflamação e epididimite induzida em um
modelo de transtorno de estresse pós-traumático: papel da β-defensina na
modulação celular inflamatória. 2019. 120 f. Tese (Doutorado em Farmacologia) Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2019.
Individuos expostos a estresse estão em risco de desenvolver várias desordens
mentais, incluindo o transtorno do estresse pós-tratumático (TEPT), uma condição
debilitante que ocorre geralmente em comorbidade com outras condições psiquiátricas
e, também, disfunções sexuais. Além de ser um transtorno psiquiátrico, o TEPT tem
sido também associado a desregulação da imunidade inata, entre outros fatores
metabólicos e inflamatórios. Embora o TEPT tem sido ligado a uma condição
inflamatória sistêmica, pouco é conhecido dos efeitos celulares e molecular da
imunidade inata no sistema nervoso central (SNC) e o impacto no ambiente póstesticular (epidídimo) e fertilidade masculina. No presente estudo, o objetivo foi avaliar
as consequências do estresse por isolamento social (SI), que mimetiza no
camundongo adulto a condição clínica de PTSD, em componentes celulares e
moleculares da imunidade inata no SNC e epididimo. Os objetivos específicos foram:
1) caracterizar o padrão de expressão da β-defensina SPAG11C no SNA de animais
controles; 2) avaliar is efeitos do IS no padrão de expressão e regulação de
componentes celulares e moleculares da imunidade inata, incluindo a β-defensin
SPAG11C, no SNC e em mediadores inflamatórios plasmáticos e teciduais; e 3)
avaliar os efeitos do IS no perfil de expressão e regulação de componentes celulares
e moleculares da imunidade inata, incluindo a β-defensina SPAG11C, no epidídimo e
em parâmetros espermáticos. Em conjunto, os resultados apontam para novos
aspectos do entendimento do papel de componentes da imunidade inata na
neuroinflamação do TEPT e como esta condição clinica impacta a imunobiologia
epididimária levando a uma epididimite que, então, afeta negativamente parâmetros
espermáticos. Ainda, o estudo dá pistas de possíveis novos papéis biológicos para a
β-defensina SPAG11C em células imunológicas e não imunológicas no SNC e
epidídimo em condição de homeostasia e inflamatória
Palavras-chave: Transtorno de estresse pós-traumático. Neuroinflamação. βdefensinas. Epididimo. Fertilidade Masculina.
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ABSTRACT
FREITAS, G A. Evaluation of neuroinflammation and induced epididymitis in a
posttraumatic stress disorder model: role of β-defensin in inflammatory cell
modulation. 2019. 120 p. Thesis (Ph. D. thesis in Pharmacology) - Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2019.
Individuals are exposed to stress develop a range of mental disorders, including
posttraumatic stress disorder (PTSD), a debilitating condition usually in comorbidity
with other psychiatric disorders and sexual dysfunction. In addition to psychiatric
impairment, PTSD has been associated with dysregulation of innate immunity, among
other metabolic and inflammatory factors. Although PTSD has been linked to a
systemic inflammation condition, little is known about how its effects on cellular and
molecular aspects of innate immunity in the central nervous system (CNS) and impact
on the post-testicular environment (epididymis) and male fertility. In the present study,
we aimed to evaluate the consequences of stress by social isolation (SI), which mimics
in adult mice with the PTSD clinical condition, on cellular and molecular components
of innate immunity in the CNS and epididymis. The specific aims were: 1) characterize
the expression pattern of the β-defensin SPAG11C in the CNS of control mice; 2)
evaluate the effects of SI the expression profile and regulation of innate immunity
cellular and molecular components, including β-defensin SPAG11C on the CNS as
well as plasma and tissue inflammatory mediators; and 3) evaluate the effects of SI the
expression profile and regulation of innate immunity cellular and molecular
components, including β-defensin SPAG11C on the epididymis and sperm
parameters. Altogether, the results point out to new insights into the understanding of
the role of innate immunity components in PTSD neuroinflammation and how this
clinical condition impacts epididymal immunobiology leading to an epididymitis
condition that negatively affects sperm parameters. Furthermore, the study potentially
unravels new roles for the β-defensin SPAG11C in immune and non-immune cells in
the CNS and epididymis in homeostasis and inflammatory conditions.
Keywords: Posttraumatic
Epididymis. Male fertility.
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1 INTRODUÇÃO

O transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) é um transtorno de ansiedade
que acomete o indivíduo que tenha sofrido ou sido exposto a um evento traumático,
sendo caracterizado por um conjunto de sinais que compreendem a re-experiência
persistente do trauma vivenciado. No momento, os tratamentos farmacológicos
aprovados para TEPT, os inibidores seletivos da receptação de serotonina (ISRS),
têm uma eficácia limitada (~ 60% de resposta ao tratamento), havendo ainda a
necessidade de biomarcadores que facilitem o diagnóstico e, também, permitam o
monitoramento da eficácia de abordagens terapêuticas. Evidências crescentes
sugerem que desbalanços na homeostasia de componentes imunológicos e
inflamatórios tenham correlação com o desenvolvimento e a gravidade dos sintomas
em pacientes com TEPT. No entanto, o papel desses componentes no
desenvolvimento e manutenção dos sintomas de TEPT ainda não é claro; em parte
pela inflamação ser um epifenômeno que pode também estar ligado as alterações
metabólicas e comportamentais associadas a essa condição de estresse. De fato, a
condição inflamatória sistêmica que acompanha o TEPT está potencialmente
associada a comorbidades inflamatórias. As consequências do TEPT para a saúde
reprodutiva e fertilidade masculina têm sido, no entanto, pouco exploradas.
O modelo experimental do isolamento social, que mimetiza em camundongos
suíços adultos a condição clínica de TEPT, tem sido um instrumento importante nos
últimos anos para avançar no melhor entendimento da biologia dessa condição clínica.
No presente trabalho utilizamos esse modelo experimental para testar a hipótese de
que componentes da imunidade inata, incluindo a β-defensina SPAG11C, tenham
papel na dinâmica da disfunção inflamatória no TEPT. As consequências desse
estresse emocional na inflamação sistêmica e na saúde reprodutiva, focando no
estudo da biologia epididimária e parâmetros reprodutivos, também foram avaliadas.
Apresentamos, a seguir, alguns tópicos com apoio da literatura relacionados com a
temática deste trabalho.

