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RESUMO 

 

Introdução: As dietas obesogênicas, tais como as hiperlipídicas, são caracterizadas pela alta 

porcentagem de gorduras (principalmente as saturadas) no total de calorias ingeridas por porção 

e podem desencadear danos à saúde do indivíduo, promovendo alterações metabólicas, 

cognitivas e comportamentais. Neste contexto, estudos prévios do nosso grupo de pesquisa 

demonstram que a dieta hiperlipídica pode afetar o sistema neurotransmissor serotoninérgico e 

a neurotrofina BDNF (brain-derived neurotrophic factor), fatores associados a homeostase 

energética, regulação do apetite, alterações de memória, depressão e ansiedade. Objetivos: 

Avaliar a influência na mudança de uma dieta hiperlipídica para uma dieta saudável sobre: peso 

e composição corporais, comportamentos do tipo ansioso e depressivo, aprendizagem e 

memória, o sistema serotoninérgico e o fator neurotrófico BDNF no hipocampo e hipotálamo, 

em camundongos obesos. Metodologia: Camundongos C57BL/6 com idade de 5 semanas, 

receberam água filtrada e ração padrão comercial ad libitum por 2 semanas (adaptação). 

Posteriormente, todos receberam uma dieta hiperlipídica (45% das calorias provenientes de 

lipídios) por 10 semanas para a indução da obesidade. Ao final da 10ª semana, os animais foram 

divididos aleatoriamente em dois grupos, um permaneceu com a dieta hiperlipídica (DHL, 

n=10) e o outro iniciou o consumo da dieta padrão (DP, n=10) durante 8 semanas. Após o 

termino da 8ª semana, ambos os grupos foram submetidos as análises comportamentais, tais 

como, Teste de Preferência à Sacarose, Labirinto em Cruz Elevado, Campo Aberto, teste de 

reconhecimento de objetos e teste de Suspensão de Cauda. Posteriormente as análises 

comportamentais, os animais foram eutanasiados, tecidos adiposos visceral branco, fígado, 

hipocampo e hipotálamo foram dissecados, sendo estes dois últimos para avaliações da 

expressão proteica (por Western Blotting) do receptor serotoninérgico 5-HT1A (5-HT1A), da 

enzima-chave de síntese cerebral de serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT) triptofano 

hidroxilase 2 (TPH2) e da neurotrofina BDNF. Resultados: Os achados desse estudo mostram 

que a DHL utilizada induziu obesidade. Todavia, a mudança para uma dieta padrão 

nutricionalmente equilibrada foi eficiente para reduzir significativamente os pesos corporal, do 

tecido adiposo visceral e do fígado nos animais obesos com alteração do padrão alimentar. 

Ademais, os camundongos obesos que continuaram consumindo DHL apresentaram fenótipo 

de anedonia, potencial déficit na memória de curto prazo, alterações na locomoção e 

aumento/tendência de aumento nas expressões do proBDNF e do receptor 5-HT1A, 

respectivamente, no hipotálamo. Conclusão: A mudança no perfil dietético dos camundongos 

obesos, de uma DHL para uma dieta padrão/saudável, ao que parece, foi eficiente para alterar 

a composição corporal e funcionou como fator protetor para a motricidade e memória, contra o 

desenvolvimento de um comportamento do tipo depressivo e o aumento do percursor do BDNF, 

que pode atuar como um fator apoptótico no sistema nervoso central.     

 

Palavras-chave: obesidade, triptofano hidroxilase 2, receptor 5-HT1A, depressão, ansiedade, 

memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Obesogenic diets, such as high-fat diets (HFDs), showed high percentage of fat 

(especially saturated) in the total calories ingested per serving and can damage the individual's 

health, promoting metabolic, cognitive and behavioral changes. In this context, previous studies 

from our research group demonstrate that HFD can affect the serotoninergic neurotransmitter 

system and the neurotrophin BDNF (brain-derived neurotrophic factor), factors associated with 

energy homeostasis, appetite regulation, memory disorders, depression and anxiety. Objective: 

To evaluate the influence of changing from a HFD to a healthy diet on: body weight and 

composition, anxious-like and depressive-like behaviors, learning and memory and on the 

serotonergic system and the neurotrophin BDNF in the hippocampus and hypothalamus, in 

obese mice. Methodology: C57BL/6 mice, aged 5 weeks, received filtered water and standard 

commercial chow ad libitum for 2 weeks (adaptation). Subsequently, all received a HFD (45% 

of calories from lipids) for 10 weeks to induce obesity. At the end of the 10th week, the animals 

were randomly divided into two groups, one remained on the HFD (HFD, n=10) and the other 

started to consume the standard diet (SD, n=10) for 8 weeks. After the end of the 8th week, 

both groups were submitted to several behavioral analyses, such as the Sucrose Preference Test, 

Elevated plus Maze, Open Field, New Object Recognition and Tail Suspension Test. After all 

behavioral analyses, the animals were euthanized, white visceral adipose tissue, liver, 

hippocampus and hypothalamus were dissected, the latter two being for protein expression 

evaluations (by Western Blotting) of the serotoninergic receptor 5-HT1A (5-HT1A), of the 

brain synthesis key-enzyme of serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) tryptophan hydroxylase 

2 (TPH2) and the neurotrophin BDNF. Results: The findings of this study show that the HFD 

induced obesity. On the other hand, changing to a standard (healthy) diet was effective in 

significantly reducing body, visceral adipose tissue and liver weights in obese animals with 

altered dietary patterns. Furthermore, obese mice that continued to consume HFD showed 

anhedonia phenotype, potential short-term memory deficit, locomotion changes and an 

increase/trend of increase in proBDNF and 5-HT1A receptor expressions, respectively, in the 

hypothalamus. Conclusion: The change in the dietary profile of the obese mice, from a DHL 

to a standard/healthy diet, it seems, was an efficient protective factor for motricity and memory, 

against the development of a depressive-like behavior and the increase in the BDNF precursor, 

which can act as an apoptotic factor in the central nervous system. 

 

Keywords: obesity, tryptophan hydroxylase 2, 5-HT1A receptor, depression, anxiety, memory. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Obesidade  

 A obesidade é definida como uma quantidade excessiva de gordura no corpo que pode 

apresentar risco à saúde do indivíduo. O cálculo comumente utilizado para classificar o 

sobrepeso e os graus da obesidade é a divisão do peso em quilos de uma pessoa pelo valor ao 

quadrado da altura em metros (Kg/m²), conhecido como Índice de Massa Corporal (IMC). Em 

adultos, a obesidade é definida a partir de 30Kg/m², no entanto, não deve ser considerado 

como um parâmetro exato entre indivíduos, pois não define quantidade de massa gorda 

(adiposidade) e massa magra (músculos) (WHO, 2020).  

 De acordo com o Guia Clínico Prático de Obesidade em Adultos do Canadá (CMAJ, 

2020), utilizar o IMC isoladamente não seria adequado para determinar o fenótipo da 

obesidade, destaca-se a necessidade de avaliar juntamente ao IMC o valor de circunferência 

da cintura, histórico abrangente, exame físico e laboratorial.  

 A suscetibilidade à obesidade em humanos também depende de mecanismos 

biológicos e fatores ambientais (Bouchard, 2008; Lindgren e McCarthy, 2008; Crocker e 

Yanovski, 2009), incluindo fatores genéticos e comportamentais (CMAJ, 2020). Existe 

extensa variabilidade interindividual na suscetibilidade à obesidade induzida por dieta (Levine 

et al., 1999; Blundell et al., 2005) e suas comorbidades, como distúrbios metabólicos e 

doenças cardiovasculares (Jordan et al., 2012). 

 Uma das principais causas da obesidade é o desequilíbrio entre o consumo e o gasto 

energético (WHO, 2020). Este desequilíbrio pode ocorrer devido a fatores endógenos: 

hipotireoidismo e alterações genéticas, contudo está mais relacionado a fatores exógenos 

encontrados no ambiente no qual o indivíduo se insere. A população está exposta a um 

ambiente que disponibiliza alimentos de fácil preparo ou já prontos, muito palatáveis, com 

quantidades exageradas de açúcar, gorduras saturadas, sal e de baixo custo (CMAJ, 2020). O 

aumento global dos níveis de inatividade física, ligados à natureza sedentárias de diversas 

formas de trabalho, a crescente urbanização, o uso de meios de transporte para locomoção 

(WHO, 2017; Francischi et al., 2000), rompimentos no ciclo circadiano decorrente de escalas 

noturnas de trabalho ou inadequada qualidade do sono (Cipolla-Neto et al., 2014) são 

explicações para essa transição nutricional. 
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 Ademais, ainda neste contexto, alterações metabólicas sistêmicas, decorrentes dos 

fatores citados acima, estão relacionadas ao aumento e inflamação do tecido adiposo branco, 

que é responsável pelo armazenamento de energia do corpo (Villarroya, 2018).  

 Os índices de obesidade e excesso de peso corporal na população mundial tem 

aumentado nas últimas décadas. Em 2016, 39% dos adultos se encontravam na categoria de 

excesso de peso, e 13% em situação de obesidade, valor que quase triplicou desde 1975 

(WHO, 2017). No Brasil, o excesso de peso corporal cresceu 26,3% em um período de 10 

anos, subindo de 42,6% em 2006 para 53,8% em 2016; enquanto a obesidade aumentou em 

alarmantes 60% neste mesmo período, subindo de 11,8% para 18,9% (Vigitel, 2017). Estes 

alarmantes índices de obesidade e excesso de peso corporal estão significantemente 

associados ao consumo de dietas hiperglicídicas e hiperlipídicas (Beecher, 2021; Leyh, 2021). 

1.2. Dieta hiperlipídica  

 Dietas hiperlipídicas são assim caracterizadas quando apresentam o teor de gorduras 

de 45 a 75% do total de calorias ingeridas por porção (Jacobs, 2016). Um estudo sobre modelo 

de obesidade induzida por dieta hiperlipídica, em camundongos Swiss que receberam dieta 

rica em gorduras (57% de lipídios) por 10 semanas, apresenta resultados que validam a 

indução a obesidade associada à resistência à insulina e intolerância à glicose quando 

comparados ao grupo que recebeu dieta normolipídica (White, 2013).  

 De acordo com Li et al. (2020), a partir da segunda semana de dieta hiperlipídica os 

camundongos da linhagem Kunming já apresentavam peso corporal significativamente maior 

do que o grupo alimentado com dieta controle. 

