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Resumo 

A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa, marcada por um 

declínio cognitivo progressivo e pelo acometimento de indivíduos em idade avançada. 

Esta doença é caracterizada molecularmente pelo acúmulo de emaranhados 

neurofibrilares compostos de proteína tau e placas senis formadas por agregados de 

peptídeo β-amiloide (Aβ). Ainda, nos pacientes com a DA há uma maior prevalência 

do alelo ε4, que codifica a variante E4 da apolipoproteína E (APOE). Outra 

característica observada nestes pacientes é que eles costumam apresentar alteração 

no perfil de sono. Por outro lado, a privação de sono (PS) também pode ser 

considerada um fator de risco para o desenvolvimento da DA, uma vez que a falta de 

sono causa o acúmulo de Aβ no cérebro. Este acúmulo pode ter relação com a 

atividade exercida por APOE na depuração de Aβ, uma vez que os hormônios 

alterados pela PS são capazes de regular a expressão da APOE. Dessa forma, o 

objetivo principal deste trabalho foi estudar os efeitos gerados pela privação de sono 

no metabolismo de Aβ. Os resultados desta tese estão apresentados em dois 

capítulos correspondentes a estudos paralelos realizados durante o mesmo período. 

No primeiro capítulo está descrito o efeito causado pelo uso de Ketamina e Xilazina 

antes da eutanásia de ratos do tipo Wistar. O uso destes anestésicos causou alteração 

no nível do hormônio corticosterona, além de redução na ativação de MAPK e de SRC 

quinases. Estes resultados demonstram a importância de se avaliar o uso de 

anestésico como um critério a priori do estudo. Já no segundo capítulo, foi descrito o 

papel de APOE e de seus receptores no metabolismo de Aβ quando em situação de 

PS. Para isso, ratos foram privados de sono de forma aguda por um período de 96 

horas consecutivas. Após a PS, foi observado acúmulo de Aβ e diminuição de APOE 

e seu receptor LRP1 no hipocampo destes animais. Além dessas alterações, a PS foi 

responsável por alterar os níveis séricos de hormônios tireoidianos, que por vez 

podem modular a expressão de APOE. Em modelo in vitro, utilizando células de 

linhagem endotelial cerebral e células C6 de glioma tratadas com IL-6 e T4, 

observamos que a variação na concentração de T4 pode ser responsável pela 

disponibilidade dos receptores de APOE, e, desta forma, alterar a captação de 

peptídeos e outros ligantes via estes receptores. 

Palavras-Chave: Privação de Sono; Peptídeos beta-amiloide; Apolipoproteína E; 

Corticosterona; Tiroxina; Interleucina-6;  
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Abstract 

Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disease, marked by a progressive 

cognitive decline and for affecting elderly people. This disease is molecularly 

characterized by the accumulations of neurofibrillary tangles composed of tau protein 

and senile plaques formed by aggregates of β-amyloid peptide (Aβ). Furthermore, in 

AD patients there is a higher prevalence of the ε4 allele, which encodes the E4 variant 

of apolipoprotein E (APOE). Another characteristic observed in these patients, is that 

they usually present an alteration in their sleep profile. On the other hand, sleep 

deprivation (SD) can also be considered as a risk factor for the development of AD, 

since the lack of sleep causes the accumulation of Aβ in the brain. This accumulation 

may be related to the activity exerted by APOE in the Aβ clearance, since the 

hormones altered by SD are able to regulate the APOE expression. Thus, the main 

objective of this work was to study the effects generated by sleep deprivation on the 

metabolism of β-amyloid peptides (Aβ). The results of this thesis are presented in two 

chapters corresponding to parallel studies carried out during the same period. The first 

chapter describes the effect caused by the of Ketamine and Xylazine prior to 

euthanasia of Wistar rats. The use of these anesthetics altered corticosterone levels 

and also reduced the activation of MAPK and SRC kinases. These results demonstrate 

the importance of evaluating the use of anesthetics as an a priori criteria of the study. 

In the second chapter, the role of APOE and its receptors in Aβ metabolism in case of 

SD was described. For this, rats were acutely sleep deprived for 96 consecutive hours. 

After SD, Aβ accumulation and decrease of APOE and its receptor LRP1 were 

observed in the hippocampus of these animals. In addition to these changes, SD was 

responsible for altering the serum levels of thyroid hormones, which in turn can 

modulate the expression of APOE. In an in vitro model, using brain endothelial and C6 

glioma cells that were treated with IL-6 and T4, we observed that the variation in T4 

concentration may be responsible for the availability of APOE receptors, thus, being 

capable to alter the uptake of peptides and other ligands via these receptors. 

 

 

Keywords: Sleep deprivation; Amyloid Beta peptides; Apolipoprotein E; 

Corticosterone; Thyroxine; Interleukin 6;  
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PREFÁCIO 

 O aumento da expectativa de vida na sociedade atual faz com que os casos de 

doenças relacionadas ao envelhecimento elevem. Dentre as doenças classificadas 

como demências, a doença de Alzheimer (DA) é a mais prevalente e abrange de 60% 

a 80% dos indivíduos acometidos (ALZHEIMER'S, 2015). Além de afetar um elevado 

número de pessoas, a DA também causa um impacto econômico mundial com gasto 

de aproximadamente 604 bilhões de dólares. A expectativa é que este gasto exceda 

1 trilhão de dólares até 2050 (PRINCE, M., 2016). Esses custos adquirem tal dimensão 

por conta da ausência de intervenções efetivas que previnam ou curem a DA. Apesar 

do avanço significativo de estudos engajados em tratar essa doença, as atuais 

intervenções são apenas para o cuidado sintomático do paciente (YIANNOPOULOU, 

PAPAGEORGIOU, 2013). 

 Estudos contínuos sobre os fatores importantes para a patogênese desta 

doença permitem o desenvolvimento de novos tratamentos e meios de prevenção. 

Sabe-se que a qualidade do sono é um fator crítico para preservar a função cognitiva 

e reduzir o risco de se desenvolver a demência (LANDRY, LIU-AMBROSE, 2014). 

Ainda, a privação de sono promove morte neuronal através do acúmulo de placas 

senis compostas por Aβ, que impacta os processos de aprendizagem e memória (QIU; 

ZHONG; LIU, 2016). Sabe-se também que o acúmulo e a degradação de Aβ são 

influenciados pelas apolipoproteínas E (APOE) cuja expressão gênica é 

possivelmente regulada pelo ritmo circadiano e sono. 

Dessa forma, compreender como a privação de sono influencia a produção de 

APOE e o metabolismo de Aβ pode ajudar a elucidar os mecanismos da patogênese 

da DA. Tal elucidação pode contribuir para a sua prevenção, e assim, reduzir os 

índices de mortalidade e gastos gerados por essa demência. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Doença de Alzheimer  

A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa descrita pela 

primeira vez em meados do século 19 pelo neuropatologista Alois Alzheimer a partir 

da observação do quadro de um de seus pacientes como sendo uma doença de 

processo peculiar no córtex cerebral (HIPPIUS, NEUNDORFER, 2003). Esta paciente 

apresentava sintomas cognitivos relacionados a distúrbios de memória bem como 

sintomas não cognitivos, como por exemplo, alucinações, agressividade, choro, 

confusão progressiva, delírios e distúrbios do sono. Após vir a óbito, foram realizadas 

análises patológicas de amostras cerebrais que revelaram a presença de 

emaranhados neurofibrilares, placas senis e alterações ateroscleróticas (RAMIREZ-

BERMUDEZ, 2012). 