1.1 Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT): aspectos gerais
Em geral, indivíduos em diferentes faixas etárias estão passíveis de vivenciar
experiências traumáticas ao longo da vida. Entre esses, há os que mesmo com as
adversidades, possuem a capacidade de se adaptar após uma experiência traumática.
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No entanto, indivíduos mais susceptíveis podem desenvolver distúrbios psiquiátricos
graves e que, se não tratados, com o tempo podem progredir e acarretar sofrimento
físico e psicológico (BRESLAU et al. 2001; BRYANT, 2003; JAVIDI e YADOLLAHIE,
2012). Dentre essas condições clínicas destaca-se o TEPT, um dos transtornos
psiquiátricos mais comumente diagnosticados, com taxa de prevalência variando entre
8% a 20% da população geral em vários países (KULKA et al. al., 1990; KANG et al.,
2003; TAPIELIAN et al., 2008; BRESSAN et al., 2009; GREENE et al., 2016). No
Brasil, apesar de poucos estudos na área, há relatos de prevalência variando entre
6,5% até 20,5% dependendo da população analisada (CUNHA e BORGES, 2013;
RIBEIRO et al., 2013; LUZ et al., 2016; SILVA et al., 2019).
O TEPT é uma condição psiquiátrica debilitante comumente descrita como um
"complexo efeito somático, cognitivo, afetivo e comportamental do trauma psicológico"
(BOSCARINO, 2006; KEANE et al., 2006). De acordo com o Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais (DMS-V), o TEPT é caracterizado por
pensamentos intrusivos, pesadelos e flashbacks de eventos traumáticos passados,
hipervigilância e distúrbios do sono, os quais levam a uma disfunção social,
ocupacional e interpessoal considerável (GILL et al., 2009; SPEER et al., 2018). Além
desse quadro clássico, os indivíduos com TEPT apresentam maior risco para o
desenvolvimento de doenças crônicas, entre estas desregulações cardiovasculares,
metabólicas, diabetes, doenças autoimunes e, ainda, mortalidade precoce (MELLON
et al., 2018). Somado a fatores de estilo de vida (por exemplo, sedentarismo,
obesidade, tabagismo e abuso de substâncias químicas e medicamentos), sabe-se
que certos processos intrínsecos à fisiopatologia do TEPT são fatores de risco para o
envelhecimento precoce, desregulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) e
da função autonômica, alterações metabólicas e, ainda, inflamação (DEDERT et al.,
2010, LOHR et al., 2015; MICHOPOULOS et al., 2015; ZHANG et al., 2015).
De fato, a literatura tem ressaltado que mudanças da homeostasia do sistema
imunológico são mecanismos que favorecem a inflamação no TEPT (BLACK, 2006;
DENNIS et al., 2016; WANG e YOUNG, 2016). Um estado pró-inflamatório de baixo
grau prolongado em pacientes portadores de TEPT é considerado como um fator para
um maior risco a doenças crônicas; há desbalanços na resposta do eixo HPA e do
sistema nervoso autônomo (SNA) frente ao estresse a que esses pacientes são
submetidos ao longo da vida (Figura 1). Nessa condição há atenuação na resposta
do sistema nervoso parassimpático (SNP) em conjunto com exacebarção da ativação
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simpática (DASKALAKIS et al., 2013; DENNIS et al., 2016), eventos que são mantidos
sob regulação do nervo vago (BLECHERT et al., 2007). Considerando que uma das
funções do nervo vago é regular o sistema imunológico e, por consequência, a
resposta inflamatória, o prejuízo da função vagal é apontado como sendo um dos
fatores de risco limitantes do desfecho clínico do TEPT (para revisão ver GILL et al.,
2009; MELLON et al., 2018).

Figura 1. Aspectos da neuroimunomodulação na fisiopatologia do TEPT.

A desregulação do eixo HPA está associada a alterações no controle do sistema imunológico que,
levando a uma condição pró-inflamatória de baixo grau e que envolve participação do aumento de
citocinas pró-inflamatórias liberadas por células do sistema imune inato periférico, como por exemplo
macrófagos. Essas citocinas, por sua vez, atingem o SNC por fibras aferentes (por exemplo, nervo
vago) ou via regiões circunventriculares da barreira hematoencefálica. No SNC, as citocinas participam
de vias que alteram o metabolismo e ação de neurotransmissores e contribuem para a ativação do
núcleo paraventricular (NPV) no hipotálamo com subsequente liberação do hormônio
adrenocorticotrófico (ACTH) e glicocorticóides (corticosterona em roedores). Esses eventos estão
relacionados com a fisiopatologia de transtornos neuropsiquiátricos, incluindo o TEPT.