Dietas obesogênicas ricas em gorduras saturadas são um fator indutor de alterações no 

sistema nervoso, diversos estudos indicam que dietas obesogênicas ricas em gorduras 

saturadas podem acarretar: 1) distúrbios neurológicos (Peleg-Raibstein et al., 2012; Giriko et 

al., 2013; Mendes-da-Silva et al., 2014-2015; Souto et al., 2020); 2) aumento do risco de 

ansiedade e depressão (Sullivan et al., 2010; Peleg-Raibstein et al., 2012; Giriko et al, 2013; 

Souto et al., 2020; Curi et al., 2021), 3) transtorno de hiperatividade com déficit de atenção 

(Ray et al., 2009), 4) autismo (Ashwood et al., 2008); 5) danos sobre a aprendizagem e a 

memória associados com inflamação hipocampal (Boitard et al, 2012; Cui et al, 2012; 

Davidson et al., 2013; Valladolid-Acebes et al, 2013; Boitard et al., 2014); 6) transtornos 

neurocomportamentais relacionadas a serotonina (Sullivan et al., 2010;  Peleg-Raibstein et al., 

2012) e 7) alterações do sistema neurotransmissor serotoninérgico e da neurotrofina BDNF 

(Brain-Derived Neurotrophic Factor) (Dias et al., 2020; Curi et al., 2021).    
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1.3. Sistema serotoninérgico  

A serotonina (ou 5-hidroxitriptamina, 5-HT) é uma amina biogênica altamente 

conservada que reside em tecidos não neuronais e neuronais que são especificamente 

regulados pelas enzimas triptofano hidroxilase 1 (Tph1) e 2 (Tph2), respectivamente (Walther 

et al., 2003; Berger et al., 2009; Khan e Ghia, 2010). O aumento da serotonina periférica (Kim 

et al., 2011) e o polimorfismo na Tph1 estão associados à obesidade (Kwak et al., 2012) pois 

a 5-HT periférica, especificamente no tecido adiposo branco, desempenha a função de 

armazenamento de gordura (Crane et al., 2015).   

A 5-HT é uma molécula de sinalização que está implicada no controle do balanço 

energético (Tecott, 2007). Sabe-se que a serotonina central, sintetizada via Tph2 atua no 

hipotálamo, regulando o balanço de energia diminuindo o apetite por meio de efeitos 

supressores no sistema nervoso, se ligando a receptores específicos de neuropeptídios que 

regulam sinais de fome e saciedade (Lam, 2007). A Serotonina central se liga aos receptores 

5-HT2c nos neuropeptídeos POMC (tem ação anorexígena) ativando-os, e nos 5-HT1B 

presente nos neuropeptídeos NPY e AgRP (ação orexígena) inibindo suas ações (Tecott et al., 

2007). Entretanto, a maior parte da serotonina no organismo é produzida pela enzima Tph1 

(Berger et al., 2009). 

Estudo demonstrou que camundongos nocautes para Tph1 (Tph1−/−) exibem níveis 

muito baixos de serotonina circulante, mas mantêm níveis normais de serotonina cerebral 

devido à inabilidade da serotonina em atravessar a barreira hematoencefálica e à presença 

sustentada pela enzima Tph2 que controla a produção de serotonina central (Walther et al., 

2003). Os camundongos Tph1−/− não apresentaram diferenças comportamentais e quando 

alimentados com uma dieta obesogênica (hiperlipídica) exibiram: 1) menor ganho de peso 

corporal; 2) menor adiposidade; 3) menor expressão de marcadores de inflamação do tecido 

adiposo e 4) menor acúmulo de lipídios no fígado, quando comparados aos camundongos 

“selvagens” com níveis normais de Tph1 (Tph1+/+) (Crane et al., 2014). Ademais, estudos 

indicaram um importante papel da enzima Tph1 na supressão da lipólise e produção de glicose 

hepática (Sumara et al., 2012).  

Em contraste, os camundongos nocautes para Tph2 (camundongos Tph2−/−) têm 

serotonina central (ou cerebral) baixa, apresentam crescimento e função autonômica 

prejudicadas (Alenina, et al., 2009). Essas comparações das ações da 5-HT periférica e central 

via suas enzimas de síntese Tph1 e Tph2, ao que parece indica que a inibição da síntese 

periférica de serotonina reduz a obesidade e a disfunção metabólica promovendo a 
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termogênese do tecido adiposo marrom (Crane et al., 2014). Portanto, segundo Crane et al. 

(2014), como a obesidade aumenta a serotonina periférica, a inibição da sinalização da 

serotonina ou da sua síntese no tecido adiposo pode ser um tratamento eficaz para combater a 

obesidade e suas comorbidades.  

 A regulação do comportamento alimentar também sofre influência da ativação do 

receptor serotoninérgico 5-HT1A. O receptor 5-HT1A é encontrado nos neurônios 

serotoninérgicos dos núcleos da rafe no tronco encefálico (autorreceptores) e também em 

neurônios hipotalâmicos que modulam o apetite (heterorreceptores). Interessantemente, ao 

que parece, os receptores 5-HT1A podem desempenhar tanto função orexígena quando 

acoplados aos neurônios hipotalamicos NPY e AgRP, quanto ação anorexígena, quando 

acoplados aos neurônios hipotalamicos POMC e MC4R. Assim sendo, participando 

ativamente no controle da homeostase energética (Collin, 2002).  

Além de sua ação na homeostase energética, a 5-HT também exerce papel neurogênico 

agindo sobre os seus receptores localizados nas células progenitoras neurais, dentre estes o 

receptor serotoninérgico 5-HT1A (Figura 1), contribuindo assim para a neurogênese 

hipocampal adulta (Alenina e Klempin, 2015) e consequentemente para os processos de 

memória e aprendizado. Portanto, a obesidade induzida pelo consumo de dietas obesogênicas 

leva a prejuízos de aprendizagem e a memória que estão associados com inflamação do 

hipocampo (Boitard et al, 2012; Cui et al, 2012; Davidson et al., 2013; Valladolid-Acebes et 

al, 2013; Boitard et al., 2014).  
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Figura 1 - Neurogênese Hipocampal adulta: (A) O painel superior mostra à esquerda o hipocampo do camundongo 

(marrom escuro) destacado na visão lateral do cérebro e à direita (ou próximo a) um corte frontal do cérebro do 

camundongo adulto mostrando a formação hipocampal com detalhe para o giro denteado (GD) na caixa menor. A 

inserção mostra uma maior ampliação indicando a localização do GD mostrando o processo de neurogênese (direita). 

GCL, granule cell layer; SGZ, subgranular zone. (B) O painel inferior ilustra o modo de ação da serotonina (5-HT) no 

curso da neurogênese hipocampal na idade adulta. Os neurônios serotonérgicos estão localizados nos núcleos da rafe 

do tronco encefálico, onde a 5-HT é sintetizada pela enzima TPH2, empacotada em vesículas e transportada pelo 

VMAT2, enquanto sua recaptação para os neurônios pré-sinápticos é acompanhada por seu transportador seletivo 

(SERT) (quadrado marca uma sinapse). SERT e autoreceptores pré-sinápticos 5-HT1A em neurônios serotoninérgicos 

são alvos de fármacos antidepressivos SSRIs, que também podem modular os níveis de BDNF. Densos tratos de fibras 

serotoninérgicas terminam no hipocampo, uns projetando-se na camada molecular (ML) e outro no hilo, onde fazem 

sinapses com neurônios principais e interneurônios (em laranja). Os interneurônios hilares no GD, por sua vez, entram 

em contato com células granulares imaturas e recém-geradas, sugerindo um efeito indireto da ação da serotonina. No 

GD, os neurônios tipo-1, tipo-2a/b, tipo-3, imaturos e maduros marcam as seis etapas de desenvolvimento dentro da 

neurogênese adulta. As células do tipo 2a são altamente proliferativas. A variedade de receptores 5-HT no GD é 

diferencialmente expressa com a imunomarcação do receptor 5-HT1A encontrado nas células tipo-1 a tipo-2b na zona 

subgranular (SGZ), e nos interneurônios hilares. Os receptores 5-HT2B e 2C marcam principalmente as células 

granulares adultas, enquanto que a marcação de receptores de 5-HT2A revela uma coloração densa no hilo; a expressão 

do receptor 5-HT3 foi observada em interneurônios hilares. BDNF, brainderived neurotrophic factor; GCL, granule 

cell layer; SSRI, selective serotonin re-uptake inhibitor; TPH2, tryptophan hydroxylase 2; VMAT2, vesicular 

monoamine transporter 2. Fonte: Alenina and Klempin, 2015. The role of serotonin in adult hippocampal 

neurogenesis. Behavioural Brain Research 277 (2015) 49–57. 

 

 

 

1.4. BDNF e obesidade  

Além da serotonina (5-HT), a neurotrofina Brain-Derived Neurotrophic 

Factor (BDNF) também é um importante regulador do balanço energético (Han, 2016) e da 
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neurogênese hipocampal adulta (Figura 1 - Alenina e Klempin, 2015), o qual também pode 

ser consequentemente afetado pela obesidade induzida pelo consumo de dietas hiperlipídicas.  

O BDNF é um membro da família das neurotrofinas e desempenha um papel 

importante no crescimento, desenvolvimento, manutenção e diferenciação do sistema nervoso 

(Kawamoto et al., 1996; Conner et al., 1997; Jin et al., 2015). Apresenta-se também como um 

sinal anorexígeno presente em níveis elevados e é expresso ao longo do desenvolvimento e 

amadurecimento do sistema nervoso central (SNC) e em muitos tecidos periféricos, incluindo 

o fígado, tecido adiposo e músculo (Jin et al., 2015). Evidências científicas demonstraram que 

o BDNF reduz a ingestão de alimentos e o peso corporal e aumenta a atividade locomotora 

quando administrado intracerebroventricular (Noble et al., 2011; Jin et al., 2015).  

A indução da saciedade e o aumento do gasto de energia são dois reguladores-chave 

do balanço energético global, e o BDNF parece ter um papel crucial em ambos (Xu e Xie, 

2016). Mutações no gene que codifica o BDNF levam ao apetite insaciável e a obesidade 

severa (Xu e Xie, 2016). A exemplo desta afirmativa está o mecanismo proposto para o 

aumento do risco de obesidade com o alelo C que é a diminuição da ligação do transcriptional 

enhancer (a ribonucleoproteína nuclear heterogênea D0B), à sequência do alelo C, levando à 

perda da função de transativação, transcrição reduzida do BDNF, diminuição na expressão 

proteica de BDNF hipotalâmico, hiperfagia e ganho de peso (Figura 2, Mou et al., 2015). 

