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Abstract 

Overweight and obesity are a worldwide pandemic affecting billions of people. These 

conditions have been associated with a chronic low-grade inflammatory state that is 

recognized as a risk factor for a range of somatic diseases as well as neurodevelopmental 

disorders, anxiety disorders, trauma- and stressor-related disorders, and affective disorders. 

HFD intake is one of the reasons for changes in the microbiome, and increasing evidence 

points to appropriate diversity in the gut as essential for normal physiologic functioning of 

organs and the brain. An altered gut might emerge for a variety of reasons, including diet 

style. We previously reported that the ingestion of a high-fat diet (HFD; 45% fat kcal/g) for 

nine weeks was capable of inducing obesity in rats in association with increased reactivity to 

stress and increased anxiety-related defensive behavior. In this study, we conducted a nine-

week diet protocol to induce obesity in rats, followed by investigation of anxiety-related 

defensive behavioral responses using the elevated T-maze (ETM), the elevated Plus-maze 

(EPM), light-dark chamber (LD) and open-field (OF). Numbers of FOS-immunoreactive cells 

after exposure of rats to the avoidance or escape task of the ETM, neuroinflammatory 

cytokine and mRNA expression in hypothalamic and amygdaloid nuclei, in situ hybridization 

of thp2 and slc6a4 genes in the dorsal raphe nucleus (DR) and subdivisions, stress-induced 

cutaneous thermoregulatory responses and microbiome characterization of alpha, beta and 

taxonomic measures. Here we demonstrated that nine weeks of HFD intake induced obesity, 

in association with increased abdominal fat pad weight, increased anxiety-related defensive 

behavioral responses, increased proinflammatory proteins in hypothalamic and amygdaloid 

nuclei, altered mRNA expression of anti-inflammatory in the hypothalamus, increased mRNA 

expression of tph2 and slc6a4 in a range of dorsal raphe and median raphe subdivision, and 

altered bacterial communities in the gut. In addition, HFD exposure altered the reactivity of 

brain structures involved in control of neuroendocrine, autonomic, and behavioral responses 

to aversive stimuli, including the basolateral amygdala (BLA) and dorsomedial (DMH), 

paraventricular (PVN) and ventromedial (VMH) hypothalamic nuclei. These data are 

consistent with the hypothesis that HFD induces neuroinflammation, alters excitability of 

brain nuclei controlling neuroendocrine, autonomic, and behavioral responses to stressful 

stimuli, enhances stress reactivity and anxiety-like defensive behavioral responses and altered 

the microbiome composition.  
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Resumo 

O sobrepeso e a obesidade são uma pandemia mundial que afeta bilhões de pessoas. 

Essas condições têm sido associadas a um estado inflamatório crônico de baixo grau, 

reconhecido enquanto fator de risco para o desenvolvimento de uma variedade de doenças 

somáticas, bem como transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos de ansiedade, 

transtornos relacionados a eventos traumáticos estressores e transtornos afetivos. A ingestão 

de DH é uma das razões para mudanças na comunidade microbiana intestinal, e evidências 

recentes apontam que estas comunidades são fortemente relacionadas à homeostase de 

diversos órgãos e do SNC. Alterações da microbiota podem ocorrer por uma variedade de 

razões, dentre eles o tipo de composição química dos alimentos. Nosso grupo relatou 

anteriormente que a ingestão de uma dieta rica em gordura (DH; 45% de gordura kcal/g) por 9 

semanas foi capaz de induzir obesidade em ratos, em paralelo ao aumento da reatividade ao 

estresse e aumento do comportamento defensivo relacionado à ansiedade. Neste estudo, 

induzimos ratos à obesidade e investigamos alterações das respostas comportamentais 

defensivas relacionadas à ansiedade por meio do labirinto em T-elevado (LTE), labirinto em 

Cruz-elevado (LCE), caixa claro/escuro (CE) e campo aberto (CA). A imunoreatividade-FOS 

após exposição ao teste comportamental no LTE foi quantificado para esquiva e fuga. 

Analisamos a produção de citocinas proinflamatórias e expressão gênica em núcleos 

encefálicos (i.e., hipotálamo e amigdala). Avaliamos a expressão gênica de tph2 e slc6a4 no 

núcleo dorsal da rafe (DR) e subdivisões adjacentes. Investigamos as respostas 

termorregulatória da região interscapular e da cauda, durante o estresse e recuperação. Foi 

feito a caracterização das comunidades microbianas em relação às métricas alfa, beta e 

taxonômica dos grupos controle e obesos. Demonstramos que nove semanas de ingestão de 

DH induzem obesidade, em associação à hipertrofia do tecido adiposo abdominal, promove 

resposta comportamental defensiva do tipo ansiedade, aumenta a produção de proteínas pró-

inflamatórias em núcleos hipotalâmicos e amigdaloides, altera a expressão gênica do IL-4 e 

seu receptor no hipotálamo, aumenta a expressão gênica de tph2 e slc6a4 em diferentes 

subdivisões da DR e da porção mediana da rafe, e impacta de forma estrutural as 

comunidades microbianas intestinal. A obesidade alterou a reatividade das estruturas cerebrais 

envolvidas no controle de respostas neuroendócrinas, autonômicas e comportamentais, isto é, 

aumento de células imunorreativas-FOS nos núcleos hipotalâmicos ventricular (PVN), 

dorsomedial (DMH), ventromedial (VMH) e basolateral da amígdala (BLA). Os resultados 

obtidos sugerem que a DH induz neuroinflamação, produz excitabilidade nos núcleo 

encefálicos envolvidos nas respostas neuroendócrinas, autonômicas e comportamentais, e 

modificam a composição da microbiota intestinal.  



1 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

1.1 – Obesidade e Dieta Hiperlipídica 

 A obesidade foi reconhecida enquanto doença em 1948, pela Organização Mundial da 

Saúde (WHO, 2018), e desde então a prevalência do sobrepeso e obesidade cresce de forma 

exponencial em diversos países. Estudos apontam que a obesidade seja além de uma 

epidemia, um grave problema de saúde pública, sendo uma das principais causas no aumento 

de morbidade e mortalidade da população (Mitchell et al., 2011). Em 2010, o excesso de peso 

e a obesidade causaram cerca de 3,4 milhões de mortes e uma redução de 4% da estimativa de 

vida da população mundial (Arroyo-Johnson and Mincey, 2016; Park et al., 2014). Estudos 

prospectivos, indicam que aproximadamente 2,3 bilhões de pessoas poderão apresentar 

sobrepeso e 700 milhões desenvolverão obesidade (Park et al., 2014). No Brasil, em 2013, 

dados do Ministério da Saúde revelam que 51,0 % da população está acima do peso e destes 

17,5% são obesos (Malta et al., 2014). 

 A obesidade possui etiologia multifatorial, e seu desenvolvimento depende de fatores 

históricos, ecológicos, políticos, socieconômicos, psicssociais, biológicos, culturais e 

ambientais (Wanderley and Ferreira, 2010). Além disso, a obesidade possui correlação com as 

mudanças do perfil epidemiológico e nutricional da população, e essa mudanção alteram o 

padrão de morbidade e mortalidade, com consequente alteração no perfil etário (i.e., transição 

demográfica), perfil de consumo e estilo de vida (i.e., transição nutricional) (Freitas and 

Moraes, 2016; Pereira-Lancha et al., 2012). 

O consumo de dietas densas em conteúdo calórico, estilo de vida sedentário e má 

nutrição explicam em parte, o aumento de massa gorda, caracterizada pela hipertrofia e 

hiperplasia dos adipócitos, e consequente desenvolvimento da obesidade e sobrepeso na 

população (Velloso, 2009). Em humanos, estudos apontam que exista uma relação direta entre 

a quantidade de energia ingerida provenientes de dietas densamente calóricas, e o aumento do 

peso corporal (Lissner et al., 1987; Lissner et al., 2008; Lissner and Heitmann, 1995). Dietas 

densamente calóricas possuem a característica de serem ricas em conteúdo glicêmico e ácidos 

graxos, e em contrapartida, menor conteúdo de micronutrientes e fibras e alterações da relação 

sódio-potássio e ácido-base (Hu et al., 2018; Nillni, 2018; Qasim et al., 2018). 

O sobrepeso e a obesidade estão associados ao desenvolvimento de uma série de 

condições prejudiciais à saúde, tais como dislipidemia aterogênica, aumento da pressão 

arterial, estados pró-trombóticos e pró-inflamatórios, depressão, transtornos de ansiedade, 

dentre outras condições negativas ao organismo (Esler et al., 2006; Grundy, 2016; Lutz and 

Woods, 2012; Pedersen et al., 2015), que em associação podem ser definidas como síndrome 
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metabólica (MetS) (Grundy, 2016). Neste sentido,  há uma associação entre a obesidade, e a 

síndrome metabólica, no desenvolvimento de distúrbios do neurodesenvolvimento e 

aumentado risco de desenvolver transtornos neuropsiquiátricos, tais como a ansiedade e 

transtornos afetivos (Glendining et al., 2018). Outros estudos demonstram ainda que fatores 

que incluem idade, genética, e dieta podem influenciar a composição microbiana, e neste 

sentido a dieta é a rota mais simples para intervenções da relação mutualística do hospedeiro e 

da microbiota (Wu et al., 2011). 

Em modelos animais, a utilização de diferentes protocolos nutricionais, incluindo dieta 

hiperlipídica, são amplamente utilizados para mimetizar os efeitos da obesidade em diferentes 

parâmetros fisiológicos, endócrinos, comportamentais, microbianos, dentre outros (Pereira-

Lancha et al., 2012). As dietas hiperlipídicas começaram a ser utilizadas em modelos animais 

a partir da década de 40, onde uma mistura semilíquida rica em lipídios, com 

aproximadamente 70% kcal/g, era oferecidas com o intuído de induzir a obesidade nos 

animais (Samuels et al., 1948). No entanto, DH contento aproximadamente 30% kcal/g são 

capazes de induzir a obesidade. As DH possuem uma composição lipídica comumente 

utilizadas apresenta como padrão composição entre 30% e 60% do total de calorias, 

apresentando diferentes concentrações de ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poli-

insaturados, geralmente oriundos de ingredientes como: manteiga, banha de porco, óleo de 

milho, soja, azeite, amendoim, manteiga de cacau e óleo de peixe (Hariri and Thibault, 2010). 

Em estudo prévio realizado por nosso grupo de pesquisa, Abreu e cols., demonstrou que a 

ração hiperlipídica produzida com 45% de calorias totais proveniente de fonte lipídica (i.e., 

banha de porco e óleo de soja), foi capaz em induzir a obesidade em ratos, por promover o 

aumento no ganho de peso final, maior índice de adiposidade (IA), e aumento do peso dos 

tecidos gordurosos abdominais viscerais – epididimal, retroperitoneal e inguinal (Abreu et al., 

2014). Estes foram reproduzidos em estudo posterior realizado por nosso grupo de pesquisa 

(de Noronha et al., 2017). 

Alguns autores propuseram que a composição dos ácidos graxos presentes na dieta 

podem desempenhar diferentes funções frente a regulação do peso corporal, no volume e no 

número de células do tecido adiposo, afetando diretamente o desenvolvimento e a nocividade 

da obesidade. As diferenças estruturais destes ácidos graxos – comprimento da cadeia 

carbônica, grau de insaturação e a localização das duplas ligações – parecem afetar o 

metabolismo relacionados à oxidação e a sua taxa de deposição (Moussavi et al., 2008; Rosini 

et al., 2012). Estudos realizados em humanos e em animais demonstraram que os ácidos 

graxos saturados estão mais fortemente relacionados ao desenvolvimento da obesidade, por 

promover aumento significativo do tecido adiposo em um menor período de tempo (DeLany 
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et al., 2000; Kien et al., 2005). Animais alimentados com DH ricas neste tipo de gordura 

apresentaram uma maior concentração de células adiposas hipertróficas (que são precursoras 

da hiperplasia deste tecido), demonstrando assim que este tipo de gordura é capaz de gerar 

uma obesidade mais severa e nociva (Storlien et al., 2001). A capacidade inerente aos ácidos 

graxos saturados de se acumularem com maior facilidade, faz com que eles sejam pobremente 

mobilizados com finalidade de gerar energia, permanecendo acilado na forma de 

triacilgliceróis, facilitando seu armazenado nos adipócitos (Hariri and Thibault, 2010). Em 

contrapartida, os ácidos graxos poli-insaturados (PUFA) e monoinsaturados (MUFA) são 

mais rapidamente utilizados na geração de energia e consequentemente menos utilizados 

como estoque nos adipócitos (Hariri and Thibault, 2010). Neste sentido, o conteúdo 

energético efetivo de uma dieta é maior quando em sua formulação existe uma grande 

porcentagem de ácidos graxos saturados (AGS), por estes apresentarem uma menor taxa de 

oxidação associada ao tamanho de sua cadeia carbônica, além disso, estes AGS, ao contrário 

dos ácidos graxos insaturados (PUFA e MUFA), também diminuem a termogênese e não são 

capazes de suprimir a expressão da transcrição de genes lipogênicos (Hariri and Thibault, 

2010; Moussavi et al., 2008). 

 Diante do exposto, o consumo de dietas ricas em lipídios representa um importante 

fator ambiental predisponente ao desenvolvimento da obesidade e sobrepeso, que por sua vez, 

favorece a reatividade de diferentes processos inflamatórios e endócrinos, impactando os 

sistemas fisiológicos corporais, que podem ser mimetizados com o uso de modelos animais 

induzidos à obesidade por meio da DH.  

 

1.2 – Inflamação, neuroinflamação e imunoreatividade neuronal 

 A obesidade e o sobrepeso estão longe de serem limitados à uma condição de 

hipertrofia e hiperplasia do tecido adiposo, com consequente aumento do peso corporal. 

Como já descrito, esta patologia vem sendo associada ao desenvolvimento de alterações 

metabólicas, fisiológicas, endócrinas, comportamentais e do funcionamento homeostático dos 

mais variados sistemas corporais, em parte por interação de fatores ambientais, em parte por 

fatores epigenéticos, em parte por modulação das respostas imunológicas, dentro outros. É 

interessante destacar que a obesidade produz um processo inflamatório crônico de baixo grau 

estéril, não sendo relacionado à processos infecciosos, capaz de induzir o aumento da 

produção de citocinas inflamatórias, por meio das respostas endócrinas do tecido adiposo, 

resultando em uma atividade aumentada do sistema imune periférico (Guillemot-Legris and 

Muccioli, 2017; Lumeng and Saltiel, 2011). Nota-se que no processo inflamatório agudo 

existe uma divisão geral em duas fases distintas, na primeira, ocorre o processo de adaptação 
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vascular, caracterizada pelo aumento do fluxo sanguíneo para a região afetada e aumento da 

permeabilidade local (i.e., vasodilatação), enquanto na segunda fase, inicia-se o intenso 

processo de recrutamento celular imune de monócitos e macrófagos (Cinti, 2018; Gilroy and 

De Maeyer, 2015).  

A homeostase precisamente controlada e coordenada da resposta inflamatoria imune 

tem por objetivo atingir o equilibrio entre a produção de citocinas anti- e pro-inflamatórias, 

quimiocinas, enzimas e outros fatores, sendo todo o processo de resposta aguda tempo-

dependente visando a contenção da infecção. No entando, a ativação da resposta imune de 

forma prolongada, execessiva, inapropriada e sustentada (i.e., cronificação da resposta), leva a 

severas consequencias patofisiológicas, e neste sentido, a obesidade se apresenta como 

importante fator da respota inflamatória (Gilroy and De Maeyer, 2015; Guillemot-Legris and 

Muccioli, 2017). Na obesidade, acredita-se que esse processo ocorre principalmente porque o 

tecido adiposo não apenas serve como depósito gorduroso, mas sim como um sítio secretor de 

substâncias com funcionalidade biológica. Este tecido é responsável pela liberação de 

hormônios e citocinas, entre eles: leptina, adiponectina, resistina, interleucina (IL) 6, IL-1β, 

fator de necrose tumoral (TNF), e outros (Macdougall et al., 2018; Torres et al., 2018). 

Além disso, na  obesidade, o tecido adiposo é capaz de aumentar significativamente a 

produção dessas substâncias, por células adiposas e por células não-adiposas, promovendo 

uma resposta imune sustentada (Asghar and Sheikh, 2017). As primeiras células imunes 

estudadas no tecido adiposos foram os macrófagos, que compõem cerca de 5% de todas as 

células imunes deste tipo de tecido em roedores com peso corporal normal, sendo este tipo de 

células até 10 vezes mais abundantes em roedores induzidos à obesidade, em paralelo ao 

aumento do peso corporal (Asghar and Sheikh, 2017). Um dado a ser observado, é o aumento 

da infiltração de macrófagos após apenas uma semana de consumo da dieta hiperlipídica, 

indicando que a resposta imune inicia-se antes mesmo do estabelecimento da obesidade 

(Harman-Boehm et al., 2007; Waise et al., 2015). Entendemos que a inflamação crônica de 

baixo grau associada à obesidade e consumo de dietas densamente calóricas ainda representa 

um complexo paradigma a ser explorado.  

 No contexto da obesidade, é importante destacar o papel do sistema nervoso central 

(SNC) no controle da homeostase energética (Schwartz and Porte, Jr., 2005). O encéfalo 

processa sinalizações aferentes dos tecidos e órgãos, provenientes entre outros do tecido 

adiposo, e organiza respostas de liberação de hormônios na circulação, na tentativa de 

controlar o balanço energético e absorção de nutrientes (i.e., ácidos graxos livres e glicose), 

pelas células e órgãos (Schwartz and Porte, Jr., 2005). Uma hipótese sistêmica sobre a 

regulação do SNC, em condições de sobrepeso e obesidade, tem relação aos amplos estoques 
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de gordura dos adipócitos, e a disponibilidade de nutrientes, quem inibem o consumo de 

energia (ingestão alimentar) e da produção endógena e glicose. Simultaneamente, ocorre 

aumento do gasto de energia através da mobilização das reservas de gordura (Schwartz and 

Porte, Jr., 2005). Em condições não patológicas, o encéfalo tem a capacidade de detectar o 

teor de energia disponível e a disponibilidade de nutrientes circulantes, e sistematicamente o 

organismo armazena o excesso de energia (i.e., hiperplasia do tecido adiposo) e inicia um 

processo de resistência à absorção aos nutrientes, como por exemplo à glicose (Schwartz and 

Porte, Jr., 2005).  

 Em relação ao processo de obesidade, o hipotálamo naturalmente atrai atenção, por 

estar envolvido na regulação do peso corporal e no balanço energético corporal (Schwartz and 

Porte, Jr., 2005; Thaler et al., 2013), e a relação entre inflamação hipotalâmica e obesidade 

vem sendo extensivamente revisada. A neuroinflamação parece ser um processo abrangente 

que afeta diferentes núcleos encefálicos, tais como amígdala, hipocampo, córtex, dentre 

outros (Guillemot-Legris and Muccioli, 2017). Este processo neuroinflamatório afeta diversos 

núcleos encefálicos, incluindo centros envolvidos nos processamentos de recompensa, e 

parecem ter em comum a ativação microglial, que tem participação na remodelação sináptica, 

neurodegeneração e alteração cognitiva (Carson et al., 2006; Miller and Spencer, 2014). 

Diversas condições patológicas que afetam o SNC, são relacionadas à uma alteração da 

excitabilidade neuronal, e o consumo de DH, potencialmente pode impactar o balanço do 

ciclo glutamato-glutamina (de Yebra et al., 2006; Moser and Pike, 2017; Ortinski et al., 2010; 

Suma et al., 2008), estresse oxidativo (Alzoubi et al., 2018), neurotransmissão sináptica, e 

reatividade neuronal (Alzoubi et al., 2018; Xin et al., 2017).  

Apesar de indicativos sobre o provável papel da DH levando à reatividade neuronal, e 

susceptibilidade às respostas de estresse exacerbadas, a relação entre obesidade, reatividade 

neuronal e estresse ainda apresentam diversas lacunas. O estresse é bem descrito como um 

fator de risco para o desenvolvimento de diferentes psicopatologias, no entanto a definição da 

atividade neuronal frente ao estresse e a capacidade de resiliência dos animais obesos não 

estão completamente elucidadas. O estresse atua de forma importante no desenvolvimento de 

transtornos emocionais, e incorpora uma variedade de respostas fisiológicas, psicológicas e 

comportamentais (Cohen et al., 2017). A reatividade neuronal comumente tem relação à 

mecanismos de sobrevivência, proativos de luta ou fuga, ou reativos de esquiva, visando 

superar a ameaça ou estressor (Stead et al., 2006). As respostas comportamentais, bem como a 

resiliência frente ao estresse induzido, parecem ter um papel determinante no 

desenvolvimento de psicopatologias. Neste sentido, muito ainda precisa ser elucidado, em 
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relação aos fatores neuronais e moleculares desencadeadores de patologias associadas às 

alterações defensivas comportamentais (Cohen et al., 2017).  

Estudos utilizam como ferramenta de investigação do recrutamento neuronal em 

núcleos encefálicos específicos, que respondem a estímulos estressores, a proteína FOS, 

produto do gene cFos, um proto-oncogene pertencente à família de fatores de transcrição 

induzíveis, conhecidos como “immeadiate early gene” na marcação indireta da atividade 

neuronal. Neste sentido a ativação transiente de células imunorreativas-FOS, pode ser 

observada em núcleos encefálicos, favorecendo assim o entendimento da circuitaria 

participante de respostas e estímulos ao medo, estresse, comportamento defensivos e 

ansiedade (Hoffman et al., 1993a; Hoffman et al., 1993b).  

Diante do exposto, o consumo de dietas ricas em lipídios representa uma importante 

causa da inflamação crônica de baixo grau, com conseguinte efeito neuroinflamatório em 

diversos núcleos encefálicos e possível desregulação e reatividade neuronal, principalmente 

em situações estressoras, impactando a responsividade de animais induzidos à obesidade por 

meio da DH. Neste sentido pretendemos investigar o papel da dieta nestes processos citados 

acima. 