Com o passar dos anos, o diagnóstico da DA passou a ser realizado a partir da 

observação de alguns sintomas que podem variar de indivíduo a indivíduo de acordo 

com o quadro de progressão da doença. As primeiras observações de alteração em 

funções cognitivas se apresentam como dificuldades em adquirir novas informações 

e de acessar memórias já armazenadas. Este quadro inicial de alterações cognitivas 

é conhecido por comprometimento cognitivo leve, considerado um estágio de pré-

demência, já que é uma condição transitória entre a cognição normal e a demência. 

A partir da identificação de comprometimentos cognitivos mais severos associados a 

distúrbios emocionais têm-se então a instalação de um quadro de demência 

(FORSTL, KURZ, 1999); (PETERSEN, 2000). No geral, a observação mais frequente 

em pacientes diagnosticados com a DA é a perda de memória progressiva. Além 

disso, indivíduos com a DA em estágio mais avançado também podem apresentar 

anormalidades motoras como atonia muscular ou mioclonia (TARAWNEH, 

HOLTZMAN, 2012). A DA é majoritariamente desenvolvida tardiamente, com maior 

prevalência em indivíduos com idade superior a 65 anos (QIU; KIVIPELTO, VON 

STRAUSS, 2009). Esta forma da doença recebe o nome de DA esporádica ou de 

início tardio. Por se tratar de uma doença multifatorial, seu desenvolvimento pode 

estar associado a fatores que atuem de formas distintas no organismo, como por 

exemplo, promover a liberação de radicais livres ou outros fatores que possam 

interferir na regulação gênica ou simplesmente causar um acúmulo de carga alostática 

durante a vida (GUERREIRO, BRAS, 2015); (ARMSTRONG, 2019). 
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Embora a forma da DA mais prevalente seja a DA de início tardio, a DA também 

pode ser desenvolvida precocemente em indivíduos com idade inferior a usual, e 

recebe o nome de DA de início precoce ou DA familiar. Entretanto, essa forma tem 

uma incidência 25 vezes menor do que a de início tardio (ALZHEIMER'S, 2015). Por 

vez, o desenvolvimento da DA familiar está associado a mutações herdadas em genes 

como o da proteína precursora de amiloide (APP), Presenilina-1 (PSEN1) e 

Presenilina-2 (PSEN2) (INTERNATIONAL GENOMICS OF ALZHEIMER'S DISEASE, 

2015). 

Além do declínio cognitivo progressivo, clinicamente a DA é uma condição 

caracterizada pela dificuldade de consolidar memórias recentes. Sua evolução é 

marcada pela redução gradual da capacidade de realizar atividades básicas diárias 

como comer, tomar banho e ir ao banheiro (PEREIRA; YASSUDA; OLIVEIRA et al., 

2008). Ainda, alguns estudos evidenciam que o desenvolvimento de comorbidades 

associadas a progressão acelerada da DA, bem como a idade de início da 

manifestação clínica são fatores que podem induzir a alta taxa de mortalidade 

apresentada por essa doença (UEKI; SHINJO; SHIMODE et al., 2001); 

(GESCHWIND; SHU; HAMAN et al., 2008). 

1.2 Fatores de risco 

Diversos estudos tem sido dedicados à identificação de possíveis causas para 

o desenvolvimento da DA. Entretanto, por se tratar de uma doença multifatorial, é 

possível cogitar uma gama extensa de fatores que possam ter envolvimento. 

Recentemente, estudos evidenciaram 12 fatores potencialmente modificáveis que, em 

conjunto, e em diferentes fases da vida, representam aproximadamente 40% dos 

casos de demência em todo o mundo. São estes: baixa educação, hipertensão, 

obesidade, consumo excessivo de álcool, injúria traumática cerebral, perda auditiva, 

tabagismo, depressão, inatividade física, isolamento social, diabetes e poluição do ar 

(LIVINGSTON; HUNTLEY; SOMMERLAD et al., 2020); (MA'U; CULLUM; CHEUNG et 

al., 2021). Contudo, é válido pontuar que existem outros possíveis fatores que embora 

não tenham sido incluídos nesta lista, podem representar importância para o 

desenvolvimento da doença, como por exemplo alterações no perfil de sono e 

intervenções dietéticas (LIVINGSTON; HUNTLEY; SOMMERLAD et al., 2020).    

Em nível molecular, a DA é caracterizada pela formação de emaranhados 

neurofibrilares de proteína Tau fosforilada e placas senis contendo peptídeo β-
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amiloide (Aβ) (MUFSON; IKONOMOVIC; COUNTS et al., 2016). Os Aβ são 

produzidos a partir da proteína precursora de amiloide (APP) pela ação das enzimas 

β-secretase (BACE) e γ-secretase (SELKOE, 2001) (Figura 1), e possuem 

predominância de estrutura β-pregueada. Esta estrutura favorece a interação entre os 

peptídeos e a agregação em oligômeros β-amiloide (AβO) (AHMED; DAVIS; AUCOIN 

et al., 2010). A agregação de Aβ, assim como a fosforilação da proteína tau, podem 

ser induzidas por espécies reativas de oxigênio (EROs) (NUNOMURA; CASTELLANI; 

ZHU et al., 2006) que são produzidas e propagadas pelos mais variados fatores de 

risco associados a DA, como a hipertensão e o tabagismo (NUNOMURA; 

CASTELLANI; ZHU, 2006); (MAYEUX, STERN, 2012).  

 

Figura 1. Processamento de APP para formação de Aβ. A clivagem da proteína precursora 

de amiloide (APP) pode ocorrer inicialmente por duas enzimas distintas. À direita, na via 

amiloidogênica, a APP sofre ação da enzima β-secretase que cliva essa proteína em um 

fragmento solúvel (sAPP-β) e um fragmento transmembranar (C99), este último é então 

clivado por uma γ-secretase que dá origem ao Aβ e um fragmento de domínio intracelular de 

APP (AICD). Estes Aβ formados podem ser depositados em placas senis, principalmente em 

forma de oligômeros. À esquerda temos a via não amiloidogênica, onde APP sofre ação da 

enzima α-secretase, também formando um fragmento solúvel (sAPP-α) e um fragmento 

transmembranar (C83). Porém, nesta via, o produto final é um fragmento chamado de P3. 

A idade, como mencionado anteriormente, é um dos maiores fatores de risco 

para a DA. Interligada a ela, o sexo feminino tem maior propensão de desenvolver a 

DA do que o sexo masculino. Embora as mulheres tendam a ter maior longevidade do 
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que os homens, essa não é a explicação para tal ocorrência, mas sim uma situação 

atrelada ao envelhecimento nas mulheres, a menopausa. Precisamente, o risco de 

desenvolvimento da DA está relacionado à deficiência de estrógeno, que é um 

hormônio que possui ação protetora contra a toxicidade mitocondrial gerada em 

resposta a peptídeos β-amiloides (PAGANINI-HILL, HENDERSON, 1994); (VINA, 

LLORET, 2010). 

É possível citar também uma classe chamada de fatores de risco adquiridos. 

Como o nome sugere, são fatores ocasionados pelo próprio indivíduo. Dentre alguns 

fatores de risco adquiridos, podemos citar as doenças cerebrovasculares, diabetes, 

hipertensão, obesidade, dislipidemia e sono inadequado (SILVA; LOURES; ALVES et 

al., 2019). 