Adicionalmente, alterações da atividade do eixo HPA também incluem
mudanças da sinalização desencadeada por glicocorticoides que, por sua vez,
também impactam a condição de baixo grau pró-inflamatório e crônico nesses
pacientes (BAUER et al., 2010) (Figura 1). Nesse contexto há, por exemplo, estudo
recente indicando a utilização da estimulação vagal no tratamento do TEPT, pois
atenua os efeitos comportamentais que são frequentemente observados nesta
condição, incluindo medo, ansiedade e comportamento agressivo (INTYRE, 2019).
Portanto, além de um transtorno mental, o TEPT tem sido também definido como uma
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condição inflamatória sistêmica de baixo grau (MELLON et al., 2018; SPEER et al.,
2018).
Até o momento não existem evidências de como as células imunológicas do SNC e
de tecidos periféricos atuam na integração neuroimunológica na condição inflamatória
induzida pelo TEPT. Este aspecto foi um dos objetivos do presente trabalho. A seguir,
aspectos das células do sistema imune inato do SNC e neuroimunomodulação são
apresentados.

1.2 Aspectos da neuroimunomodulação mediada pelas células da glia no SNC
Atualmente, sabe-se que o SNC se comunica bidirecionalmente com o sistema
imunológico; o controle fisiológico central da imunidade periférica ocorre por meio de
sinalização humoral e da ativação direta de vias neuronais que incluem o eixo HPA e
o SNA (AN et al., 2014). Fisiologicamente, o hipotálamo controla a liberação de
citocinas pró-inflamatórias das células imunológicas, dentre elas, células T, monócitos
e macrófagos, promovendo a liberação sistêmica de citocinas anti-inflamatórias, como
por exemplo, a interleucina (IL) 10 (CHAMORRO et al., 2012). Da mesma forma, a
liberação de noradrenalina dos centros autônomos e órgãos periféricos (incluindo a
medula adrenal, fígado e baço) induz um fenótipo anti-inflamatório constitutivo nas
células imunes em circulação (MEISEL et al., 2005). O sistema imunológico, por sua
vez, é responsável pelo desenvolvimento, vigilância e resposta ao dano no SNC. No
cérebro em desenvolvimento, grande parte dos processos subjacentes à neurogênese
e síntese de espinhas dendríticas é mediada por células imunes residentes
(BESEDOVSKY e REY, 2007; BOULANGER, 2009). Posteriormente na idade adulta,
as células imunológicas (residentes e circulantes) funcionam como guardiões
primários do SNC e, como sentinelas, contribuem para a manutenção da homeostasia
(CHAMORRO et al., 2012; OUSMAN e KUBES, 2012). Os mecanismos imunológicos
são de fato responsáveis pela remodelação constante dos circuitos neurais,
consolidação da memória, potencialização a longo prazo do hipocampo e
neurogênese em resposta aos estímulos ambientais cotidianos (MEISEL et al., 2005;
YIRMIYA e GOSHEN, 2011).
Atualmente é sabido que as células da glia, como micróglias e astrócitos,
desempenham papéis importantes na neuromodulação em condições fisiológicas e na
resolução de condições inflamatórias no encéfalo. Essas células, quando em seu
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estado reativo também participam na progressão de vários distúrbios do SNC. Quando
os astrócitos respondem a estímulos inflamatórios no SNC (fenômeno de gliose) há a
astrogliose que envolve uma série de alterações moleculares e morfológicas nessas
células.

Mediadores

inflamatórios

liberados

por

micróglias,

neurônios,

oligodendrócitos, células endoteliais, leucócitos e, também nos próprios astrócitos,
também tem um papel nesses eventos (FROST e LI, 2017). A principal mudança
morfológica durante a astrogliose é a hipertrofia dos processos celulares da célula
astrocitica (Figura 2A) pelo aumento da expressão de proteínas de filamentos
intermediários, como vimentina e proteína ácida fibrilar glial (GFAP; WILHELMSSON
et al., 2006; KAMPHUIS et al., 2012). Esse comportamento específico de astrócitos
ativados com propriedades neurotóxicas, está presente no SNC de pacientes com
transtornos neurodegenerativos (por exemplo, doença de Alzheimer, Huntington,
Parkinson, esclerose lateral amiotrófica) e autoimunes (por exemplo, esclerose
múltipla) (LIDDELOW et al., 2018).
As células microgliais, consideradas macrófagos residentes do SNC, são
células sensoriais que funcionam como principais células efetoras imunes inatas neste
tecido. São ativadas no SNC em resposta a infecção e estímulos inflamatórios e,
similares aos astrócitos, liberam vários mediadores inflamatórios como citocinas e
quimiocinas, levando a ativação de outras células imunológicas (Figura 2B). São
células que também podem funcionar como apresentadoras de antígenos (KONAT et
al., 2006) e, assim como macrófagos, apresentam dois estados de ativação M1
(ativado classicamente e que possui um perfil de liberação de mediadores próinflamatórios) e o fenótipo M2 (menos frequente e relativo a um estado de ativação
anti-inflamatório) (HUANG e FENG, 2013; Figura 2B).
Com o intuito de explorar o perfil neuroinflamatório celular das micróglias
e astrócitos induzido pelo TEPT, utilizamos o modelo de isolamento social em
camundongos, descrito e justificado a seguir.
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Figura 2. Representação esquemática de células da glia (micróglia e astrócitos) em
situação de homeostasia e em resposta a um estimulo neuroinflamatório.