 

1.3 – Neurotransmissão serotoninérgica   

 As respostas comportamentais podem ser moduladas por uma série de 

neurotransmissores e neuropeptídios, que interagem dentre outros, com o eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal (HPA) e o sistema nervoso sistêmico (SNS). A serotonina, uma monoamina 

biogênica (5-hydroxy-tryptamine, 5-HT), está envolvida em várias funções centrais, e 

participa de forma intensa na organização das respostas de estresse. As seguintes noções deste 

envolvimento são: 1) terminais neuronais de 5-HT no núcleo medial da rafe mandam 

projeções aos núcleos paraventricular do hipotálamo, e outros núcleo envolvidos nas respostas 

de estresse (Yamakawa and Antle, 2010); 2) 5-HT regula a expressão e regulação de 

corticotropina, e contribuem para a programação da plasticidade do eixo HPA às respostas de 

estresse (Boisvert et al., 2011); 3) hormônios do estresse (e.g., CRH and glicocorticoides), em 

contrapartida modulam a síntese e a liberação de 5-HT no mesencéfalo (Lowry, 2002); 4) 

disfunções do 5-HT, assim como anormalidade do eixo HPA, são observadas como 

consequências de inúmeros transtornos de estresse, como depressão e ansiedade (Dinan, 1996; 

Lowry, 2002). É importante destacar que as interações entre 5-HT e estresse são conflitantes 

em seus resultados, possivelmente pela complexidade dos sistemas receptores, e efeitos sítio-

específicos das sub-regiões encefálicas.  
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 O núcleo dorsal da rafe (DR), e o núcleo medial da rafe (MnR), bem como grupos de 

células adjacentes (i.e., grupo de células serotoninérgicas [B9] e formação 

pontomesencefálica [PMRF]), representam a principal fonte de serotonina no encéfalo, e neste 

sentido, estão envolvidos, e são alvos terapêuticos para uma série de transtornos mentais, 

incluindo depressão, ansiedade, comportamentos defensivos e outros (Lowry, 2002). A 

ativação dos neurônios da DR é precisamente controlada, fasicamente e tonicamente, por 

projeções excitatórias glutamatérgicas e inibitórias GABAérgicas, dentre outros (Soiza-Reilly 

and Commons, 2014). Porém, às alterações da neurotransmissão serotoninérgica e 

patofisiologias são derivados de uma complexa organização da circuitaria mediada pela DR, 

que requerem cautela quanto sua interpretação e envolvimento nos transtornos 

comportamentais. 

 Interessantemente, estudos já descreveram a complexidade deste núcleo, e apontam 

que essa não é uma estrutura homogênea, mas um agregado de subpopulações e neurônios 

serotoninérgicos, e não serotoninérgicos, que apresentam funções morfológicas e funcionais 

distintas (Hale and Lowry, 2011; Lowry, 2002). Além das diferenças estruturais desses 

núcleos, estudos imuno-histoquímicos de co-localização demonstraram que diferentes 

subpopulações de neurônios serotoninérgicos, expressam diferentes neurotransmissores, 

neuropeptídios, e outras proteínas (Commons et al., 2003). A DR, envia projeções para o 

núcleo amigdaloide, uma estrutura prosencefálica relacionada ao estresse, e tonicamente 

participa dos sistema de controle central autonômico (Petrov et al., 1994).  

Outro estudo, utilizando a expressão da proteína Fos nos neurônios da DR, em ratos 

sujeitos à choque inescapáveis nas pastas, mostram a ativação neuronal de triptofano 

hidroxilase imunorreativos apenas na porção média e caudal da DR (Grahn et al., 1999). Por 

outro lado, o teste de nado forçado, em ratos, mostrou que esse contato com a água evoca 

comportamentos similares à fuga, e promove aumento da expressão de Fos na sub-região 

lateral da DR, ou asas laterais, que são predominantemente GABAérgicos (Roche et al., 

2003). É interessante apontar ainda que em relação a performance comportamental, ratos 

submetidos ao braço fechado do labirinto em T-elevado, performando esquiva inibitória, 

apresentaram aumento da expressão da proteína Fos em células localizadas na parte caudal da 

DR, envolvida nas respostas e estímulos ansiogênicos, enquanto a exposição ao braço aberto, 

performando fuga, gerou aumento da proteína Fos na asa lateral da DR, indicando que células 

serotoninérgicas não são recrutadas durante a fuga (Spiacci, Jr. et al., 2012).  

 O sistema serotoninérgico é regulado por meio de genes limitantes da produção de 

serotonina no encéfalo, triptofano-hidroxilase 2 (tph2) (Vasudeva et al., 2011), e pelo 

transportador de serotonina (slc6a4), responsável por reabsorver 5-HT da fenda sináptica nos 
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neurônios pré-sinápticos (Voineagu and Yoo, 2013). Estudos apontam que a obesidade e o 

consumo de DH podem alterar a expressão desses genes, remodelando o controle neuronal de 

serotonina, e respostas defensivas e comportamentais (Bethea et al., 2015; Hernandez et al., 

2012).  

Diante do exposto, e entendendo que o consumo de dietas ricas em lipídios representa 

uma importante causa da inflamação crônica de baixo grau, com conseguinte efeito 

neuroinflamatório em diversos núcleos encefálicos e possível desregulação e reatividade 

neuronal, principalmente em situações estressoras, faz-se necessário investigar se a dieta 

hiperlipídica durante 9 semanas foi capaz de impactar o sistema serotoninérgico, contribuindo 

para alterações comportamentais defensivas relacionadas à ansiedade. 

 

1.4 – Microbiota intestinal  

 Recentemente, a importância de microrganismos comensais que colonizam vários 

habitats corporais tem sido alvo de grande interesse. Em particular, o ecossistema microbial 

intestinal emergiu como importante regulador da saúde do hospedeiro, e no desenvolvimento 

de doenças crônicas tais como síndrome do intestino irritável, alergias e obesidade (Daniel et 

al., 2014; Delzenne and Cani, 2011). Entre 10 e 100 trilhões de microrganismos estão 

presentes no intestino adulto humano, e > 90% desses possuem correspondência aos 

microrganismos que colonizam o intestino de roedores, em relação a classificação taxonômica 

do nível filo (Ley et al., 2005; Sonnenburg et al., 2005). É interessante notar os benefícios da 

microbiota, já que esses microrganismos são capazes de se adaptar ao ambiente, 

metabolizando polissacarídeos, de fontes da qual o hospedeiro não seria capaz de extrair 

qualquer nutriente. Neste sentido, estudos que utilizam animais germ-free, mostram que a 

extração de energia, armazenamento em adipócitos e fermentação de fibras dietéticas, envolve 

a regulação microbial, e a supressão dessa colonização, reduz os níveis de lipase lipoproteica 

(LPS), aumentando o deposito de triacilgliceróis no fígado (Ley et al., 2005). Apesar da 

principal cauda da obesidade ser decorrente do baixo debito calórico, em relação a ingestão 

calórica, diferenças na ecologia microbiana intestinal podem ser um importante fator que 

impacta a homeostase energética, i.e., a predisposição à obesidade pode ter relação ao tipo de 

comunidade microbiana, que promove uma extração/armazenamento eficiente da energia de 

uma dada dieta, comparada com comunidades microbianas em não-obesos. Nós coexistimos 

com nossa microbiota em uma relação mutualística, porém este processo pode ser impactado 

pelo ambiente, e se tornar patológico, como no caso da obesidade e inflamação intestinal (Wu 

et al., 2011).  
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 Evidências mostram que a interação entre hospedeiro e microbioma, ocorre 

virtualmente em diferentes níveis de complexidade, desde da comunicação célula-célula com 

extensiva sinalização sistêmica, até os diferentes sistemas orgânicos, incluindo o sistema 

nervoso central (SNC) (Stilling et al., 2014). Neste sentido, estudos estabeleceram que a 

composição microbial afeta centralmente sistemas envolvidos no comportamento por meio de 

uma comunicação conhecida como eixo intestino-cérebro, com possível papel na patogênese 

de transtornos tais como depressão, ansiedade e outros acompanhados de alterações 

gastrointestinais (Desbonnet et al., 2010). Em ambos, humanos e roedores, foi demonstrado 

que o consumo de DH, ou o excesso de ingestão calórica, em decorrência da mutação da 

produção de leptina, levam a uma robusta alteração da microbiota intestinal, reduzindo a 

diversidade e alterando a composição da comunidade bacteriana geral do hospedeiro, levando 

à anormalidades como: aumento do tempo na parte escura do teste claro/escuro (CE), 

aumento do tempo em se alimentar após a supressão da ração, diminuição da exploração do 

campo aberto (CA) e aumento no comportamento repetitivo de enterrar objetos (marble 

burying), demonstrando uma associação entre as alterações comportamentais e alimentares no 

processo de obesidade e alteração microbial no intestino (Soto et al., 2018).  

 Uma das alterações imediatas das comunidades microbianas que veem chamando 

atenção de pesquisadores atualmente, recaem sobre o possível envolvimento das neurotoxinas 

derivadas dos micróbios intestinais. As endotoxinas pro-inflamatórias (e.g., 

lipopolissacarídeos [LPS], lipooligossacarídeos [LOS], amiloides bacterianos e small non-

coding RNAs [sncRNAs]), são relacionadas à doenças neurológicas terminais e 

neurodegeneração inflamatória (Lukiw et al., 2018). É interessante apontar que o LPS esta 

naturalmente presente na parede de bactérias gram-negativas, e que essa comunidade 

bacteriana (i.e., no nível filo, Firmicutes) apresenta-se aumentada após período de ingestão de 

DH, com contrapartida da redução de bacteroides. 

 Outro processo interessante recai sobre o sistema serotoninérgico, onde a produção de 

TPH1 periférica, que ocorre principalmente na glândula pineal, baço, timo e células de 

enterocromafina intestinal potencialmente podem sofrer influência de acordo com a 

composição microbiana, já que os níveis dos precursores da produção de serotonina (i.e., 

triptofano), em parte são metabolizados por bactérias intestinais, como a Bifidobacterium 

infantis (Chen and Miller, 2012; Dinan and Cryan, 2017). Neste sentido, as rotas de 

comunicação entre o eixo intestino-encéfalo, requerem uma ampla caracterização para uma 

melhor compreensão do envolvimento da disbiose intestinal associada às neuropatologias.  

Diante do exposto, e entendendo que o consumo de dietas ricas em lipídios representa 

uma importante causa da alteração das comunidade microbianas intestinal, sendo um 
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potencial efetor da alteração da neurotransmissão serotoninérgica periférica, bem como de 

endotoxinas, faz-se necessário caracterizar o impacto da DH (45% kcal/g) após 9 semanas de 

protocolo nutricional. 

 

1.5 – Termogênese e estresse 

 A reação ao medo traz uma série de mudanças comportamentais e autonômicas ao 

organismo, normalmente em resposta a ameaças externas, que potencializam a capacidade de 

sobrevivência dos animais. Em roedores, respostas defensivas são comumente associadas à 

diferentes tipos de comportamento, mas também possui importante influência com a  

antecipação defensiva desencadeada no organismo (Blanchard et al., 2005; Blanchard et al., 

1986; McGregor et al., 2005). Durante a luta ou fuga, comportamentos avaliados durante 

performance em diferentes testes comportamentais, o organismo reage com aumento da 

frequência e batimento cardíaco, contração vascular visceral e aumento da perfusão e 

velocidade sanguínea na musculatura esquelética, bem como na vascularização cutânea 

(Vianna and Carrive, 2005). Neste sentido, foi observado que a alteração do fluxo sanguíneo 

na pele durante situações de medo, poderiam ser uma importante medida da avaliação térmica 

durante o estresse, e de fato, observou-se que animais expostos ao estresse respondiam com 

vasoconstrição na orelha e cauda (Vianna and Carrive, 2005).     

 Por meio da utilização de tecnologia utilizando-se câmeras infravermelhas, fez-se 

possível o registro em tempo real da variação da temperatura, em diferentes pontos corporais, 

sem utilização de técnicas invasivas (Kastberger and Stachl, 2003). Em se tratando de 

estressores psicológicos, estudos apontam que ocorre aumento da temperatura corporal, 

descrita como hipertermia ao estrese, e duas possíveis vias participam desta resposta: pela 

redução na perda de calor (vasoconstrição), ou pela redução do aumento da produção de calor 

(possivelmente pelo envolvimento do tecido adiposo marrom [BAT]) (Gordon, 1990). É 

importante destacar que a DH está associada a alteração da termorregulação e que a produção 

de calor pelo BAT pode ser impactada por meio da nutrição e fatores patológicos, levando à 

alteração do controle da resposta térmica (Morrison, 2004). O BAT é o principal efetor da 

termogênese não relacionada ao tremor em mamíferos de pequeno porte, e apesar de ser 

encontrado por todo o corpo, os maiores depósitos em roedores são localizados nos lóbulos 

adiposos na região interscapular (Morrison, 2004; Morrison, 2016). Além da participação no 

controle da temperatura, o BAT também possui relação com o controle do peso corporal, 

hiperplasia dos adipócitos e gasto energético (de Jong et al., 2015). O BAT tem um papel 

importante nas respostas de hipertermia induzida por estresse, causadas pela restrição, aperto 

nocivo, paradigmas de ansiedade, exposição à um novo ambiente, ou exposição à um 
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potencial estímulo perigoso, similar as respostas hipertérmicas vistas durante respostas 

comportamentais de luta e fuga, conflito ou injúria (Morrison, 2004; Morrison, 2016; 

Zaretskaia et al., 2002). 

 Apesar de haver registros relacionando o medo condicionado à hipertermia, a origem 

desse aumento na temperatura corporal ainda não foi totalmente esclarecida. Uma 

possibilidade é a redução na perda de calor devido a um aumento intenso da vasoconstrição, 

que ocorre normalmente nos pés e na cauda. Uma segunda possibilidade recai sobre a 

produção de calor que ocorre nas musculaturas proximais e mediais, onde a ativação tônica 

durante o medo pode levar a uma postura de ‘congelamento’. Uma terceira possibilidade 

relaciona-se ao tecido adiposo marrom, (BAT), sendo que este tecido é tido como a fonte da 

hipertermia observada durante o estresse por imobilização (Gao et al., 2003; Marks et al., 

2009). Estudos prévios demostraram que a exposição ao frio, faz com que a pele 

interscapular, que fica diretamente acima do BAT aqueça mais rapidamente e mais 

intensamente do que a pele na parte lombar, e isso acorre após a injeção de noradrenalina, 

sendo suprimida após injeção não especifica de antagonista β-adrenérgico propranolol. Esse 

resultado é consistente com a noção de que a temperatura interscapular da pele aumenta ao 

processo de termogênese do BAT, possivelmente em decorrência à atividade de receptores β, 

podendo esta termogênese durante o estresse ser influenciada pela atividade simpática (Marks 

et al., 2009). 

Diante do exposto, e entendendo que o consumo de dietas ricas em lipídios impacta de 

forma constitutiva o tecido adiposo branco e marrom em roedores, é importante investigar 

qual o papel da obesidade-induzida pela DH na atividade termorregulatória durante o estresse, 

e como esse controle da temperatura potencialmente afeta as respostas comportamentais 

defensivas em pequenos roedores. 

 

1.6 – Respostas defensivas comportamentais e ansiedade  

 Comportamentos defensivos, tais como os evocados pelo medo ou ansiedade, e 

comumente vivenciado por diversas espécies, diante estímulos de ameaça, são determinantes 

para manutenção da integridade física e sobrevivência da espécie (Blanchard et al., 2005; 

Blanchard et al., 1986). Em modelos animais, utilizados em laboratório, geralmente ocorre a 

exposição dos mesmos à estímulos capazes de induzir alterações das respostas 

comportamentais, tais como: estímulos de dor, exposição à um ambiente novo, exposição à 

um predador, ou odor de um predador, dentre outros (Blanchard et al., 2005; Shuhama et al., 

2007). Diante dos estímulos de estresse, medo e ameaça, os roedores respondem com padrões 

comportamentais, relacionados à avaliação de risco, esquiva, imobilidade, fuga, ataque 
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defensivo ou submissão (Blanchard et al., 2005; Shuhama et al., 2007). É importante destacar 

que as respostas evocadas pelos animais tem uma relação ao nível de ameaça, e a distância 

entre o animal e o perigo, indicando desta forma, quais substratos neuronais participariam de 

cada nível de ameaça (Blanchard et al., 2005; Blanchard et al., 1986; McNaughton and Corr, 

2004). Quando um tipo de ameaça é incerto, o comportamento inato de exploração é 

acessado, com possível ativação de estruturas prosencefálicas, como amigdala, hipocampo e 

córtex (McNaughton and Corr, 2004). Em contrapartida, um perigo real, no entanto distante, 

evoca a avaliação de risco e rotas de fuga, e quando o perigo real está próximo, ou exerce 

contato, os comportamento de fuga explosiva e ataques defensivos são ativados, e estruturas 

hipotalâmicas e da substancia cinzenta periaquedutal dorsal (dPAG) são mais responsivas 

(Blanchard et al., 2005; McNaughton and Corr, 2004).  

 Diversos neurotransmissores são implicados na modulação e respostas de 

comportamentos defensivos, tais como ácido gama-aminobutírico (GABA), glutamato, 

serotonina (5-HT), óxido nítrico, colecistocinina, fator liberador de corticotropina (CRF), e 

outros. Neste sentido, estudos que investigam a ação desses neurotransmissores nos diferentes 

tipos de respostas comportamentais são extensivamente realizados, dentre eles, investigação 

dos transtornos de ansiedade. Neste sentido, estudos prévios do nosso grupo de pesquisa, 

mostraram que, animais obesos apresentam susceptibilidade ao comportamento defensivo 

relacionado à ansiedade, mas não ao pânico, quando testados no labirinto em T-elevado (LTE) 

(de Noronha et al., 2017). Além disso, animais obesos apresentam aumento da pressão arterial 

média (PAM) e batimentos cardíacos (FC), quando expostos ao estresse comportamental, com 

redução do efeito inibitório GABAérgico sob estes parâmetros (Abreu et al., 2014). 

 A ansiedade é um termo genérico que descreve subjetivamente uma grande variedade 

de estados mentais, onde existe um sentimento de apreensão ou tensão, seguido de alterações 

comportamentais, fisiológicas e cognitivas (Graeff et al., 1998a). Em situações normais, a 

ansiedade favorece em tarefas cognitivas e motoras, porem quando vivenciada de forma 

exacerbada, onde não existe um sentido real de ameaça, com sustentada ativação responsiva 

excitatória, levado ao comprometimento do convívio social, clinicamente estes casos são 

potenciais transtornos de ansiedade patológicos (Graeff, 2004; Terlevic et al., 2013). A 

ansiedade patológica, tem sido categorizada como transtornos de ansiedade, e englobam 

fobias, transtornos de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo 

compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático e agudo, e neste estudo, enfatizamos os 

transtornos de ansiedade generalizada e transtornos de pânico (Pinheiro et al., 2007; Spiacci, 

Jr. et al., 2012).  
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 Entendendo que a obesidade induzida pela DH é um potencial fator do 

desenvolvimento de transtornos de ansiedade, e diante dos resultados prévios obtidos por 

nosso grupo em relação às alterações comportamentais em modelos animais, existe um grande 

interesse em pesquisar os diferentes protocolos experimentais de ansiedade, que sejam 

eficientes em distinguir estímulos ansiogênicos inatos e aprendidos em roedores, e os efeitos 

responsivos evocados em função da obesidade e consumo alimentar de dietas hipercalóricas. 

Além disso, entendemos que o processo de ansiedade em modelos de obesidade induzida por 

dieta hiperlipídica, interpõem-se ao processo de inflamação crônica de baixo grau central, 

modificação das comunidades microbianas intestinal e metabólitos preditos, eficiência da 

circuitaria neuronal serotoninérgica e controle da temperatura corporal. Neste sentido, é 

importante delimitar como o modelo experimental de obesidade induzida por DH 45% kcal/g, 

contribuiu para a análise da via relacionada à alteração comportamental defensiva do tipo 

ansiedade, inferindo participação da microbiota intestinal, serotonina e temperatura corporal e 

inflamação crônica de baixo grau. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

Estudo prévios realizados por nosso grupo de pesquisa, analisaram o papel do 

consumo de dieta hiperlipídica (DH, 45% kcal/g) na reatividade exacerbada ao estresse 

emocional, com aumento significativo da pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca 

(FC) (Abreu et al., 2014). Associado à esta alteração, observou-se que animais induzidos a 

obesidade por DH tiveram aumento do comportamento defensivo relacionado à ansiedade, 

após teste no LTE. Esses resultados sugerem o comprometimento da regulação GABAérgica 

no núcleo dorsomedial do hipotálamo, possivelmente em decorrência do processo 

inflamatório crônico de baixo grau existente nos estados de obesidade. No intuito de 

investigar as alterações na expressão gênica de marcadores inflamatórios, e do influxo de 

proteínas inflamatórias neuronais em núcleos responsáveis pela organização de respostas 

defensivas relacionadas à ansiedade, especulamos que a obesidade não atingiria apenas o 

núcleo hipotalâmico, mas sim o encéfalo de forma generalizada. Além do processo 

inflamatório decorrente da resposta imune frente ao aumento de tecido adiposo, pretendemos 

caracterizar o impacto do consumo da DH na microbiota intestinal, sugerindo um possível 

papel do eixo intestino-encéfalo nas alterações comportamentais. 

Neste sentido, o presente trabalho investiga a hipótese na qual o comportamento 

defensivo relacionado à ansiedade requer a participação de núcleos hipotalâmicos e 

amigdaloides em intensidades diferentes, mediante avaliação de risco e proximidade da 

ameaça mimetizada. Além disso, assumindo que a obesidade estabelece o processo 
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inflamatório crônico de baixo grau periférico, investigamos os efeitos deletérios da obesidade-

induzida por DH no processo inflamatório central (i.e., núcleo hipotalâmico e amigdaloide). 

Em um segundo momento, investigamos a hipótese na qual a DH é determinante na 

modificação da expressão gênica de diferentes mediadores do processo inflamatório central e 

serotoninérgicos, intimamente envolvidos na organização da resposta comportamental 

defensiva e no processo de degeneração mediado por neuroinflamação. Em seguida, 

investigamos a hipótese de que a DH (45% kcal/g) administrada por 9 semanas foi capaz de 

modificar as comunidades microbianas intestinas de ratos, e caracterizar essa mudança em 

comparação aos ratos alimentados com DC.   
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3 – OBJETIVOS 

3.1 – Geral 

Avaliar o impacto do consumo de DH nas respostas comportamentais, expressão 

gênica serotoninérgica, reatividade e inflamação neuronal, termogênese e comunidade 

microbiana intestinal de ratos.  

 

3.1 – Específicos  

- Avaliar se o consumo de DH foi capaz de induzir alteração do peso final e tecidos 

abdominais gordurosos de ratos.  