No caso das doenças cerebrovasculares, estas podem causar infartos 

isquêmicos de diferentes tamanhos que tendem a reduzir o fluxo sanguíneo cerebral 

e causar disfunção da barreira hematoencefálica (LOVE, MINERS, 2016). Estes 

efeitos além de proporcionar diminuição do fornecimento de sangue regional, leva ao 

acúmulo de moléculas neurotóxicas, causando dano neuronal por vias 

amiloidogênicas e não amiloidogênicas (ZLOKOVIC, 2011). De forma semelhante, os 

quadros de hipertensão podem resultar em disfunção da barreira hematoencefálica e 

causar alterações na parede vascular. Estas alterações incluem hipoperfusão e 

isquemia, que contribuem para o acúmulo de APP e Aβ (KALARIA; BHATTI; 

PALATINSKY et al., 1993); (HALL; OOSTVEEN; DUNN et al., 1995). Além disso, o 

quadro de isquemia também está associado a elevação dos níveis de RNA 

mensageiro (mRNA) de Presenilina, que é uma subunidade de γ-secretases, podendo 

assim afetar a produção de Aβ (PENNYPACKER; HERNANDEZ; BENKOVIC et al., 

1999); (SKOOG, GUSTAFSON, 2006). 

Já o envolvimento de Diabetes tipo 2 no desenvolvimento da DA está 

relacionado com a resistência à insulina gerada por este quadro clínico, que pode 

estimular a ação de β- e γ- secretases, bem como reduzir a depuração de Aβ 

(KIMURA, 2016). Em quadros de dislipidemia, o aumento dos níveis de colesterol 

circulante comprometem a integridade da barreira hematoencefálica e, por 

consequência, promovem um aumento na deposição de peptídeos Aβ (RICCIARELLI; 

CANEPA; MARENGO et al., 2012), (XUE-SHAN; JUAN; QI et al., 2016). 

Embora o mecanismo pelo qual alguns fatores de risco levam ao 

desenvolvimento da DA estejam incertos, existem fortes indícios e estudos de meta-



6 

 

análise comprovando a influência deles, como é o caso da obesidade. Existem dados 

indicativos de que indivíduos na meia idade (entre 40 e 60 anos) com sobrepeso ou 

obesos tem maior risco de desenvolver a DA (FITZPATRICK; KULLER; LOPEZ et al., 

2009); (ANSTEY; CHERBUIN; BUDGE et al., 2011). O mesmo ocorre para os 

aspectos relacionados ao sono, onde estudos de meta análise apontam uma relação 

bidirecional entre desordens do sono, como a insônia por exemplo, como um fator que 

eleva a possibilidade de desenvolvimento da DA (PROSERPIO; ARNALDI; NOBILI et 

al., 2018), (SHI; CHEN; MA et al., 2018). 

Por fim, é importante citar que tanto na DA de início tardio quanto na DA de 

início precoce, os fatores genéticos tem grande relevância. Mutações bem elucidadas 

nos genes de APP, PSEN1 e PSEN2 são responsáveis pelos casos de DA de início 

precoce. Estas mutações resultam em uma razão aumentada entre os peptídeos Aβ 

1-42 e Aβ 1-40, de forma a favorecer a deposição de peptídeos Aβ 1-42 ou causar a 

redução de peptídeos Aβ 1-40 (BEKRIS; YU; BIRD et al., 2010) (CALERO; GOMEZ-

RAMOS; CALERO et al., 2015). Além dos genes acima mencionados, outro fator de 

risco genético com alta penetrância é um genótipo específico de APOE, uma 

apolipoproteína presente em diversas lipoproteínas (MAHLEY, 2016). 

1.3 Lipoproteínas 

As lipoproteínas são complexos compostos por ésteres de colesterol e 

triglicerídeos (TG), envoltos por colesterol livre, fosfolipídeos e apolipoproteínas 

(APO). As lipoproteínas são categorizadas em quilomícrons, quilomícrons 

remanescentes, VLDL, IDL, LDL, HDL e uma variante de LDL, a Lp (a). Cada 

lipoproteína apresenta funções específicas e composição variada de lipídeos e de 

apolipoproteínas (FEINGOLD, 2000). As principais classes de apolipoproteínas são 

APOA, APOB, APOC, APOE e APO (a). Em geral elas são importantes para a 

estrutura de lipoproteínas, porém cada uma desempenha funções distintas: as APOA 

atuam como ativadoras de lecitina-colesterol aciltransferase (LCAT), ativadoras de 

lipase hepática e promotoras de lipólise de TG mediada por lipoproteína lipase (LPL); 

as APOC também ativam LCAT, são cofator ou inibidor de LPL e podem inibir a 

captação de lipoproteínas ricas em triglicerídeos pelos seus receptores; as APO (a) 

inibem a ativação de plasminogênio; tanto as APOB quanto as APOE podem servir 

como ligantes para o receptor de LDL (LDL-R) que desempenha papel chave no 

metabolismo de colesterol (FEINGOLD, 2000) e é altamente expresso no fígado e no 
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cérebro (DIETSCHY, TURLEY, 2004); (BJUNE; WIEROD, NADERI, 2018); além do 

LDL-R, outra classe de receptores da mesma família do LDL-R capaz de se ligar a 

APOE é a de proteínas relacionada a receptor de lipoproteína de baixa densidade 

(LRP) que regulam a endocitose de diversos ligantes e também são amplamente 

expressos no fígado e cérebro, sendo LRP1 e LRP2 os de maior relevância em 

neurônios e astrócitos (SPUCH; ORTOLANO, NAVARRO, 2012); (KANEKIYO, BU, 

2014). 

No sistema periférico (SP), as lipoproteínas VLDL, LDL e quilomícrons atuam 

no transporte de lipídeos para células periféricas. Estas lipoproteínas contêm APOB, 

que interage com os receptores celulares auxiliando na absorção de lipídeos. O HDL 

plasmático possui APOA e APOC, e atua no transporte reverso de colesterol 

(MAHLEY, 2016). As lipoproteínas do sistema nervoso central (SNC) são semelhantes 

ao HDL plasmático (HDL-like), porém contém APOE sintetizada no próprio SNC e 

APOAI transportada do plasma para o SNC através da barreira hematoencefálica 

(MAHLEY, 2016). A síntese de APOE no SNC ocorre em astrócitos, microglia, células 

musculares lisas de veias calibrosas presentes no córtex ou de veias menores 

presentes em torno do hipocampo e plexo coroide, podendo também ser expressa por 

neurônios em condições de estresse (XU; BERNARDO; WALKER et al., 2006). Os 

HDL-like são responsáveis pelo transporte de lipídeos às células que precisam passar 

por um processo de reparo e/ou remodelamento. 

1.3.1 Apolipoproteína E 

Em humanos, a APOE pode apresentar variações estruturais devido a 

polimorfismos. A variante APOE4, codificada pelo alelo ε4, possui uma conformação 

menos estável quando comparada a APOE2 e APOE3, codificadas pelos alelos ε2 e 

ε3 respectivamente. Essa menor estabilidade de APOE4 ocorre por conta de uma 

variação na posição 112. Enquanto APOE2 e APOE3 possuem resíduo de cisteína na 

posição 112, a APOE4 possui uma arginina (Figura 2A-B) (DONG, WEISGRABER, 

1996). Devido à carga positiva desta arginina-112, a conformação da cadeia lateral da 

arginina-61 é alterada de tal forma que facilita a interação com a porção C-terminal, 

que contém ácido glutâmico na posição 255. Esta variação estrutural faz com que a 

degradação da APOE4 seja acelerada (DONG, WEISGRABER, 1996). Além disso, 

este polimorfismo na posição 112 influencia a homeostase de colesterol e a 

propriedade de ligação a lipídeos via região C-terminal. Assim, a APOE4 apresenta 
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menor afinidade por partículas de HDL-like e transporta menos colesterol quando 

comparada a APOE2 e APOE3 (MAHLEY, 2016). Nos roedores, somente um tipo de 

APOE é produzido com o resíduo de treonina na posição 61, o que impede a interação 

entre os domínios e assemelha a APOE3 de humano (DONG, WEISGRABER, 1996). 