(A) O fenômeno da astrogliose é caracterizado pelo aumento de astrócitos reativos, que apresentam
alterações moleculares, incluindo: fenótipo inflamatório e hipertrofia de ramificações celulares. (B)
Micróglias possuem papéis duplos, mas opostos, na progressão das respostas inflamatórias no SNC.
No estágio inicial da inflamação, as micróglias são principalmente diferenciadas no fenótipo M2
neuroprotetor. Com o tempo, as micróglias gradualmente se transformam no fenótipo M1. Figura
adaptada de HUANG e FENG, 2013.

1.3 Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT): isolamento social como
modelo experimental
O TEPT é uma neuropatologia complexa e debilitante, frequentemente com
uma sobreposição de sintomas e em comorbidade com outros transtornos mentais,
incluindo depressão, distúrbios de ansiedade, abuso de drogas e comportamento
suicida. Em vista da heterogeneidade desta condição clínica, tem sido desafiador
estabelecer um modelo animal apropriado que recapitule as várias anormalidades
comportamentais e bioquímicas de um paciente com TEPT, com valor como estudo
pré-clínico e, ainda, que satisfaça os critérios de validação do mesmo (TOROK et al.,
2018). Nesse contexto, há diferentes modelos experimentais que foram propostos ao
longo das últimas décadas os quais, recentemente, foram revisados por ASPESI e
PINNA (2019), incluindo o de isolamento social de camundongos por 4-5 semanas,
que será abordado no presente trabalho; alguns detalhes desses modelos são
apresentados na Figura 3.
Como descrito por ASPESI e PINNA (2019), apesar de reproduzirem
parcialmente a neurobiologia do TEPT, os modelos experimentais (Figura 3) têm sido
instrumentais no melhor entendimento dessa condição clínica, inclusive quanto aos
mecanismos celulares e moleculares envolvidos na patologia e que incluem o papel
de neuroesteroides, mais especificamente da alopregnanolona (ALO), nas disfunções
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neuroquímicas e comportamentais do TEPT.
A ALO é um potente modulador alostérico positivo do receptor GABA A e, por
esse mecanismo, regula o comportamento emocional (LOCCI e PINNA, 2017; ASPESI
e PINNA, 2019). É sintetizada no SNC a partir de esteroides periféricos pela ação da
5α-redutase

tipo

I,

presente

principalmente

em

neurônios

glutamatérgicos

corticolimbicos (DONG et al., 2001, para revisão ver PINNA et al. 2019). Em pacientes
com TEPT há uma correlação da redução da concentração de ALO no líquido cérebro
espinhal com os sintomas de re-experiência e comorbidade de depressão
(RASMUSSON et al., 2006). A melhora dos sintomas dos pacientes tratados com
ISRS, tais como fluoxetina, geralmente é acompanhada pelo aumento da
concentração de ALO no líquido cérebro espinhal (UZUNOVA et al., 1998; ASPESI e
PINNA, 2019).
Os modelos experimentais de TEPT revisados na Figura 3, incluindo o
isolamento social, facilitaram o entendimento da correlação entre a alteração do
comportamento emocional com a redução da expressão córtico-límbica da 5α-RI que,
por ser uma enzima limitante na rota de síntese de ALO, induz a redução da
concentração desse neuroesteroide em áreas do SNC relevantes para a regulação do
comportamento emocional (córtex frontal, hipocampo e amígdala basolateral; PIBIRI
et al., 2008; ASPESI e PINNA, 2019). A própria ALO, seus análogos ou agentes que
estimulam sua síntese (como a fluoxetina e outros ISRSs), foram mostrados como
efetivos para prevenir ou reverter as características fenotípicas associadas às
mudanças neuroquímicas do isolamento social, indicando a adequação deste modelo
como ensaio pré-clínico (PIBIRI et al., 2008; ASPESI e PINNA, 2019).
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Figura 3. Fenótipos comportamentais e neurobiológicos de modelos em roedores para
mimetizar o TEPT.

Um resumo das principais características neurobiológicas relacionadas ao fenótipo PTSD para cada
modelo animal. Os símbolos de mais (+) indicam fenótipos relatados para cada modelo de roedor de
PTSD, os símbolos de menos (-) indicam que os resultados no fenótipo específico ainda não são claros
ou os resultados variam entre os laboratórios. "Não relatado" indica que os fenótipos ainda não foram
investigados. Um dos objetivos do presente trabalho foi investigar influência do IS nos marcadores
inflamatórios plasmáticos e no SNC, respondendo as questões não relatasdas em destaque na tabela.
Amg: amígdala; SNC, sistema nervoso central; HPA, hipotálamo-hipófise-adrenal; CPF: córtex préfrontal; ISRS: inibidores seletivos da recaptação de serotonina. (Figura adaptada de ASPESI e PINNA
et al., 2019).

Ainda, camundongos em isolamento social apresentam resistência aos efeitos
sedativos e ansiolíticos de fármacos benzodiazepínicos pela deficiência de expressão
de subunidades do receptor GABAA na região córtico-frontal (NIN et al., 2011a),
mimetizando a condição clínica. As alterações no receptor de GABA A é uma
assinatura exclusiva nesses pacientes, o que diferencia o TEPT de outras desordens
mentais (PINNA e IZUMI, 2018), e torna a terapia com benzodiazepínicos ineficiente
no tratamento desses pacientes (BREMMER et al., 2000; GEUZE et al., 2008).
Apesar da conhecida relação entre inflamação e fisiopatologia do TEPT citadas
anteriormente, o papel potencial de componentes da imunidade inata e marcadores
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inflamatórios no diagnóstico, prevenção e tratamento da condição clínica de TEPT é
uma área ainda muito pouco explorada nesses modelos experimentais. Estudos
recentes de genômica funcional (transcriptoma e sequenciamento de RNA em larga
escala, RNAseq) conduzidos em células do sangue periférico humano revelaram que
parte dos genes e redes moleculares diferencialmente expressos ao longo do
desenvolvimento e decurso clínico do TEPT são relacionados a imunidade inata e vias
de inflamação (BREEN et al., 2015; MEHTA et al., 2018). Esses dados corroboram
com relatos da presença de marcadores inflamatórios (citocinas, por exemplo) a nível
sistêmico (plasma) e no SNC, que foram identificados em alguns modelos
experimentais animais de TEPT (ASPESI e PINNA, 2019; Figura 3). Curiosamente,
esses aspectos ainda não foram explorados no modelo do isolamento social e
que será foco de estudo no presente trabalho.