- Avaliar se animais obesos, em comparação aos controles, apresentam alterações 

comportamentais após teste no labirinto em Cruz-elevado, labirinto em T-elevado, caixa 

claro/escuro e campo aberto; 

- Avaliar se a obesidade interfere na ativação de células imunorreativas-FOS em 

núcleos encefálicos (VMH, DMH, PVN e BLA) de animais testados apenas no braço aberto, 

ou apenas no braço fechado do LTE; 

- Avaliar se a obesidade leva a um aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias 

(TNF e IL-6) no núcleo hipotalâmico e núcleo amigdaloide;  

- Avaliar se o consumo de DH altera a expressão de mRNA de genes relacionados ao 

processo inflamatório neuronal no núcleo hipotalâmico; 

- Avaliar se o consumo de DH altera a expressão de mRNA de genes limitantes da 

síntese e recaptação de 5-HT; 

- Avaliar se o consumo DH modificação as comunidades microbianas, em relação à 

diversidade alfa, beta e abundância relativa; 

- Avaliar a termogênese cutânea da cauda e da região interscapular.  
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4 – MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 – Animais 

 Os animais utilizados nos Experimentos 1, 2 e 3 foram fornecidos pelo Centro de 

Ciências Animal da Universidade Federal de Ouro Preto (CCA/UFOP) e todos os 

procedimentos neles aplicados foram previamente aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Federal de Ouro Preto sob o protocolo CEUA/UFOP nº2015/16 em 

acordo com as diretrizes da Lei 11.794 (Lei Arouca), e regulamentados pelo Guia de Uso e 

Cuidado de Animais de Laboratório do National Research Council, EUA. Animais utilizados 

no Experimento 4 foram fornecidos pela Envigo (Envigo, Indianápolis, IN, USA), e os 

procedimentos neles aplicados aprovados previamente pelo Comitê Institucional no Uso e 

Cuidado de Animais (IACUC protocolo #2134-14May2018) da Universidade do Colorado – 

Boulder/USA. 

Para todos os experimentos, foram utilizados ratos da linhagem Wistar, com idade 

entre ~5-6 semanas, pesando aproximadamente 100±10g. Os animais dos experimentos 1-3 

permaneceram alojados coletivamente (3 por caixa) em caixas acrílicas (41 cm comprimento 

x 34 cm de largura x 17 cm de altura) no biotério do Centro de Ciências Animal 

(CCA/UFOP) durante nove semanas sob protocolo nutricional. Os animais do Experimento 4, 

foram alojados em pares em caixas acrílicas ventiladas (41 cm comprimento x 34 cm de 

largura x 17 cm de altura), em biotério localizado no prédio de pesquisa do IPHY (Integrative 

Physiology Department, Boulder CO/USA). A oferta de dieta controle (DC, 11-13% de 

gordura) ou dieta hiperlipídica (DH, 45% de gordura) foi administrada livremente para todos 

os grupos experimentais durante nove semanas. Os animais foram mantidos sob temperatura 

controlada (23 ± 1°C), sob um ciclo claro/escuro de 12 horas, com luzes acessas às 7h, e livre 

acesso à água e ração. 

 

4.2 – Delineamento Experimental 

Animais do Experimento 1 (Fig. 1A) foram divididos entre animais controle expostos 

à dieta controle (DC) e animais obesos expostos à dieta hiperlipídica (DH). Após nove 

semanas, os animais foram randomicamente subdivididos entre os grupos: controle esquiva 

(DC-E; n=7), controle fuga (DC-F; n=7), controle manipulação (DC-M, n=9), obeso esquiva 

(DH-E; n=8), obeso fuga (DH-F; n=8) e obeso manipulação (DH-M; n=9), de acordo com a 

exposição feita ao Labirinto em T-elevado. Os animais do grupo CE e OE foram manipulados 

por quatro dias consecutivos, pré-expostos ao braço aberto por 30 minutos e testados apenas 

no braço fechado no dia do experimento. Os animais dos grupos CF e OF foram igualmente 

manipulados por quatro dias consecutivos, pré-expostos ao braço aberto do LTE por 30 
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minutos e expostos ao braço aberto do LTE no dia do experimento. Já os animais dos grupos 

CM e OM foram apenas manipulados por 4 dias consecutivos e ambientados na sala de 

comportamento no dia do experimento. Após 90 minutos do final dos testes experimentais ou 

da ambientação, os animais foram anestesiados e perfundidos transcardiacamente e tiveram 

seus encéfalos retirados para posterior análise imunoistoquímica da expressão da proteína c-

Fos no hipotálamo dorsomedial (DMH), ventromedial (VMH) e paraventricular (PVN) e 

amígdala basolateral (BLA). 

Animais do Experimento 2 (Fig. 1B), foram divididos entre grupo controle (DC) e 

grupo obeso (DH) durante nove semanas de protocolo nutricional. Amostras fecais foram 

coletadas ao longo das 9 semanas (dias 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 e 63) e armazenadas em 

freezer -80ºc para posterior análise da microbiota intestinal. Ao final do protocolo nutricional, 

os animais tiveram seu comportamento testado no labirinto em Cruz-elevado (LCE), contexto 

claro/escuro (CE) e campo aberto (CA). No dia 63 os animais foram testados apenas no LCE, 

e no dia 64 testados em sequência no CE e CA. Os animais foram decapitados e seus 

encéfalos congelados rapidamente para posterior avaliação da expressão de mRNA por 

hibridização in situ dos genes tph2 e slc6a4 relacionados à modulação serotoninérgica na rafe 

dorsal (DR).  

Animais do Experimento 3 (Fig. 1C), foram divididos entre grupo controle (DC) e 

grupo obeso (DH) e submetidos ao protocolo nutricional por 9 semanas. Ao final, os animais 

foram testados no campo aberto (CA) durante 10 minutos, e imagens térmicas foram obtidas 

ao longo da exposição (a cada minuto), com o auxílio da câmera infravermelha (FLIR®). 

Fotos térmicas da cauda e dorso (região interscapular) foram obtidas. Após 24 horas, os 

animais foram decapitados, e seus encéfalos, plasma e tecido adiposos coletados para 

posterior análise bioquímica de citocinas pró-inflamatórias. 

 Animais do Experimento 4 (Fig. 1D), foram divididos em grupo controle (DC) e grupo 

obeso (DH) e submetidos ao protocolo nutricional por 9 semanas. Ao final, os animais foram 

eutanasiados, e seus encéfalos coletados para posterior análise por técnica de reação em 

cadeia de polimerase (rt-PCR) dos genes de interesse.   
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Figura 1. Delineamento experimental. (A) Linha do tempo do Experimento 1. Os animais 

foram subdivididos em: dieta controle/manipulação (DC-M); dieta controle/esquiva (DC-E); 

dieta controle/fuga (DC-F); dieta hiperlipídica/manipulação (DH-M); dieta 

hiperlipídica/esquiva (DH-E); dieta hiperlipídica/fuga (DH-F). Os animais dos grupos esquiva 

e fuga foram testados no LTE no dia 67, para investigação do comportamento relacionado à 

ansiedade e ao pânico, animais dos grupos manipulação foram apenas expostos à sala de 

testes por período similar à duração do teste. Os encéfalos foram seccionados para posterior 

análise imunoistoquímica da reatividade da expressão protéica de c-Fos. (B) Linha do tempo 

para o Experimento 2. Os animais DC e DH foram testados no dia 63 no LCE e no dia 64 no 

CE e CA para avaliação comportamental, após 24 horas foram guilhotinados e seus cérebros 

congelados para posterior análise da expressão gênica por hibridização in situ. (C) Linha do 

tempo para o Experimento 3. Os animais foram divididos entre DC e DH foram testados no 
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dia 63 no CA durante 10 minutos para avaliação comportamental associada às respostas 

térmicas durante o estresse. Fotos térmicas foram obtidas durante todo o teste em intervalos 

de 1 minuto. Os animais foram guilhotinados e seus cérebros utilizados para quantificação de 

citocinas inflamatórias IL6 e TNF. (D) Linha do tempo para o Experimento 4. Os animais 

foram divididos entre DC e DH durante nove semanas. Ao final, os animais foram 

eutanasiados, e seus cérebros posteriormente submetidos a análises da expressão de mRNA 

por meio de RT-PCR dos genes de interesse. Todos os animais tiveram os tecidos abdominais 

retroperitoneal, inguinal e epididimal removidos e pesados para compor o índice de 

adiposidade (IA). Abreviações: DC, dieta controle; DH, dieta hiperlipídica; LTE, labirinto em 

T-elevado; LCE, labirinto em Cruz-elevado; CE, claro/escuro; CA, campo aberto; IL-6, 

interleucina 6; TNF, fator de necrose tumoral.  

 

4.3 – Dietas 

 Os animais dos Experimentos 1-4, foram divididos randomicamente em dois grupos 

experimentais principais, sendo que parte teve livre acesso à ração hiperlipídica e parte à 

ração normolipídica. Animais controle dos Experimentos 1-3 (DC) tiveram livre acesso a 

ração comercial NUVILAB® (11% kcal/g de lipídio), enquanto os animais do Experimento 4 

tiveram livre acesso a ração comercial Tekland Envigo (13% kcal/g de lipídio). Os animais 

dos Experimentos 1-3, induzidos à obesidade tiveram livre acesso à DH (45% Kcal/g de 

gordura), desenvolvida pelo Laboratório de Fisiologia Cardiovascular, com base na fórmula 

D12451 do laboratório Research Diets, Inc., sendo o total de calorias da sua composição 

equivalentes a 481 kcal/100g (Abreu et al., 2014; de Noronha et al., 2017). A dieta 

hiperlipídica foi produzida pela empresa PragSoluções Biociências, Comércio & Serviços 

Ltda., de acordo com a composição química e nutricional (Tabela 1) pré-estabelecidas por 

nosso grupo de pesquisa. Os animais do Experimento 4 tiveram acesso a dieta hiperlipídica 

Tekland Custom Diet #TD.06415 Envigo (45% kcal/g de lipídios; Tabela 2). Por se tratar de 

uma formulação perecível a mesma permaneceu armazenada em freezer (-20ºC) até sua 

utilização. 
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Tabela 1. Composição química da dieta hiperlipídica (45% gordura) e dieta controle (11% de 

gordura) fornecidos aos animais dos Experimentos 1-3. 

DH 45% kcal/g  

(PRAG Soluções) * 
g/Kg kcal/g 

DC 11% kcal/g 

(NUVILAB)# 
g/Kg kcal/g 

Colina 2.5 0 Proteína 220 880 
1Mix de vitaminas (AIN93) 10 0 Celulose 80 0 
2Mix de minerais (AIN93) 35 0 Lipídios  40 360 

Celulose 50 0 Carboidratos 560 2240 

Maltodextrina 115 460 Vitaminas e Minerais 50 0 

Amido 127.5 510 Umidade 50 0 

Sacarose 200 800 - - - 

Caseína 220 880 - - - 

Banha 200 1800 - - - 

Óleo de soja 40 360 - - - 

Total 1000 4810 Total 1000 3480 

*Dieta hiperlipídica (PRAG Soluções Comércio e Serviços em Biociências®; DH 45% 

gordura kcal/kg; baseado na fórmula D12451; Research Diets, Inc.); **Dieta controle 

(NUVILAB CR1-NUVITAL®; dieta padrão 11% gordura kcal/kg). 1Mistura de minerais 

(g/Kg de mistura): Na Cl – 139,3 / KI – 0,79 / MgSO4.7H2O – 57,3 / CaCO3 – 381,4 / 

MnSO4.H2O – 4,01 / FeSO4.7H2O – 27,0 / ZnSO4.7H2O - 0,548 / CuSO4.5H2O – 0,477 / 

CoCl2.6H2O – 0.023 / KH2PO4 – 389,0. 2Mistura de vitaminas (g/Kg de mistura): Acetato 

de retinol – 0,6 / Colecalciferol – 0,005 / Ácido p-aminobenzóico – 10,00 / I-Inositol – 10,00 / 

Niacina – 4,00 / Pantotenato de cálcio – 4,00 / Riboflavina – 0,80/ Tiamina HCl – 0,50 / 

Piridoxina HCl – 0,50 / Ácido fólico – 0,20 / Biotina – 0,04 / Vitamina B12 – 0,003 / 

Sacarose – q.s.p. 1000. / Colina – 200,0 / Tocoferol – 6,7. 

 

Tabela 2. Composição química da dieta hiperlipídica (45% gordura) e dieta controle (11% de 

gordura) fornecidos aos animais dos Experimentos 4. 

DH 45% kcal/g  

(Envigo)* 
g/Kg kcal/g 

DC 13% kcal/g 

(Envigo)# 
g/Kg kcal/g 

Colina 3 0 Proteína 252 1008 
1Mix de vitaminas (AIN93) 19 0 Celulose 33 0 
2Mix de minerais (AIN93) 43 0 Lipídios 44 396 

Celulose 58 0 Carboidratos 395 1580 

Maltodextrina 115 460 Vitaminas e Minerais 50 0 

Amido 85 340 Fibras neuras 100 0 

Sacarose 200 800 Outros 126 0 

Caseína 245 980 - - - 

Banha 195 1755 - - - 

Óleo de soja 30 270 - - - 

L-cisteína 3.5 0    

Fosfato de cálcio 3.4 0    

Corante vermelho 0.1 0    

Total 1000 4605 Total 1000 2984 
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* Envigo Tekland Custom Diet adjusted calories diet 45% fat # TD.06415. # Envigo Tekland 

4% mouse/rat diet #7001.  

 

4.4 – Procedimento Gerais 

4.4.1 - Modelo de obesidade induzida por dieta hiperlipídica (DH) 

 Para determinar a eficácia da indução da obesidade nos animais alimentados com DH 

(45% de gordura) quando comparados com os animas alimentados com DC (11% ou 13% de 

gordura, dieta comercial), mensuramos o peso corporal final (PCF) dos animais. Após a 

eutanásia dos animais de todos os grupos experimentais, realizou-se dissecação do tecido 

adiposo abdominal (TAB), epididimal, retroperitoneal e inguinal. A soma do peso destes três 

tecidos representa a massa gorda abdominal total (MG) dos animais, sendo este um dos 

parâmetros utilizado para avaliar a obesidade neste trabalho. Análises comparativas entre os 

DC e DH, por meio do índice de adiposidade (IA; obtido pela fórmula MGx100/PCF) 

também foi utilizada como descrita previamente por nosso grupo (Abreu et al., 2014; de 

Noronha et al., 2017). 

 

4.4.2 – Eutanásia e obtenção de material biológico  

 Todo o esforço possível foi feito para minimizar o número de animais utilizado nesse 

trabalho, assim como o seu sofrimento. Os animais utilizados no Experimento 1 foram 

anestesiados após 90 min (até 120 min) do final do teste experimental com uma solução de 

cetamina e xilazina, preparados por meio de adição de 3mL de Xilazina (Dopaser - Solução 

Injetável; Laboratórios Caller AS, Barcelona/Espanha) 3% (p/v) a 10mL de Cetamina 

(Cloridrato de Cetamina 10%; Syntec do Brasil Ltda, Fabricante: Rhobifarma Industria 

Farmacêutica Ltda, Hortolândia/São Paulo) 10% (p/v). Utilizada da seguinte forma: dose 

(Cetamina: 80mg/kg; Xilazina: 7mg/kg) e volume (0,1mL/100g de animal; i.m.). Em seguida 

os animais foram perfundidos transcardiacamente com uma solução de PBS heparinizada, 

preparada a partir da diluição de 8,18g de Na Cl P.A (SIGMA-ALDRICH, USA), 1,98g de 

Na2HPO4.7H2O P.A. (Vetec Química Fina – SIGMA-ALDRICH, Brasil) e 0,26g de 

NaH2PO4.H2O P.A. (Vetec Química Fina – SIGMA-ALDRICH, Brasil) em água ultra 

purificada (Milli – Q®) q.s.p. 1000mL e 0,4mL de heparina. O pH (Sensoglass, Sensores 

Analíticos – Modelo SC02) da solução foi ajustado para 7,2 por meio de soluções de HCl e 

NaOH, conforme necessidade. Os animais foram então perfundidos com solução de 

paraformaldeído 0.1M 4% previamente preparada a partir do aquecimento, sob agitação, de 

40g de paraformaldeído em pó (Vetec Química Fina – SIGMA-ALDRICH, Brasil), duas ou 

três gotas de NaOH 1M, 500 ml de PB 0,1M e água destilada até que fosse atingido o volume 
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final de 1000mL.Verificou-se se o pH (Sensoglass, Sensores Analíticos – Modelo SC02) da 

solução estava entre 7,0 e 8,0. Após perfusão, animais do Experimento 1 tiveram seu tecido 

abdominal adiposo removido e seus encéfalos, que foram processados de acordo com 

protocolo descrito no item 4.5. 

 Animais dos Experimentos 2 e 3 foram rapidamente contidos e ajustados à guilhotina e 

decapitados. O sangue, tecido adiposo e encéfalos foram coletados para posterior análise. 

Entre cada eutanásia, todos os equipamentos utilizados e ambiente foram lavados a fim de 

eliminar resíduos de sangue, e minimizar ao máximo o estresse aos demais animais.  

Animais do Experimento 4 foram anestesiados com dose letal de pentobarbital sódico 

(fatal-plus i.p; 120 mg/ml; Vortech Pharmaceuticals, LTD, Michigan, USA). Em seguida, 

foram perfundidos com ice-cold saline (0.9%) durante 3 minutos, para remoção dos leucócitos 

periféricos das estruturas encefálicas. Os encéfalos foram rapidamente extraídos, dispostos em 

gelo para dissecação do hipotálamo. O tecido encefálico extraído foi congelado em nitrogênio 

líquido para posterior análise por rt-PCR.  

 

4.4.3 – Coleta de amostras fecais (pellets)  

 Durante nove semanas, animais do Experimento 1 tiveram suas fezes coletas 

semanalmente durante ao longo de todo protocolo nutricional de 9 semanas. Para realizar a 

coleta de forma individual e mais estéril possível, os animais eram transferidos 

individualmente para uma nova caixa (limpa com álcool 70%) e coberta com maravalha auto 

clavada. Os animais eram deixados na nova caixa até obtenção de duas amostras fecais em 

intervalo não superior à 1 h, anterior ao início da fase escura (período de atividade em 

roedores) do ciclo circadiano dos animais. As amostras fecais foram colocadas em tubos de 2 

ml livres de RNA e armazenados em freezer -80ºC até posterior análise microbiológica (item 

4.5.4). 

 

4.4.4 – Temperatura cutânea interscapular (Ti) e da cauda (Tc) durante estresse 

 Para avaliação da temperatura cutânea interscapular (Ti) os animais (Experimento 3) 

tiveram os pelos da região dorsal interscapular raspados 24 horas antes à exposição ao CA. 

Com o auxílio de uma câmera infravermelho (FLIR®) foram tiradas fotos da região dorsal 

(Ti) e caudal (Tc) (próximo à base da cauda). As imagens termais foram obtidas antes do 

estresse comportamental (minuto 0) e a cada 1 minuto durante exposição ao CA (10 min) e no 

período de recuperação (tempo 15 e 20). Os animais foram levados para a sala de 

experimentação para ambientação antes do teste experimental. A sala foi mantida em 
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temperatura constante (23ºC ± 1ºC) e controle da luz (60 luxes). Para realizar a análise da Ti e 

Tc utilizamos o software FLIR.  

 

4.5 – Procedimentos Experimentais 

4.5.1 – Manipulação e adaptação dos animais aos testes comportamentais 

Para realização do teste comportamental no LTE (Experimento 1) os animais foram 

previamente submetidos ao manuseio pelo experimentador durante 4 dias consecutivos, por 5 

minutos (Fig. 2). Todos os testes foram realizados em uma sala com controle de luminosidade 

(60 lux), ruído e temperatura (23ºC) (Sergio et al., 2014; Silva et al., 2014). 

Figura 2. Ilustração da técnica utilizada para o manuseio dos animais realizada no período de 

habituação ao experimentador. (A) ilustra a forma como o animal foi manipulado para evitar 

que ele morda ou escape. (B) ilustra a técnica utilizada para acalmar o animal visando 

diminuir a avaliação de risco do animal ao manipulador. Adapted from Handling & Restraint 

of rats, mice and guinea pigs. 

 

4.5.2 – Labirinto em T-elevado (LTE) 

 O labirinto em T-elevado (LTE) é uma derivação do labirinto em Cruz-elevado (LCE), 

extensivamente utilizado como modelo comportamental relacionado à ansiedade em animais 

(Handley and Mithani, 1984). Diferente do LCE, o LTE propõe acessar dois diferentes tipos 

de comportamentos defensivos, sendo eles: esquiva inibitória (comportamento associado à 

alterações do tipo ansiedade) e fuga (comportamento associado à alterações do tipo pânico) já 

descritos de forma detalhada anteriormente (Viana et al., 1994). O LTE é um aparato 

composto por três braços com dimensões iguais (50cm de comprimento x 12cm de largura), 

sendo que, um dos braços é circundado por paredes de 40 cm de altura, posicionado de forma 

perpendicular à outros dois braços abertos (sem paredes), que possuem apenas uma proteção 

A B 
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acrílica de 1 cm de altura nas bordas, que previnem quedas abruptas dos animais durante o 

procedimento experimental. O aparato possui um suporte que mantem os braços elevados do 

chão em 50 cm, criando um aspecto aversivo aos animais (Fig. 3B). O teste foi descrito da 

seguinte maneira: quando o animal é colocado na extremidade distal do braço fechado, em 

relação ao eixo central, ele perde alcance e capacidade visual de ver além das paredes que o 

circundam, ou seja, o animal não é capaz de ver os braços abertos, a menos que se direcione 

até a plataforma central e explore o aparato além destas paredes. Em contrapartida, quando o 

animal é exposto ao braço aberto, ele tem ampla visibilidade do ambiente e do aparato (Graeff 

et al., 1998b). Diversos estudos demonstraram que o rato possui uma aversão inata aos locais 

sem proteção e abertos, e neste sentido os braços abertos do LTE simulam um ambiente 

aversivo que remete a este contexto. Quando o animal é repetidamente colocado no braço 

fechado ele é capaz de aprender um tipo de comportamento defensivo de aversão a exploração 

e/ou saída do braço fechado, descrito como esquiva inibitória. Baseado na capacidade de 

aprendizado dos animais, o tempo gasto pelo animal (latência) à cada vez que é exposto ao 

braço fechado diminui, ou seja, o impulso de exploração (saída do braço fechado) no aparato 

diminui ou cessa por completo. Por outro lado, quando o animal é exposto à extremidade 

distal de um dos braços abertos, a tendência é que ele se desloque rapidamente para dentro do 

braço fechado, local que lhe garante maior proteção. Os animais não apresentam no 

comportamento de fuga um perfil tão característico e direto com a capacidade de aprendizado, 

como ocorre na esquiva inibitória, possivelmente por este tipo de comportamento (fuga) 

relacionar-se fortemente à uma aversão intrínseca (ou inata) de determinadas espécies de 

animais à locais abertos (Graeff et al., 1998b; Zangrossi, Jr. and Graeff, 1997; Zangrossi, Jr. 

and Graeff, 2014). 

 

 

                            

A B A 
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Figura 3. (A) Labirinto em Cruz Elevado (LCE), composto por dois braços fechados e dois 

braços aberto (50cm x 12cm), suspenso 50cm do chão. Aparato utilizado em testes 

comportamentais para avaliar modelos de ansiedade. Permite adaptação para ser utilizado na 

forma do Labirinto em T-Elevado (Insight®). (B) Representação do Labirinto em T-Elevado 

desenvolvido para avaliar comportamentos de esquiva inibitória e fuga em modelos animais 

de ansiedade e pânico (Jardim et al., 1999).  