 

Figura 2. Diferenças entre as isoformas de APOE e frequência populacional. A. Modelos 

estruturais 3D da região N-terminal (NH2) de APOE3 e APOE4 com base no banco de dados 

Protein Data Bank (PDB) manipulados a partir do website RCSB (https://www.rcsb.org/3d-

view). No caso de APOE4, há uma arginina na posição 112 que altera a conformação da 

arginina na posição 61, possibilitando a interação do domínio N-terminal com o domínio C-

terminal. B. Representação dos domínios estruturais de APOE, onde o domínio N-terminal 

(NH2) contêm uma região que interage com receptores (aminoácidos 136 ao 150), e um 

domínio C-terminal (COOH), que possui uma região que interage com lipídeos (entre 

aminoácidos 241 a 272). Na tabela abaixo estão representadas as variações de aminoácidos 

nas diferentes isoformas de APOE e a frequência no qual essas isoformas aparecem na 

A. 
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população geral e nos pacientes com a DA. A figura 1B foi adaptada por Gabriela Cruz Pereira 

segundo artigo de Liu e colaboradores (LIU; LIU; KANEKIYO et al., 2013). 

Os genótipos da APOE foram associados à DA a partir da constatação de uma 

maior frequência do alelo ε4 em pacientes com a DA de início tardio (Figura 2B) 

(CORDER; SAUNDERS; STRITTMATTER et al., 1993). Outro fator que relaciona a 

APOE com a DA é a deposição destas apolipoproteínas em placas senis formadas 

por agregados de peptídeos β-amiloide (Aβ). A co-deposição destas duas moléculas 

em uma mesma estrutura pode ser resultado de uma interação direta entre APOE e 

agregados intermediários de Aβ. Esta interação ocorre com maior propensão na 

presença da APOE4 do que na presença de APOE2 ou APOE3 (CARTER, 2005). A 

APOE também pode atuar no metabolismo destes peptídeos. Sabe-se que a APOE 

atua no controle do nível de colesterol, que por vez é conhecido por modular a 

atividade da enzima γ-secretase, que atua na clivagem de APP para produção de Aβ 

(LIU; LIU; KANEKIYO, 2013).  

Além disso, algumas evidências indicam que APOE controla o processo de 

degradação de Aβ no cérebro. Um estudo realizado com animais knockouts para o 

gene de APOE mostra que a ausência deste gene aumenta a velocidade de remoção 

dos Aβ (DEMATTOS; CIRRITO; PARSADANIAN et al., 2004). Isso pode acontecer, 

pois a APOE parece competir com o Aβ pela ligação à proteína-1 relacionada a 

receptor de lipoproteína de baixa densidade (LRP1), e dessa forma, a sua presença 

impede a endocitose e a remoção efetiva de Aβ (VERGHESE; CASTELLANO; GARAI 

et al., 2013). Em contrapartida, outros estudos sugerem que o aumento dos níveis de 

APOE pode auxiliar nesta limpeza (RIDDELL; ZHOU; COMERY et al., 2007); 

(CRAMER; CIRRITO; WESSON et al., 2012). A explicação para este mecanismo é a 

interação direta entre Aβ e APOE, que parece facilitar a captação de Aβ via APOE e 

seus receptores específicos de células gliais ou neuronais, como LDL-R e LRP1, 

destinando-os para a degradação lisossomal (KIM; CASTELLANO; JIANG et al., 

2009); (LIU; TROTTER; ZHANG et al., 2010). Porém, ainda há uma controvérsia na 

literatura sobre como APOE participa no metabolismo de Aβ.  

1.4 Privação de sono 

Além dos aspectos moleculares discutidos, questões condizentes ao sono 

podem ser destacadas nas doenças neurodegenerativas. Os pacientes com estas 

doenças costumam apresentar perturbações na homeostasia do sono e por 
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consequência demonstram alguns sinais como irritabilidade, alterações motoras e 

cognitivas, entre outros (BHATT; PODDER, CHOKROVERTY, 2005).  

Por outro lado, a privação de sono (PS) também pode ser considerada um fator 

de risco para o desenvolvimento da DA. Em nível molecular, a PS promove o acúmulo 

de Aβ principalmente em regiões como o córtex e o hipocampo (KANG; LIM; 

BATEMAN et al., 2009);  (QIU; ZHONG; LIU et al., 2016). Em indivíduos com o padrão 

de sono normal, a quantidade de Aβ oscila ao longo do período circadiano e 

correlaciona com os níveis de orexina, um neurotransmissor que controla a vigília 

(KANG; LIM; BATEMAN, 2009). A PS perturba este ciclo causando o acúmulo de Aβ, 

que por sua vez favorece a posterior formação de placas senis. Este processo é tóxico, 

induz dano mitocondrial neuronal e posterior apoptose. A morte neuronal resulta em 

falha cognitiva que é o principal sintoma da DA (SELKOE, 2004); (QIU; ZHONG; LIU, 

2016).  

Em estudo prévio realizado pelo nosso grupo, confirmamos a influência da PS 

no aumento nos níveis de Aβ no hipocampo de camundongos que foram privados de 

sono por um período de 72 horas. Entretanto, nossos resultados impossibilitaram 

concluir se este acúmulo de Aβ foi ocasionado por um possível aumento na produção, 

uma vez que no grupo que houve acúmulo de Aβ notamos uma ligeira redução na 

expressão de APP e não notamos diferença na expressão da enzima β-secretase 

(dados publicados, vide anexo 1), ou se esse acúmulo poderia ter sido ocasionado 

por uma possível falha na degradação dos Aβ. Sabe-se que a secreção de APOE por 

células gliais pode estimular a produção de Aβ 1-40, Aβ 1-42 e Aβ total sem alterar o 

nível de expressão de α- ou β-secretases (HUANG; ZHOU; WERNIG et al., 2017). 

Com isso, é válido sugerir que a expressão de APOE possa estar alterada com a 

privação de sono e diretamente afetar o metabolismo de Aβ. 

A ritmicidade da expressão de APOE pode ser influenciada pela orexina, um 

importante neurotransmissor que regula o estado de vigília (MA; JIANG, ZHANG, 

2016). Como a privação de sono altera os padrões normais de oscilação de orexina 

(KANG; LIM; BATEMAN, 2009), é possível especular que a expressão de APOE seja 

alterada após a PS. Além disso, é bem estabelecido que a PS também altera níveis 

hormonais como é o caso de corticosterona e T4, além de citocinas pró-inflamatórias, 

sendo possível citar a Interleucina-6 (IL-6) (HAIRSTON; RUBY; BROOKE et al., 2001); 

(PALMA; SUCHECKI; CATALLANI et al., 2007); (MONICO-NETO; GIAMPA; LEE et 

al., 2015); (WADHWA; KUMARI; CHAUHAN et al., 2017). 
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Por vez, a regulação transcricional do gene Apoe pode ocorrer a partir de 

múltiplos elementos regulatórios presentes no seu promotor. Um exemplo desta 

modulação se dá a partir da interação de fatores estimulatórios upstream (USF) com 

elementos regulatórios upstream (URE) localizados na região proximal do gene 

(SALERO; GIMENEZ, ZAFRA, 2003). Interessantemente, ao realizar análise da região 

promotora proximal do gene Apoe encontramos elementos responsivos a 

glicocorticoides (realçado em rosa) e a IL-6 (realçado em azul), indicando que de fato 

a APOE pode ser modulada por estas moléculas (Figura 3). Um exemplo disso, é o 

aumento de corticosterona após a privação de sono, que pode promover ativação de 

receptores de glicocorticoides, e por consequência elevar a transcrição de APOE e 

APOAI (SALADIN; VU-DAC; FRUCHART et al., 1996); (TRUSCA; FUIOR; FENYO et 

al., 2017).  

 

Figura 3. Fatores regulatórios da expressão de APOE. Alinhamento do promotor proximal 

do gene Apoe revela alta conservação na sequência de bases entre humanos e ratos. 