Ademais, níveis reduzidos de BDNF no tecido adiposo e no hipotálamo foram demonstrados 

em camundongos com obesidade induzida por glutamato monossódico (Jin et al., 2015).  
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Figura 2 - Transcriptional Enhancer: Mecanismo proposto para obesidade causada por 

SNP BDNF intrônico rs12291063. Mou et al., 2015. 

 

Yeo et al. (Yeo et al., 2004) descreveram um menino com 8 anos de idade com 

mutação de NTRK2, o gene que codifica o receptor de BDNF (tropomycin receptor kinase B 

ou TrkB). Esse paciente também apresentava hiperfagia, obesidade, prejudicada nocicepção e 

deficiência intelectual. Essa alteração do BDNF parece ser suficiente para causar um efeito 

altamente fenótipo da obesidade e outras anormalidades do neurodesenvolvimento (Yeo et al., 

2004; Gray et al., 2007; Han, 2016).  

Além disso, a obesidade grave é observada em camundongos hipomórficos com baixa 

expressão de TrkB (receptor do BDNF) (Xu et al., 2003) e em camundongos em que o gene 

do BDNF é deletado usando um transgene Cre acionado pelo promotor para a α-isoforma de 

Ca2+/dependente de calmodulina proteína quinase II (CaMKIIα) (Rios et al., 2001). O estudo 

de Xu et al., (2003) forneceu a primeira evidência de que o receptor TrkB tem um papel 

fundamental no controle do balanço energético em camundongos, e mostrou que o estado 

nutricional regula a expressão do gene BDNF hipotalâmico, sugerindo que o BDNF regula a 

ingestão de alimentos. Já o estudo de Rios et al., (2001) demonstrou que o BDNF expressado 
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no cérebro é essencial para o controle do balanço energético. Estes dois relatos sugerem que 

o BDNF produzido no cérebro atua no receptor TrkB para regular o equilíbrio energético (Xu 

e Xie, 2016). 

Se o BDNF atua como um sinal que regula o balanço energético, espera-se que seus 

níveis de expressão mudem para refletir o estado nutricional. Neste contexto, foi encontrado 

níveis drasticamente reduzidos de RNAm do BDNF no hipotálamo ventromedial (VMH) do 

camundongo com privação de comida por dois dias (Xu et al., 2003, Unger et al., 2007, Tran 

et al., 2006; Xu e Xie, 2016).  

Assim sendo, como se pode averiguar pelos vários relatos da literatura científica tanto 

o sistema serotoninérgico quanto a neurotrofina BDNF são importantes para os mecanismos 

moleculares envolvidos na obesidade, e consequentemente podem ser alvos terapêuticos para 

o combate deste transtorno nutricional. Ademais, transtornos comportamentais, tais como 

depressão e ansiedade, e distúrbios de memória e aprendizado, também estão associados a 

modulação do sistema serotoninérgico e do BDNF e a obesidade induzida pelo consumo de 

dieta hiperlipídicas. 

1.5. Transtornos comportamentais de depressão e ansiedade 

 Os transtornos psicológicos são caracterizados por perturbações clinicamente 

significativas na cognição, regulação emocional ou comportamento de um indivíduo que 

reflete em disfunções biopsicossociais, gerando comportamentos depressivos ou ansiosos, de 

acordo com as manifestações clínicas apresentadas (DSM-V, 2014). 

Os transtornos de depressão têm como características principais a presença do humor 

triste, irritabilidade e algumas alterações cognitivas que afetam a capacidade de 

funcionamento do indivíduo, além de insônia e fadiga (DSM-V, 2014).  

 A depressão atinge aproximadamente 11,2 milhões de pessoas no Brasil e tem uma 

prevalência maior em mulheres e mais frequente em idosas. Após receberem o diagnóstico, a 

maioria das pessoas acometidas faz uso de medicamento, tendo a psicoterapia um papel 

secundário em relação a procura (Santos, 2016). 

Neste contexto, a diminuição do metabolismo e funcionamento da serotonina no 

sistema nervoso central, evidenciada por modelos animais de depressão e estudos clínicos com 

pacientes, é um dos fenômenos mais associados a depressão (Yuan et al., 2015). 

Ainda de acordo com o DSM-V (2014), a ansiedade é caracterizada como a 

antecipação de ameaça futura, apresentando como características principais a preocupação 

persistente e excessiva em determinadas áreas, como por exemplo, o âmbito escolar, o 
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trabalho e a dificuldade de controle emocional, apresentando sintomas físicos como 

irritabilidade, inquietação, dificuldade de concentração entre outros. 

Um estudo realizado em modelos animais, ratos machos Sprague-Dawley, que 

receberam dieta hiperlipídica com um teor de lipídios de 60% por 16 semanas, mostrou que 

após a 15° semana os animais já apresentavam alterações significativas no comportamento do 

tipo ansioso e anêdonico (fenótipo depressivo), no qual o animal perde o interesse em 

experiências instintivamente prazerosas, como no caso do teste realizado, o consumo de uma 

solução doce (sacarose 1%) (Dutheil et al., 2016). 

Deal (2020) mostrou que o consumo de uma dieta rica em gorduras (60% lipídios) 

durante 8 semanas foi suficiente para que ratos heterogêneos apresentassem um 

comportamento do tipo ansioso no teste de labirinto em cruz elevado. Os animais com dieta 

hiperlipídica permaneceram mais tempo nos braços fechados do labirinto, no qual ficam 

menos expostos a um possível predador, ou seja, mais protegidos relação aos animais que 

consumiram a dieta com baixa gordura (10%), estes apresentaram preferência 

significativamente maior por exploração dos braços abertos.  

 Como já descrito anteriormente, a serotonina participa primordialmente de processos 

cerebrais relacionados ao humor e comportamento, assim, a diminuição da mesma pode levar 

a transtornos comportamentais. Olivier, et. al. (2008) em estudo com ratos machos e fêmeas 

nocaute SERT−/− (transportador seletivo da serotonina), mostrou que esses animais presentam 

comportamento relacionado à ansiedade e à depressão, independentemente do sexo.  

 A neurotrofina BDNF também exerce importante papel nos mecanismos 

fisiopatológicos da depressão (Erickson et al., 2012; Zhang et al., 2016; Qiao et al., 2017; 

Phillips, 2017;). O BDNF exerce um grande impacto na sobrevivência, crescimento e 

manutenção de neurônios nos principais circuitos cerebrais envolvidos nas funções emocional 

e cognitiva, e evidências convergentes indicam que os mecanismos neuroplásticos que 

envolvem o BDNF estão alterados de forma deletéria no transtorno depressivo (Phillips, 

2017). Essa neutrofina também participa da regulação da fisiopatologia dos transtornos 

bipolares, transtorno depressivo maior, transtorno de humor e problemas relacionados ao 

aprendizado e a memória (Park et al., 2015). 

1.6. Déficit de Memória 

 Já é bem fundamentado na literatura o papel das regiões do lobo temporal medial, 

principalmente o hipocampo, no processamento da memória episódica (curto prazo) (Opitz, 

2014). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Erickson%20KI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21531985
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26786147
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qiao%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28284898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Phillips%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28928987
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Phillips%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28928987
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 Um estudo realizado com 10 humanos para avaliar a atividade dos neurônios do lobo 

temporal medial em relação à memória, utilizando o experimento de reconhecimento de 

imagens familiares (anteriormente apresentadas a eles) e imagens novas (nunca antes 

apresentadas), mostrou que os picos neurais eram mais intensos quando os indivíduos 

avistavam as imagens familiares nos quais se recordavam (Rutishauser, 2008). 

 Os prejuízos na memória sofrem influência do consumo exacerbado de dietas ricas em 

gorduras e estão associados a inflamação do hipocampo. Dutheil (2016) descreve que, no teste 

de reconhecimento de objeto, ratos Sprague-Dawley do grupo que consumiram dieta 

hiperlipidica por 16 semanas, passaram menos tempo explorando o objeto novo e mais tempo 

no objeto familiar, em relação aos animais que consumiram uma dieta padrão equilibrada, 

tendo em vista a preferência inata de roedores por novidade (Berlyne, 1950; Leger, 2003). 

Sendo assim, mostra-se importante investigar a influência da mudança de uma dieta 

hiperlipídica para uma dieta padrão em relação à obesidade, ao sistema serotoninérgico, a 

neurotrofina BDNF, parâmetros comportamentais e de aprendizado e memória, levando 

também em consideração a participação do neurotransmissor serotonina nos eventos 

biológicos mencionados. 

Conforme a Organização Mundial da Saúde, em 2016, 1,9 bilhão de adultos com 18 

anos ou mais estavam com sobrepeso e destes, mais de 650 milhões de adultos eram obesos. 

Esses dados alarmantes apontam para a importância de estudos voltados a investigação da 

obesidade e as comorbidades neurológicas a ela associadas.  

Entretanto, os mecanismos envolvidos no desenvolvimento de transtornos 

neurológicos e psiquiátricos associados a obesidade ainda não estão completamente 

conhecidos. Como já descrito anteriormente, a obesidade pode afetar o sistema 

serotoninérgico, o fator neurotrófico BDNF, a modulação dos mecanismos fisiológicos e 

moleculares da memória e aspectos da fisiopatologia da depressão e ansiedade.      

Portanto, uma melhor compreensão de como mecanismos fisiológicos/biomoleculares, 

inerentes a intervenções nutricionais, podem servir como prevenção e/ou tratamento de 

doenças neurológicas e/ou psiquiátricas é de suma importância para o desenvolvimento de 

futuros métodos alternativos preventivos e/ou terapêuticos. Os quais podem beneficiar aqueles 

que possuam comorbidades neurológicas relacionadas à obesidade. 

Com base no que foi descrito, a hipótese do estudo é que a mudança do consumo da 

dieta hiperlipídica para uma dieta nutricionalmente equilibrada em camundongos obesos, 

possa estar associada a proteção de transtornos do comportamento emocional e de memória, 

ocorridos em decorrência obesidade induzida pelo consumo de dieta hiperlipídicas. Neste 
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contexto supracitado, averiguando também como a mudança no padrão alimentar dos 

camundongos obesos pode influenciar o sistema serotoninérgico e a neurotrofina BDNF no 

hipocampo e hipotálamo, regiões cerebrais associadas a modulação dos aspectos investigados. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Geral 

Avaliar o a influência de uma dieta padrão nutricionalmente equilibrada em 

camundongos com obesidade induzida por dieta hiperlipídica sobre a memória, balanço 

emocional e a sinalização serotoninérgica. 

2.2. Específicos 

Avaliar nos animais descritos acima: 

• O ganho de peso corporal. 

• Consumo alimentar. 

• O peso do encéfalo. 

• A adiposidade através dos pesos tecidos adiposos mesentérico, gonadal e 

retroperitoneal. 