 

O teste padrão realizado no LTE se dá a partir de três exposições (tentativas) 

consecutivas ao braço fechado, seguida por três exposições (tentativas) ao braço aberto do 

aparato, com tempo máximo para cada tentativa de 300s. Neste trabalho, a forma padrão do 

teste foi adaptada para que fosse possível investigar o perfil de ativação dos núcleos 

encefálicos durante a esquiva inibitória e fuga de animais DC e DH. Os animais foram 

adequadamente manipulados por 4 dias, pré-expostos ao braço aberto, e em seguida 

submetidos ao teste, de acordo com os grupos experimentais já descritos no delineamento 

experimental (item 4.2). No dia do teste no LTE, os animais dos grupos DC-E e DH-E, foram 

expostos por 3 vezes consecutivas ao braço fechado, por no máximo 300 s, com intervalos de 

30 s, e da mesma forma, os animais dos grupos DC-F e DH-F foram expostos por 3 vezes 

consecutivas ao braço aberto, seguindo os critérios utilizados na esquiva. 

 

4.5.3 – Labirinto em Cruz-elevado (LCE) 

O LCE (Fig. 3A) é um aparato constituído por dois braços fechados com laterais altas 

perpendiculares a dois braços abertos, não circundados por paredes, e assim como no LTE, os 

braços encontram-se elevados 50 cm em relação ao chão. O LCE se baseia na premissa de que 

animais (tais como os roedores) possuem medo inato à altura e à locais abertos, onde estes 

ficam limitados no uso da exploração tigmotáxica, que ocorre quando as vibrissas tocam as 

paredes ou objetos (Treit et al., 1993). O teste propõe avaliar o tempo de exploração e 

permanência do animal nos braços fechados em comparação ao tempo de exploração e 

permanência do animal nos braços fechados do aparto. O comportamento de exploração e 

permanência nos diferentes contextos do LCE permitem acessar alteração comportamental 

relacionada à ansiedade.   

 

4.5.4 – Caixa claro/escuro (CE) 

A caixa claro/escuro previamente descrita por Crawley e Goodwin, consiste em um 

aparato dividido entre dois compartimentos, sendo um deles feito com material acrílico 

transparente (parte clara) e o outro feito com material escuro e opaco (parte escura) (Crawley 
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and Goodwin, 1980). Ambos compartimentos são internamente conectados por uma pequena 

abertura de cerca de 10 cm, que permite aos animais transitarem entre ambos os lados 

livremente. A exposição ao contexto CE investiga o comportamento de aversão inata dos 

roedores à claridade, em contrapartida ao comportamento exploratório em resposta à 

estressores leves, como exposição ao ambiente não-familiar, sendo este o própria aparato. 

Neste sentido, uma situação natural de conflito é induzida no animal, que tende a evitar locais 

não familiares (neofobia), mas com tendência natural a explorar. A atividade exploratória 

desses animais na caixa CE, transição entre ambos os lados, sem aumento espontâneo da 

atividade locomotora, sugere um índice de atividade ansiolítica (Bourin and Hascoet, 2003).  

Para esse trabalho, os animais do Experimento 2 foram ambientados na sala de 

experimentação por 30 minutos, e em seguida expostos individualmente na CE, na parte 

escura e deixados ali por 30 s. Em seguida os animais tiveram livre acesso a todo o aparato 

por 300 s (Reber et al., 2016). Todo o procedimento foi gravado, para posterior análise 

comportamental.  

 

4.5.5 – Campo aberto (CA) 

O CA foi inicialmente desenvolvido para realizar a análise da atividade locomotora 

dos animais e sua exploração vertical (comportamento de ‘levantar’ ou ficar sob duas patas) 

dos roedores. O aparato consiste em uma caixa quadrada (60cm L x 40 cm A x 60 cm P) de 

acrílico ou material impermeável, com paredes e fundo escuros, subdivido entre parte central 

e parte periférica. A distância total percorrida pelo animal na parte central e na parte periférica 

do aparato fornece dados sobre o comportamento relacionado à ansiedade, diante do tempo 

gasto no centro ou periferia pelo animal. Além disso, o número de vezes que o animal realiza 

a exploração vertical, tocando ou não nas paredes da caixa (do inglês rearing), permite acessar 

o comportamento exploratório e análise de risco feita pelo animal.  

A análise utilizada consiste no número de vezes que o animal cruza os segmentos 

(linhas) da arena, possibilitando a mensuração do número de vezes que o troca de quadrante 

no CA, em um tempo máximo de 300 s. A utilização deste teste otimiza o processo de 

comparação entre a atividade locomotora (quadrantes percorridos) e os possíveis efeitos 

colaterais gerados pela administração de diferentes fármacos nos reflexos locomotores. A 

realização do teste no CA, por si só, é eficiente em avaliar alterações comportamentais, sendo 

amplamente utilizado na investigação das alterações do tipo ansiedade. A avaliação da 

ansiedade ocorre justamente porque o animal é capaz de realizar o comportamento de 

tigmotaxia, ou tendência em permanecer com o corpo próximo, ou em contato, com 

superfícies verticais, neste sentido, existe o estímulo aversivo associado ao centro do CA, em 



41 
 

comparação à permanência na periferia do aparato. Para a realização de avaliação das 

alterações relativas à atividade locomotora, o CA é usualmente realizado na sequência de 

outro teste comportamental, tal como o LTE, LCE ou CE. Neste trabalho, os animais do 

Experimento 2 foram expostos ao CA na sequência ao CE. Os animais do Experimento 3 

foram expostos ao CA para análise das respostas térmicas de animais DC e DH, durante o 

estresse. O aparato foi limpo com álcool 20% entre cada exposição visando reduzir os 

estímulos olfatórios de aversão. 

 

4.6 – Ensaios Biológicos 

4.6.1. Ensaio imunohistoquímico para quantificação da proteína c-Fos 

Os animais do Experimento 1 foram eutanasiados por técnica de perfusão 

transcardíaca com o auxílio de uma bomba de perfusão (item 4.4.2). Utilizou-se cerca de 200 

ml de PBS 0,1M (pH 7,2) heparinizado (0,01 ml para cada 100 ml de solução) seguido por 

200 ml de solução de paraformaldeído 4% (PFA; pH 7.2), sob fluxo de 10 mL/min. Ao final 

da perfusão os encéfalos dos animais foram colocados em PFA 4% por 24 horas, e após esse 

período foram transferidos para solução de sacarose 20% por 48 horas à 4ºC. Os encéfalos 

foram congelados em solução de isopentano 99% e armazenados em freezer -80 ºC. Cortes 

coronais seriados de 35 μm da região de interesse foram obtidos com o auxílio de um 

criostato e armazenados em solução crioprotetora até utilização para ensaio 

imunohistoquímico pelo método free-floating para detecção de neurônios imunorreativos a c-

Fos. Para o ensaio imunohistoquímico os cortes foram lavados com PBS 0,1M por 10 vezes 

durante 5 minutos, seguindo da incubação de glicina 0,1M em PBS 0,1M por 10 minutos e em 

seguida submetidos à lavagem em PBS 0,1M por 5 minutos. Em seguida os cortes foram 

incubados em H2O2 1% em PBS 0,1 M por 30 minutos e em seguida lavados com PBS 0,1 M 

por 5 vezes de 5 minutos. Realizou-se então incubação dos cortes em Triton X-100 0,4% em 

PBS 0,1 M por 30 minutos, seguindo de 3 sessões de 5 minutos de lavagens em PBS 0,1 M. 

Os cortes foram em seguida incubados com albumina de soro bovino BSA 2% em PBS 0,1 M 

por 1 horas. Após esse período, os cortes foram incubados com anticorpo primário anti-c-Fos 

produzido em coelho (Ab5, Calbiochem, 1:10.000) diluído em PBS 0,1 M contendo Triton X-

100 0,3%, BSA 1% (solução também utilizada para diluição do anticorpo secundário) por 48 

h à 4 °C. Realizou-se novamente as lavagens dos cortes em PBS 0,1 M por 10 vezes de 5 

minutos cada, seguindo da incubação com o anticorpo secundário biotinilado anti-IgG 

produzido em cabra (Vectastain ABC kit, Universal, 1:2000, Vector Laboratories) por 2 

horas. Novamente os cortes foram lavados em PBS 0,1 M por mais oito vezes de 5 minutos e 

incubados com o complexo AB (avidina DH e Peroxidase biotinilado, 1:400, Vectastain ABC 
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kit, Vector Laboratories) diluído em PBS 0,1 M por 1 hora. Os cortes foram novamente 

lavados 8 vezes por 5 minutos cada com PBS 0,1 M e 3 vezes com tampão acetato 0,175 M. 

Os cortes foram colocados em solução contendo 0,2 mg/mL de 3,3-diaminobenzidina (DAB), 

25 mg/mL de sulfato de níquel e 0,083 μL/ml de H2O2 a 30% em tampão acetato 0,175 m por 

8 minutos. Por fim, os cortes foram lavados novamente com tampão acetato 0,175 M seguido 

de 3 sessões de PBS por 5 minutos cada e então montados em lâminas gelatinizadas e 

cobertas com lamínulas utilizando Entellan (Merck). 

 A reatividade à proteína c-Fos foi quantificada em diferentes regiões encefálicas, 

pertinentes à organização de respostas defensivas relacionadas à ansiedade e fuga. Os 

neurônios imunorreativos que expressão a proteína c-Fos foram quantificados a partir da 

média de 3 cortes por animal (120 μm) e avaliados de forma bilateral. A localização e 

identificação dos núcleos encefálicos foi feita de acordo com Fontes e cols. 2011, com o 

auxílio do atlas estereotáxico considerando as seguintes coordenadas: núcleo dorsomedial do 

hipotálamo (HDM; -3,3 mm), núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN; -1,80 mm); núcleo 

ventromedial do hipotálamo (VMH; -2,80 mm) e amígdala basolateral (BLA; -2,80 mm) 

(Fontes et al., 2011; Paxinos et al., 1985). 

 

4.6.2. Ensaio imunoenzimático para quantificação de citocinas proinflamatórias 

 Os sobrenadantes de tecido encefálico foram coletados após maceração das regiões 

hipotalâmicas e amigdaloides de cérebros de animais submetidos à dieta controle ou dieta 

hiperlipídica e os níveis de citocinas foram dosados por meio de técnica ELISA utilizando kits 

para ensaio em sanduíche das proteínas TNF e IL-6 (PeproTech, Rocky Hill, NJ, EUA), 

seguindo instruções do fabricante. Placas de 96 poços foram sensibilizadas com os anticorpos 

de captura overnight, a 4°C. Após esse período, foram lavadas em solução de PBS / 0,05% 

Tween 20 e secas em papel toalha. Adicionaram-se o padrão e as amostras e seguiu-se 

incubação à temperatura ambiente, por 2 horas. As placas foram lavadas e os poços receberam 

o reagente de detecção, contendo o anticorpo de detecção e o reagente enzimático. Após 

incubação por 1 hora à temperatura ambiente, as placas foram novamente lavadas para adição 

do substrato enzimático ácido 2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico; ABTS – Sigma 

Aldrich) diluído em tampão citrato-fosfato 0,1 M, pH 4. Após 30 minutos de incubação a 

37°C, a reação foi interrompida pela adição de SDS 1%. Procedeu-se à leitura fotométrica a 

415 nm, utilizando o leitor SpectraMax 340PC Molecular Devices e o software SoftMax Pro 

6 (Molecular Devices Corporation, Sunnyvale, CA, EUA). Os limites de detecção foram 

0.078 ng/ml para IL-6 e 0.047 ng/ml para TNF. 
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4.6.3. Ensaio imunohistoquímico para quantificação da expressão de mRNA por 

hibridização in situ 

 Os métodos utilizados para o ensaio imunohistoquímico por hibridização in situ foi o 

mesmo publicado previamente (Day and Akil, 1996). Brevemente, os encéfalos foram 

seccionados à 12 µm com o auxílio de um criostato (Leica CM 1950, Leica Biosystems, 

Buffalo Gove, IL, USA), em uma sequência de 7 séries, montadas em lâminas positivamente 

carregadas Histobond® (Cat. No. 16,004-496; VWR, West Chester, PA, USA) e armazenadas 

em freezer -80 ºC. Sondas ribossômicas (do inglês riboprobes) marcados com [35S]-UTP 

diretamente contra o mRNA dos genes thp2 e slc6a4 (fornecidos pela Dr. Heidi Day, 

Departamento de Psicologia, Universidade do Colorado, Boulder, CO, USA), foram gerados 

utilizando métodos padrões de transcrição, já descritos (Day and Akil, 1996). Os cortes 

coronais foram fixados em paraformaldeído 4% por 1 h, acetilado em solução 0.1M de 

cloridrato de trietanolamina e 0.25% de anidrido acético por 10 min, e desidratado através de 

álcoois graduados. Os cortes foram hibridizados overnight à 55 ºC com a sonda ribossômica 

marcada com [35S]-UTP e diluído em solução tampão contendo 50% formamida, 10% 

dextrano sulfato, 2x salina sódio citrato (SSC), 50mM PBS, pH 7.4, 1x solução Denhardt’s, e 

0.1 mg/ml de tRNA de levedura. No dia seguinte, os cortes foram tratados com RNase A, 

200µg/ml à 37 ºC por 1 h e lavadas novamente em solução SSC x0.1 a 65 ºC por 1 h. Os 

cortes desidratados foram expostos em um filme raio-x (BioMax MR; Eastman Kodak, 

Rochester, NY, USA) por tempo apropriado ao tempo de marcação da sonda e núcleo 

encefálico (entre 1 e 3 semanas), e então revelados.  

 As imagens autorradiográficas da sonda ribossômica ligada ao gene que expressa 

mRNA de tph2, e codifica a enzima limitante da síntese de serotonina no encéfalo e do 

mRNA do gene slc6a4 que codifica o transportador sódio dependente de alta afinidade e 

baixa capacidade, junto com o 14C-padrão, foram medidos com o auxílio de um assistente de 

imagem computacional. Todas as lâminas do mesmo gene foram expostas em um único filme, 

permitindo assim que apenas uma sequência de 14C-padrão fosse necessária para referência 

por gene no estudo. As análises foram realizadas usando o software gratuito desenvolvido 

pelo NIH, ImageJ (https://imagej.nih.gov/ij/). Matrizes virtuais com o formato das 

subdivisões do núcleo dorsal da rafe (DR) foram criados, sobrepostos às imagens, e a média 

do valor versus a área foram quantificados, levando em consideração apenas a área acima do 

sinal limiar (do inglês threshold), de cada matriz. Todos as quantificações foram feitas sem 

conhecimento de quais eram os grupos experimentais. Durante toda a análise, um mesmo 

limiar (threshold) foi aplicado, determinando assim qual a área realmente foi mensurada em 

cada uma das matrizes utilizadas, e todos os pixels referentes a densidade do cinza abaixo do 

https://imagej.nih.gov/ij/
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limiar foram automaticamente excluídos. Além disso, o segundo plano (background) de cada 

imagem foi mensurado e subtraído de cada valor. O atlas rostrocaudal com a expressão de 

tph2 e slc6a4 na DR foi criado a partir da comparação das imagens dos tecidos seccionados 

ao atlas de coordenadas estereotáxicas de ratos (Paxinos and Watson, 1998), e também 

comparadas com a expressão topográfica do mRNA do gene tph2, já reportado (Gardner et 

al., 2009). De acordo com Gardner e cols. e a imunomarcação de Tph (Abrams et al., 2004), 

cada nível rostrocaudal foram divididos em sub-regiões da DR. Para todos os níveis 

rostrocaudais, os valores de cada sub-região tiveram a média calculada, e os valores por grupo 

experimental sumarizados para calcular a expressão de toda a DR (do inglês, overall 

expression).  

Um total de 16 níveis rostrocaudais foram estudados no tronco cerebral e as 

subdivisões estudadas foram sumarizadas nas seguinte sub-regiões da DR: núcleo dorsal da 

rafe, parte caudal (DRC, subdivida entre parte rostral rDRC e parte caudal cDRC), -8.336 mm 

a -8.672 mm do bregma; núcleo dorsal da rafe, parte dorsal (DRD, subdividida entre parte 

rostral rDRD e parte caudal cDRD), -7.412 mm a -8.252 mm do bregma; núcleo dorsal da 

rafe, parte interfascicular (DRI), -8.336 mm a -8.672 mm do bregma; núcleo dorsal da rafe, 

parte ventral (DRV), -7.412 mm a -8.420 mm do bregma; núcleo dorsal da rafe, parte 

ventrolateral/parte ventrolateral da região cinzenta periaquedutal (esquerda e direita 

DRVL/VLPAG), -7.748 mm a -8.420 mm do bregma; núcleo medial da rafe (MnR), -7.412 

mm a -8.672 mm do bregma;  formação pontomesencefálica reticular (PMRF), -7.412 mm a -

8.084 mm do bregma; e o grupo células serotoninérgicas B9 (B9), -7.412 mm a -8.168 mm do 

bregma.  
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Figura 4. (I) atlas da expressão gênica da triptofano hidroxilase 2 (tph2) e (II) atlas da 

expressão gênica do transportador de serotonina dependente de sódio família 6 membro 4 

(slc6a4/Sert), no mesencéfalo e no complexo pontino da raphe (em intervalos de 84µm) usado 

para análise das subregiões da raphe dorsal (DR) e da raphe medial (MnR) com alto grau de 

resolução anatômica. As linhas pontilhadas delimitam as diferentes subdivisões da DR neste 

estudo, basedo no atlas estereotáxico de ratos (Paxinos et al., 1985). Os números no canto 

inferior direito indicam os níveis rostrocaudais referentes a cada bregma (canto superior 

direito). A escala utilizada equivale a 1 mm.  

 

4.6.4. Análise microbiana por sequenciamento gênico do 16S rRNA   

 Animais dos Experimento 2 tiveram amostras de DNA coletadas a partir do kit de 

extração de DNA PowerSoil (Cat. Nº 12955-4, Qiagen, Valencia, CA, USA) de acordo com 

instruções do fabricante. Os genes marcados no DNA isolado foram amplificados por cadeia 

de reação polimerase (PCR) utilizando o kit GoTaq Master Mix (Cat. Nº. M5133, Promega, 

Madison, WI, USA), e pareados com os primers 515 F (5’-GTGCCAGCMGCCGCGGTAA-
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3’) e 806 R (5’- GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3’) (Integrated DNA Technologies, 

Coralville, IA, USA), específicos para se ligar à região V4 hipervariável do gene modificado 

16S rRNA associados a uma sequência identificadora de 12 bases em casa amostra, junto ao 

adaptador para Ilumina, como descrito previamente em Caporaso e cols., 2012 (Caporaso et 

al., 2012). O programa utilizado no termociclador consiste em uma etapa inicial de 3 min à 94 

ºC seguidos por 35 ciclos (45 seg à 94 ºC, 1 min à 55 ºC e 1,5 min à 72 ºC) e uma extensão 

final de 10 min à 72 ºC. Reações em cadeia polimerase foram feitas em duplicadas e os 

produtos dessas reações agrupados e visualizados em um gel de agarose para certificar que 

houve amplificação. Os produtos do PCR foram limpos e normalizados utilizando-se o kit 

SequalPrep Normalization Kit (Cat. Nº A1051001, ThermoFisher, Waltham, MA, USA) de 

acordo com instruções do fabricante. O amplicon normalizado foi agrupado e sequenciado em 

uma análise no Ilumina MiSeq, utilizando reagentes V3 em 600 ciclos, com sequências 2 x 

300-bp emparelhados. Toda a preparação da biblioteca e sequenciamento foi conduzido na 

Universidade do Colorado em Boulder, na instalação central de sequenciamento Nex-

Generation BioFrontiers, https:// bficores.colorado.edu/sequencing-lab.  

 As sequencias obtidas do centro de bioinformática foram processadas, aparadas, 

demultiplexadas, agrupadas, filtradas (qualidade máximas ajustada para 1, e sequências únicas 

removidas), e agrupadas em filotipos com similaridade igual ou superior à 97%, usando a 

plataforma gratuita Qiime2. Controle de qualidade foi obtido por meio do comando feature-

table e utilizados para determinar o tamanho das sequências (pelo menos 150 nucleotídeos 

para a leitura direta e reversa), na qual as sequências foram cortadas, como sugerido pelos 

desenvolvedores do Qiime2. O agrupamento das sequências foi feio de acordo com sugerido 

pelo desenvolver utilizando o comando dada2, garantindo um número suficiente de pares de 

base disponíveis para serem sobrepostas. A taxonomia foi feita utilizando o classificador 

(http://data.qiime2.org/2017.12/gg-13-8-99-515-806-nb-classifier.qza) baseados no banco de 

dados gênico Greengenes 13_8 16S rRNA. Para análise das curvas de rarefação neste estudo, 

a profundidade das sequencias foi definida em 2500, com tamanho amostral fina de n = 166.  

 

4.6.5. Análise em tempo real RT-PCR da expressão gênica 

 O hipotálamo dos animais submetidos ao Experimento 4 foram dissecados, e o total de 

RNA desta região isolada utilizando-se método padrão de extração com fenol e clorofórmio. 

O tecido encefálico foi rapidamente homogeneizado em reagente trizol (800 µl; Invitrogen, 

Carlsbad, CA, USA). Após incubação por 5 minutos em temperatura ambiente, foi adicionado 

clorofórmio ao sobrenadante, misturados vigorosamente por 2 minutos e centrifugado 

(12,000g) durante 15 min à 4 °C para obtenção da fase contendo apenas ácido nucléico. 

http://data.qiime2.org/2017.12/
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Álcool isopropil foi adicionado (0.5 volumes do total de Trizol), para realizada a precipitação 

do ácido nucléico. As amostras foram brevemente misturadas e incubadas em temperatura 

ambiente por 10 min, seguido de centrifugação (12,000g) por 10 min à 4 °C. Os ácidos 

nucléicos precipitados foram lavados em 75% de etanol (1 ml) e centrifugados (7,500g) 

durante 5 min à 4 °C. Espectrofotometria foi realizada à 260 nm para determinação da 

concentração de RNA obtida. A absorbância da relação 260:280 foi utilizada para determinar 

a pureza do produto. A síntese de cDNA foi feira utilizando o total de RNA por meio do 

SuperScript II First Strand Synthesis System para RT-PCR (Invitrogen). O RNA na 

concentração de 5 µg foi incubado durante 5 min à 65 °C em um volume total de 13 µl que 

continham random hexamer primers (5 ng/µl) e dNTPs (1 mM). As amostras foram resfriadas 

em gelo por aproximadamente 1 min. O tampão para síntese de cDNA (6 µl) foi adicionado à 

reação de acordo com recomendações do fabricante, por 2 min à 20 °C. A enzima 

transcriptase reversa (1 µl; 200 unidades SuperScript II; catalog #: 18064014) foi adicionada à 

reação e incubada por 10 min à 25 °C, seguido de um ciclo de 50 min à 42 °C. A reação foi 

parada por meio do aquecimento à 70 °C por 15 min. O cDNA obtido foi armazenado em 

freezer -80 °C até utilização. As sequências de cDNA foram obtidas através do Genbank 

(National Center for Biotechonology Information; NCBI; www.ncbi.nlm.nih.gov). As 

sequências de primers foram desenhados utilizando a plataforma Operon Oligo Analysis Tool 

(www.operon.com/technical/toolkit.aspx) e testados quanto sua especificidade por meio da 

Basic Local Alignment Search Tool da NCBI. Os primers utilizados foram obtidos da 

Invitrogen e verificados por meio da curva de melting. Todos os primers foram desenhados 

para abranger os limites entre exon/exon, excluindo assim amplificações de DNA genômico. 