Elementos responsivos à citocina IL-6 e receptores de glicocorticoides foram encontradas na 

região proximal do promotor do gene Apoe. Figura elaborada por Gabriela Cruz Pereira. 

 Assim como corticosterona e IL-6, T4 também é alterada com a PS. Entretanto, 

embora este hormônio não exerça função na região regulatória proximal de Apoe, 

pode se ligar na sequência distal multienhencer 2 (ME.2) por meio do heterodímero 

formado pelo receptor β de hormônios da tireoide (TRβ) e pelo receptor α do retinoide 

X (RXRα) e, dessa forma, modular a expressão de APOE. Na presença de hormônios 

tireoidianos, esse receptor aumenta a expressão gênica de Apoe (ROMAN; FUIOR; 

TRUSCA et al., 2015). Desta forma, a privação de sono pode influenciar na expressão 

de APOE através da oscilação de orexina ou a partir da alteração dos níveis de 

corticosterona, IL-6 e/ou T4 e, consequentemente, alterar o metabolismo de Aβ. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

• Estudar os efeitos gerados pela privação de sono no metabolismo de peptídeos 

β-amiloide (Aβ) em roedores. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Avaliar o impacto da utilização de Ketamina e Xilazina como anestésico 

previamente à eutanásia de ratos Wistar em relação ao nível hormonal de 

corticosterona e ativação de proteínas de vias de sinalização. 

 

• Verificar os efeitos da privação de sono nos níveis de corticosterona, 

Triiodotiroina (T3) e Tiroxina (T4) e da citocina IL-6, uma vez que essas moléculas 

podem alterar o metabolismo dos Aβ pela modulação da expressão de APOE e de 

seus receptores: receptor de LDL (LDL-R) e LRP1. 

 

• Avaliar a expressão de APOE, LDL-R e LRP1 no hipocampo de ratos privados 

de sono e em diferentes linhagens celulares tratadas com hormônio tireoidiano T4 e 

citocina IL-6. 

 

• Investigar como a presença de APOE influencia a internalização dos Aβ em 

células gliais, correlacionando com a expressão dos receptores LDL-R e LRP1. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Privação de sono em animais 

Foram utilizados Ratos Wistar, ♂, 11 semanas de idade, provenientes da 

colônia do CEDEME da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP. Estes animais foram 

alojados em gaiolas numa sala com a temperatura controlada de 22 ± 2 °C e com ciclo 

claro/escuro de 12 horas. A iluminação da sala teve início às 7h. Estes animais foram 

divididos em 4 grupos: controle sacrificados no período de repouso às 13h00 (CTr) 

(n=12); controle sacrificados no período de atividade às 21h00 (CTa) (n=12); privado 

de sono sacrificados no período de repouso às 13h00 (PSr) (n=13) e privado de sono 

sacrificados no período de atividade às 21h00 (PSa) (n=12) (Figura 4A). Após a 

adaptação ao ambiente por 6 dias, a privação seletiva de sono paradoxal foi realizada 

pelo método modificado das plataformas múltiplas como descrito na literatura 

(SUCHECKI, TUFIK, 2000). Os animais foram alocados em um tanque de privação 

(123 x 44 x 44 cm) contendo plataformas circulares (diâmetro=6,5cm) parcialmente 

submersas em água. O nível da água foi mantido a dois centímetros abaixo da 

superfície das plataformas. Os animais tendem a permanecer nas plataformas, porém 

podem se locomover livremente entre elas; ao iniciar o sono paradoxal, a face dos 

animais pode entrar em contato com a água devido à atonia muscular que acompanha 

essa fase do sono, sendo então acordados. Três dias antes do procedimento de 

privação propriamente dito, todos os animais (incluindo os do grupo controle) foram 

expostos ao tanque de privação por uma hora/dia durante 3 dias seguidos para o 

reconhecimento do ambiente e a localização das plataformas. Após este período de 

adaptação, somente os animais do grupo PS foram privados de sono por 96 horas 

consecutivas. Durante todo o período experimental, água e ração foram forn ecidas à 

vontade. Duas horas antes da eutanásia, a ração foi retirada de forma a evitar 

variações hormonais promovidas pela alimentação. Foi realizada coleta do fluido 

cerebrospinal como descrito abaixo e na sequência os animais foram eutanasiados 

por decapitação, possibilitando a coleta de sangue em tubo seco e dissecção dos 

hipocampos, congelados em gelo seco e armazenados prontamente à -80ºC até o 

uso. Estes procedimentos foram realizados em colaboração com a Profa. Dra. Hanna 

Karen Moreira Antunes do Departamento de Biociência, UNIFESP, Baixada Santista 

e aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UNIFESP/HSP conforme 

o parecer número 9005220617 (vide anexos 2 e 3). 
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Além das amostras obtidas conforme a descrição acima, foram cedidas 

amostras adicionais pela professora Dra. Hanna Karen Moreira Antunes e aprovadas 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UNIFESP/HSP conforme o parecer 

número 9806251113, para complementação do estudo conforme indicado na Figura 

4B. 

 

Figura 4. Experimentação animal e amostras coletadas. A. Linha do tempo delineando 

desde o recebimento dos animais até o momento da eutanásia. Os animais foram divididos 

em grupo controle e grupo privado de sono, e subdivididos em grupos conforme o momento 

em que seriam eutanasiados (controle e repouso). Na tabela inferior estão demonstrados os 

materiais coletados e os seus respectivos propósitos experimentais. B. Além das amostras 

descritas, foram cedidas amostras adicionais pela professora Dra. Hanna Karen Moreira 

Antunes do Departamento de Biociência, UNIFESP, Baixada Santista, para realizar as 

análises referentes ao uso de anestésicos Ketamina e Xilazina. 

3.2 Coleta de Fluido Cerebrospinal (CSF) 

O procedimento para realizar a coleta do fluido cerebrospinal (CSF) foi 

realizado conforme descrito em literatura por Nirogi e colaboradores (NIROGI; 

KANDIKERE; MUDIGONDA et al., 2009). Os animais foram anestesiados com 

Ketamina (90 mg/kg) e Xilazina (10 mg/kg) (KX) por via intraperitoneal, cujo efeito 

A. 
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anestésico foi avaliado através da resposta do animal frente a uma pressão exercida 

sobre a superfície dorsal de sua pata. O reflexo de retirada da pata foi indicativo para 

a necessidade de uma dose suplementar do anestésico. Sob efeito da anestesia, foi 

realizada tricotomia da cabeça do animal até a região do pescoço. O animal foi então 

posicionado em um aparelho estereotáxico com angulação da cabeça 

aproximadamente a 45º, permitindo a visualização de uma superfície levemente 

depressível acima da protuberância occipital, na linha medial entre as orelhas, cujo 

tato possibilita sentir uma área mole comparada à região cranial ao redor. Foi fei ta 

assepsia da região de interesse com álcool 70% para posterior inserção de uma 

agulha 22G (0,70 x 25 mm) acoplada a um sistema de coleta contendo uma seringa 

de 1ml e cerca de 20cms de microtubo de polietileno PE-50 (BD Intramedic, 

Cat#BDB427411). A contaminação por sangue foi avaliada através da alteração de 

coloração límpida do CSF para uma coloração avermelhada (Figura 5). O CSF 

coletado foi prontamente congelado em gelo seco e posteriormente armazenado em 

-80ºC. 

 

Figura 5. Controle de qualidade das amostras de CSF. A limpidez do fluido cerebrospinal 

(CSF) coletado foi critério avaliado para utilização das amostras em experimento posterior. À 

direita, é possível observar em comparativo, amostras contaminadas por sangue que foram 

excluídas de análises devido evidente contaminação no momento da coleta. 