1.4 TEPT e saúde reprodutiva do homem
Embora o TEPT afete crianças, jovens e homens adultos em idade reprodutiva,
poucos estudos se concentraram na influência desse transtorno de ansiedade na
saúde reprodutiva e fertilidade masculina. Dados clínicos associam TEPT à efeitos
prejudiciais na função testicular, espermatogênese, contagem e qualidade de
espermatozóides e libido do homem (ABU-MUSA et al., 2007; OBORNA et al., 2010;
REN et al.,2010; VENTKATESH et al., 2011; AZENABOR et al., 2015; ELEZAJ et al.,
2015; DURAIRAJANAYAGAM, 2018). No entanto, os mecanismos pelos quais o
cenário inflamatório associado ao TEPT impactam a saúde reprodutiva masculina,
ainda é pouco conhecido. O isolamento social também induz prejuízo da performance
reprodutiva em roedores (COOKE et al., 2000), a qual tem sido associada com a
regulação negativa da concentração de ALO (PINNA et al., 2006; Uphouse et al.,
2014).
Mais de um terço dos homens inférteis com uma condição idiopática não são
diagnosticados de forma adequada; embora apenas em parte desses casos clínicos
possa ser atribuída à condições inflamatórias/infecciosas do trato reprodutivo
masculino, a maioria dos pacientes apresentam condições inflamatórias ou
subinflamatórias crônicas que geralmente são assintomáticas. Sabe-se que pacientes
inférteis possuem maior risco de exibir problemas de saúde quando comparados com
homens saudáveis, devido à doenças coexistentes que influenciam não apenas a
fertilidade do homem, mas também na saúde em geral e expectativa de vida. Em vista
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da crescente prevalência de TEPT na população em geral, estudos nessa temática
são fundamentais para esclarecer o quanto o TEPT pode ser o fator primário para
consequências negativas na saúde reprodutiva e fertilidade do homem. Esse
conhecimento é especialmente relevante para ser investigado no ambiente póstesticular, onde os espermatozoides amadurecem e adquirem a capacidade de
fertilizar o óvulo. No presente trabalho utilizamos o modelo experimental préclinico de TEPT, pelo isolamento social, para avançarmos na correlação entre
TEPT e comorbidade de saúde reprodutiva focando no epidídimo como
ferramenta de estudo no ambiente pós-testicular.

1.5 Epidídimo e seu papel na fertilidade masculina
Dentre os tecidos do trato reprodutor masculino alvo de alterações durante uma
condição de estresse, o epidídimo é relevante pois possui um papel crítico para a
maturação, transporte e proteção de espermatozoides contra patógenos e outras
injúrias metabólicas não-infecciosas, e para o transporte e estocagem desses
gametas anterior a ejaculação (ROBAIRE e HINTON, 2015; AVELLAR e HINTON,
2018).
Anatomicamente, o epidídimo está localizado no escroto, ao lado do testículo.
Consiste de um longo túbulo simples, altamente convoluto, que liga os dúctulos
eferentes ao ducto deferente. É formado por três compartimentos principais (epitélio,
lúmen e interstício) cujas características dos arranjos morfológicos permitem a divisão
do tecido epididimário em 4 regiões (segmento inicial, cabeça, corpo e cauda) que
anatomicamente são classificadas da região proximal a distal respectivamente
(ROBAIRE e HINTON, 2015; ZHOU et al., 2018; Figura 4).
Uma característica marcante do epidídimo é que cada uma das regiões
apresenta septos que delimitam sub-regiões teciduais que apresentam padrões
distintos de expressão gênica e atividade secretória e absortiva das células epiteliais;
isso gera microambientes luminais distintos que, gradativamente ao serem
transportados ao longo do tecido, interagem com os espermatozoides promovendo
sua maturação (ROBAIRE e HINTON, 2015; ZHOU et al., 2018; AVELLAR e HINTON,
2018).
O epitélio epididimário é do tipo pseudoestratificado sendo envolto por uma
camada de músculo liso e pelo interstício e apresenta diferentes tipos celulares cuja
abundância relativa e morfologia variam ao longo do tecido (REID e CLELAND, 1957).
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Os principais tipos celulares presentes no epitélio do epidídimo são: células principais
e células basais, presentes em todas as regiões epididimárias; células apicais e
células estreitas, restritas ao segmento inicial; células claras, presentes na cabeça,
corpo e cauda do epidídimo; e, células halo, que são células imunológicas
intraepiteliais (ROBAIRE et al., 2006; Figura 4A e B).

Figura 4. Estrutura regionalizada e distribuição esquemática dos principais tipos de
células no epidídimo do camundongo.