A descrição dos primers estão descritos na tabela 3. 

 

Tabela 3. Sequência de primers.  

Gene Sequência do primer 5´- 3´ Função 

β-actin 
F: TTCCTTCCTGGGTATGGAAT 

R: GAGGAGCAATGATCTTGATC 

Proteína do citoesqueleto (gene 

constitutivo) 

AhR 
F: GACCGCTAACGGATGAAGAA 

R: AGGGATCCATTATGGGAGAG 

Fator de transcrição sensitivo à 

sinalização ambiental 

CD200 
F: TAGAGGGGGTGACCAATTAT 

R: TACATTTTCTGCAGCCACTG 

Cluster de diferenciação 

relacionado à função da micróglia 

CD206 
F: AATGGGTGCCTCCCTGGTTT 

R: AGGGTCACCCGTTTTCCAGT 
Receptor de manose 

GFAP 
F: AGATCCGAGAAACCAGCCTG 

R: CCTTAATGACCTCGCCATCC 
Antígeno de astrócitos 

HMGB1 
F: GAGGTGGAAGACCATGTCTG 

R: AAGAAGAAGGCCGAAGGAGG 

Sinalização endógena associada ao 

perigo 

Iba1 F: GGCAATGGAGATATCGATAT Antígeno micróglia/macrófago 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.operon.com/technical/toolkit.aspx


48 
 

R: AGAATCATTCTCAAGATGGC 

IL-1β 
F: CCTTGTGCAAGTGTCTGAAG 

R: GGGCTTGGAAGCAATCCTTA 
Citocina pró-inflamatória 

IL-4 
F: GAACTCACTGAGAAGCTGCA 

R: GAAGTGCAGGACTGCAAGTA 

Citocina envolvida na reparação de 

tecidos  

IL-4R 
F: TGGTACAACCACTTCCAGCT 

R: TGCTGAAGTAACAGGTCAGG 
Receptor da citocina IL-4 

IL-6 
F: AGAAAAGAGTTGTGCAATGGCA 

R: GGCAAATTTCCTGGTTATATCC 
Citocina pró-inflamatória 

IL-10 
F: GGACTTTAAGGGTTACTTGGG 

R: AGAAATCGATGACAGCGTCG 
Citocina anti-inflamatória 

INF-β 
F: CATCAGCAGACAGAGCTTCT 

R: CCCTCCAGTAATAGCTCTTC 

Participa da limitação de 

propagação de infecções 

NFκBia 
F: CACCAACTACAACGGCCACA 

R: GCTCCTGAGCGTTGACATCA 

Induzido por NFκB para inibir a 

função de NFκB 

NLRp3 
F: AGAAGCTGGGGTTGGTGAATT 

R: GTTGTCTAACTCCAGCATCTG 

Componente do inflamosoma 

mediado pela atividade de caspase-

1/IL-1β 

TNF 
F: CAAGGAGGAGAAGTTCCCA 

R: TTGGTGGTTTGCTACGACG 
Citocina pró-inflamatória 

Abreviações: CD, cluster de diferenciação; GFAP, proteína ácida fibrilar glial; IL, 

interleucina; HMGB1, proteína 1 do grupo de alta mobilidade; Iba-1, molécula-1adaptadora 

da ligação de cálcio ionizado; INF-β, interferon tipo I receptor beta; NFκBia, fator nuclear 

kappa com cadeia leve de ativação da atividade das células B inibidoras alpha; NLRp3, 

domínio NACHT, rico em leucina, repetidor, e proteína 3 contendo PYD; TNF, fator de 

necrose tumoral. 

 

A amplificação do cDNA foi realizada utilizando o kit Quantitect SYBR Green PCR 

kit (Qiagen, Valencia, CA, USA). O cDNA (1 µl) foi adicionado à reação master mix (25 µl), 

junto à 2.5 mM MgCl2, HotStar Taq DNA polimerase, SYBR Green I, dNTPs e primers 

específicos para cada gene (500 nM para ambas sequências diretas e reversas). Para cada 

amostra, reações em duplicadas foram conduzidas em placas de 96 poços (Bio-Rad, Hercules, 

CA, USA). As condições dos ciclos de PCR, consistiram em um início de ativação quente 

junto à HotStar Taq DNA polimerase (94 °C, 15 min), seguido de 40 ciclos de desnaturação 

(95 °C, 15 s), anelamento (55-58 °C, 30 s) e extensão (72 °C, 30 s). A análise da curva de 

melting foi feito para acessar a uniformidade do produto, da formação do dímero, e 

amplificação de produtos não específicos. O produto foi desnaturado (95 °C, 1 mim) e 

anelado (55 °C, 1 mim), antes da análise da curva de melting, que consistiu no aumento 

gradativo da temperatura (0.5 °C/10 s), de 55 °C à 95 °C.  

 O produto final do PCR foi monitorado em tempo real por meio da MyiQ Single-Color 

Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad). O SYBR Green foi capturado à 72 °C e o ciclo 
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de limite de saturação em cada etapa foi determinado individualmente (CT; número de ciclos 

necessários para atingir o limite de detecção).  

 

4.7 – Protocolos experimentais 

De acordo o objetivo específico a ser investigado, os grupos experimentais de animais 

foram submetidos aos protocolos descritos abaixo. 

 

4.7.1 – Avaliação da obesidade no comportamento de animais testados no LTE, LCE, 

CE e CA. 

 Animais dos Experimento 1 foram submetidos ao protocolo descrito no item 4.1 (Fig. 

A), e investigados no LTE (item 4.5.2), de forma randômica, ao braço aberto, ao braço fecho 

ou apenas à manipulação. Animais dos Experimento 2 foram testados em uma sequência de 

testes comportamentais: LCE (item 4.5.3), CE (item 4.5.4) e CA (item 4.5.5), como descrito 

no item 4.1 (Fig. B). Animais do Experimento 3 foram testados por 10 min no CA (item 4.5.5) 

e tiveram sua atividade locomotora, exploração vertical, e tempo gasto no centro e periferia 

quantificados (item 4.1, Fig. C). 

 

4.7.2 – Avaliação da obesidade na atividade neuronal por marcação de c-Fos  

 Animais do Experimento 1 foram submetidos à diferentes estímulos no LTE (esquiva, 

ou fuga ou manipulação), e tiveram os seguintes núcleos encefálicos analisados quanto à 

expressão da proteína c-Fos durante os diferentes estímulos no: núcleo dorsomedial do 

hipotálamo (DMH); núcleo ventromedial do hipotálamo (VMH), núcleo paraventricular do 

hipotálamo (PVN) e núcleo basolateral da amígdala (BLA). O número de células reativas ao 

c-Fos foram quantificadas e a análise realizada de acordo com o protocolo descrito no item 

4.6.1.  

 

4.7.3 – Avaliação da obesidade na resposta imune e produção de citocinas no núcleo 

hipotalâmico e amigdaloide. 

Animais do Experimento 3 foram induzidos à obesidade e testados no LCE, CE e CA e 

tiveram os seguintes núcleos encefálicos isolados e processados para quantificação de 

interleucina (IL) 6 e fator de necrose tumoral (TNF), como descrito no item 4.6.2.  
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4.7.4 – Avaliação da obesidade na resposta térmica durante o estresse.   

Animais do Experimento 3 foram induzidos à obesidade e submetidos ao CA, onde 

tiveram as temperaturas cutâneas da região interescapular (Ti) e da cauda (Tc) medidas com o 

auxílio de uma câmera de captura térmica como descrito no item 4.4.4. 

 

4.7.5 – Avaliação da obesidade na expressão gênica serotoninérgica na DR.  

Animais do Experimento 2 foram induzidos à obesidade e seus encéfalos enviados 

para o Laboratório de Fisiologia Integrativa (Universidade do Colorado em Boulder, CO, 

USA), onde foram processados por técnica de imuno-histoquímica por hibridização in situ, 

para quantificação da expressão de mRNA dos genes tph2 e slc4a6, como descrito no item 

4.6.3.   

 

4.7.6 – Avaliação do impacto do consumo de DH por 9 semanas na microbiota intestinal.   

Animais do Experimento 2 foram induzidos à obesidade e tiveram suas fezes coletas 

(semanalmente) e enviadas para o Laboratório de Fisiologia Integrativa (Universidade do 

Colorado em Boulder, CO, USA). As amostras fecais foram processadas por meio de técnica 

Next Generation, da região hipervariável V4 do RNA ribossomal do gene 16S, obtidos e 

amplificados por PCR. As métricas estatísticas da diversidade alpha, beta e abundância 

relativa e taxonomia foram realizadas com o auxílio de ferramentas e softwares de 

bioinformática como descrito no item 4.6.4.  

 

4.7.5 – Avaliação da obesidade na expressão gênica envolvida em respostas inflamatórias 

no hipotálamo. 

 Animais do Experimento 4 foram induzidos à obesidade e tiveram seus encéfalos 

removidos para posterior dissecação do hipotálamo. Os tecidos encefálicos foram processados 

por meio de técnica padrão de extração de RNA, para produção de cDNA e posterior 

amplificação do mRNA relativo ao gene de interesse. Os genes descritos na tabela 3 foram 

analisados como descrito no item 4.6.5. 

 

4.8 – Análises estatísticas. 

 Comparações estatísticas e gráficos foram gerados a partir dos pacotes estatísticos 

GraphPad Prisma (versão 6.01, GraphPad Inc., La Jolla, CA, USA), IBM SPSS (versão 22.0, 

SPSS Inc., Chicago, IL, USA), Qiime2 (see https://library.qiime2.org) and RStudio (Version 

1.1463, RStudio, Inc., Boston, MA, USA). Outliers extremos foram identificados por meio do 

https://library.qiime2.org/
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teste de Grubbs, considerando two-sided α = 0.05, e então removidos das análises (Grubbs, 

1969).   

Para análise do LTE e da temperatura cutânea interscapular (Ti) e da cauda (Tc), 

análises de medidas repetidas ANOVA foram feitas considerando a dieta como fator between-

subjects, e as tentativas (tempo) como o fator within-subjects, e quando apropriado aplicado o 

teste (post hoc) da diferença mínima significativa (LSD) de Fisher, ou teste-t de comparação 

pareadas (pairwise t-test). Multifator ANOVA foi utilizado para determinar os efeitos da 

obesidade no número de células imunorreativas ao c-Fos, considerando a dieta e o 

comportamento como fator between-subjects seguido por análise (post hoc) da diferença 

mínima significativa de Fisher (LSD). Os eventos de exploração vertical (rearing) e o tempo 

gasto no centrou ou periferia do CA, foram analisados usando teste t-Student’s. Análise de 

citocinas inflamatórias foram feitas considerando-se duas amostras independentes usando o 

U-teste Mann-Whitney.  

 Análises da imunohistoquímica por hibridização in situ, valores de cinza x área de 

cada subdivisão em cada nível rostrocaudal da DR em cada grupo (DC ou DH) foi gerado. 

Outliers extremos removidos, da mesma previamente descrito acima. Um levantamento de 

modelos mistos lineares (LMM) com diferentes estruturas de covariância foi feito, e o modelo 

com o melhor valor de -2 log selecionado para cada gene (tph2 e slc4a6), sendo a dieta, nível 

rostrocaudal e sub-região da DR como efeitos fixos, e nível rostrocaudal o fator de repetição. 

Modelos lineares mistos adicionais foram analisados e a melhor estrutura de covariância 

usando -2 log selecionada para cada sub-região da DR, sendo a dieta e o níveis rostrocaudal 

considerados efeitos fixos, e os níveis rostrocaudal como efeitos repetidos. Comparações 

pareadas (pairwise) foram feitas utilizando o teste de diferença mínima significativa de Fisher 

(LSD). Além disso, nas análises da imunohistoquímica por hibridização in situ, as análises 

utilizando o pós teste LSD não foi feita em pontos específicos da extensão rostrocaudal da 

DR, MnR, PMRF ou B9, se em algum dos grupos o número amostral estivesse abaixo de 50% 

do total de amostras. Adicionalmente, análises post hoc foram feitos apenas se o resultado 

total (overall) e o resultado secundário do modelo misto linear (LMM) apresentassem efeitos 

referente à dieta, ou interações entre a dieta e os níveis rostrocaudais dentro das sub-regiões 

da rafe. 

 Para analisar os dados referentes ao microbioma, utilizamos o arquivo metadata 

gerado especificamente para este estudo, com um total de 2 variáveis (dieta e estágio de vida) 

ao longo de 9 semanas. Variáveis não relacionadas aos tópicos foram removidas (i.e., número 

da placa de PCR utilizada, e código de sequência codificada). Após filtrar os dados, e para 

gerar análises das associações microbiana ao tratamento, as seguintes análises foram 
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realizadas: diversidade alfa (observed OTU e diversidade shannon), usando o teste Kruskal-

Wallis e Wilcoxon e diversidade beta (diferenças em níveis taxonômicos) e análises weighted 

UniFrac e Unweighted UniFrac. Os resultados foram plotados e separados entre DC e DH, e 

avaliados para diferenças estatística. Os resultados foram expressos como média ± erro padrão 

da média (EPM), com nível de significância de 5% (p < 0.05). 

 A análise relativa à quantificação da expressão gênica (RT-PCR) foi determinada 

utilizando-se o método 2-ΔΔCT. A média dos valores de CT das duplicadas dos genes foram 

subtraídos dos valores do gene de controle interno (gene constitutivo; β-actin), e o valor ΔCT 

obtido. A amostra com o maior valor absoluto da média foi selecionada para calibrar e ser 

subtraído de média ΔCT de cada amostra experimental (ΔΔCT). O valor final utilizado fold 

change (2-ΔΔCT) de cada expressão gênica normalizada pelo controle interno e relativo à 

amostra de calibração. Os valores foram expressos como média ± EPM, e analisadas por meio 

de ANOVA dois fatore seguido de pós teste Fisher´s LSD, com p < 0.05. 
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5 – RESULTADOS 

5.1 – A dieta hiperlipídica 45% foi eficiente em alterar o peso corporal e tecido adiposo 

abdominal em ratos após 9 semanas  

Animais submetidos ao protocolo nutricional de nove semanas tiveram os parâmetros 

corporais: peso inicial, peso final, ganho de peso, tecido adiposo epididimal, retroperitoneal, 

inguinal e o cálculo do índice de adiposidade (IA) avaliados (Tabela 4). A DH (45% de 

gordura) foi capaz de induzir a obesidade nós animais do Experimento 1-4 de forma 

significativa, demonstrando o alto grau de reprodutibilidade associado à DH.  

 

Tabela 4. Efeitos da DH nos parâmetros relativos à composição de gordura corporal de ratos 

Wistar submetidos ao protocolo nutricional. 

Valores expresso como média ± erro padrão da média (EPM); n, número de animais por 

grupo dietético (controle e obeso); TAB, tecido adiposo branco. 

* ([peso corporal final (g)]1/3 ÷ comprimento nasoanal (cm) x 100) 

** Massa gorda (epididimal + retroperitoneal + inguinal) (g) ÷ peso corporal final (g) x 100 
# Diferença estatística significativa entre os grupos; teste t-Student não pareado.  
 

5.2 – A obesidade induz alteração comportamental relacionada à ansiedade em ratos 

 Os animais do Experimento 1, foram submetidos ao LTE, e o teste ANOVA de 

medidas repetidas mostrou que a dieta foi capaz de induzir diferença em relação ao tempo 

[F(2.26) = 67.10; p < 0.0001], ao tratamento [F(1.13) = 5.87; p = 0.0306] e interação entre 

tempo x tratamento [F(2.26) = 5.75; p = 0.0085] dos animais testados (Fig. 5a). O pós-

teste de Fisher’s LSD, mostrou diferença significativa no tempo gasto pelos animais 

obesos em realizar a esquiva 1 (p = 0.0002). Não foram observadas diferenças no 

 Experimento 1 Experimento 2 

Parâmetros (g) 
CD 

(n = 22) 

HFD 

(n = 24) 
p 

CD 

(n = 12) 

HFD 

(n = 12) 
p 

Peso Inicial 100.0±10.0 100.0±10.0 - 100.0±10.0 100.0±10.0 - 

Peso Final 343.8±6.5 429.6±8.2# <0.0001 380.1±6.4 421.1±11.6# 0.0054 

Ganho de Peso 243.8±6.5 329.6±8.2# <0.0001 280.1±6.4 321.1±11.6# 0.0054 

Epididimal 2.9±0.2 8.6±0.6# <0.0001 3.1±0.2 7.4±0.8# <0.0001 

Retroperitoneal 3.5±0.2 9.9±0.4# <0.0001 3.9±0.4 9.0±0.7# <0.0001 

Inguinal 6.3±0.2 13.1±0.6# <0.0001 6.6±0.3 11.8±0.8# <0.0001 

IA* 3.7±0.1 7.3±0.2# <0.0001 3.7±0.3 6.8±0.5# <0.0001 

 Experimento 3 Experimento 4 

Parâmetros (g) 
CD 

(n = 9) 

HFD 

(n = 9) 
p 

CD 

(n = 12) 

HFD 

(n = 12) 
p 

Peso Inicial 100.0±10.0 100.0±10.0 - 100.0±10.0 100.0±10.0 - 

Peso Final 371.6±7.4 435.8±25.6# 0.0286 456.2±10.4 587.8±18.5# <0.0001 

Ganho de Peso 277.0±5.9 329.1±15.4# 0.0070 414.3±10.3 546.0±17.6# <0.0001 

Epididimal 3.4±0.3 8.8±0.9# <0.0001 7.2±0.8 17.5±2.4# 0.0006 

Retroperitoneal 3.7±0.3 9.5±0.8# <0.0001 4.4±0.4 14.5±1.0# <0.0001 

Inguinal 6.9±0.2 14.0±1.1# <0.0001 5.8±0.2 15.0±1.0# <0.0001 

IA* 3.7±0.2 7.4±0.4# <0.0001 3.8±0.2 7.8±0.5# <0.0001 
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tempo, tratamento e interação tempo x tratamento nos animais testados no braço aberto 

do LTE (Fig. 5b). 

Figura 5. (a) Tempo gasto pelos animais do Experimento 1 (DC-E e DH-E) para sair do braço 

fechado em três exposição e (b) tempo gasto pelos animais (DC-F e DH-F) para realizar a 

saída do braço aberto em três tentativas. Valores expresso em média ± erro padrão da média 

(EPM), com nível de significância de p < 0.05. 

 

Os animais do Experimento 2 foram submetidos ao teste do LCE, e o teste ANOVA de 

dois fatores identificou diferença entre o tempo [F (1.43) = 132.4; p < 0.0001]. Não houve 

diferença entre o tratamento e o tempo x tratamento. O pós teste de Fisher’s (LSD) 

revelou um menor tempo de permanência dos animais DH no braço aberto quando 

comparados aos animais DC (p = 0.0308) (Fig. 6a). Em relação ao número de vezes 

nas quais os animais exploram os braços do LCE, o teste ANOVA de dois fatores 

revelou diferenças na interação entre o número de entradas x dieta [F (1.43) = 5.153; p = 

0.0283]. Não houve diferenças no tempo e na dieta. O pós teste de Fisher’s (LSD) 

revelou que o número de entradas no braço aberto foi menor entre os animais DH 

quando comparado aos animais do grupo DC (p = 0.0296) (Fig. 6b). 

 

Ainda em relação aos animais do Experimento 2, os mesmos foram testados no 

contexto claro/escuro (CE) e a análise feita utilizando o teste t não pareado mostrou não haver 

diferenças entre o número de entradas na parte clara (mais aversiva) entre animais DC e DH 

(Fig. 7a). O teste Anova de dois fatores não mostrou diferenças no tempo gasto pelos animais 

DC e DH na parte clara e na parte escura do contexto CE (Fig. 7b). Na sequência, os animais 

foram expostos ao campo aberto (CA), o teste t não pareado identificou que não houve 
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diferenças entre os animais DC e DH em relação ao número de posições verticais (exploração 

vertical, indicativo de comportamento exploratório) (Fig. 7c), e o teste Anova dois fatores, 

mostrou não haver diferenças na atividade locomotora no centro e no perímetro do CA (Fig. 

7d).  

Figura 6. (a) Tempo gasto pelos animais do Experimento 2 (DC e DH) no braço aberto e no 

braço fechado durante exposição ao LCE em cinco minutos e (b) número de entradas em cada 

um dos braços durante exposição ao LCE. Valores expresso em média ± erro padrão da média 

(EPM), com nível de significância de p < 0.05. 

Figura 7. (a) número de entradas na parte claro do contexto CE gastos pelos animais do 

Experimento 2 (DC e DH). (b) tempo gasto pelos animais DC e DH na parte clara e na parte 

escuro do contexto CE. (c) número de vezes que os animais fizeram a exploração vertical 
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durante exposição no campo aberto (CA) e (d) tempo gasto pelos animais DC e DH no centro 

ou perímetro do CA.  

 

Os animais do Experimento 3 foram testados no CA durante dez minutos para 

avaliação da alteração da temperatura cutânea durante o estresse. O teste t não pareado 

mostrou que não houve diferença estatística em relação ao número de exposição vertical (Fig. 

8a). Anova de dois fatores não mostrou diferença entre o tempo gasto pelos animais DC e DH 

na exploração no centro e perímetro do CA durante 10 min (Fig. 8b).   

Figura 8. (a) número de vezes que os animais fizeram a exploração vertical durante exposição 

no campo aberto (CA) e (b) tempo gasto pelos animais DC e DH no centro ou perímetro do 

CA durante 10 min.  

 

5.3 – Efeitos da DC e DH na expressão da proteína c-Fos na BLA, PVN, VMH and DMH 

seguido da exposição à manipulação, esquiva ou fuga no LTE.  

 Animais do Experimento 1, submetidos à DC e DH, foram avaliados quanto a 

expressão da proteína c-Fos após exposição à manipulação, esquiva e fuga no LTE. Os 

animais foram divididos em seis grupos experimentais: DC-M; DC-E; DC-F; DH-M; DH-E e 

DH-F.  