3.3 Western Blotting 

Amostras contendo de 8 a 15 μg de proteínas foram submetidas à SDS-PAGE 

e as proteínas fracionadas foram transferidas para a membrana de PVDF. 

Eletroforese foi realizada em sistema úmido conforme parâmetros apresentados na 

tabela 1.  
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Tabela 1. Condições utilizadas na eletroforese em gel de poliacrilamida 

Proteína de 

Interesse 

Concentração 

do gel de 

poliacrilamida 

Voltagem 

utilizada na 

corrida 

Tempo de 

corrida 

Amperagem 

utilizada na 

transferência 

Tempo de 

transferência 

p44/42 MAPK * 

10% ou 12% ** 150V 

1h20min 

a 

1h40min 
230mA 

1h20min 

CAMKII * 

SRC quinases * 

APOE 

LRP1 1h40min 

a 

2h00min 

2h00min 

LDL-R 

* Proteína fosforilada e total foram imunodetectadas na mesma membrana. 

** Concentração de acrilamida utilizada variou conforme necessidade experimental. Se identif icada 

individualmente, para proteínas abaixo de 70kDa foi utilizado 12%.  

- Proteínas constitutivas (GAPDH e α-tubulina), quando necessário, foram imunodetectadas nas 

mesmas membranas das proteínas acima. 

Para a detecção de proteínas de interesse, a membrana foi bloqueada com 5% 

de albumina sérica bovina (BSA) dissolvida em solução salina tamponada com Tris 

contendo Tween-20 (TBS-T) (Tris 50 mM, NaCl 150 mM, Tween-20 0,1% pH 7,4) e 

em seguida incubada com um dos anticorpos primários que reconhecem p44/42 

MAPK total (Cell Signaling Technology, Cat#9102L), p44/42 MAPK fosforilada (Cell 

Signaling Technology, Cat#9101L), CAMKII total (Cell Signaling Technology, 

Cat#3362S), CAMKII fosforilada (Cell Signaling Technology, Cat#3361S), SRC total 

(Cell Signaling Technology, Cat#2123S), SRC fosforilada (Cell Signaling Technology, 

Cat#2101S), APOE (Abcam, Cat#ab183596), LDL-R (Abcam, Cat#ab30532), LRP1 

(Abcam, Cat#ab92544), GAPDH (Cell Signaling Technology, Cat#2118) e α-Tubulina 

(Cell Signaling Technology, Cat#2125S). Na sequência, a membrana foi lavada 3x 

com TBS-T por 5 minutos e incubada com anticorpo secundário apropriado conjugado 

com peroxidase por 1 hora. Por fim, a membrana foi lavada 5x com TBS-T por 5 

minutos e incubada com o substrato Immobilon Forte Western HRP substrate 

(Millipore, Cat#WBLUF0500). As imagens da membrana foram adquiridas e 

quantificadas utilizando o sistema de fotodocumentador UVITEC Cambridge (modelo: 

Alliance mini 4m). A intensidade da banda da proteína de interesse foi normalizada 

pela intensidade da coloração de Ponceau S conforme sugerido por Fosang e Colbran 
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(FOSANG, COLBRAN, 2015). Quando a coloração com Ponceau S não foi sucedida 

devido à baixa quantidade de proteínas, foram utilizados os níveis das proteínas 

GAPDH ou α-tubulina por serem proteínas consideradas constitutivamente expressas. 

3.4 Quantificação de peptídeos Aβ40 e Aβ42 

Para avaliar os níveis de peptídeo Aβ 1-40 e Aβ 1-42 foram utilizados kits 

comerciais de ELISA (Invitrogen, Cat#KMB3481; Cat#KMB3441, USA). A técnica se 

baseia na captação de peptídeos presentes nas amostras pelo anticorpo monoclonal 

previamente adsorvido na placa e a detecção dos peptídeos capturados usando um 

segundo anticorpo. O anticorpo de captura reconhece a porção N-terminal dos 

peptídeos enquanto que o anticorpo de detecção reconhece a porção C-terminal. 

Amostras de CSF foram diluídas com fator 1:5 utilizando reagente diluente fornecido 

no kit de ELISA. Os hipocampos utilizados no ensaio foram macerados com 70 µl de 

solução A (5 M Guanidina-HCl; 50 mM Tris-HCl pH 8,0) e incubados com agitação 

constante por 4 horas em temperatura ambiente. Em seguida, a amostra foi diluída 

em solução B (DPBS, 5% BSA, 0,03% Tween-20) para que a concentração final de 

Guanidina atingisse 0,5 M e depois novamente diluída em tampão diluente fornecido 

no kit para atingir concentração de Guanidina de 0,25 M. Após a diluição, as amostras 

foram centrifugadas a 16,000 g por 20 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi usado para 

a detecção de Aβ 1-40 e Aβ 1-42. As amostras, padrões e controles foram adicionados 

em cada poço e incubados por 2 horas. Após incubação e lavagem, o anticorpo de 

detecção foi adicionado à placa e incubado por 1 hora. As quantidades de peptídeos 

capturados foram reveladas utilizando o anticorpo secundário conjugado com 

peroxidase e o substrato 3,3',5,5' Tetramethylbenzidine (TMB). Quando a intensidade 

do sinal adequado foi atingida, a solução de parada foi adicionada e a absorbância foi 

medida em comprimento de onda de 450nm. 

3.5 Quantificação de Corticosterona 

 As concentrações de corticosterona no soro de ratos do grupo controle e do 

grupo privados de sono foram quantificadas utilizando kit de ELISA (R&D Systems, 

Cat#KGE009). Este ensaio é baseado em uma técnica de competição pela ligação a 

um anticorpo de reconhecimento à corticosterona. Primeiramente, uma solução 

contendo anticorpo policlonal específico para corticosterona foi incubada nos poços 

para realizar ligação com o anticorpo secundário previamente adsorvido na placa. Em 



20 

 

seguida, as amostras de interesse e corticosterona conjugada com horseradish 

peroxidase (HRP) foram adicionadas nos poços de forma a competirem entre si para 

se ligar a um sítio do anticorpo policlonal. Após ligação, foi adicionado solução de 

substrato fornecida no kit que permitiu determinar a atividade enzimática da 

peroxidase. Por fim, foi adicionada uma solução de parada para que a absorbância 

fosse lida em comprimento de onda de 450 nm. Nesse ensaio, a intensidade da cor é 

inversamente proporcional à concentração de corticosterona na amostra, uma vez que 

maior intensidade representa maior ligação da corticosterona conjugada com HRP ao 

anticorpo. 

3.6 Quantificação de T3, T4 e Interleucina-6 

Para a análise de Triiodotironina (T3) e Tiroxina (T4), amostra de soro de ratos 

do grupo controle e do grupo privados de sono foram enviadas ao laboratório AFIP 

Medicina Diagnóstica e avaliadas por metodologia de quimioluminescência no 

equipamento Architect da Abbott. Já as concentrações de Interleucina-6 (IL-6) foram 

quantificadas utilizando kit de ELISA (Millipore, Cat#RAB0311). Este kit de ELISA 

sanduíche possui por princípio a captação de antígenos específicos a anticorpos 

previamente aderidos aos poços. Conforme indicado pelo fabricante, todos os 

reagentes foram condicionados à temperatura ambiente antes da realização do 

experimento. Seguindo o protocolo, as dilu ições da curva padrão foram procedidas e 

100 µl de cada concentração utilizada (0 pg/ml, 40,96 pg/ml, 102 pg/ml, 640 pg/ml e 

1,600 pg/ml) e 100 µl de cada amostra foram pipetados nos poços. Após incubação 

das amostras e curva padrão, foi adicionado anticorpo de detecção conjugado com 

biotina. Após remoção da solução, os poços foram lavados como informado 

anteriormente. As amostras foram então incubadas com 100 µl da solução de 

estreptavidina conjugada com HRP e a incubação procedida por 45 minutos sob 

agitação leve em temperatura ambiente. Novamente o processo de lavagem foi 

realizado. Após ligação, foi adicionado 100 µl de solução de substrato TMB fornecida 

no kit incubando a placa por 30 minutos no escuro, que permitiu determinar a atividade 

enzimática da peroxidase. Por fim, foi adicionada 50 µl de uma solução de parada 

para que a absorbância fosse lida em comprimento de onda de 450 nm. Entre as 

incubações, foram realizadas lavagens dos poços conforme o protocolo do fabricante. 