(A) O epidídimo do camundongo é geralmente dividido em quatro segmentos anatômicos únicos: o
segmento inicial, o caput, o corpo e a cauda. O segmento inicial é um túbulo frouxamente enrolado,
com diâmetro largo e baixa concentração de espermatozoides. As células epiteliais neste segmento
são alongadas e ciliadas. A cabeça é caracterizada por um diâmetro luminal estreito, enquanto o
diâmetro luminal e a concentração de espermatozoides aumentam distalmente dentro do corpo e cauda
do epidídimo. Diferentes tipos de células dentro desses segmentos são responsáveis pela criação de
um microambiente luminal especializado que promove a maturação e armazenamento dos
espermatozoides. (B) As células principais são mais abundantes ao longo de todo o comprimento do
epidídimo e são responsáveis pela biossíntese e secreção de proteínas nos segmentos epididimários
proximais. Além das células principais, as células claras são distribuídas esporadicamente por todo o
epitélio dos segmentos da cabeça, corpo e cauda e são as principais responsáveis pela absorção
seletiva dos componentes luminais e pela regulação do pH luminal. Um conjunto de tipos de células
adicionais foi descrito no epidídimo, incluindo células basais, células apicais, células halo, células
estreitas (encontradas apenas no segmento inicial e na zona intermediária) e células imunológicas.
Figura A e B adaptada de ZHOU et al., 2018. (C) Células imunológicas (fagócitos mononucleares) estão
localizadas nas regiões intertubulares (células dendríticas) e intersticiais (predominantemente
macrófagos). Figura C adaptada de DA SILVA e BARTON, 2016.

As células principais são as mais abundantes no epitélio epididimário,
representando de 65% a 80% da população total de células epiteliais desse tecido.
São responsáveis pela síntese, secreção e reabsorção de proteínas e transporte de
água, eletrólitos e outras moléculas de baixo peso molecular presentes no
compartimento luminal (ROBAIRE et al., 2006). A presença de junções apertadas
(tight junctions) na porção luminal das células principais forma a barreira hemato-
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epididimária, fundamental para a manutenção do microambiente luminal e proteção
do espermatozoide (MITAL et al., 2011). As células basais possuem funções diversas,
como proteção contra espécies reativas de oxigênio (HERMO, 1995), regulação da
secreção das células principais via liberação de fatores parácrinos (CHEUNG et al.,
2005) e acidificação luminal pela comunicação com células claras (SHUM et al., 2008,
2011). As células claras possuem atividade endocítica, removendo material
particulado, como por exemplo, fragmentos de espermatozoides e proteínas do lúmen
do epidídimo (HERMO et al., 1988). As células halo são linfócitos intra-epiteliais
(SERRE e ROBAIRE, 1999), com funções ainda não esclarecidas. Adicionalmente,
foram descritos redes de células mononucleares fagocíticas, dentre elas, células
dendríticas, localizadas na porção basal do epitélio epididimário, e macrófagos,
localizados no interstício epididimário. (DA SILVA et al., 2011; Figura 4C).
Dentre as células epididimárias acima descritas, no presente trabalho, focamos
em dois tipos celulares específicos, que incluem:
(1) fagócitos mononucleares: representados por macrófagos e células dendríticas e
participam de processos relacionados à tolerância imunogênica e defesa inata deste
tecido. Em camundongos, ambas as células apresentam positividade ao marcador de
fagócitos mononucleares F4/80, aqui utilizado; e (2) células epiteliais claras: por
apresentarem função de regular o pH do luminal, em situações de desequilíbrio
homeostático no epidídimo, mediado pela ação da VATPase, uma proteína vacuolar
liberadora de prótons de H+, que se localiza no polo apical dessas células (SHUM et
al., 2009; BRETON e BROWN, 2013). Por este motivo, a VATPase pode ser utilizada
como um marcador de células claras (PIETREMENT et al., 2006).
Uma variedade de proteínas/peptídeos relacionadas a imunidade inata são
expressos de forma abundante no epitélio e em outros tipos celulares no epidídimo
(HALL et al., 2007). Entre esses há genes que expressam diferentes receptores do
tipo Toll (incluindo TLR4 que responde a endotoxina LPS de bactérias Gramnegativas), proteínas antimicrobianas, entre elas as β-defensinas, e, ainda,
mediadores inflamatórios, todos com concentração basal sob modulação androgênica
nesse tecido (HALL et al., 2007; RODRIGUES et al., 2008; RIBEIRO et al., 2015a,
ROBAIRE e HINTON, 2015). A contribuição desses componentes para a fisiologia do
epidídimo e durante disfunções inflamatórias nesse tecido não é ainda bem conhecida.
Sabe-se que células imunológicas epididimárias, como os macrófagos e células
dendríticas, também possuem papel nesses eventos (DA SILVA et al. 2016; VOISIN
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et al. 2018; SILVA et al., 2018). A hipótese é de que essas células imunológicas estão
em direta associação com células não imunológicas epididimárias via comunicação
célula-célula, mantendo a homeostasia tecidual. Seus papéis específicos em
condições fisiopatológicas, no entanto, estão começando a emergir (AVELLAR et al.,
2019).
Os vários peptídeos relacionados a imunidade inata epididimária são, na
maioria, proteínas com papéis multifuncionais que vão desde a ação antimicrobiana,
imunomodulação, até a promoção de fertilidade masculina, entre outros efeitos (SILVA
et al, 2011; RIBEIRO et al. 2015). Esse também é o caso da β-defensina SPAG11C,
objeto de estudo em nosso laboratório. Essa β-defensina tem sido relatada com papel
na resposta inflamatória (RADHAKRISHNAN et al. 2009; FEI et al., 2012; DENADAISOUZA et al., 2017), fertilidade masculina (XU et al., 2010; SEMPLE e DORIN, 2012)
e, mais recentemente, morfogênese epididimária (RIBEIRO et al., 2015; 2017). Em
condições basais o epidídimo também expressa uma variedade de citocinas pró- e
anti-inflamatórias e seus respectivos receptores, com funções que ainda estão sendo
exploradas na literatura e pelo nosso grupo de pesquisa (SILVA et al., 2018; AVELLAR
et al., 2019). Uma das hipóteses é que certas citocinas determinam um ambiente
fisiológico que permite a função epididimária e maturação espermática que ocorre ao
longo desse tecido. Esta hipótese é reforçada pela presença abundante desses
mediadores, de origem testicular e epididimária, no fluido seminal de homens
saudáveis (POLITCH et al., 2007). Outra hipótese é de que as citocinas epididimárias
mantenham um estado de vigilância imunológica constante em condição controle para
responder prontamente a estímulos de infecção/inflamação e, ao mesmo tempo,
contribuir para o ambiente de tolerância imunológica seletiva necessária para a
integridade e maturação do espermatozoide em trânsito nesse tecido (VOISIN et al.,
2018). Assim, melhor entender a dinâmica de como esses efetores inflamatórios
atuam no epidídimo pode trazer um melhor entendimento dos seus papéis em
condições fisiopatológicas nesse tecido.