• A memória de curto prazo e os fenótipos comportamentais para depressão e ansiedade. 

• A expressão proteica da Triptofano Hidroxilase 2 (TPH2) - enzima de síntese da 

serotonina, do fator neurotrófico BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) e do 

receptor serotoninérgico 5-HT1A no hipocampo e no hipotálamo. 

3. MATERIAL E MÉTODOS  

3.1. Animais e tratamentos  

Foram utilizados 20 camundongos C57BL/6 provenientes da colônia do centro de 

desenvolvimento de modelos experimentais para medicina e biologia (CEDEME) da 

UNIFESP. Os animais foram mantidos em gaiolas coletivas, cinco animais por gaiola, em 

local com temperatura ambiente controlada entre 22-24ºC e com ciclo claro/escuro de 12/12 

horas. O estudo foi realizado em conformidade com as recomendações e diretrizes do COBEA 

(Colégio Brasileiro de Experimentação Animal), e do Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da UNIFESP (CEUA N. 2324180419 – Anexos 1 A-B).  
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Os camundongos foram adquiridos com idade de 5 semanas, receberam água filtrada 

e ração ad libitum ou dieta padrão (DP, ração comercial padrão, Tabelas 1 e 2) pelo período 

de 2 semanas (período de adaptação). Após esse período, todos os animais receberam uma 

dieta hiperlipídica (DHL, DIETA HIPERLIPÍDICA 45% kcal - RH 19533C, RHOSTER IND. 

E COM. LTDA) (Tabelas 1 e 2; Dias et al., 2020; Curi et al., 2021) durante 10 semanas para 

indução a obesidade (White, 2013). A partir da 10ª semana, os animais foram distribuídos 

aleatoriamente em dois grupos: (1) obesos + dieta padrão (DP, n= 10, 2 gaiolas com n= 5 por 

gaiola); (2) obesos + dieta hiperlipídica (DHL, n=10, 2 gaiolas com n= 5 por gaiola), onde 

passaram mais 8 semanas recebendo suas respectivas rações, especificas de cada grupo, e água 

filtrada ad libitum até 12 horas antes da eutanásia (Figura 3 – Delineamento experimental do 

estudo).  

 

 

 

 
 

Figura 3 - Delineamento experimental do estudo: Primeira fase experimental, os camundongos a princípio 

receberam dieta padrão (DP) nas duas semanas de adaptação, em seguida iniciaram o protocolo de indução a 

obesidade com a dieta hiperlipídica (DHL) durante dez semanas. Após isso, foram distribuídos em dois grupos, 

obesos com dieta padrão e obesos com dieta hiperlipídica durante oito semanas, ao final dessa oitava semana, os 

animais passaram por testes comportamentais durante três dias com um dia de intervalo entre os testes, ao final do 

último teste, após 24 horas, foi realizada a eutanásia. (Figura elaborada no Website BioRender.com) 

 

Tabela 1 - Composição nutricional das dietas padrão e Hiperlipídica 
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Nutrientes  Dieta Padrão1  Dieta Hiperlipídica2  

 g Kcal %Kcal  g Kcal %Kcal 

Lipídios  4,5 40,5 11,5  26,8 241,2 49,3*  

Proteínas 22,5 90,0 25,7  20,3   81,2 16,6 

Carboidratos 55,0 220,0 62,8  41,7 166,8 34,1 

Minerais 10,0     3,5   

Fibras   8,0     3,5   

Total  350,5 100,0   489,2 100,0 

Kcal/g 3,5      4,9 
1   NUVILAB® Cr-1, Nuvital, PR – Brasil 
2 DIETA HIPERLIPÍDICA 45% kcal - RH 19533C, RHOSTER IND. E COM. LTDA, SP - Brasil. Ingredientes: Amido 

de Milho, Caseína Láctea, Amido Dextrinizado (90‐94% tetrassacarídeos), Sacarose,Gordura Animal, Óleo de Soja, 

Celulose (Fibra), Mix Mineral AIN‐93G (RH9501), Mix Vitamínico AIN‐93 (RH9503), L‐Cistina,  Bitartarato de Colina 

(41,1% Colina). 

* Na Avaliação da GORDURA POR HIDRÓLISE ÁCIDA (%) = 26,80% = 49,3 kcal% 

   Na Avaliação da GORDURA POR EXTRATO ETEREO (%) = 22,23% = 45,0 kcal% 

    

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Lipídios e ácidos graxos nas dietas Padrão e Hiperlipídica. 

 Dieta Padrão1  Dieta Hiperlipídica2  

Lipídios Totais (g/100g) a 5,14  24,53 

Ácidos graxos (g/100g)    

    Saturados 0,94  9,72 

    Monoinsaturados 1,17  9,97 

    Poli-insaturados 2,78  4,85 

        Ômega 3 0,19  0,27 

        Ômega 6 2,59  4,48 

        Trans-isômeros totais 0,03  0,02 

    

Composição em ácidos graxos g/100g b  g/100g b 

C12:0 / láurico  -  0,03 

C14:0 / mirístico  -  0,36 

C15:0 / pentadecanóico  -  0,02 

C16:0 / palmítico 0,75  5,94 

C16:1 ômega 7 / palmitoléico  -  0,49 

C17:0 / margárico  -  0,11 

C18:0 / esteárico 0,14  2,95 

C18:1 ômega 9 trans /elaídico  -  0,02 

C18:1 ômega 9 / oleico 1,15  9,27 

C18:2 ômega 6  / linoleico 2,58  4,44 

C18:3 ômega 6 / gama linolênico 0,01  - 

C18:3 ômega 3  /  alfa linolênico 0,19  0,26 

C20:0  / araquídico 0,02  0,07 

C20:1 ômega 11 / cis-11-eicosenóico 0,02  0,16 

C20:2 ômega 6 / 11, 14 eicosadienóico  -  0,10 

C20:4 ômega 6 / araquidônico  -  0,02 

C20:3 ômega 3 / 11, 14, 17- eicosatrienóico  -  0,01 

C22:0 / behênico 0,02  0,02 

C24:0 / lignocérico 0,01  0,01 
1   NUVILAB® Cr-1, Nuvital, PR - Brasil 
2   DIETA HIPERLIPÍDICA 45% kcal - RH 19533C, RHOSTER IND. E COM. LTDA, SP - Brasil. 

 
As análises dos lipídios e composição de ácidos graxos de ambas as dietas foram realizadas pelo Instituto de 

Tecnologia de Alimentos/Centro de Ciências e Qualidade de Alimentos (Campinas-SP). 
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(http://www.ital.sp.gov.br/ccqa) e pelos laboratórios LABTRON Tecnologia em Análises e CBO Análises 

Laboratoriais, ambos conveniados a RHOSTER IND. E COM. LTDA. 

 

3.2. Composição corporal, ingestão alimentar e ganho de peso  

O acompanhamento do peso corporal dos animais foi realizado semanalmente ao 

longo das 10 semanas iniciais de indução da obesidade, bem como nas adicionais 8 semanas 

na fase de divisão dos grupos. O controle de ingestão da dieta foi realizado em gaiola coletiva, 

a partir da média de consumo em períodos de 24 horas durante as 10 semanas de indução à 

obesidade (Pratchayasakul, 2011) já nas 8 semanas seguintes, o controle foi realizado 

semanalmente, mas também foi realizado avaliação da média do período de 24h, também em 

gaiola coletiva. A ingestão alimentar semanal por gaiola foi calculada a partir da mudança nos 

pesos dos pellets da ração (Hassan, 2019). Esta medida foi realizada em balança digital semi-

analítica (Shimadzu, modelo BL3200H com sensibilidade de 0,01g).  

3.3. Avaliações comportamentais 

 Para avaliar o efeito neurobiológico da mudança na dieta nos camundongos com 

obesidade induzida por DHL, os parâmetros comportamentais foram avaliados nos períodos 

da manhã e tarde no biotério da universidade, conforme testes especificados a seguir. 

3.3.1. Locomoção em campo aberto 

O paradigma comportamental do campo aberto foi realizado em um aparato onde foi 

permitido avaliar sistematicamente comportamentos como, atividade exploratória do animal 

ao ambiente novo, a atividade locomotora e ainda uma análise inicial do comportamento tipo 

ansiedade. Os animais na 18ª semana, no período da manhã, foram colocados no centro de um 

campo aberto e seus comportamentos foram filmados por 5 minutos. O campo aberto consiste 

de um aparato circular de madeira (diâmetro = 50cm, altura = 40cm) sem o teto, com fundo 

branco, para contrastar com a cor dos animais. Foi posicionada uma câmera sobre o campo 

aberto a uma altura de 230cm. A avaliação comportamental inclui a distância percorrida 

(distância em metros do percurso realizado pelo animal), tempo que o animal fica na zona 

central, intermediária e periférica, onde o comportamento do tipo ansioso se caracteriza pela 

maior permanência nas zonas periféricas e comportamento do tipo menos ansioso na zona 

central. A análise foi feita utilizando o Sistema de Rastreamento de Vídeo ANYmaze ™ 

(Stoelting Co. Wood Dale, IL, EUA). O software detecta a forma do corpo dos animais com 

base no contraste entre o corpo do animal e o circulo do aparato em que o mesmo se posiciona. 

http://www.ital.sp.gov.br/ccqa
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3.3.2. Teste de consumo e preferência à sacarose 

Os animais ao final da 18° semana, foram submetidos primeiramente ao teste de 

consumo e preferência à sacarose, onde o primeiro dia foi feita uma habituação com as duas 

garrafas nas gaiolas, uma com água e a outra com a solução sacarose 2%, para que não 

houvesse relação do resultado com a novidade apresentada. O consumo ou preferência por 

substâncias palatáveis como a sacarose é um índice amplamente utilizado de avaliação de 

busca por recompensa, e o teste é baseado na premissa de que estados depressivos diminuem 

essa busca por prazer (anedonia). No paradigma de preferência para sacarose foi observado a 

ingestão dos camundongos durante 24 horas, onde foi cedido o direito de escolha ao animal 

entre uma solução palatável (sacarose) e uma solução neutra (água), esperando a resposta 

natural de roedores em avaliar o valor de cada substancia e escolher a mais hedônica. Nesse 

trabalho foi utilizado 2 garrafas por caixa, onde em cada caixa haviam 5 animais. O registro 

de consumo foi realizado ao final do experimento através da pesagem das garrafas e 

normalização de consumo considerando o peso da garrafa aferido inicialmente sem as 

soluções. 