21 

 

3.7 Cultura de células 

3.7.1 Cultura de células endoteliais cerebrais 

Neonatos de camundongos C57BL/6 foram eutanasiados e o cérebro destes 

animais foi coletado. Foram removidos o bulbo, o cerebelo e as meninges. O cérebro 

foi acondicionado em solução de Hank/DNAse I (Sigma Aldrich Corporation, Saint 

Louis, EUA) (5,36 mM KCl, 0,44mM KH2PO4, 4,16 mM NaHCO3, 136,9 mM NaCl, 

0,336 mM Na2HPO4, 5,55 mM glicose, livre de Ca+2 e Mg+2) e 1% de 

Penicilina/Estreptomicina (P/E) (Gibco TM, Grand Island, EUA). Posteriormente, o 

tecido foi dissociado mecanicamente com auxílio de tesoura e, após 1 lavagem com 

solução de Hank contendo 1% de P/E, o tecido foi transferido com 1 mL de solução 

de Hank para um tubo de 15 mL, deixando o pellet decantar por alguns minutos. O 

sobrenadante foi removido e o pellet foi dissociado através da incubação com Tripsina 

5x (Gibco, Waltham, EUA) em solução de Versene/DNAse I (1 mL de Tripsina + 1 mL 

de Versene + 20 µL DNase I) por 20 minutos a 37°C. A atividade da Tripsina foi 

inativada pela adição de 2 mL de Soro Fetal Bovino (SFB) (Thermo Fisher Scientific-

BR). O tecido foi homogeneizado e centrifugado a 1,000 g por 5 minutos. Após a 

centrifugação é possível observar o pellet, uma camada flutuante correspondente à 

mielina e o sobrenadante. Somente o sobrenadante foi descartado. Foi adicionado 

2mL de BSA 25% ao precipitado e à mielina e esse material foi novamente 

homogeneizado e centrifugado a 1,500 g por 15 minutos. Cuidadosamente o 

sobrenadante foi removido. Uma nova incubação foi feita com 1,5 mg/mL de 

Colagenase Tipo II + 1,5 mg/mL DNase Tipo I em 1 mL de Versene por 30 minutos a 

37 ºC. A atividade da Colagenase foi bloqueada pela adição de 2 mL de SFB. Na 

sequência as células em solução foram filtradas através de uma malha estéril (10 

mm/100 µm, BD Biosciences, Franklin Lakes, EUA) e lavadas com SFB. O filtrado foi 

centrifugado a 1,000 g por 15 minutos e o sobrenadante foi removido. Por fim, o pellet 

foi ressuspendido em meio DMEM/F12 contendo 20% de SFB, 2% L-glutamina (MP 

Biomedicals TM), 1% P/E, 1 ng/mL Human FGF-basic (Gibco TM, Grand Island, EUA) 

e heparina sódica bovina 100 mg/mL (Kin Master, Brasil). As células foram cultivadas 

em garrafas T25 cm² previamente tratadas com gelatina 1%, mantidas em estufa a 

37ºC e atmosfera com 5% de CO2. Este experimento foi realizado em colaboração 

com o grupo da Profa. Dra. Marimélia Aparecida Porcionatto da UNIFESP, EPM, 
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departamento de bioquímica com aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais 

da UNIFESP conforme parecer nº 1344290719. 

3.7.2 Cultura de células C6 

 Células de linhagem C6 foram obtidas do Banco de Células do Rio de Janeiro 

(BCRJ, Code 0057). Estas células foram cultivadas em meio de cultura Ham's F-12K 

com modificação de Kaighn (Thermo Fisher Scientific, Cat#21127022) acrescido de 

15% de soro de cavalo inativado (Thermo Fisher Scientific, Cat#26050070), 2,5% de 

SFB (Thermo Fisher Scientific, Cat#16140071) e 1% de P/E (Thermo Fisher Scientific, 

Cat#15070063). Antes do plaqueamento para os devidos experimentos, as células 

foram mantidas no meio de cultura descrito acima, e quando observada confluência 

de 80% a 90% as células foram subcultivadas. Para o subcultivo, as células receberam 

1,5 mL de tripsina e foram incubadas em estufa a 37°C por aproximadamente 3 

minutos. Ao soltarem da garrafa de cultura, foi adicionado 4,5 mL de meio completo 

para inativar a atividade da tripsina. Após centrifugação do conteúdo, o sobrenadante 

foi desprezado e o pellet contendo as células foi ressuspendido em 5 mL de meio de 

cultura completo. O novo plaqueamento foi realizado em proporção 1:5. As células 

foram mantidas em estufa com temperatura controlada de 37°C e atmosfera com 5% 

CO2. 

3.7.3 Tratamento das células e extração de proteínas 

 Para extração de proteínas, foram plaqueadas 1x105 células endoteliais por 

poço em uma placa de 24 poços. Após 24 horas de adsorção as células receberam 

meio de cultura Ham's F-12K com modificação de Kaighn acrescido de 1% de P/E 

com diferentes concentrações de IL-6 (0,003 ng/ml e 0,5 ng/ml) e T4 (0,05 ng/ml e 300 

ng/ml) e foram incubadas por um período de 24 horas. Estas concentrações foram 

determinadas previamente após análise de alguns artigos publicados na literatura 

para avaliar a expressão do mRNA de APOE (HURTADO-ALVARADO; PAVON; 

CASTILLO-GARCIA et al., 2013); (CHUCAIR-ELLIOTT; CONRADY; ZHENG et al., 

2014); (ROMAN; FUIOR; TRUSCA, 2015); (MONICO-NETO; GIAMPA; LEE, 2015); 

(GIAMPA; MONICO-NETO; DE MELLO et al., 2016). Com o término do tratamento, o 

meio dos poços foi removido e foi realizada uma lavagem com 300 µl de tampão 

fosfato-salino (PBS). Após a lavagem, os poços foram incubados com 75 µl de 

Tampão de Lise (Tris-HCl 100mM, NaCl 150mM, EDTA 10mM, Deoxicolato de Sódio 
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0,5% e Triton X-100 1%) contendo inibidor de protease 1x e inibidor de fosfatase 1x 

por 10 minutos no gelo. Os lisados foram recuperados em microtubos e 

posteriormente centrifugados a 2,700 g por 5 minutos em 4ºC. O sobrenadante foi 

coletado e armazenado em -20ºC para posterior quantificação de proteínas e preparo 

de amostras. 

3.7.4 Internalização de peptídeos Aβ 

Em um sistema de lâminas Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ 

(ThermoFisher Scientific, Cat#154526), foram plaqueadas 5x104 células C6 por poço. 