 Na amígdala basolateral (BLA), o teste Anova de dois fatores, revelou um efeito do 

comportamental entre a expressão de células imunorreativas-FOS nos grupos manipulação, 

esquiva e fuga (Fig. 9a) [F (2,36) = 9.962; p = 0.0207]. As comparações dos pós testes de 

Fisher’s LSD revelou um aumento da expressão de c-Fos no grupo DH-M comparado ao DH-

E (p = 0.0207), mas não identificou diferença entre os grupos DC-E comparado ao grupo DC-

M, sugerindo que a DH sensibilizou a resposta neuronal da BLA durante a esquiva. Em 

contraste, ambos DH-F (p = 0.0005) e DC-F (p = 0.0345), relativos aos animais manipulação, 

responderam com aumento da expressão de c-Fos na BLA.  
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 No núcleo ventromedial do hipotálamo (VMH), o teste Anova de dois fatores, revelou 

um efeito do comportamento entre o grupo manipulação, esquiva e fuga [F(2,35) = 19.01; p 

<0.0001], e interação entre dieta e comportamento [F(2,35) = 17.44; p < 0.0001] (Fig.9b). As 

comparações do pós teste de Fisher’s LSD mostrou um aumento da expressão de c-Fos no 

grupo DH-E relativo ao DC-E (p < 0.0001) e do grupo DH-E relativo ao grupo DH-M (p < 

0.0001), sugerindo um aumento da ativação do núcleo VMH durante a esquiva no LTE, 

especificamente nos animais obesos. A expressão de c-Fos foi maior no grupo DC-F relativo 

ao grupo DC-M (p = 0.0089). Não foram observadas diferenças entre animais DH-F e DH-M, 

no entanto essa comparação aproximou a significância estatística (p = 0.0567). 

 No núcleo dorsomedial do hipotálamo (DMH), o teste Anova de dois fatores, revelou 

um efeito do comportamento entre os grupos manipulação, esquiva e fuga [F(2,39) = 16.58; p < 

0.0001], interação entre o comportamento e a dieta [F(2,39) = 12.10; p < 0.0001] (Fig. 9c). As 

comparações do pós teste de Fisher’s LSD mostrou um aumento da expressão de c-Fos no 

grupo DH-E relativo ao grupo DC-E (p = 0.0034), a aumento da expressão de c-Fos no grupo 

DH-E relativo ao grupo DC-M (p < 0.0001). De maneira similar, o grupo DC-E tiveram 

aumento da expressão de c-Fos relativo ao grupo DC-M (p = 0.0161). Portanto, observamos 

aumento da expressão de c-Fos no DMH em ambos os grupos DC e DH. Após exposição ao 

teste de fuga, os animais DC-F, mas não os animais DH-F, apresentaram aumento da 

expressão de c-Fos relativamente aos animais manipulação (p < 0.001). Entre os ratos 

exposto ao teste de fuga, os animais do grupo DH-F apresentaram diminuição da expressão de 

c-Fos relativo aos animais DC-F (p = 0.0005). Os resultados acima revelam que existe um 

efeito diferenciado dos animais submetidos a DH na expressão de c-Fos após a exposição ao 

teste de esquiva ou fuga no LTE. 

 No núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN), o teste Anova de dois fatores 

mostrou um efeito do comportamento entre os grupos manipulação, esquiva e fuga [F(2,37) = 

12.89; p <0.0001] e interação entre comportamento e dieta [F(2,37) = 9.07; p = 0.0012] (Fig. 

9d). As comparações do pós teste de Fisher’s LSD mostrou um aumento da expressão de c-

Fos no grupo DH-E relativo ao grupo DC-E (p < 0.0008), e do grupo DH-E relativo ao grupo 

DH-M (p < 0.0001), indicando que o PVN foi recrutado durante o teste de esquiva em 

animais DH, mas não em animais DC. As comparações relativas aos grupos DC-F ao grupo 

DH-F não apresentam diferenças estatísticas, mas aproximam do valor de significância (p = 

0.0527). Após exposição ao teste de fuga, foram identificadas diferenças entre o grupo DC-F 

relativo ao grupo DC-M (p = 0.0015). Não foram observadas diferenças entre os animais DH-

F relativo ao grupo DH-M. 
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Figura 9.  A dieta hiperlipídica ativa de forma diferencial a expressão de c-Fos na amígdala e 

no hipotálamo, implicando no controle de comportamento relacionado à ansiedade e fuga, 

relacionada à resposta comportamental de defensiva. Os gráficos mostram os efeitos da 

exposição à esquiva ou fuga (LTE), comparativamente à manipulação na expressão da 

proteína c-Fos. (a) amígdala basolateral (BLA); (b) núcleo ventromedial do hipotálamo 

(VMH); (c) núcleo Dorsomedial do hipotálamo (DMH) e (d) núcleo paraventricular do 

hipotálamo (PVN). Data expressa como média ± erro padrão da média (EPM). Os dados 

foram analisados utilizando o teste Anova de dois fatores, seguido do pós teste de Fisher’s 

com diferença mínima significativa (LSD). *p < 0.05. DH-M (n = 8); DH-E (n = 6); DH-F (n 

= 6); DC-M (n = 9); DC-E (n = 7) e DC-F (n = 7). 
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Figura 10.  Fotomicrografias das secções coronais do encéfalo englobando: (a) BLA; (b) 

VMH; (c) DMH e (d) PVN. Os pontos pretos mostram a marcação de células imunorreativas-

FOS nos grupos experimentais. Barra de escala 100 µm. 

 

5.4 – Efeitos da dieta hiperlipídica na neuroinflamação de animais induzidos à obesidade  

 Animais do Experimento 3, receberam DC ou DH durante nove semanas. Os efeitos da 

dieta relativo aos níveis de IL-6 e TNF no núcleo hipotalâmico e amigdaloide estão expressos 

na Fig. 11. A concentração da IL-6, citocina pleiotrópica normalmente associada ao quadro de 

inflamação crônica de baixo-grau, estava aumentada no núcleo hipotalâmico (p = 0.0175; Fig. 
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11a) e núcleo amigdaloide (p = 0.0367; Fig. 11c), nos animais expostos à DH em relação aos 

animais DC. Concentrações de TNF estava aumentada na amigdala ((p = 0.0006; Fig.11d), 

mas não no hipotálamo (p = 0.0699; Fig. 11b), no entanto, o kit de imunoensaio utilizado 

neste experimento não foi capaz de detectar qualquer nível de concentração de TNF no 

hipotálamo de ratos DC, mas foi capaz de detectar TNF no hipotálamo de ratos DH, sugerindo 

aumento nos níveis de TNF. 

 

 

Figura 11.  Obesidade induzida por dieta hiperlipídica (DH) aumenta a concentração de 

citocinas pro-inflamatórias no hipotálamo e amigdala. Níveis de proteínas proinflamatórias 

interleucina (IL) 6 e fator de necrose tumoral (TNF) no hipotálamo (a, b) e amigdala (c, d) 

entre os animais controle (DC) e obeso (DH). Os dados foram expressos como média ± erro 

padrão da média (EPM) e analisados por meio do U-teste Mann-Whitney. *p < 0.05, versus o 

grupo DC. Tamanho amostral: DC, n = 7 e DH, n =6. Abreviações: DC, dieta controle; DH, 

dieta hiperlipídica; IL-6, interleucina 6; TNF, fator de necrose tumoral. 

 

5.5 – Animais induzidos à obesidade apresentam alteração da resposta 

termorregulatória da região interscapular e da cauda quando testados no CA.  

5.5.1 – Temperatura da cauda 

 As análises da temperatura da cauda foram realizadas por meio do teste multifatorial 

Anova de medidas repetidas, sendo a dieta o fator between-subjects, e o tempo o fator within-

subjects, mostrando um efeito central da dieta [F(1,16) = 10.67; p = 0.0048], do tempo [F(12,19) = 

6.86; p < 0.0001], e da interação da dieta e do tempo [F(12,19) = 3.38; p = 0.0002]. O pós teste 

de Fisher’s LSD comparando o fator entre assuntos, mostrou que ratos tratados com DH, 

comparados aos DC, apresentavam temperatura mais elevada da cauda na linha de base 

(tempo zero; p = 0.0212), no tempo 1 (p = 0.0349), 2 (p = 0.0413), 7 (p = 0.0400), 8 (p = 

0.0047), 9 (p = 0.0041), 10 (p = 0.0003), 15 (p < 0.0001) e 20 (p < 0.0001), sugerindo um 

redução da vasoconstrição da cauda de animais obesos testados ao CA. 
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5.5.2 – Temperatura interscapular  

 As análises da temperatura interscapular foram realizadas por meio do teste 

multifatorial ANOVA de medidas repetidas, sendo a dieta o fator between-subjects, e o tempo 

o fator within-subjects, mostrando um efeito do tempo [F (12,19) = 11.02; p < 0.0001] sobre a 

temperatura. Não foram observados efeitos da dieta [F (1,16) = 2.42; p = 0.1389], ou da 

interação da dieta x tempo [F (12,19) = 0.6229; p = 0.8213]. Para análise através do tempo, 

comparações within-subjects utilizando teste-t pareado, seguido da correção Holm-Sidak, 

mostrou que houve diferença da temperatura, comparado ao tempo zero (linha de base; Fig. 

12b). Da mesma forma, animais do grupo DH apresentaram aumento da temperatura da região 

interscapular quando comparados ao tempo zero (linha de base; Fig. 12b). Esses dados 

mostram que ambos os grupos apresentam aumento da temperatura interscapular durante 

exposição ao CA, sugerindo um importante papel do tecido adiposo marrom durante respostas 

de estresse, independente do tratamento dietético (Fig. 12b).  

 

Figura 12.  Efeitos da exposição ao teste do campo aberto (CA) na temperatura da cauda e 

interscapular durante o teste e recuperação no grupo dieta controle (DC) e dieta hiperlipídica 

(DH). Os gráficos ilustram (a) temperatura da cauda e (b) temperatura interscapular. (a) 

temperatura da cauda (Tc) no tempo zero (basal; antes da exposição ao CA), durante a 
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exposição (tempo 1 ao tempo 10), e durante a recuperação (tempo 15 e 20). (b) temperatura 

interscapular (Ti) através do tempo nos mesmos tempos citados acima. (c) imagens 

infravermelhas termais representativas dos grupos DC e DH no tempo 0, 7 e 20 (basal, 

estresse e recuperação). Os dados foram expressos como média ± erro padrão da média 

(EPM). *p < 0.05, DH versus tempo 0; +p < 0.05, DC versus tempo zero, efeitos within-

subjects, teste-t não pareado, ajustado por correção Holm-Sidak. #p < 0.05, DH versus DC, 

efeitos between-subjects, ANOVA de dois fatores repetidos, seguido de pós teste de Fisher’s 

LSD, n = 9 por grupo. 

 

5.6 – Expressão de mRNA do gene tph2 na rafe dorsal (DR), MnR, PMRF e grupo B9 

 A técnica de hibridização in situ foi utilizada para avaliar os efeitos do consumo de 

DH na expressão de dois genes limitantes no controle da neurotransmissão serotoninérgica, a 

triptofano hidroxilase 2 (tph2) e o transportador dependente de sódio família 6 membro 4 

(Sert/slc6a4). A análise da expressão de mRNA de tph2, utilizando o Modelo Misto Linear 

global (LMM) mostrou diferença entre a dieta [F(1, 165.3) = 19.1; p < 0.0001; Fig. 13a]. Além 

disso a interação entre dieta x sub-região aproximou-se aos valores de significância (F (9, 98.7) 

= 1,9; p = 0.067). A média da expressão de mRNA do tph2 na DR (subdivisões compiladas), 

foi maior nos animais do grupo DH (Fig. 13b; p < 0.0001). Análises posteriores utilizando um 

segundo LMM considerando as subdivisões da DR indicou aumento da expressão de tph2 

mRNA no aspecto caudal do núcleo dorsomedial da rafe (cDRD; F (9, 2727.1) = 4.2; p < 0.0001; 

Fig. 13d). O pós-teste de comparações múltiplas pareadas (Fisher’s LSD) indicou diferença 

entre animais DC e DH no bregma -8.000 (p = 0.003), -8.084 (p = 0.015) e -8.168 (p = 0.018). 

Além disso, a média da expressão de mRNA de tph2 no cDRD (níveis rostrocaudais 

compilados), também indicou aumento da expressão de mRNA de tph2 nos animais do grupo 

DH (Fig. 13e; p = 0.0002). A expressão de tph2 mRNA no aspecto rostral do núcleo 

dorsomedial da rafe aproximou-se aos valores de significância (rDRD; F (11, 1713.8) = 1.9; p = 

0.05; Fig. 13d), e não houve diferença em relação aos níveis rostrocaudais compilados (Fig. 

13e). O LMM considerando as subdivisões da DR também indicou aumento da expressão de 

tph2 mRNA no aspecto caudal do núcleo dorsoventral da rafe (cDRV; F (13, 3029.8) = 8.9; p < 

0.0001; Fig. 13f). O pós-teste de comparações múltiplas pareadas (Fisher’s LSD) indicou 

diferenças entre os animais DC e DH no bregma -8.252 (p = 0.030), -8.000 (p = 0.004) e -

7.916 (p =0.007). Além disso, a média da expressão de mRNA de tph2 na cDRV (níveis 

rostrocaudais compilados) foi diferente entre DC e DH (p = 0.0023; Fig.13g). Não houve 

diferença no pós-teste em relação ao aspecto rostral do núcleo dorsoventral (rDRV), mas foi 
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observada diferença na média da expressão de mRNA de tph2 nos níveis rostrocaudais 

copilados entre animais DC e DH (p = 0.0340; Fig.13g).  

 

 

Figura 13. Efeitos da dieta hiperlipídica em ratos após nove semanas de protocolo nutricional 

na expressão de mRNA do tph2 nas subdivisões do núcleo dorsal da rafe (DR). Cada gráfico 

representa a média ± EPM da expressão de tph2 nos níveis rostrocaudais em cada sub-região 

indicada. (a,b) rafe dorsal compilada, (c) fotomicrografia do bregma -8.168 da DR, (d,e) 

núcleo dorsal da rafe, parte dorsal ventral (vDRD) e parte dorsal caudal (cDRD), (f,g) núcleo 
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dorsal da rafe, parte ventral rostral (rDRV) e parte ventral caudal (cDRV). Os níveis 

rostrocaudais -7 ao 9 correspondem aos estabelecidos no mapa serotoninérgico do tph2 

(Figura 4-I). 

Não foram observadas diferenças entre os animais DH e DC em relação às subdivisões 

ventrolateral da DR (DRVL/VLPAG), parte caudal (DRC), parte interfascicular (DRI), sendo 

esta última subdivisão diferente em relação aos valores compilados, indicando aumento da 

expressão de tph2 no grupo DH (p = 0.0121; Apêndice A, Fig. m). Não foram observadas 

diferenças entre os grupos de células serotoninérgicas B9 e na formação reticular 

pontomesencefálica (PMRF; Apêndice B). O LMM identificou diferença na expressão de 

tph2 no núcleo medial da rafe (MnR; F (31, 2535.8) = 4.3; p < 0.0001; Apêndice B, Fig. p). O 

pós-teste (Fisher’s LSD) indicou diferente entre os grupos DC e DH no bregma -7.916 (p 

=0.036), -7.832 (p < 0.001) e -7.748 (p = 0.030). A média da expressão de mRNA de tph2 no 

MnR em relação aos níveis rostrocaudais copilados foi diferente entre animais DC e DH (p = 

0.0002; Apêndice B, Fig. q).  

 

5.7 – Expressão de mRNA do gene slc6a4 (Sert) na rafe dorsal (DR), MnR, PMRF e 

grupo de células B9 

A análise da expressão de mRNA do gene slc6a4, utilizando o Modelo Misto Linear 

global (LMM) mostrou diferença entre a dieta [F(1, 157.1) = 26.4; p < 0.0001], interação entre a 

dieta x nível rostrocaudal [F(15, 89.4) = 2.6; p = 0.0023] e interação entre dieta x nível 

rostrocaudal (dentro da sub-região) [F(53, 82.3) = 1.5; p = 0.0498; Fig. 14a]. A média da 

expressão de mRNA do slc6a4 da DR (subdivisões compiladas), foi maior nos animais do 

grupo DH (Fig. 14b; p < 0.0001). Análises posteriores utilizando um segundo LMM 

considerando as subdivisões da DR indicou aumento da expressão de slc6a4 no aspecto 

rostral (rDRD) do núcleo DR quanto a interação entre dieta x nível rostrocaudal (F (5, 13.6) = 

6.1; p = 0.0004). O pós-teste de comparações múltiplas pareadas (Fisher’s LSD) indicou 

diferença entre animais DC e DH no bregma -7.664 (p = 0.003; Fig. 14d). Não houve 

diferença em relação à média da expressão de mRNA na rDRD. Em relação ao aspecto caudal 

(cDRD) do núcleo DR, não foi observado diferenças entre os grupos, no entanto a média da 

expressão de mRNA de slc6a4, considerado os níveis rostrocaudais copilados, indicou 

aumenta da expressão no grupo DH (Fig. 14e; p = 0.0372). 

O LMM considerando as subdivisões da DR também indicou aumento da expressão de 

slc6a4 mRNA no aspecto rostral do núcleo dorsoventral da rafe (rDRV; F (5, 11.9) = 3.8; p = 

0.027). O pós-teste de comparações múltiplas pareadas (Fisher’s LSD) indicou diferenças 
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entre os animais DC e DH no bregma -7.832 (p = 0.004; Fig. 14f). Além disso, a média da 

expressão de mRNA de slc6a4 na rDRV (níveis rostrocaudais compilados) foi maior no grupo 

DH comparado ao grupo DC (p = 0.0317; Fig.14g). 

 

Figura 14. Efeitos da dieta hiperlipídica em ratos após nove semanas de protocolo nutricional 

na expressão de mRNA do slc6a4 nas subdivisões do núcleo dorsal da rafe (DR). Cada 

gráfico representa a média ± EPM da expressão de slc6a4 nos níveis rostrocaudais em cada 

sub-região indicada. (a,b) rafe dorsal compilada, (c) fotomicrografia do bregma -8.168 da DR, 

(d,e) núcleo dorsal da rafe, parte dorsal ventral (vDRD) e parte dorsal caudal (cDRD), (f,g) 
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núcleo dorsal da rafe, parte ventral rostral (rDRV) e parte ventral caudal (cDRV). Os níveis 

rostrocaudais -7 ao 9 correspondem aos estabelecidos no mapa serotoninérgico do slc6a4 

(Figura 4-II). 

Não houve diferença no pós-teste em relação ao aspecto caudal do núcleo dorsoventral 

(cDRV), mas foi observada diferença na média da expressão de mRNA de slc6a4 nos níveis 

rostrocaudais copilados entre animais DC e DH (p = 0.0162; Fig.14g). 

Não foram observadas diferenças entre os animais DH e DC em relação às subdivisões 

ventrolateral da DR (DRVL/VLPAG; Apêndice C, Fig. h e i), no grupo de células 

serotoninérgicas B9 (B9; Apêndice D, Fig. n e o), e na formação reticular pontomesencefálica 

(PMRF; Apêndice D, Fig. r e s). O LMM não identificou aumento da expressão de slc6a4 na 

parte caudal da rafe dorsal, mas a média dos níveis compilados indicou aumento da expressão 

de mRNA no grupo DH comparado ao grupo DC (p = 0.0021; Apêndice C, Fig. k). Em 

relação a parte interfascicular da DR (DRI), o LMM indicou diferença em relação à dieta (F (1, 

14.1) = 9.4; p = 0.008) e aproximou-se da diferença estatística em relação a dieta x níveis 

rostrocaudais (F (4, 12.8) = 3.0; p = 0.055). O pós-teste de comparações múltiplas pareadas 

(Fisher’s LSD) indicou diferenças entre os animais DC e DH no bregma -8.504 (p = 0.004) e -

8.672 (p = 0.002; Apêndice C, Fig. 14. l). A média da expressão do mRNA de slc6a4 dos 

níveis copilados mostrou aumento no grupo DH comparado ao grupo DC (p = 0.0005; 

Apêndice C, Fig. m). O LMM identificou diferença na expressão de slc6a4 no núcleo medial 

da rafe (MnR) em relação à dieta (F (1, 17.1) = 5.8; p = 0.027). O pós-teste (Fisher’s LSD) 

indicou diferente entre os grupos DC e DH no bregma -7.748 (p =0.035), -7.832 (p = 0.023) e 

-7.916 (p = 0.003; Apêndice D, Fig. p). A média da expressão de mRNA no MnR em relação 

aos níveis rostrocaudais copilados foi maior no grupo DH, comparado ao grupo DC (p = 

0.0004; Apêndice D, fig. q). 

 

5.8 – Caracterização da microbiota intestinal de ratos submetidos à DC e DH após nove 

semanas de protocolo nutricional  

 As análises da microbiota intestinal dos animais do Experimento 2, foram realizadas 

em 166 amostras fecais após processamento de controle de qualidade, e análises relativas à 

diversidade alpha, beta e abundância relativa taxonômica foram realizadas. 

 

5.8.1 – Diversidade beta 

 Análises da diversidade beta utilizando índice weighted UniFrac, seguida por análises 

por PERMANOVA da microbiota intestinal em animais submetidos a CD ou DH são 
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ilustrados na Fig.15a. A matriz de dissimilaridade foi feita baseada em valores colapsados das 

médias dos grupos analisados, mostrando diferença entre a estrutura da comunidade bactéria 

entre animais submetidos à DC e DH (p < 0.001; Fig.15b). 

 

 

 

Figura 15. (a) Representação da diversidade beta por métrica bray-curtis, onde os pontos 

amarelos representam animais do grupo DC, e os pontos vermelhos animais do grupo DH. 

Análises de coordenadas principais (PCoA), no eixo 1 explica 27.86% da variação, enquanto 

o eixo 2 explica 9.32%, seguido do eixo 3 que explica 5.63% da variação. (b) Análise 

PERMANOVA, weighted UniFrac (p < 0.001) indicando a diferença estatística da 

comunidade microbiana dos grupos DC e DH. Significância, p < 0.05. 

 

5.8.2 – Abundância relativa e organização da comunidade microbiana em diferentes 

níveis taxonômicos 

 A análise do microbiota fecal de ratos submetidos a DC e DH, quanto sua taxonomia 

em termos de abundância relativa (RA), e o domínio de microrganismos variaram de acordo 

com a dieta administrada em relação ao filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Em 

relação ao filo, a RA predominante no grupo DC foi, Firmicutes (55.12 ± 4.14 EPM), 

Bacteroidetes (34.74 ± 2.54% EPM), e ProteoBacteria (4.29 ± 0.46 EPM). Nos animais DH, a 

distribuição da abundância relativa entre os filos modificou, sendo o seguinte: Firmicutes 

(69.76 ± 9.10% EPM), ProteoBacteria (13.25 ± 2.16% EPM) e Bacteroidetes (9.41 ± 2.33% 

EPM; Fig. 16b). Em relação à classe, observamos o grupo DC tinham como principais 

componentes, as seguinte abundância relativa: Bacteroidia (34.69 ± 2.54% EPM), Bacilli 

(34.15 ± 2.87% EPM) e Clostridia (17.47 ± 1.54% EPM), e no grupo DH, Clostridia (40.87 ± 

4.92% EPM), Bacilli (14.80 ± 4.19% EPM) e Bacteroidia (9.34 ± 2.33% EPM; Fig. 16c). A 
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abundância relativa da comunidade microbiana no nível ordem mostrou nos animais DC, 

predomínio de Bacteriodales (34.69 ± 2.54% EPM), Lactobacilales (34.11 ± 2.87% EPM) e 

Clostridiales (17.47 ± 1.54% EPM), enquanto no grupo DH, a abundância relativa no nível 

taxonômico ordem se organizou com a seguinte distribuição: Clostridiales (40.87 ± 4.92% 

EPM), Lactobacillales (14.06 ± 4.13% EPM) e Bacteriodales (9.34 ± 2.33% EPM; Fig. 16d). 