3.3.3. Teste de reconhecimento de objeto  

A memória de reconhecimento de objetos é a capacidade de discriminar entre objetos 

que já tenham sido previamente explorados e inexplorados. Roedores possuem uma tendência 

natural em dispender mais tempo explorando novos objetos que aqueles conhecidos, podendo 

essa preferência ser utilizada como um índice de reconhecimento de objetos (Teixeira,2019). 

O teste foi realizado em uma arena campo aberto circular de madeira (diâmetro = 50cm, 40cm 

de altura). Os animais passaram por uma habituação com dois objetos idênticos (forma, cor e 

tamanho), durante 5 minutos na arena. Uma hora após a habituação, os camundongos foram 

colocados novamente na arena, mas com a diferença que um dos objetos era inédito (novo), o 

teste teve durabilidade de 5 minutos. A análise, tanto a habituação como o teste em si, foram 

registrados com uma câmera posicionada acima do campo aberto onde abrange todos os 

perímetros do ambiente analisado. A mensuração do tempo de permanência no objeto familiar 

e no objeto novo foi feita manualmente com o auxílio do software PluzMz (v01.1 – 07/10, 

Stéfano Pupe Johann). A exploração do objeto pelo animal por maior tempo no objeto familiar 

caracteriza alterações na memória.  Exploração do objeto foi definida como contato direto do 

focinho, boca ou patas dianteiras com o objeto. Os resultados são relatados como o tempo 

explorando o objeto novo / local e o índice de discriminação, correspondendo ao tempo de 
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exploração [(Objeto novo ou Posição Nova - Objeto Familiar / (Objeto Novo ou Posição Nova 

+ Objeto Familiar)]. 

 

 

 

3.3.4. Labirinto em cruz elevado (LCE) 

O LCE foi utilizado para avaliar parâmetros relacionados ao comportamento tipo 

ansioso. O teste foi executado em um labirinto em cruz elevado modificado, feito de madeira 

e contendo dois braços fechados (48 cm x 12,5 cm x 35 cm) em oposição a dois braços abertos 

(48 cm x 12,5 cm). Os animais foram posicionados no centro do labirinto e o teste teve duração 

de 5 minutos. O tempo de permanência e o total de entradas nos braços abertos e fechados 

foram registrados e quantificados no Sistema de Rastreamento de Vídeo ANYmaze ™ 

(Stoelting Co. Wood Dale, IL, EUA). O teste é baseado na premissa de que o tempo de 

permanência e o número de entradas nos braços abertos do LCE demonstram menor grau de 

medo (medo ou fobia é um tipo de ansiedade) exibido pelos roedores, pois nesta condição 

estariam mais expostos aos predadores. 

 

3.3.5. Teste de suspensão pela cauda 

O teste de suspensão pela cauda foi o último teste realizado antes da eutanásia, os 

animais foram colocados individualmente, um por vez, suspensos pela cauda por uma fita 

adesiva (esparadrapo), de forma que não pudessem escapar ou se agarrar às superfícies 

próximas. O teste de suspensão pela cauda é um teste comportamental em camundongos, útil 

na triagem de drogas antidepressivas em potencial e na avaliação de outras manipulações que 

podem afetar os comportamentos relacionados à depressão. O teste tem 6 minutos de duração, 

o primeiro não é considerado pois os animais, tendem a expressar comportamento de escape, 

uma reação natural.   

A Análise do teste foi feita manualmente com o auxílio do software PluzMz (v01.1 – 

07/10, Stéfano Pupe Johann), onde foi contabilizado o tempo que os animais ficaram em 

movimento e o tempo que permaneceram parados.  

3.4. Processamento do material biológico 

Ao final de todos os testes comportamentais os camundongos (com 21 semanas de 

idade) foram profundamente anestesiados através de injeção intraperitoneal (i.p.) contendo a 

seguinte mistura de fármacos: Acepran (1mg/kg de pc), Cetamina (120 mg/kg de pc); Xilasina 
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(15 mg/kg de pc).  Após a confirmação da anestesia, foi aferido o peso corporal dos animais 

e logo em seguida, submetidos à eutanásia por decapitação. Sequencialmente foram coletados 

o sangue em tubos de ensaio (para posterior centrifugação e obtenção do soro para avaliação 

futura de marcadores bioquímicos, tais como: glicose, Colesterol-Total, LDL-colesterol 

(LDL-c), HDL-colesterol (HDL-c) e Triacilglicerol ou triglicerídeos), houve a extração dos 

encéfalos, fígados e tecidos adiposos mesentérico, retroperitoneal e gonadal por dissecção, 

onde o peso dos tecidos foi mensurado em uma balança digital analítica (Shimadzu, modelo 

ATX224).  

Em seguida, a partir dos encéfalos o hipocampo (Figura 4) e hipotálamo foram 

dissecados em superfície congelada. As amostras dos tecidos dos hipocampos e hipotálamos 

dissecados foram congeladas em gelo seco e estocadas a -80°C até o processamento para a 

técnica de Western Blot.  

3.5. Western Blotting  

Posteriormente, as amostras de tecidos do encéfalo foram isoladas e homogeneizadas 

em tampão de lise gelado contendo: 10% Triton X-100, 100 mM Tris (pH 7,4), 10 mM 

pirofosfato de sódio, 100 mM fluoreto de sódio, 10 mM EDTA, 10 mM ortovanadato de sódio, 

2 mM PMSF e 0,01 mg/mL de aprotinina, com auxílio de homogeneizador. 

(HOMOGENIZADOR T10 BASIC ULTRA TURRAX 230V, Marca: Ika).   

Os tecidos homogeneizados foram então centrifugados (11.000 rpm por 30 min a 4°C) 

em centrífuga refrigerada (Centrifuge 5430R, código 5428000414, Eppendorf AG, Hamburg, 

Germany) e os sobrenadantes foram utilizados em experimentos de Western Blotting 

utilizando-se anticorpos específicos para os antígenos estudados (Tabela 3). A concentração 

de proteínas no sobrenadante foi determinada pelo método Bradford. Os sobrenadantes foram 

resuspensos em tampão de Laemmli e, após rápida fervura a 95°C durante 5 minutos em banho 

seco (Banho seco - Ambiente à 100ºC – Uniscience, código UNI-E131), foram aplicados em 

géis de 10% de poliacrilamida para separação por eletroforese (sodium dodecyl sulfate 

polyacrylamide gel electrophoresis, SDS – PAGE), usando um mini aparato para placas de 

gel (Bio-Rad, Richmond, CA, USA). As proteínas separadas em SDS-PAGE foram eletro- 

transferidas para membrana de nitrocelulose usando o Trans-Blot® Turbo™ Transfer System 

(Bio-Rad, Richmond, CA, USA), programado para 30 min, 20 V e 1,5A. Após a transferência, 

as membranas foram submetidas a soluções de bloqueio com 5% de leite desnatado, diluídas 

em solução basal (50 mM Tris, 150 mM NaCl, 0,025% Tween 20, pH7,5), durante 1h em 
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agitação a temperatura ambiente usando agitador em gangorra (UNI-SHAKER R - analógica 

gangorra - Uniscience, código UNI-E0513).  

Após o bloqueio as membranas passaram por lavagem em solução basal e foram então 

incubadas overnight a 4ºC sob agitação mecânica com agitador orbital (UNI-SHAKER.O 

(Orbital) – Uniscience código UNI-E0512) em anticorpos primários específicos (Tabela 3). 

Subsequentemente, as membranas foram novamente lavadas em solução basal e depois 

incubadas com anticorpos secundários conjugados com HRP (Horse Radish Peroxidase) 

(KPL, Gaithersburg, MD, USA) (Tabela 4) por 2h a temperatura ambiente. As proteínas 

reconhecidas pelos anticorpos secundários foram detectadas por quimioluminescência com kit 

Clarity™ Western ECL Substrate (BioRad, Richmond, CA, USA). Os resultados foram 

visualizados com o fotodocumentador Uvitec Cambridge Alliance 9.7 (Uvitec (Cambridge) 

Ltd, Cambridge, UK).  

As intensidades das bandas foram quantificadas por densitometria ótica das 

autorradiografias desenvolvidas, usando o software Alliance, (Uvitec (Cambridge) Ltd, 

Cambridge, UK). As intensidades das bandas foram normalizadas através da proteína 

endógena GAPDH (Melo et al., 2014, Mendes-da-Silva et al., 2015). Um desenho 

esquemático da técnica de Western Blot está ilustrado na Figura 5. 

 

Tabela 3 - Anticorpos primários usados nas análises em Western Blotting 

Anticorpo/Código Fonte Peso Molecular 

Anti-TPH2 antibody [EPR19191] ab184505* Rabbit monoclonal 56 kDa 

Anti-5HT1A Receptor (ab85615)* Rabbit polyclonal approximately 62 kDa (predicted 

molecular weight: 46 kDa) 

Anti-BDNF antibody [EPR1292] ab108319 * Rabbit monoclonal  Predicted molecular weight:  

15 kDa 

Anti-GAPDH antibody [6C5] (ab8245)* Mouse monoclonal Detects a band of approximately  

36 kDa (predicted molecular weight: 

40.2 kDa). 
* Abcam (Cambridge, MA, USA) 

 

 

Tabela 4 - Anticorpos secundários usados nas análises em Western Blot. 

Anticorpo Código Fabricante 

Anti-rabbit igg (h+l) peroxidase labeled, 1 ml - lote 

054979 

474-1506 KPL, Gaithersburg, MD, USA 

Hrp, Goat Anti-Mouse igg(h+l), 1.0ml - lote 059559 474-1806 KPL, Gaithersburg, MD, USA 
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Figura 4 - Microdissecção em superfície congelada dos hipocampos de camundongos. 

 

Figura 5 - Desenho esquemático da técnica de Western Blot. 

 

3.6. Apresentação dos dados e análise estatística 

Todos os dados passaram pelo método de box-plot para identificação de outliers e caso 

fossem encontrados foram winzorizados. Todos os resultados foram expressos como média ± 

Intervalo de confiança de 95% (IC95%). Os resultados dos testes comportamentais, peso dos 

tecidos adiposos, fígado e encéfalo estão apresentados como comparações diretas utilizando 

o teste de análise GEE (Generalized Estimating Equation) para os dados longitudinais 

avaliados a partir do QIC (Quasi-likelihood under Independence Model Criterion) que 

demonstra a melhor distribuição a ser utilizada e para análise dos dados transversais de peso 

durante a indução a obesidade. Na divisão dos grupos e ingestão alimentar semanal foi 

utilizado o teste de análise GzLM (Generalized Linear Model) e avaliado o AIC (Aikake 

Information Criterion) para identificar a melhor distribuição.  