1.6 β-defensinas: componentes imunes inatos atuando na integração neuroimuno-epididimária
O foco deste trabalho também incluiu o avanço nos estudos a respeito da
correlação de componentes da imunidade inata com a condição de TEPT, utilizando
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o isolamento como modelo experimental. Dentre esses componentes da imunidade
inata focamos nas β-defensinas que, a seguir, serão detalhadas.
Os peptídeos antimicrobianos (AMPs) são moléculas pertencentes ao sistema
imune inato que fornecem resposta imediata frente aos patógenos (Wiesner e
Vilcinskas, 2010), e são vistos como candidatos promissores para o desenvolvimento
de novos antibióticos (GORDON et al., 2005; GUANÍ-GUERRA et al., 2010;
MAHLAPUU et al., 2016). Dentre os AMPs estão as β-defensinas, um grupo
evolutivamente conservado de peptídeos antimicrobianos e imunomoduladores
catiônicos que são expressos em todos os mamíferos, incluindo roedores e humanos
(SMET e CONTRERAS, 2005; TAYLOR, BARRAN e DORIN, 2007). As β-defensinas
são uma família de proteínas de baixo peso molecular (em geral 4-5 kDa), codificadas
por genes geralmente compostos por 2 exons, apresentando uma estrutura estável,
de uma alfa-hélice e três folhas β pregueadas, contendo seis cisteínas ligadas por três
pontes dissulfeto. Essas são características encontradas em β-defensinas tais como
DEFB1 e DEFB2.
Algumas β-defensinas, como as codificadas pelo gene SPAG11B humano
(sperm-associated antigen 11B; isoformas SPAG11C, SPAG11D e SPAG11E,
também chamada de BIN1B no camundongo) e a β-defensina 126 (DEFB126)
humana (ortóloga da DEFB22 de rato e camundongo), são exceções por serem
proteínas mais longas (13-15 kDa), derivadas de estruturas gênicas com mais de 2
exons, contendo aminoácidos adicionais na região N-terminal ou no C-terminal
quando comparadas às demais da família (RIBEIRO et al. 2012; Figura 5).
A sequência gênica e de aminoácidos da β-defensina SPAG11C humana é
bastante conservada entre as espécies, incluindo Macaca mulatta, Bos taurus, Mus
musculus e Ratus norvegicus (HAMIL et al., 2000; AVELLAR et al., 2004; AVELLAR
et al., 2007; HALL et al., 2007; RIBEIRO et al., 2012). Em camundongos, modelo
animal adotado no presente estudo, o gene Spag11b, que está localizado no
cromossomo 8 codifica transcritos que são traduzidos nas isoformas da SPAG11C
(YENUGU et al., 2006b; RIBEIRO et al., 2012); a organização gênica e a sequência
primária de aminoácidos que a compõe está apresentado na Figura 5.
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Figura 5. Representação da organização genômica e dos produtos proteicos do gene
SPAG11B.

(A) Representação da organização genômica e produto proteico do gene humano e (B) de
camundongos. O gene humano e de camundongos está localizado no cromossomo 8. E1 a E8
representam os exons e as linhas os introns do gene no humano. E1 a E3 representam os exons e as
linhas representam os introns no camundongo. Os resíduos de cisteína do domínio de β-defensina
estão destacados em amarelo. A posição dos aminoácidos e a massa molecular aproximada dos
diferentes produtos de processamento proteolítico são indicadas. As sequências de aminoácidos foram
extraídas do NCBI (National Center for Biotechnology Information): SPAG11C (Humano: NP_478110.1;
Camundongo: NP_694755.1). Ferreira et al., 2019; figura adaptada da dissertação de mestrado, dados
não publicados.