A abundância relativa da família no grupo DC, apresentou predomínio de Lactobacillaceae 

(33.72 ± 2.88% EPM), Prevotellaceae (20.29 ± 1.81% EPM) e Rumminococcaceae (5.52 ± 

0.64% EPM). No grupo DH, encontramos predomínio de Lachnospiraceae (15.93 ± 2.27% 

EPM), Erysipelotrichaceae (14.09 ± 3.16% EPM) e Lactobacillaceae (13.18 ± 4.13% EPM; 

Fig. 16e). A abundância relativa do nível taxonômico relativo ao gênero no grupo DC, 

apresentou predomínio de Lactobacillus (33.72 ± 2.88% EPM), Prevotella (20.29 ± 1.81% 

EPM) e Allobaculum (3.07 ± 0.58% EPM). No grupo DH, encontramos predomínio do gênero 

Lactobacillus (13.18 ± 4.13% EPM), Allobaculum (12.30 ± 3.08% EPM) e Escherichia (5.38 

± 1.76% EPM; Fig. 16f). A abundância relativa do nível taxonômico das espécies no grupo 

DC, apresentou predomínio de copri (7.32 ± 0.80% EPM), aerofaciens (1.59 ± 0.20% EPM) e 

reuteri (1.98 ± 0.16% EPM). No grupo DH, encontramos predomínio de espécies coli (5.38 ± 

1.76% EPM), schaedleri (1.55 ± 0.39% EPM) e producta (1.62 ± 0.32% EPM; Fig. 16g). 
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Figura 16. Abundância relativa dos níveis taxonômicos de amostras microbianas obtidas de 

material fecal de ratos tratos com DC ou DH durante nove semanas. (a) Principais taxas 

relativas ao filo, (b) classe, (c) ordem, (d) família, (e) gênero e (f) espécies.  
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5.8.3 – Diversidade alpha  

 Em relação a diversidade alpha, utilizamos 3 índices principais (shannon, obeserved 

OTUs e evenness) para realizar análises relativas à diversidade/riqueza dos microrganismos, e 

igualdade na distribuição entre as amostras fecais dos grupos DC e DH. Observamos que ao 

longo do tempo de nove semanas, em relação à métrica Shannon por meio do h-teste Kruskal-

Wallis de análise da variância (para todos os grupos) houve diferença significativa geral (p = 

0.0280). Além disso, em relação às análises pareadas apenas os animais do grupo DH-A 

foram diferentes do grupo DH-L (p = 0.0051; Fig. 17a). Em relação a métrica Obeserved 

OTUS, houve diferença geral entre os grupos testados (p < 0.0001), e em relação às análises 

pareadas observamos diferenças na diversidade/riqueza de microrganismos entre animais dos 

grupos DC-A e DH-A (p = 0.0119), entre DC-L e DH-L (p = 0.0129), DC-A e DC-L (p = 

0.0100) e DH-A em relação a DH-L (p = 0.0057; Fig. 17b). Em relação a análise utilizando a 

métrica de evenness, houve diferença geral entre os grupos testados (p = 0.0050). Em relação 

as análises pareadas, observamos diferenças entre os grupos DC-A em relação à DH-A (p = 

0.0012) e DH-A em relação ao grupo DH-L (p = 0.0310).  
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Figura 17. Diversidade alpha do microbioma fecal de ratos submetidos à DC ou DH durante 

nove semanas. Os gráficos representam a variação na riqueza e igualdade de microrganismos 

por meio dos índices Shannon, unidades taxonômicas operacionais observadas (OTUs), e 

evenness. (a) boxplots da diversidade alpha baseada no índice shannon; (b) boxplots da 

diversidade alpha baseada na observação de OTUs; e (c) boxplots da diversidade alpha 

baseada no índice evenness. 

 

5.9 – Efeito do consumo de dieta hiperlipídica na expressão de genes relacionados com 

processo inflamatório no hipotálamo de ratos 

 As análises da expressão de mRNA de genes relacionados ao processo 

neuroinflamatório no hipotálamo de ratos do Experimento 4, submetidos à DC e DH, foram 

testados. Sendo este um experimento inicial de investigação dos efeitos crônicos da dieta 
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sobre a ativação da micróglia e do processo de regulação gênica do processo 

neuroinflamatório no hipotálamo de ratos, após nove semanas de protocolo nutricional, os 

animais foram sacrificados e a expressão de mRNA analisados (Tabela 3). A dieta não foi 

capaz de modular os genes que codificam citocinas relacionadas ao processo inflamatório no 

hipotálamo, tais como: interleucina (IL) 6, IL-1β, fator de necrose tumoral (TNF), e fator de 

necrose-kappa inibidor alpha (NFκBia). Não foram identificadas alterações relacionadas à 

desregulação da expressão de interferon beta (INFβ),  aglomerado de diferenciação 200 

(CD200), CD206, receptor aryl hidrocarbono (AhR), molécula de adaptação da ligação de 

cálcio ionizado (Iba1), proteína ácida fibrilar glial (GFAP), NLR família pyrin contendo o 

domínio 3 (NLRp3) e proteína de alta mobilidade do grupo box 1 (HMGB1). Investigamos 

citocinas relacionadas ao processo antí-inflamatório, e observamos que houve alteração da 

expressão de IL4 no grupo DH comparado aos animais DC (t = 2.27, df = 20, p = 0.0342), e 

do receptor de IL4 (IL4R; t = 7.01, df = 20, p < 0.0001; Fig. 18). Não houve diferença entre a 

expressão de IL10 entre animais do grupo DC e DH.  

 

Figura 18. Expressão de mRNA de genes relacionados ao processo neuroinflamatório do 

hipotálamo de ratos submetidos à DC (n = 12) ou DH (n = 12), após nove semanas de 

protocolo nutricional. Os resultados foram obtidos por teste-t não pareado (DC versus DH), e 

expressos como média ± EPM, * p < 0.05. 
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6 – DISCUSSÃO 

 

 Neste estudo, encontramos que o consumo de dieta hiperlipídica (45% de gordura, 

kcal/g), consumida por ratos durante nove semanas resultou no aumento do peso corporal 

final, ganho de peso, tecido adiposo epididimal, retroperitoneal, inguinal, e do índice de 

adiposidade dos quatro grupos experimentais, quando comparados com a dieta controle (11% 

de gordura, kcal/g). Além disso, a obesidade induzida pelo consumo de DH, foi capaz de 

aumentar a resposta comportamental defensiva relacionada à ansiedade, mas não alterou 

respostas comportamentais do tipo pânico, comparados aos animais alimentados com DC. O 

aumento da resposta comportamental defensiva relacionada à ansiedade foi acompanhada de 

aumento da expressão proteica de citocinas pró-inflamatórias, incluindo IL-6 no núcleo 

amigdaloide e hipotalâmico e TNF no núcleo hipotalâmico. No entanto, a expressão de RNA 

mensageiro (mRNA), não foi alterada em relação aos genes que codificam fatores e citocinas 

relacionadas ao processo neuroinflamatório. Encontramos que a expressão de mRNA do 

receptor de IL-4 está reduzido em ratos obesos quando comparado aos animais controle, e que 

a expressão de IL-4 está aumentada nos obesos. Além disso, nossos resultados mostraram que 

animais alimentados com DH, mas não DC, responderam ao teste de esquiva inibitória, no 

LTE, com aumento do número de células imunorreativas-FOS na amígdala basolateral, uma 

estrutura nodal no controle de estados relacionados à ansiedade, e respostas comportamentais 

defensivas do tipo ansiedade. Interessantemente, a obesidade induzida por DH estava 

associada ao aumento da imunoreatividade-FOS em estruturas hipotalâmicas, incluindo o 

VMH, DMH e PVN, relativo tanto aos animais manipulados do grupo DH, quanto aos ratos 

dos grupos DC expostos à esquiva inibitória. Observamos ainda que animais induzidos à 

obesidade por DH, apresentaram aumento da temperatura da cauda no tempo zero, e nos 

tempos subsequentes, incluindo o período de recuperação após serem expostos ao CA, um 

sinal de exagerada vasodilatação, ou comprometimento cutâneo da vasoconstrição. Animais 

alimentados com DC e DH apresentaram aumento similar da temperatura da pele na região 

interscapular, que persistiu durante o teste no CA e período de recuperação. Observamos que 

a DH, aumentou a expressão de mRNA dos genes tph2 e slc6a4 no núcleo dorsal da rafe com 

sub-regiões copiladas, e em sub-regiões relacionadas à organização de respostas defensivas 

comportamentais, como a DRD e DRV. Além disso, observamos aumento da expressão de 

tph2 e slc6a4, na DRI e DRC, e no núcleo medial da rafe (MnR). Observamos ainda que a DH 

foi capaz de desregular a relação IL-4R:IL-4, citocina anti-inflamatória que participa da 

diferenciação de células T regulatórias, em animais do grupo DH. Em relação ao impacto da 

DH e DC na microbiota, caracterizamos que houve diferença entre os micróbios que 
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compõem a diversidade beta, bem como modificação nos níveis taxonômicos. Observamos 

ainda que a diversidade alfa, analisada por meio dos índices, shannon, observerved OTUs e 

evenness foram diferentes em relação a quantidade de micróbios quanto à igualdade entre os 

microrganismos. 

 Nosso grupo já havia estabelecido que o consumo de uma dieta densamente rica em 

gordura, contendo 45% de gordura (kcal/g) era capaz de induzir a obesidade em ratos (Abreu 

et al., 2014; de Noronha et al., 2017), efeitos que são corroborados neste estudo. Animais 

alimentados com DH apresentam aumento do índice de adiposidade, e obesidade abdominal – 

i.e., gordura epididimal, retroperitoneal e inguinal – um marcador de classificação de 

obesidade em ratos. O aumento da gordura visceral, em ambos humanos e modelos animais, 

tem sido relacionado à inflamação crônica sistêmica de baixo grau e à neuroinflamação 

(Guillemot-Legris and Muccioli, 2017; Hersoug et al., 2018; Weisberg et al., 2003; Yamaoka 

et al., 2012; Yamashita et al., 2018).  

 Encontramos que animais obesos apresentaram aumento dos níveis de citocina pró-

inflamatória IL-6 em ambos núcleos amigdaloides e hipotalâmicos, e aumento da citocina 

pró-inflamatória TNF, corroborando outros estudos que mostram que o consumo de DH 

aumentou os níveis de citocinas pró-inflamatórias no SNC (Almeida-Suhett et al., 2017; 

Guillemot-Legris and Muccioli, 2017; Thaler et al., 2012). Apesar de observar aumento das 

citocinas inflamatórias nesses núcleos, nosso modelo falhou em aumentar a expressão de 

mRNA de uma bateria de mediadores relacionados à ativação da micróglia, astrócitos e 

processo inflamatório. Não observamos aumento da expressão gênica de IL-6 e TNF no 

núcleo hipotalâmico, bem como não observamos aumento de INFβ, IL-1β, CD206, AhR, 

Iba1, NFκBia, GFAP, NLRp3, HMGB1 e CD200. Apesar disso, entendemos que o tecido 

adiposo é essencial, e um órgão metabolicamente ativo que participa do controle imune e 

sinalização neuronal (Kershaw and Flier, 2004). Neste sentido, a hipertrofia e hiperplasia dos 

adipócitos leva ao aumento da produção de mediadores inflamatórios, tais como IL-6, TNF, 

adiponectina e leptina na circulação sistêmica, contribuindo para o estresse tecidual e 

desregulação do metabolismo de gordura (Asghar and Sheikh, 2017; Fang et al., 2018; 

Osborn and Olefsky, 2012). A ativação periférica de células imunes, especificamente dos 

macrófagos residentes do tecido adiposo, podem afetar o SNC por diferentes vias, incluindo 

sinalização através do nervo vago, migração endócrina de células imunes ou sinalizadores 

inflamatórias no SNC por meio do plexo coroide, e através de vazamentos através da barreira 

hematoencefálica (BBB), potencialmente explicando um influxo de citocinas inflamatórias 

em núcleos encefálicos (Guillemot-Legris and Muccioli, 2017).  



75 
 

 Apesar da caracterização do processo neuroinflamatório, com aumento de citocinas 

inflamatórias IL-6 e TNF, mas não de alteração da expressão gênica desses marcadores, após 

protocolo nutricional de nove semanas vistos neste estudo, Waise and colleagues (2015) 

mostraram os efeitos da DH após um único dia de consumo. Esses efeitos sugerem que o 

processo inflamatório do SNC em decorrência à dieta não necessariamente está relacionado 

ao estabelecimento da obesidade, mas sim a uma complexa rede iniciadora dessas respostas 

(Waise et al., 2015). As respostas crônicas inflamatórias sistêmicas, acompanham de forma 

paralela às mudanças intracelulares, tais como disfunções mitocondriais, alteração autofágica 

e mudanças nos mecanismos de reparação do DNA. No entanto, apesar de células imunes 

serem constantemente mantidas em estado de alerta, devido à inflamação crônica, por outro 

lado, esse mesmo sistema poderia contribuir para um contrabalanço, mediado por moléculas 

anti-inflamatórias, essenciais no controle fisiológico das respostas imunes frente ao 

estabelecimento da obesidade (Fulop et al., 2017; Ye and McGuinness, 2013). Nossos 

resultados indicaram uma alteração da expressão gênica da produção de citocina anti-

inflamatória IL-4 no núcleo hipotalâmico de ratos obesos, em parte justificado pela 

diminuição da expressão de seu receptor neste mesmo núcleo (IL-4R) e em parte justificado 

pelo aumento do influxo periférico de citocinas inflamatórias no encéfalo. É interessante notar 

o papel da IL-4/IL-4R e lipoproteínas de alta densidade. IL-4 participa da regulação do 

metabolismo da glicose/lipídio, por promover tolerância à glicose, e inibir os novos depósitos 

de lipídios, com importante papel na homeostase energética. A IL-4 participa da inibição da 

adipogênese, da diferenciação de adipócitos, acumulação de lipídios, além do efeito pró-

lipólise em adipócitos maduros (Tsao et al., 2014). A participação da IL-4 no metabolismo 

lipídico, bem como a interação das citocinas, resposta imune e metabolismo demonstram um 

novo caminho a ser estudado, em relação a programação gênica anti-inflamatória na 

obesidade.  

A inflamação crônica de baixo-grau vem sendo relacionada ao aumento da liberação 

de mediadores intestinais, tais como lipopolisacarídeos (LPS), ácidos graxos, adiponectina, 

leptina e resistina, dentre outros, potencialmente influenciado estruturas do SNC (i.e., 

hipotálamo, amigdala e rafe) (Asghar and Sheikh, 2017; Guillemot-Legris and Muccioli, 

2017). A obesidade induzida por dieta hiperlipídica potencialmente seja, em parte, 

responsável por perturbar o balanço neuronal em diferentes estruturas encefálicas (Hanisch 

and Kettenmann, 2007; Monzon et al., 2018), possivelmente impactando a neurotransmissão 

neuronal e posteriormente afetando respostas comportamentais, sendo um importante fator de 

risco no desenvolvimento de transtornos neuropsiquiátricos, incluindo os transtornos de 

ansiedade (Rohleder, 2014). 
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 Nossos resultados mostraram que ratos obesos apresentaram aumento do 

comportamento defensivo relacionado à ansiedade, medido pelo aumento na latência em sair 

do braço fechado do LTE, quando submetidos ao teste de esquiva inibitória, consistente com 

nosso estudo prévio (de Noronha et al., 2017). Reforçando este comportamento, observamos 

ainda que, ratos obesos permaneceram um menor período de tempo no braço aberto do 

labirinto em Cruz-elevado (LCE), e exploraram menos os braços abertos deste aparato. Não 

foram observadas diferenças no número de entradas na parte clara da caixa claro/escuro (CE), 

e no tempo de exploração, em ambos os grupos DC e DH. Não foram observadas alterações 

na atividade locomotora nos animais expostos ao campo aberto (CA) durante 300 s, no 

entanto, após 600 s de exposição ao CA, os animais do grupo DH aproximaram-se da 

diferença estatística (p = 0.061) em relação à diminuição da exploração vertical, comparado 

aos animais DC. Estudos prévios mostram que o comportamento defensivo relacionado à 

ansiedade em roedores inclui a avaliação de risco (exploração vertical/hearings), redução da 

exploração, bem como procura por abrigo, fuga e defecação (Lever et al., 2006; Sturman et 

al., 2018). 

Devemos mencionar ainda que, animais do grupo DC e DH apresentaram aumento da 

temperatura interscapular durante 10 min de exposição ao CA, quando comparados ao tempo 

zero, e aumento sustentado da temperatura durante a recuperação. Nosso entendimento é que 

o aumento da temperatura reflete a ativação de vias dos SNC que controlam o fluxo simpático 

sobre a termogêneses do BAT. De fato, por meio de técnica semelhante à utilizada neste 

estudo, (i.e., captura de imagens térmicas com o auxílio de uma câmera infravermelho), 

Machado e cols. (2018), mostraram que animais expostos à situações de estresse respondem 

com aumento da temperatura da pele, imediatamente acima da localização anatômica do 

BAT, sugerindo uma  termogênese do BAT durante o estresse (Machado et al., 2018). Juntos, 

esses resultados sugerem que, apesar de diferenças nas respostas comportamentais defensivas 

relacionadas à ansiedade, e ativação de núcleos encefálicos mediando essas respostas, a DH 

não apresenta efeitos detectáveis na fisiologia das respostas de hipertermia ao estresse, 

controladas por sistemas autonômicos centrais. Neste sentido, registros da temperatura 

interscapular obtidos neste estudo, corroboram outros, onde animais idosos, que possuem 

maior depósitos de gordura, comparado com suas contrapartes jovens, assim como animais 

obesos induzidos à obesidade, responderam com prolongado aumento da temperatura corporal 

após exposição à um novo ambiente (Koenig et al., 2018), e resposta de febre prolongada 

após desafio imunológico com LPS (Clarke et al., 2012; Pohl et al., 2014). É interessante 

destacar que as respostas termais em nosso modelo de obesidade são acompanhadas de 

aumento da expressão de IL-6 em diferentes núcleos, como o hipotálamo. Esse aumento, 
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poderia em parte, estar relacionado ao aumento de leptina, que é um sinalizador aferente de 

resposta inflamatória, amplamente produzido pelo tecido adiposo, e esse poderia ser um dos 

mecanismos no qual a obesidade exerce impacto na vasodilatação da cauda, no grupo DH. 

Observamos ainda que, animais obesos tinham a temperatura basal da cauda 

aumentada, que permaneceu durante toda a exposição ao CA, e no período de recuperação, 

comparado ao grupo DC. Aumento da temperatura da cauda é um índice do balanço entre a 

perda de calor e a manutenção do calor em roedores (Kataoka et al., 2014). Isso sugere que 

animais obesos apresentam aumento da demanda fisiológica para dissipar calor durante 

condições de repouso. De fato, tem sido mostrado que, quando diante de uma situação de 

estresse, o aumento da temperatura corporal e encefálica em ratos é majoritariamente causada 

pela ativação do BAT, para produzir calor, e para conservar o mesmo por meio de 

vasoconstrição transiente da cauda (Mohammed et al., 2014). Apesar desses resultados, mais 

estudos são necessários para entender a demanda fisiológica de ratos obesos para dissipar 

calor, e seu impacto na homeostase termorregulatória durante o estresse. 

 De potencial importância, os ratos obesos, mas não ratos controle, responderam ao 

teste de esquiva inibitória no LTE com aumento no número de células imunorreativas-FOS na 

amigdala basolateral, uma estrutura nodal no controle das respostas do tipo ansiedade e 

comportamento defensivo relacionado à ansiedade. Este efeito foi observado no grupo DH, 

tanto em relação ao grupo DH-M (manipulação), quanto ao grupo DC-E (esquiva). A BLA 

comunica-se de forma bidirecional com outros núcleos encefálicos, que exercem influência 

nas respostas cognitivas, de ansiedade, motivação e estresse. A perturbação intrínseca dos 

neurocircuitos regulados pela BLA geralmente são resultado das alteração molecular nos 

circuitos GABAérgicos locais, resultando em uma hiperexcitabilidade decorrente do 

predomínio glutamatérgico (Jiang et al., 2009; Rainnie et al., 2004; Sharp, 2017). Neste 

sentido, os resultados deste estudo são consistentes em relação ao descrito pela literatura, 

onde  roedores alimentados com dietas densamente calóricas, ou hiperlipídica responderam 

com aumento nas respostas comportamentais defensivas relacionadas à ansiedade (Almeida-

Suhett et al., 2017; Almeida-Suhett et al., 2019; Andre et al., 2014; Dutheil et al., 2016; 

Zemdegs et al., 2016).  

 Observamos que ratos obesos expostos ao teste de esquiva inibitória no LTE, 

responderam com aumento no número de células imunorreativas-FOS nos núcleos 

dorsomedial, ventromedial e paraventricular hipotalâmico, comparado aos animais DC. Esses 

resultados são consistentes aos nosso estudo prévio, onde mostramos que a obesidade impacta 

neurônios hipotalâmicos, levando à alterações funcionais associadas ao estresse emocional, 

fluxo simpático e reatividade cardiovascular (Abreu et al., 2014). Nestes estudos, os autores 
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sugerem que esses efeitos são decorrentes de um comprometimento da inibição GABAérgica 

desses núcleos. Neste sentido, outro estudo mostrou que a obesidade induzida por dieta em 

camundongos, apresentaram aumento de células imunorreativas-FOS, no núcleo 

hipotalâmico, quando comparado aos camundongos resistentes (i.e., resistentes à desenvolver 

obesidade) (Xin et al., 2000). Estes resultados reforçam a ideia de um aumento da atividade 

neuronal ser positivamente correlacionada ao consumo de gordura dietética.  