Foi empregado para determinar um nível de significância o alfa 5%. As análises 

estatísticas foram realizadas com o auxílio do software IBM SPSS Statistics 26.  
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4. RESULTADOS  

4.1. Peso corporal - Indução a obesidade 

Foi realizado um GEE com distribuição Gamma para avaliar a interação entre grupo e 

tempo, onde foi avaliado se os animais obtiveram ganho de peso como esperado durante esta 

fase. Os resultados relacionados ao ganho de peso no período da indução à obesidade 

apresentaram diferença significativa em que todos os animais ficaram expostos à dieta 

hiperlipídica (DHL) com o χ2 wald(1) =, p = 0.033, demonstraram que ao longo das 10 

semanas houve um aumento progressivo no peso corporal desses animais (Figura 6). Houve 

diferença significativa no ganho de peso em todas as semanas em relação a semana 1 (*). 

Sendo que na 5ª semana o ganho de peso foi em média de 5,960g (p < 0,001) e na 10ª semana, 

aumentaram em média 12,410g (p < 0,001). Ambas em relação a semana 1 (*). Todos os dados 

foram expressos como a média± IC95%. A tabela com os resultados da Figura 6 encontra-se 

no material suplementar (Anexo 2A). 

 

Figura 6 - Peso corporal dos camundongos durante a fase de indução a obesidade: Todos os 

dados estão expressos como Qui-quadrado de Wald e média ± IC95% utilizando o teste GEE para 

os dados longitudinais e análise do AIC sendo a distribuição GAMA a mais adequada. Os Valores 

de * p < 0,05.  

 

4.2. Consumo da dieta – Indução a obesidade  

 Os resultados relacionados ao consumo da ração no período da indução à obesidade, 

em que todos os animais ficaram expostos à dieta hiperlipídica (DHL), demonstraram que ao 
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longo das 10 semanas apenas o consumo na primeira semana foi o maior em relação aos 

outros, onde ele se estabilizou (Figura 7). Houve diferença significativa na ingestão da dieta 

em todas as semanas em relação a 1ª, exceto na 10ª semana. Sendo que na 5ª semana os 

camundongos ingeriram em média -3,3g (p < 0,002). Mesmo assim, no contexto geral, os 

dados de consumo apresentam diferença significativa (p < 0,001). A tabela com a descrição 

dos dados da figura 7 encontra-se no material suplementar (Anexo 2B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 - Consumo alimentar dos camundongos na fase de indução a obesidade: Todos os dados 

estão expressos como Qui-quadrado de Wald e média ± IC95% utilizando o teste GEE para os dados 

longitudinais e análise do AIC sendo a distribuição GAMA a mais adequada. O valor de * p < 0,001. 

 

4.3. Peso corporal - Divisão dos grupos  

 Os resultados relacionados ao período em que os animais foram divididos em dois 

grupos estão expostos na Figura 8. Estes demonstraram que ao longo das 8 semanas houve 

um aumento progressivo no peso corporal dos animais do grupo DHL e uma diminuição do 

peso dos animais que mudaram para a dieta padrão. Na 4ª semana o grupo DHL apresentou 

10,430g (p < 0,001) a mais do que os do grupo DP, tendo em vista que os animais do grupo 

DHL iniciaram a fase de divisão de grupos com 3,280g de peso a menos, em relação ao grupo 

DP. Em contrapartida, houve uma regressão no peso dos animais do grupo DP, que na 4ª 
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semana apresentaram -5,720g (p < 0,001) em relação à 1ª semana (Figura 8). Houve diferença 

significativa no ganho e perda de peso, respectivamente, dos animais DHL e DP em todas as 

semanas em relação a semana 1 (* p < 0,001). A tabela com a descrição dos dados da Figura 

8 encontra-se no material suplementar (Anexo 3). 

 

 

Figura 8 - Evolução do peso corporal ao longo da fase de divisão dos grupos DHL e DP: 

Todos os dados estão expressos como Qui-quadrado de Wald e média ± IC95% utilizando o teste 

GEE para os dados longitudinais e análise do AIC sendo a distribuição GAMA a mais adequada.  

O valor de * p < 0,001. 

4.4. Consumo da dieta – Divisão dos grupos  

 Os resultados relacionados a média de consumo de 24h da dieta, no período em que os 

animais foram divididos em dois grupos demonstraram que ao longo das 8 semanas houve um 

aumento significativo no consumo de dieta pelo grupo DP e uma diminuição significativa do 

consumo da dieta pelo grupo DHL (p = 0,001), comparando os grupos e o tempo. Em relação 

ao consumo quando comparamos os dois grupos, os valores não são significativos (p = 0,353) 

(anexo 4). Com exceção da 4ª semana, onde o grupo DHL consumiu 0,583g a menos em 

relação ao grupo DP (p <0,001). Em contrapartida, na 4ª semana, o grupo DP consumiu 0,618g 

de ração a mais em relação a 1ª semana (p = 0,001). A tabela com a descrição dos dados 

encontra-se no material suplementar (Anexo 4). 
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Figura 9 - Consumo alimentar ao longo da fase de divisão dos grupos DHL e DP: Todos os 

dados estão expressos como Qui-quadrado de Wald e média ± IC95% utilizando o teste GEE para 

os dados longitudinais e análise do AIC sendo a distribuição GAMA a mais adequada.  O valor de 

a= p < 0,001. 

4.5. Peso dos encéfalos e dos fígados 

 Os dados dispostos na Tabela 5, demonstram que não houve diferença significativa 

em relação aos grupos quando avaliado o peso dos encéfalos (p = 0,209), em contrapartida, 

houve diferença significativa em relação aos grupos quando avaliado o peso dos fígados (p = 

0,039) onde os animais do grupo DHL apresentaram 0,156g a mais do que os animais do grupo 

DP (Tabela 6).  

 

Tabela 5 - Peso do encéfalo 
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Tabela 6 - Peso do fígado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 e 6: Todos os dados foram expressos com base na média± IC95% utilizando o teste GzLM (Generalized 

Linear Model) ou método de Modelo Linear Generalizado para os dados transversais. 

4.6. Peso dos tecidos adiposos: Retroperitoneal, mesentérico e gonadal. 

 O tecido adiposo retroperitoneal (Tabela 7) apresentou diferença significativa quando 

comparados os pesos do grupo DP com o DHL, onde o grupo DHL apresentou 0,349g a mais 

nesse tecido do que os animais do grupo DP (p = 0,001). Os animais do grupo DHL também 

tiveram aumento no peso total dos tecidos adiposos mesentéricos (Tabelas 7) em relação aos 

camundongos do grupo DP, sendo 0,445g a mais do que o grupo DP (p = 0,001). Ademais, na 

Tabela 8, o peso dos tecidos adiposos gonadais, também apresentaram diferença significativa 

(p = 0,001), os animais DHL apresentaram 1,049g a mais do que os do grupo DP.  
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Tabela 7 - Peso dos tecidos adiposos Retroperitoneal e Mesentérico. 

 

Tabela 8 - Peso do tecido adiposo gonadal. 

 

 

 

 

 

Tabelas 7 e 8: Todos os dados foram expressos com base na média± IC95% utilizando o teste GzLM 

(Generalized Linear Model) ou método de Modelo Linear Generalizado para os dados transversais. 

 

4.7. Teste de Consumo e Preferência à Sacarose 

 Os resultados relacionados ao teste de preferência a sacarose, estão descritos na 

Tabela 9. Os dados foram analisados de acordo com a premissa de comparação do grupo DP 

com o grupo DHL. O grupo DHL consumiu menor quantidade de solução sacarose 2% (DHL 

= p < 0,001), em contrapartida, consumiram 5ml a mais de água em relação ao grupo DP (p = 

0,004).  

                         

Tabela 9 - Resultados do teste de preferência à sacarose. 

Tabela 9: Todos os dados foram expressos com base na média± IC95% utilizando o teste GzLM (Generalized Linear 

Model) ou método de Modelo Linear Generalizado para os dados transversais. 
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4.8. Teste Campo Aberto 

 Os dados expostos na Tabela 10 mostram que houve diferença significativa apenas no 

total de metros percorridos por segundo entre os grupos, em que os animais do grupo DHL 

percorreram 9,163 metros a menos que o grupo DP (m/s p = 0,007). No que diz respeito ao 

tempo de permanência nas zonas: central (ZC), intermediária (ZI) e periférica (ZP), não houve 

diferença significativa (ZC, p = 0,083; ZI, p = 0,443; ZP, p = 0,245).  

 

Tabela 10 - Resultados do teste de campo aberto 

Tabela 10: Todos os dados foram expressos com base na média± IC95% utilizando o teste GzLM (Generalized Linear 

Model) ou método de Modelo Linear Generalizado para os dados transversais. 

 

4.9. Labirinto em Cruz Elevado (LCE) 

 Os dados da Tabela 11 mostram que não houve diferença significativa em relação ao 

número de entradas (E) dos animais nos braços abertos (EBA; p = 0,269), nos braços fechados 

(EBF; p = 0,626) e no centro (EC; p = 0,364) do labirinto.  Ademais, na Tabela 11 também 

demonstra que não houve diferença significativa no tempo de permanência dos dois grupos 

nas diferentes regiões do labirinto (C, p = 0,404; BA, p = 0,248; BF, p = 0,430). Entretanto, 

na Tabela 12, que descreve os metros percorridos pelos animais, o grupo DHL percorreu 

1,382m a menos em relação ao grupo DP (p = 0,049).  
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Tabela 11 - Teste labirinto em cruz elevado 

 

 

Tabela 12 -Teste de labirinto em cruz elevado: distância percorrida em metros. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelas 11 e 12: Todos os dados foram expressos com base na média± IC95% utilizando o teste GzLM 

(Generalized Linear Model) ou método de Modelo Linear Generalizado para os dados transversais. 

 

4.10. Teste de Reconhecimento de Objetos  

 Para a análise dos dados do teste, foi aplicado uma medida de função cognitiva 

proposta por Lueptow (2017) onde o cálculo é feito a partir do tempo total gasto explorando 

cada um dos objetos expostos (A e B) na fase de treinamento (T1) sobre o tempo total gasto 
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explorando o objeto novo na fase teste (T2). Sendo assim, o índice de preferência ficará entre 

os valores 0 e 1. Os valores acima de 0,5 indicam preferência pelo objeto novo e abaixo de 

0,5 preferência pelo objeto familiar. 

Os dados da Tabela 13 mostram que a dieta padrão se apresenta como um fator 

protetor importante, porém não significativo estatisticamente (p = 0,127), onde os animais 

com dieta hiperlipídica apresentam uma chance 2,667 vezes maior para déficit de atenção.  