As β-defensinas são importantes participantes da resposta de defesa inata do
hospedeiro (BEISSWENGER e BALS, 2005; RIBEIRO et al., 2015; VALORE et al.,
1998). São encontradas em células epiteliais de diferentes tecidos periféricos,
neutrófilos, algumas populações de macrófagos e células de Paneth do intestino
delgado (HALL et al. 2007; RIBEIRO et al. 2012). No trato reprodutor masculino são
expressas de forma abundante, particularmente no testículo e epidídimo. Por serem
secretadas para o lúmen epididimário, são também encontradas na superfície dos
espermatozóides e no ejaculado de diferentes espécies, indicando seu papel potencial
na função espermática e fertilidade masculina (HALL et al., 2007; RIBEIRO et al.,
2012, 2015). As β-defensinas podem ainda participar do controle de uma infecção ou
resposta inflamatória a estímulos inflamatórios causados por diferentes estímulos
(RIBEIRO et al., 2012; 2015; DENADAI-SOUZA et al., 2017; AVELLAR et al., 2019).
Em camundongos, a deleção parcial no cromossomo 8 de um cluster contendo nove
genes de β-defensinas, incluindo o da Spag11c, levou a um prejuízo da função
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espermática e um quadro de infertilidade, indicando o papel in vivo e a importância
das β-defensinas na fertilidade do macho (ZHOU et al., 2013). Nosso grupo de
pesquisa ainda mostrou que, no epidídimo de ratos, a β-defensina SPAG11C está
presente predominantemente em células mesenquimais do ducto de Wolff, o precursor
embrionário do epidídimo, mudando para uma expressão mais confinada às células
epiteliais epididimárias após o nascimento até a idade adulta, ampliando a visão de
funções diferenciais desta β-defensina durante o período pré- e pós-natal no trato
reprodutivo masculino (RIBEIRO et al. 2015a; 2015b; AVELLAR et al, 2019). Embora
sejam consideradas proteínas multifuncionais, o exato mecanismo de ação pelo qual
atuam e impacto na função epididimária ainda é um tópico a ser investigado.
β-defensinas atuam na defesa inata em vários tecidos periféricos (Hall et
al., 2007, Ribeiro et al., 2012, 2015), contudo, os relatos de β-defensinas no
sistema nervoso central são mais raros. As descobertas sobre a detecção dos
transcritos de Defb1 e Defb2 no cérebro de ratos (cérebro total) e humanos adultos
(plexo coroide e cerebrlo) foram relatadas anteriormente (NAKAYAMA et al., 1999;
FROY et al., 2005). As β-defensinas têm o potencial de atuar como ativadores e
moduladores da imunidade em astrócitos e micróglias. Ambos os tipos celulares
expressam hBD-1 e hBD-2 in vitro (HAO et al., 2001 ; HARDER et al., 2000;
MATHEWS et al., 1999; ZHAO et al., 1996). Mais recentemente, foi relatada a
expressão gênica e a localização da hBD-1 nas células ependimárias e plexo coroide,
e em neurônios e astrócitos do hipocampo no cérebro humano (WILLIAMS et al.,
2013). O padrão detalhado de distribuição no SNC, as funções neurofisiológicas e
seus efeitos potenciais na modulação neuroinflamatória ainda não foram relatados.
Por isso, neste estudo, investigamos a expressão e distribuição da β-defensina
SPAG11C no sistema nervoso central em condições controle e após o estresse
prolongado causado pelo modelo de IS e diferentes estímulos inflamatórios, incluindo
o tratamento com LPS e castração.

1.7 Justicativa da hipótese do trabalho
Com base no exposto até aqui, hipotetizamos que a desregulação imunológica
e consequente neuroinflamação característica do TEPT envolva a participação da βdefensina SPAG11C no SNC. Também hipotetizamos que a inflamação sistêmica que
se segue na condição de TEPT tenha como comorbidade consequências no trato
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reprodutor e fertilidade masculina. Assim, a inflamação sistêmica, crônica, que
acompanha esta condição de estresse poderia ser um potencial fator de impacto sobre
a fertilidade masculina. Para esses estudos utilizamos o modelo de isolamento social
em camundongos para avaliar as consequências desse estresse crônico em
componentes celulares e moleculares da imunidade inata (β-defensinas e mediadores
inflamatórios) no SNC, plasma, epidídimo e parâmetros espermáticos.
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6 CONCLUSÃO
Compreender as bases neurobiológicas do TEPT é fundamental para
diagnosticar com precisão essa neuropatologia e oferecer opções de tratamento
apropriadas aos pacientes. Os mecanismos pelos quais componentes da imunidade
inata, incluindo a β-defensina SPAG11C, atuam no sistema nervoso central e no
epidídimo podem contribuir para o entendimento da função dessas proteínas no TEPT
e, também, nas repercussões dessa condição inflamatória instalada pelo estresse
crônico sobre a fertilidade masculina. Nessa perspectiva nosso trabalho é inovador
pois tem a chance de correlacionar, na vigência do estado inflamatório causado pelo
modelo de IS aqui usado, o impacto dessa condição no trato reprodutor masculino,
mais especificamente o epidídimo, no qual o acometimento inflamatório (epididimite)
também gerou prejuízos em parâmetros espermáticos quantitativos e qualitativos. A
integração dos resultados obtidos neste trabalho está esquematizada no resumo
gráfico na Figura 32.
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Figura 6. Resumo gráfico dos resultados e conclusões do presente trabalho.

Painel superior: alterações celulares observadas no SNC. Painel central: alterações observadas na
concentração plasmática de citocinas pró-inflamatórias. Painel inferior: representação esquemática
das alterações celulares no epidídimo e impacto do IS sobre os espermatozoides. Modelo proposto
para integrar os eventos da participação de β-defensinas e outros componentes da imunidade inata
(células e citocinas inflamatórias) no contexto do transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) com
base nos dados do presente trabalho utilizando o modelo pré-clínico do isolamento social (IS) que
mimetizar, em camundongos, a condição clínica do TEPT.
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