 De forma geral, nossos resultados mostram que o número de células imunorreativas-

FOS na amígdala e estruturas hipotalâmicas, i.e., BLA e DMH, estão implicadas no controle 

de respostas comportamentais defensivas relacionadas à ansiedade, seguido à exposição ao 

teste de esquiva inibitórias no LTE. Respostas similares na BLA e DMH tem sido observada 

em resposta à um número de drogas ansiogênicas, incluindo o receptor de adenosina 

antagonista de cafeína, o agonista parcial inverso no sitio alostérico benzodiazepina do 

receptor GABAA, FG-7112, e o antagonista do α2- adrenoreceptor e ioimbina, que podem 

refletir a ativação de um sistema amplo envolvido nas respostas comportamentais defensivas 

do tipo ansiedade (Singewald et al., 2003). 

 Após exposição ao teste de fuga, nossos resultados mostraram que os ratos testados no 

braço aberto da LTE – tentativas de fuga acessando comportamento do tipo pânico – 

responderam com diminuição no número de células imunorreativas-FOS no DMH comparado 

ao grupo DC-F. Nossos dados não mostraram diferença significativa na latência de fuga entre 

os animais DC e DH, sugerindo que o consumo de DH não possui efeito sobre o 

comportamento relacionado ao pânico. Nos entendemos que a neuromodulação dos sistemas 

que organizam  respostas comportamentais defensivas relacionadas à ansiedade e medo 

possuem uma significativa sobreposição (Tovote et al., 2015). Além disso, em nosso 

entendimento, ratos obesos possuem uma hiperexcitabilidade desses sistemas, no entanto mais 

estudos são necessários para entender quais os mecanismos estão envolvidos em ataques de 

pânico espontâneos ou comportamento relacionado ao pânico em animais obesos.  

 Nossos dados mostraram que ambos animais dos grupos DC e DH tiveram aumento no 

número de células imunorreativas-FOS na BLA, comparado ao seu respectivo grupo controle 

manipulação, em resposta à exposição ao teste de fuga. A BLA integra projeções de centros 

corticais e talâmicos, e é um dos principais sítios de plasticidade neuronal relacionada ao 

medo. Esta plasticidade é modulada reciprocamente por conexões entre a BLA e o hipocampo 

ventral (vHC), assim como entre a BLA e o córtex pré-límbico  (PC) (Tovote et al., 2015). 

Além disso, projeções da BLA para o núcleo central da amigdala, por meio de centros 

hipotalâmicos e tronco encefálico, contribuem para coordenar respostas comportamentais 

defensivas relacionadas ao medo (Tovote et al., 2015). Baseado nesses dados, podemos inferir 
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que, a DH teve um papel limitado no impacto neuronal na BLA, e nas respostas de fuga 

relacionadas ao comportamento de pânico, uma vez que a atividade neuronal na BLA 

(imunoreatividade-FOS) após exposição às tentativas de fuga foram similares entre os grupos 

DC e DH, quando comparadas aos respectivos controles. Esses resultados são consistentes à 

outro estudos, que demonstrou que a inatividade da BLA compromete a esquiva inibitória, 

mas não altera a performance de fuga (Bueno et al., 2005). 

 Nossos dados mostraram que a DH administrada durante nove semanas foi suficiente 

para aumentar a expressão de mRNA do tph2 e slc6a4 nas sub-regiões copiladas do núcleo 

dorsal da rafe (DR). A neurotransmissão relacionada à serotonina (5-HT), engloba uma série 

de processos, incluindo a síntese, armazenamento/liberação, sinalização e recaptação, sendo 

que o primeiro passo – síntese – é determinante na modulação da neurotransmissão 

serotoninérgica. O tph2 é um gene primeiramente expresso no SNC e neurônios entéricos, 

sendo a enzima-limitadora da síntese central da serotonina (Chen and Miller, 2012). As 

respostas ao estresse, envolvendo o eixo HPA e a ritimicidade do relógio biológico sugerem 

uma relação entre a expressão do tph2 nessas respostas. De fato, a expressão de tph2 parece 

ser modulada por estressores e hormônios relacionados ao estresse, bem como a expressão 

alterada deste gene, apresenta relação nos transtornos relacionados ao estresse (Chen and 

Miller, 2012). Além disso, estudos suportam que existe um impacto relacionado à liberação 

de glicocorticoides na regulação da expressão de tph2, e que a administração sintética de 

glicocorticoide dexametasona foi eficiente em reduzir a expressão de tph2 de ambos mRNA e 

proteínas (Clark et al., 2008).  

Neste estudo não quantificamos os níveis de glicocorticoides dos animais, no entanto, 

estudos em humanos e em roedores, sugerem que o aumento a obesidade aumenta a 

inatividade do metabolismo de glicocorticoides, influenciando a regulação do HPA 

(Livingstone et al., 2000; Yukimura et al., 1978), sugerindo um possível correlação entre a 

obesidade e o aumento da expressão de tph2. De forma semelhante, outro importante 

modulador da neurotransmissão serotoninérgica, e alvo de tratamentos terapêuticos de 

transtornos psiquiátricos recai sobre o transportador de serotonina (5-HTT codificado pelo 

gene slc6a4/Sert) (Dias et al., 2016). Alguns estudos reportam a existência da modulação 

genética da vias serotoninérgicas, e do gene de transporte da serotonina, como tendo um papel 

no desenvolvimento da obesidade, no entanto esses resultados são controversos (Dias et al., 

2016). 

 Animais obesos apresentaram comportamento defensivo relacionado a ansiedade 

quando comparados aos animais controle, e em parte, esse resultado é explicado pela 

alteração da expressão de genes serotoninérgicos, incluindo tph2 e slc6a4, que respondem de 
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forma adaptativa à estímulos de aversão com forte implicação no estresse-relacionado aos 

transtornos de ansiedade e comportamentos emocionais (Fox et al., 2017; Johnson et al., 

2015). As sub-regiões do núcleo DR são topograficamente e funcionalmente distintas, com 

subpopulações de neurônios serotoninérgicos que co-expressam diferentes 

neurotransmissores, neuropeptídios e outras proteínas  (Abrams et al., 2004; Lowry et al., 

2007). Nossos resultados mostram que animais submetidos à DH tiveram significativo 

aumento da expressão de mRNA do tph2 e slc6a4 na porção dorsomedial da DR. Diferentes 

estudos identificaram que a porção DRD, em especial da cDRD, está relacionada às respostas 

de ansiedade e estresse (Commons et al., 2003; Donner et al., 2018; Rozeske et al., 2011).  

Interessantemente, projeções colaterais desta região (DRD), inervam centros límbicos 

e corticais relacionados à ansiedade, incluindo a parte medial do córtex pré-frontal, a 

amigdala basolateral (BLA), núcleo leito da estria terminal (BNST), o núcleo amigdaloide 

central (CeA) e o núcleo hipotalâmico periventricular (Hale and Lowry, 2011; Lowry et al., 

2005). Outros paradigmas são responsáveis por ativar neurônios serotoninérgicos, com o 

choque (do inglês, inescapable shock), exposição ao campo aberto, derrota social (do inglês, 

social defeat), além de diversos processor fisiológicos, tais como regulação da temperatura, 

modulação da dor, controle da atividade locomotora e respostas cardiovascular (Donner et al., 

2016; Spiacci, Jr. et al., 2012).  

Neste mesmo sentido, outras técnicas descrevem que aproximadamente 80% das 

projeções serotoninérgicas enviadas para a BLA, são projetadas da DRD, DRC e DRV (Hale 

and Lowry, 2011). Além disso, a DRI, uma região com menor densidade neuronal 

serotoninérgica, tem relevância na modulação de núcleos envolvidos nas respostas de 

ansiedade, como o hipotálamo e hipocampo (Lowry et al., 2009). Nossos resultados seguem 

nesta mesma direção, onde encontramos aumento da expressão de mRNA dos genes tph2 e 

slc6a4, limitante na produção transporte de serotonina respectivamente, nos núcleos DRD, 

DRV, DRC (apenas slc6a4), e DRI de animais obesos, mas não dos animais controle. É 

interessante destacar que, em ratos obesos, observamos um aumento da expressão de células 

imunorreativas-FOS na BLA, em parte pela alteração da expressão de tph2 e slc6a4. Em 

relação ao aumento da expressão dos genes tph2 e slc6a4 no núcleo medial da rafe (MnR), 

observamos aumento no grupo DH, em comparação ao grupo DC, reforçando a participação 

dessa sub-região na modulação do comportamento defensivo relacionado à ansiedade. Essa 

estrutura (MnR) recebe projeções da DRI, e envia projeções serotoninérgicas ao hipocampo 

dorsal, além de ter relação na produção extracelular de 5-HT, e participar das respostas de 

esquiva inibitória em animais testados no LTE (Spiacci, Jr. et al., 2012). Reforçando a ideia 
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de um provável desbalanço neuronal em sub-regiões da rafe dorsal, envolvidas nas respostas 

comportamentais defensivas relacionadas à ansiedade.  

Os resultados da expressão dos genes tph2 e slc6a4 nas sub-regiões DRVL/VLPAG, 

grupo de células B9, e formação pontomesencefálica (PMRF), não foram diferentes entre os 

grupos DH e DC. Entendemos que essas sub-regiões são responsivas aos estímulos e 

situações relacionados ao comportamento de pânico, e que nosso modelo não foi eficiente em 

alterar esse parâmetro comportamental (Spiacci, Jr. et al., 2012). No entanto, sendo a 

obesidade uma condição crônica persistente e generalizada, não é possível afirmar que 

alterações neuronais decorrentes da possível modulação epigenética causada pelo consumo de 

dietas densamente calorias, bem como da resposta de inflamação crônica de baixo grau 

sistêmica e neuronal, não participem das alterações descritas neste estudo. No entanto, outros 

experimentos são necessários para entender como a dieta regula a expressão central de 

mediadores serotoninérgicos.  

 Nosso estudo descreve os impactos do consumo da DH durante nove semanas, na 

modificação de comunidades microbianas no intestino. Observamos que animais DC, em 

relação à DH, apresentam profundas modificações quanto a estrutura da composição de sua 

diversidade beta, alfa e taxonomia. Cada um desses aspectos relativos à microbiota intestinal é 

fortemente influenciado pela dieta, que frequentemente apresentam alto teor de gorduras 

saturadas e insaturadas, açucares simples e baixo teor de fibras. Neste estudo, a análise da 

coordenada principal utilizando matriz de distanciamento Weighted UniFrac, seguido por 

testes de permutação de variância (PERMANOVA), determinou que a estrutura da 

comunidade bacteriana do grupo DH foram drasticamente alterados. Atualmente os estudos 

tem demonstrado que o consumo de dieta hiperlipídica impactam as funções imunológicas e 

metabólicas do hospedeiro, promove a disbiose intestinal, inflamação, e permeabilidade do 

epitélio intestinal (Peterson and Artis, 2014). Não é completamente definido como as células 

epiteliais descriminam entre componentes microbianos patogênicos, de micróbios beneficiais 

ao hospedeiro, e como a resposta fisiológica é orquestrada por essas células (Peterson and 

Artis, 2014). De fato, a microbiota intestinal é uma comunidade complexa, que inclui mais de 

100 trilhões de bactérias, distribuídos em mais de 1000 espécies, em sua maioria não 

patogénicas (Tremaroli and Backhed, 2012). Apesar de existir similaridade entre a microbiota 

na posição taxinômica do filo, entre humanos e roedores, composto predominantemente por 

Firmicutes (60-80 %) e Bacteroidetes (20-40 %), em posições taxonômicas mais baixas, 

existem importantes diferenças, i.e., modificações no gênero e espécies (Ley et al., 2005).  

 Neste sentido, investigamos as alterações taxonômicas quanto sua abundância relativa 

em cada posição taxinômica (i.e., filo, classe, ordem, família, gênero e espécie), e as 
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modificação quanto a média de cada micróbio, mais abundante, em cada posição taxonômica. 

Recentemente foi proposto que o aumento no consumo em 150 kcal está associado com o 

aumento em 20% na ocorrência de Firmicutes, e uma decréscimo correspondente de 

Bactereoidetes (Heymsfield and Pietrobelli, 2011). O aumento da relação entre Firmicutes e 

Bacteroidetes, pode estar relacionada ao aumento da adiposidade, e de forma alternativa, 

representar uma resposta adaptativa do hospedeiro à um ambiente limitado em energia 

obtenção/armazenamento (i.e., pela redução da disponibilidade de polissacarídeos 

fermentáveis) (Ley et al., 2005). Bactérias do ácido láctico tem sido apontada como 

importantes no balanço metabólico do hospedeiro, e nosso resultado demonstraram uma 

diminuição drástica deste micróbio no grupo DH. Tem sido apontado que a dieta hiperlipídica 

altera a composição celular dos microrganismos, por modificar a membrana lipídica e celular 

de bactérias do ácido graxo (Lye et al., 2010).  

 Apesar de geralmente ser observado que a abundância relativa de Bacteroidetes esteja 

diminuída em relação ao Firmicutes na obesidade, não necessariamente isso significa que 

todas as bactérias pertencentes a este filo estejam aumentadas, ou que bactérias do filo 

Bactereoidetes estejam diminuídas. Na verdade, no nível gênero, a abundância de 

Lactobacillus gram-positivo (Firmicutes) está diminuída, e Bacteroides e Prevotella 

(Bacteroidetes) aumentadas (Cani et al., 2008). Neste sentido, um componente da membrana 

externa de bactérias gram-negativas, endotoxina ou LPS, está aumentado, e poderiam em 

parte estabelecer a correlação entre endotoxemia induzindo um processo de inflamação 

metabólica. Nossos resultados vão de acordo com a literatura, e observamos aumento de 

bacteroides no grupo DH, porém observamos que Prevotella não possui correspondência 

entre os 10 principais micróbios na posição gênero do grupo DH. De fato, espécies como 

prevotella copri, tem sido relacionada ao consumo de carboidrato, enquanto Bacteroides 

refletem o consumo de gordura animal (Wu et al., 2011). 

 Em relação à caracterização da diversidade alfa, nossos resultados mostraram que 

houve diferença geral, considerando a métrica shannon, observerd OTUs e evenness entre os 

grupos DH e DC. Nossos resultados apontam que animais submetidos à DH, de forma geral, 

apresentaram menor riqueza da comunidade microbiana (menor número de diferentes 

espécies microbianas), porém uma maior uniformidade da abundância relativa (comparando 

DH-A versus DC-A). Esses dados são consistentes à outros estudos, que mostram uma 

redução da diversidade alfa em relação ao microbioma intestinal, na presença de patologias 

gastrointestinais, incluindo doença de Crohn’s, síndrome do intestino irritável e câncer 

colorretal (Irrazabal et al., 2014; Mondot et al., 2013). É interessante apontar que a 

composição da microbiota, em parte, tem relação com a variedade de nutrientes disponíveis, 
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que tem influência no aumento da diversidade alfa intestinal. No entanto, alguns micróbios 

apresentam uma ampla capacidade de metabolizar diferentes nutrientes, tendo vantagens 

competitivas quando comparados à micróbios com capacidade especificas para determinados 

nutrientes (i.e., polissacarídeos). Neste sentido, não necessariamente a diversidade alfa será 

modifica de forma linear com a restrição de nutrientes (no caso da DH) (Li et al., 2016).  

 Os estudos relacionados às alterações do eixo intestino-encéfalo-microbiota, 

disponibilizaram recentemente um importante paradigma do entendimento da neurociência, 

fornecendo novos alvos no tratamento de doenças gastrointestinais, bem como em condições 

complexas como depressão autismo e doença de Parkinson (Dinan and Cryan, 2017). É 

importante destacar, que existe um comunicação bi-direcional entre os sistemas encefálicos e 

o intestino-microbiota (Rhee et al., 2009). Os mecanismos de sinalização são complexos e não 

completamente elucidados, mas incluem rotas neuronais, endócrinas, imunes e metabólicas 

(El et al., 2015). O nervo vago parece ser um rota principal da comunicação neuronal entre 

micróbios do intestino, e efeitos comportamentais mediados pelo SNC (Svensson et al., 

2015). Além disso, a microbiota intestinal regula a produção central de neurotransmissores, 

como a serotonina, por alterar os níveis de seus precursores. A Bifidobacterium infantis foi 

relacionada ao aumento plasmático de triptofano, que influencia a transmissão serotoninérgica 

central (Desbonnet et al., 2010). Nossos resultados mostraram que o gênero Bifidobacterium 

em obesos tem abundância relativa de 1.95 ± 0.5% EPM em comparação ao grupo controle 

que apresentam 0.60 ± 0.1% EPM (p = 0.0119). Além disso, a síntese e liberação de 

neurotransmissores produzidos pelas bactéria tem sido reportado: Lactobacillus (que 

apresenta uma redução intensa quanto a abundancia relativa no nosso modelo de DH) e 

Bifidobacterium spp podem produzir ácido γ-aminobutírico (GABA); Escherichia, Bacillus e 

Saccharomyces spp podem produzir noradrenalida; Candida, Streptococcus, Escherichia e 

Enterococcus spp podem produzir serotonina; Bacillus podem produzir dopamina; e 

Lactobacillus podem produzir acetilcolina (Dinan and Cryan, 2017; Lyte, 2013). É 

interessante observar que a DH em nosso modelo aparentemente produz um efeito 

contraditório da produção de neurotransmissores, em parte aumentando espécies que 

aumentam os níveis plasmáticos de neurotransmissores, e em parte levando a redução de 

micróbios em outros níveis taxonômicos que apresentam participação na produção de 

neurotransmissores de forma periférica. Apesar disso, o impacto desses neurotransmissores é 

indireto e age por meio do sistema nervoso entérico (Dinan and Cryan, 2017). Além disso, os 

ácidos graxos de cadeia curta (SCFAs), que incluem butirato, propionato e acetato são 

produtos comuns da atividade microbial, e podem ter efeitos centrais por meio de uma 

amplitude de receptores da proteína G-acopladas, tendo um possíveis papel como modulador 
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epigenético (Stilling et al., 2014). As citocinas produzidas no intestino podem se translocar 

através da corrente sanguínea, mas em situações normais, é pouco provável que essas 

citocinas atravessem a barreira hematoencefálica (BBB). No entanto, evidencias mostram a 

capacidade deste sinal influenciar áreas como o hipotálamo, onde existe uma deficiência da 

BBB (Dinan and Cryan, 2017). Essas considerações fornecem informações de uma complexa 

relação entre o microbioma e a saúde mental, sendo necessário maiores investigações das 

correlações entre o consumo de DH e transtornos neuronais mediados por alterações das 

comunidades microbioma intestinais. 

  

7 – CONCLUSÃO  

 Os resultados do presente trabalho contribuem para o melhor entendimento da relação 

entre alterações comportamentais relacionadas à ansiedade associada à inflamação neuronal 

na amigdala e hipotálamo. Além disso concluímos que o modelo de obesidade é capaz de 

impactar a reatividade neuronal e hipertermia após exposição a diferentes estressores. A 

obesidade aparece em nosso modelo como potencial fator na modulação da expressão de 

mRNA do gene tph2 e slc6a4, limitadores da produção de serotonina, no núcleo da rafe e 

importante contribuição na caracterização da microbiota intestinal de animais induzidos a 

obesidade por DH.  
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9 – ANEXOS 

Apêndice A – Expressão de mRNA do gene tph2 nos níveis rostrocaudais da DR 

(DRVL/VLPAG; DRC e DRI) 

 

Apêndice A. Efeitos da dieta hiperlipídica em ratos após nove semanas de protocolo 

nutricional na expressão de mRNA do tph2 nas subdivisões do núcleo dorsal da rafe (DR). 

Cada gráfico representa a média ± EPM da expressão de tph2 nos níveis rostrocaudais em 

cada sub-região indicada. (h-i) núcleo dorsal da rafe, parte ventrolateral (DRVL)/substância 

cinzenta periaquedutal parte ventrolateral (VLPAG); (j-k) núcleo dorsal da rafe, parte caudal 
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(DRC); (i-m) núcleo dorsal da rafe, parte interfascicular (DRI). Os níveis rostrocaudais -7 ao 

9 correspondem aos estabelecidos no mapa serotoninérgico do tph2 (Figura 4-I). 

Apêndice B – Expressão de mRNA do gene tph2 nos níveis rostrocaudais do grupo de 

células serotoninérgicas (B9), núcleo medial da rafe (MnR) e formação reticular 

pontomesencefálica (PMRF) 

 

Apêndice B. Efeitos da dieta hiperlipídica em ratos após nove semanas de protocolo 

nutricional na expressão de mRNA do tph2 nas subdivisões do grupo supralemniscal de 

células serotoninérgicas (B9), núcleo da rafe medial (MnR) e formação pontomesencefálica 
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reticular (PMRF). Cada gráfico representa a média ± EPM da expressão de tph2 nos níveis 

rostrocaudais em cada sub-região indicada. (n-o) grupo B9 supralemniscal de células 

serotoninérgicas (B9); (p-q) núcleo da rafe medial (MnR); (r-s) formação pontomesencefálica 

reticular (PMRF). Os níveis rostrocaudais -7 ao 9 correspondem aos estabelecidos no mapa 

serotoninérgico do tph2 (Figura 4-I). 

Apêndice C – Expressão de mRNA do gene slc6a4 nos níveis rostrocaudais da DR 

(DRVL/VLPAG; DRC e DRI) 

 

Apêndice C. Efeitos da dieta hiperlipídica em ratos após nove semanas de protocolo 

nutricional na expressão de mRNA do slc6a4 nas subdivisões do núcleo dorsal da rafe (DR). 

Cada gráfico representa a média ± EPM da expressão de tph2 nos níveis rostrocaudais em 
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cada sub-região indicada. (h-i) núcleo dorsal da rafe, parte ventrolateral (DRVL)/substância 

cinzenta periaquedutal parte ventrolateral (VLPAG); (j-k) núcleo dorsal da rafe, parte caudal 

(DRC); (i-m) núcleo dorsal da rafe, parte interfascicular (DRI). Os níveis rostrocaudais -7 ao 

9 correspondem aos estabelecidos no mapa serotoninérgico do slc6a4 (Figura 4-II). 

Apêndice D – Expressão de mRNA do gene slc6a4 nos níveis rostrocaudais do grupo de 

células serotoninérgicas (B9), núcleo medial da rafe (MnR) e formação reticular 

pontomesencefálica (PMRF) 

 

Apêndice D. Efeitos da dieta hiperlipídica em ratos após nove semanas de protocolo 

nutricional na expressão de mRNA do slc6a4 nas subdivisões do grupo supralemniscal de 
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células serotoninérgicas (B9), núcleo da rafe medial (MnR) e formação pontomesencefálica 

reticular (PMRF). Cada gráfico representa a média ± EPM da expressão de slc6a4 nos níveis 

rostrocaudais em cada sub-região indicada. (n-o) grupo B9 supralemniscal de células 

serotoninérgicas (B9); (p-q) núcleo da rafe medial (MnR); (r-s) formação pontomesencefálica 

reticular (PMRF). Os níveis rostrocaudais -7 ao 9 correspondem aos estabelecidos no mapa 

serotoninérgico do slc6a4 (Figura 4-II). 

 