Tabela 13 - Teste reconhecimento de objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13: Todos os dados foram expressos com base na média± IC95% utilizando o teste GzLM (Generalized 

Linear Model) ou método de Modelo Linear Generalizado para os dados transversais. 

4.11. Teste de Suspensão pela Cauda  

 Os dados da Tabela 14 demonstram que não houve diferença significativa em relação 

os grupos DP e DHL nos parâmetros avaliados: stop (parado) (p = 0,644) e in motion (em 

movimento) (p = 0,670). Todos os dados foram expressos com base na média± IC95% 

utilizando o teste GzLM (Generalized Linear Model) ou método de Modelo Linear 

Generalizado para os dados transversais. 

Tabela 14 - Teste de suspensão de cauda. 

Tabela 14: Todos os dados foram expressos com base na média± IC95% utilizando o teste GzLM (Generalized 

Linear Model) ou método de Modelo Linear Generalizado para os dados transversais. 
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4.12. Western Blot  

4.12.1. Hipocampo - TPH2, BDNF e 5-HT1A 

 Os dados da Tabelas 15 e 16 e Figura 9 demonstram que não houve diferença 

significativa entre os grupos em nenhuma das moléculas analisadas (TPH2, p = 0,952; BDNF, 

p = 0,501; 5HT1A, p = 0,976). 

Todos os dados foram expressos com base na média± IC95% utilizando o teste GzLM 

(Generalized Linear Model) ou método de Modelo Linear Generalizado para os dados 

transversais e análise do AIC sendo a distribuição GAMA a mais adequada nas análises do 

TPH2 e do BDNF e distribuição normal para a análise do 5HT1A. 

 

Tabela 15 - Hipocampo - TPH2 e BDNF  

Tabela 16 - Hipocampo - 5HT1A 

 

Tabelas 15 e 16: Todos os dados foram expressos com base na média± IC95% utilizando o teste GzLM (Generalized 

Linear Model) ou método de Modelo Linear Generalizado para os dados transversais. 
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Figura 9 - Gráficos Western Blotting Hipocampo: (A) mostra que não houve diferença na expressão proteica da 

enzima TPH2 no hipocampo dos animais dos grupos DP e DHL. (B) mostra que não houve diferença significativa 

na expressão proteica de proBDNF entre os grupos DP e DHL. (C) mostra que não houve diferença na expressão 

proteica do receptor 5-HT1A entre os grupos DP e DHL. Ao lado do gráfico C estão as fotos referentes as bandas 

analisadas do hipocampo nos animais de ambos os grupos (DP e DHL), e abaixo das bandas de cada proteína-alvo 

está a expressão proteica de GAPDH correspondente. 

 

4.12.2. Hipotálamo - TPH2, BDNF e 5-HT1A 

Os dados de TPH2 e BDNF estão presentes na Tabela 17 e Figuras 10 A-B, houve 

um aumento significativo na expressão de proBDNF no grupo DHL (p= 0,000), e uma 

tendência de aumento na expressão do receptor 5-HT1A (p= 0,066) (Tabela 18, Figura 10C). 

Todavia, não houve diferença significativa na expressão da enzima TPH2 (p= 0,532).  

Todos os dados passaram por análise de outliers e foram expressos com base na 

média± IC95% utilizando o teste GzLM (Generalized Linear Model) ou método de Modelo 

Linear Generalizado para os dados transversais e análise do AIC sendo a distribuição GAMA 

a mais adequada nas análises do TPH2 e do 5-HT1A e distribuição normal para a análise do 

BDNF. 

 



42 
 

 

Tabela 17 - TPH2 e BDNF 

 

Tabela 18 – 5-HT1A 

 

Tabelas 17 e 18: Todos os dados foram expressos com base na média± IC95% utilizando o teste GzLM (Generalized 

Linear Model) ou método de Modelo Linear Generalizado para os dados transversais. 
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Figura 10 - Gráficos Western Blotting Hipotálamo: (A) mostra que não houve diferença na expressão proteica 

da enzima TPH2 no hipotálamo dos animais dos grupos DP e DHL. (B) mostra que houve aumento significativo 

na expressão proteica de proBDNF entre os grupos DP e DHL (* p= 0,001). (C) mostra que houve tendência de 

aumento (# p= 0,066) na expressão proteica do receptor 5-HT1A entre os grupos DP e DHL. Ao lado do gráfico 

(C) estão às fotos referentes às bandas analisadas do hipotálamo nos animais de ambos os grupos (DP e DHL), 

e abaixo das bandas de cada proteína-alvo está a expressão proteica de GAPDH correspondente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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5. DISCUSSÃO  

 Os achados do presente trabalho demonstram que a persistência do consumo da dieta 

hiperlipídica (DHL) nos camundongos obesos, continuou promovendo ganho de peso corporal 

exacerbado, induziu aumento do fígado e de tecidos adiposos viscerais (retroperitoneal, 

mesentérico e gonadal), corroborou para o desenvolvimento de um fenótipo depressivo, como 

também contribuiu para o aumento da expressão proteica de proBDNF no hipotálamo. Neste 

contexto, ao que parece, a mudança de uma DHL para uma dieta padrão/saudável no outro 

grupo de camundongos obesos, contribuiu em efeitos benéficos nos mesmos. 

 O presente estudo mostrou que o protocolo de indução à obesidade que durou 10 

semanas foi eficaz,  pois promoveu o ganho de peso corporal de forma crescente e gradual até 

a última semana, assim como no estudo de  Wu et al. (2017) onde camundongos C57BL/6 

também ganharam peso de forma exponencial com uma dieta hiperlipídica. 

No que diz respeito ao consumo alimentar, na primeira semana os camundongos 

consumiram a dieta em grande quantidade e logo depois, da 2ª semana em diante, houve uma 

diminuição da ingestão alimentar até o fim do protocolo em comparação à primeira semana. 

Esta diminuição pode estar relacionada ao fato de que os roedores apresentam uma preferência 

instintiva por novidades (Lueptow, 2017) e também devido ao poder sacietogênico da dieta 

ofertada, que tem 45% das suas calorias totais de gorduras saturada,  monoinsaturada e poli-

insaturada  (Maher; Clegg 2019). 

 Na fase de intervenção, os camundongos que permaneceram com a DHL continuaram 

ganhando peso até o início dos testes comportamentais, com reduções pontuais no consumo 

alimentar, o que já foi descrito por Maher; Clegg (2020), onde a dieta rica em gorduras pode 

afetar a saciedade mas não afeta o apetite. Por outro lado, os camundongos obesos que 

mudaram da dieta hiperlipídica para a dieta padrão, apresentaram diminuição do ganho de 

peso corporal. Ademais, Gadde et al. (2018) em seu estudo realizado em humanos,  

demonstrou haver perda de peso significativa em obesos que modificaram a sua 

alimentação/dieta, corroborando os presentes achados. Mesmo com uma redução significativa 

no peso corporal, os animais obesos DP aumentaram o consumo de ração padrão, 

demonstrando que a dieta hiperlipídica oferecida anteriormente não afetou o apetite dos 

animas, mas que ela trazia maior saciedade, possivelmente justificando o aumento do 

consumo da dieta padrão pelos camundongos obesos.  

 Após a eutanásia, os tecidos Adiposos Retroperitoneal (RP), Mesentérico (MS) e 

Gonadal (G) foram dissecados e pesados, e foi evidenciado que houve um maior acúmulo de 
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tecido adiposo no grupo DHL em relação aos animais do grupo DP, indo ao encontro de 

informações já descritas na literatura sobre um aumento exacerbado de massa gorda após 

indução a obesidade com dieta rica em gordura em camundongos C57BL/6 (Tencerova et al. 

2018). Esse acúmulo é ocasionado pelo consumo frequente de gordura saturada, que expõe os 

tecidos adiposos a uma hipertrofia, devido ao excesso de triglicerídeos acumulados nos 

adipócitos (Arner, 2018).  

 Em relação ao peso dos encéfalos e dos fígados, não houve diferença significativa no 

peso dos encéfalos dos dois grupos. Já o peso do fígado dos camundongos do grupo DHL 

apresentou em média um peso maior em relação ao grupo DP, que foi observado também no 

estudo de Zhang (2018), que reitera que a doença hepática gordurosa não alcoólica está 

associada ao crescimento do fígado e pode resultar em hepatomegalia, ocasionado pela 

hipertrofia dos hepatócitos causada pelo acúmulo de lipídios nestas células.  

 Foi identificado o aumento significativo da expressão do proBDNF (35kDa) no 

hipotálamo do grupo DHL. A família da neurotrofina BDNF sofre um processo chamado de 

clivagem, onde a neurotrofina passa por estágios até se apresentar em sua forma madura 

(BDNF), primeiro ela se apresenta como percursor do BDNF (proBDNF imaturo ~35kDa), 

logo após como BDNF truncado (~28kDa) e por fim o BDNF maduro (~14kDa) (Carlino, 

2012). O BDNF ativa os receptores TrkB, mas o proBDNF não, este ativa a molécula p75NTR 

que induz a morte celular neuronal (Bamji,1998; Teng, 2005; Alder, 2016). 

 Um estudo que avaliou a administração periférica de proBDNF em camundongos 

C57BL/6, mostrou que após as 4 semanas da administração os camundongos desenvolveram 

comportamentos semelhantes a depressão, como anedonia e diminuição da mobilidade nos 

testes de suspensão de cauda e nado forçado (Lin, 2020) além disso, a administração de 

proBDNF reduziu o comprimento da coluna dendrítica e densidade do giro dentado.  

Importante destacar que, a disfunção do ativador de plasminogênio tecidual, que 

converte o proBDNF em BDNF maduro, também está relacionada  com o desenvolvimento 

de depressão maior (Zhang, 2018). Um estudo em humanos identificou um aumento na 

proporção de BDNF maduro/ percursor de BDNF em pacientes com transtorno depressivo 

maior e anedonia grave (Wu, 2020). 

Houve uma tendência de aumento (porém não significativa) na expressão do receptor 

5-HT1A no Hipotálamo dos animais do grupo DHL. O receptor 5-HT1A tem ampla 

localização em núcleos hipotalamicos que modulam o comportamento alimentar, tais como, 

núcleo arqueado (ARC), área lateral do hipotálamo (LHA), núcleos ventro-medial (VMH) e 

paraventricular (PVN) do hipotálamo.  Ademais, o  receptor 5-HT1A também está expresso 
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nos neurônios hipotalamicos NPY e AgRP (orexigenicos) e POMC e MC4R (anorexigenicos). 

Essa distribuição/topografia neuronal hipotalamica do receptor 5-HT1A, talvez justifique 

possível ação dual deste receptor serotoninergico, diminuindo o consumo alimentar, mas 

também aumentando o consumo a depender do neuroptideo ativado (Collin, 2002).  

As expressão das demais proteínas analisadas no estudo não apresentaram  diferenças 

entres os grupos tendo como hipóteses o estudo de Pistell, (2010) que comparou o potencial 

de dietas hiperlipídicas com porcentagem totais de lipídios diferentes,  onde apenas os animais 

que consumiram a dieta com 60% de lipídios na composição desenvolveram inflamação do 

cérebro em relação aos animais que consumiram dieta com 41% de lipídios. 

O presente estudo avaliou também o comportamento dos camundongos. Os animais 

do grupo DHL ingeriram menos a solução com sacarose 2%, associando o comportamento 

deste grupo à anedonia, uma condição de desinteresse por atividades prazerosas, um sintoma 

central de depressão em humanos como descreve Liu et al. (2018), em um protocolo 

experimental para roedores. Esse resultado também indica que apenas a mudança da dieta no 

grupo DP evitou o desenvolvimento de anedonia. 

O fenótipo do tipo depressivo em roedores também é avaliado com o teste de 

suspensão pela cauda: considera-se a imobilidade representando uma falha de persistência no 

comportamento direcionado para a fuga, que Kamdi et al. 2019 apresenta em seu estudo. No 

presente estudo, entretanto, não houve diferença significativa no teste de suspensão pela calda 

em ambos os grupos, evidenciando que o fenótipo depressivo dos camundongos obesos que 

permaneceram com dieta hiperlipídica está mais associado à anedonia do que ao 

comportamento de desamparo aprendido. 

Dentre os achados do estudo, destaca-se a diminuição da atividade exploratória do 

grupo DHL no teste de reconhecimento de objetos, que, embora não tenha sido 

estatisticamente significativa, apresenta uma importância clínica para o parâmetro 

comportamental associado ao déficit de memória dependente do hipocampo (Zou et al., 2020). 

Os animais do grupo DHL podem não ter desenvolvido déficits de memória significativos em 

razão do tempo de exposição à dieta hiperlipídica e a porcentagem de gordura que foram 

expostos. Neste contexto, o estudo de Pistell (2010) comparou o comprometimento cognitivo 

de duas dietas com porcentagens de gordura diferentes durante o mesmo período de tempo, 

mostrando que o consumo da dieta com 60% de lipídios na composição foi suficiente para 

desenvolvimento de déficit cognitivo.  
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Em complemento, o trabalho de Boitard, et al. (2016) mostra que a mudança de uma 

dieta hiperlipídica para uma dieta padrão pode reverter danos cognitivos de memória causados 

pela obesidade, conforme evidenciado neste estudo.  

Nos testes de labirinto em cruz elevado e campo aberto, os animais do grupo DHL 

apresentaram diminuição locomotora significativa, que pode ser atribuído ao maior peso em 

relação aos animais do grupo DP, dado que também foi descrito recentemente por Bracke et 

al. (2019) em relação ao teste de campo aberto. Já no que diz respeito ao comportamento do 

tipo ansioso, o qual é avaliado pelo labirinto em cruz elevado, é possível que os animais não 

tenham desenvolvido o fenótipo ansioso em razão do tempo de exposição à dieta hiperlipídica, 

que não deve ter sido suficiente para desenvolver este comportamento, como explica Sweeney 

et al. (2017), em estudo realizado com camundongos. As alterações motoras podem ter 

mascarado potenciais resultados comportamentais.  

6. CONCLUSÃO  

O presente estudo demostrou que a mudança no perfil alimentar de camundongos 

obesos, ou seja, a troca no consumo da dieta hiperlipídica para uma dieta nutricionalmente 

equilibrada promoveu: diminuições do ganho de peso corporal, do fígado e do tecido adiposo 

visceral (retroperitoneal, mesentérico e gonadal); redução do fator de risco para o 

desenvolvimento de fenótipo depressivo anedônico; melhora da locomoção e uma menor 

expressão de proBDNF no hipotálamo.  

Ademais, embora os dados tenham se apresentado estaticamente não significante (p< 

0,05), os animais obesos que permaneceram com a dieta hiperlipídica apresentam uma chance 

2,667 vezes maior para déficit de atenção (quando avaliados no teste de reconhecimento de 

objeto novo) e também apresentaram tendência de aumento na expressão do receptor 5-HT1A 

no hipotálamo. Vale ressaltar, que o receptor 5-HT1A tem ampla localização em núcleos 

hipotalamicos que modulam o comportamento alimentar, tais como, núcleo arqueado (ARC), 

área lateral do hipotálamo (LHA), núcleos ventro-medial (VMH) e paraventricular (PVN) do 

hipotálamo.   

Assim sendo, pode-se evidenciar que a “simples mudança” de hábitos relacionados à 

dieta nos obesos, já é considerada um fator protetor contra os transtornos a saúde aqui 

investigados, com repercussões morfológicas, comportamentais e moleculares.  
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MATERIAL SUPLEMENTAR  

 

Anexo 2A – Peso dos animais no período de indução à obesidade. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2B – Consumo da dieta no período de indução à obesidade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter Estimates 

Indução à Obesidade  

Parameter B 

95% Wald 

Confidence Interval Sig. 

Lower Upper 

[Time=10] 12,410 10,933 13,887 0,000 

[Time=9] 10,925 9,667 12,183 0,000 

[Time=8] 9,515 8,336 10,694 0,000 

[Time=7] 8,325 7,284 9,366 0,000 

[Time=6] 7,385 6,386 8,384 0,000 

[Time=5] 5,960 5,345 6,575 0,000 

[Time=4] 4,365 3,638 5,092 0,000 

[Time=3] 3,620 3,074 4,166 0,000 

[Time=2] 0,790 0,179 1,401 0,011 

[Time=1] 0a       

a. Set to zero because this parameter is redundant. 

Parameter Estimates 

Ingestão da Dieta (Indução à Obesidade) 

Parameter B 

95% Wald 

Confidence Interval Sig. 

Lower Upper 

[Time=10] -1,863 -4,262 0,537 0,128 

[Time=9] -2,688 -4,658 -0,717 0,008 

[Time=8] -2,050 -3,853 -0,247 0,026 

[Time=7] -1,713 -3,169 -0,256 0,021 

[Time=6] -3,650 -5,695 -1,605 0,000 

[Time=5] -3,300 -5,428 -1,172 0,002 

[Time=4] -3,625 -5,249 -2,001 0,000 

[Time=3] -3,450 -4,784 -2,116 0,000 

[Time=2] -3,038 -3,985 -2,090 0,000 

[Time=1] 0a       

a. Set to zero because this parameter is redundant. 
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Anexo 3 – Peso dos animais no período de divisão dos grupos.  

 

Parameter Estimates 

Controle peso durante divisão dos grupos  

Parameter B 

95% Wald 

Confidence Interval Sig. 

Lower Upper 

[Time=8] -6,810 -8,804 -4,816 0,000 

[Time=7] -7,020 -8,876 -5,164 0,000 

[Time=6] -6,680 -9,355 -4,005 0,000 

[Time=5] -6,280 -8,112 -4,448 0,000 

[Time=4] -5,720 -7,361 -4,079 0,000 

[Time=3] -4,880 -7,094 -2,666 0,000 

[Time=2] -3,950 -4,711 -3,189 0,000 

[Time=1] 0a    

[Grupos =2] -3,280 -6,079 -0,481 0,022 

[Grupos =1] 0a    

[Time=8] * [Grupos =2] 16,080 13,664 18,496 0,000 

[Time=8] * [Grupos =1] 0a    

[Time=7] * [Grupos =2] 15,490 13,242 17,738 0,000 

[Time=7] * [Grupos =1] 0a    

[Time=6] * [Grupos =2] 14,470 11,528 17,412 0,000 

[Time=6] * [Grupos =1] 0a    

[Time=5] * [Grupos =2] 12,620 10,552 14,688 0,000 

[Time=5] * [Grupos =1] 0a    

[Time=4] * [Grupos =2] 10,430 8,654 12,206 0,000 

[Time=4] * [Grupos =1] 0a    

[Time=3] * [Grupos =2] 7,810 5,532 10,088 0,000 

[Time=3] * [Grupos =1] 0a    

[Time=2] * [Grupos =2] 5,320 4,437 6,203 0,000 

[Time=2] * [Grupos =1] 0a    

[Time=1] * [Grupos =2] 0a    

[Time=1] * [Grupos =1] 0a       

a. Set to zero because this parameter is redundant. 
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Anexo 4 – Consumo da dieta durante o período de divisão de grupos. 

 

Tests of Model Effects  

Consumo da Dieta (grupos divididos)  

Source 

Type III  
Wald Chi-

Square 
df Sig. 

 
(Intercept) 8037,808 1 0,000  
Time 971,414 2 0,000  
Grupos 0,863 1 0,353  
Time * Grupos 492,247 2 0,000  

     
Parameter Estimates 

Consumo Semanal (grupos) 

Parameter B 

95% Wald Confidence 

Interval Sig. 

Lower Upper 

[Time=8] 0,639 0,384 0,894 0,000 

[Time=7] 0,665 0,347 0,983 0,000 

[Time=6] 0,662 0,396 0,928 0,000 

[Time=5] 0,662 0,422 0,902 0,000 

[Time=4] 0,618 0,374 0,862 0,000 

[Time=3] 0,627 0,436 0,819 0,000 

[Time=2] 0,439 0,273 0,604 0,000 

[Time=1] 0a    

[Grupos =2] 0,429 0,014 0,844 0,043 

[Grupos =1] 0a    

[Time=8] * [Grupos =2] -0,636 -0,892 -0,381 0,000 

[Time=8] * [Grupos =1] 0a    

[Time=7] * [Grupos =2] -0,684 -1,003 -0,366 0,000 

[Time=7] * [Grupos =1] 0a    

[Time=6] * [Grupos =2] -0,672 -0,938 -0,405 0,000 

[Time=6] * [Grupos =1] 0a    

[Time=5] * [Grupos =2] -0,630 -0,870 -0,390 0,000 

[Time=5] * [Grupos =1] 0a    

[Time=4] * [Grupos =2] -0,583 -0,834 -0,331 0,000 

[Time=4] * [Grupos =1] 0a    

[Time=3] * [Grupos =2] -0,587 -0,778 -0,396 0,000 

[Time=3] * [Grupos =1] 0a    

[Time=2] * [Grupos =2] -0,415 -0,582 -0,248 0,000 

[Time=2] * [Grupos =1] 0a    

[Time=1] * [Grupos =2] 0a    

[Time=1] * [Grupos =1] 0a       

a. Set to zero because this parameter is redundant. 
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