As células foram aderidas por um período de 24 horas. Após esse período, as células 

foram lavadas com meio livre de soro antes do tratamento com peptídeo Aβ 1-42 

marcado com fluoróforo HiLyte Fluor 488 (Anaspec, Cat#AS-60479-01), 

apolipoproteína E4 recombinante (Sigma-Aldrich, Cat#A3234) e marcador de 

lisossomo LysoTrackerTM Red DND-99 (ThermoFisher Scientific, Cat#L7528). O 

peptídeo Aβ 1-42 (0,1 mg) utilizado foi previamente reconstituído em 50 µl de NH4OH 

1% e em seguida diluído em tampão PBS para chegar na concentração de estoque 

de 200 µM. Apolipoproteína E (APOE) foi reconstituída em 100 µl de água filtrada para 

atingir concentração estoque de 30 µM. Para o tratamento das células, os peptídeos 

foram então diluídos em 200 µl de meio sem soro nas concentrações de trabalho 

desejadas (200 nM, 500 nM ou 1 µM) e APOE na concentração de 100 nM e 200 nM, 

incubando-os com as células por período de 2 horas. Após incubação com os 

peptídeos, o meio foi removido e foi adicionado novo meio sem soro pré-aquecido a 

37°C contendo 50 nM de LysoTrackerTM que foi incubado com as células por 30 

minutos. Em seguida, as células foram fixadas com 400 µl de reagente Image-IT por 

20 minutos em temperatura ambiente. Após incubação com a solução de fixação, os 

poços foram lavados 3x com PBS autoclavado e as lâminas foram montadas com 

lamínulas utilizando o reagente Fluorsave (Calbiochem, Cat# 345789). 

3.8 Análise estatística 

A análise estatística utilizada para avaliar o peso corporal dos animais, Western 

Blotting, dosagem de peptídeos Aβ no hipocampo e CSF, bem como na mensuração 

de corticosterona, IL-6, T3 e T4 tem por base um artigo publicado na Nature. Neste 

artigo, os autores sugerem uma análise estatística estimativa do tamanho do efeito 

dentro de uma distribuição hipotética ao invés de aceitação ou rejeição da hipótese 
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nula baseada no valor de P (HO et al., 2019). Para este tipo de análise leva-se em 

consideração os valores de diferença média entre os grupos bem com os respectivos 

intervalos de confiança de 95% (IC95%) de cada resultado que estão informados nos 

anexos 4 e 5. Porém, além da análise do tamanho de efeito, adicionalmente nas 

figuras foi adicionado um * quando p ≤ 0.05 na comparação entre dois grupos. O 

método de análise utilizado possui como maior vantagem a não interpretação 

dicotômica. Os dados foram plotados no site Estimation Statistics Beta 

(https://estimationstats.com/#/). Para a análise, foi realizada uma comparação 

planejada dos grupos privados de sono com seus respectivos grupos controle, além 

da comparação entre os grupos de repouso e de atividade de controle ou de privados 

de sono. Já para avaliar o efeito da anestesia ou de tratamentos, como no caso de IL-

6 ou T4, o grupo controle do experimento foi utilizado como controle compartilhado 

para os grupos de tratamento.  

Para complementar os resultados de expressão proteica de APOE, LDL-R, 

LRP1 e peptídeos Aβ no hipocampo de animais controle e privados de sono foi 

realizada correlação de Pearson utilizando o software Jamovi versão 2.2.5. O teste de 

correlação foi realizado comparando os grupos CT ou PS individualmente, adotando 

hipótese alternativa (Ha) de correlação positiva ou de correlação negativa de acordo 

com o esperado a partir dos dados obtidos por Western Blotting e ELISA. 

 As imagens obtidas em três experimentos independentes do ensaio de 

internalização foram analisadas utilizando o software Fiji - Image J. Neste software foi 

utilizada a ferramenta Measurements para obter a intensidade do sinal de verde de 

cada imagem e o plugin JACoP (Just another colocalization plugin) para obter a co-

localização de dois canais (verde e vermelho). A análise foi feita utilizando valores 

arbitrários, plotando no gráfico os valores individuais de cada imagem e a média de 

cada grupo acrescida do respectivo desvio padrão. Para efeitos de comparação entre 

os grupos, foi utilizado teste não paramétrico Kruskal-Wallis. 

 

 

 

https://www.estimationstats.com/#/
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4. CAPÍTULO I 

4.1 RESULTADOS – CAPÍTULO I 

Privação de sono em modelo animal e uso de anestésico para coleta de 

amostras 

 Para estudar os objetivos propostos nesta tese, foram realizadas três 

experimentações animais independentes, onde os ratos foram divididos em 4 grupos 

conforme descrito na seção de material e métodos. Os animais permaneceram sobre 

as plataformas parcialmente submersas em água por um período de 96 horas e então 

levados para eutanásia, onde foi feita coleta do fluido cerebrospinal (CSF), sangue e 

hipocampos de cada animal (Figura 4). Entretanto, durante a coleta de CSF 

enfrentamos algumas dificuldades, uma vez que ao adentrar a região de coleta em 

algumas situações as amostras vinham contaminadas com sangue (Figura 5). Outro 

ponto importante a mencionar foi a variação do volume coletado que diferiu bastante 

entre os animais. Além disso, a coleta não foi possibilitada em todos os animais e, 

portanto, o número de amostras por grupo não foi igual ao número total de animais 

em experimentação. 

  Ao longo da experimentação, foi observado que independente do momento da 

coleta, repouso ou atividade, os animais privados de sono (PSr ou PSa) apresentaram 

uma redução drástica no peso corporal após o término do período da privação 

comparado ao início do protocolo experimental. Em contrapartida, os animais do grupo 

controle (CTr ou CTa) mantiveram o peso ou apresentaram sutil aumento (Figura 6). 

 

Figura 6. Análise de peso dos animais. À esquerda temos um gráfico demonstrativo da 

variação de peso corporal ao término da privação de sono. Cada ponto representa o dado de 

um animal e o gráfico de barra representa a média do grupo. A privação de sono causa 
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diminuição no peso corporal dos animais, tanto no período de repouso quanto no período de 

atividade. * representa diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p < 0.05).  No 

gráfico à direita a barra vertical corresponde ao intervalo de confiança de 95% (IC95%) e o 

ponto central representa a diferença média calculada através de distribuição amostral 

bootstrap. Os valores de diferença média entre os grupos e o respectivo intervalo de confiança 

(IC95%) podem ser encontrados no anexo 4.  

Um dos objetivos deste estudo foi avaliar o papel de APOE no metabolismo de 

peptídeos Aβ, cuja expressão pode ser modulada por moléculas que podem estar 

alteradas com a privação de sono. Portanto, o sangue obtido na eutanásia foi 

processado para obtenção de soro, que por vez foi utilizado para a dosagem de 

algumas moléculas. Na figura 7, temos o resultado da medida de corticosterona, que 

não diferiu entre os grupos independente do momento da eutanásia. Este resultado 

difere da literatura, uma vez que é muito bem estabelecido que a PS eleva a 

concentração de corticosterona (DATTILO; ANTUNES; MEDEIROS et al., 2012); 

(GIAMPA; MONICO-NETO; DE MELLO, 2016). Assim, especulamos que esta 

diferença possa ter ocorrido devido a anestesia utilizada para coleta de CSF, embora 

nossa pesquisa bibliográfica prévia tenha indicado que a anestesia não afetaria o nível 

de corticosterona em tempo hábil para realização das coletas necessárias (SAHA; 

XIA; GRONDIN et al., 2005); (ARNOLD, LANGHANS, 2010); (CHEN; LI, XIA, 2015). 

 

Figura 7. Dosagem de Corticosterona.  A concentração de corticosterona foi mensurada no 

soro de ratos por imunoensaio enzimático. Os animais foram divididos em controle (CT) e 

privados de sono (PS), e a coleta foi feita no período de repouso (CTr e PSr) ou no período 

de atividade (CTa e PSa). Não foi observada diferença entre os grupos. Cada ponto 

representa o dado de um animal e o gráfico de barra representa a média do grupo. No gráfico 

à direita a barra vertical corresponde ao intervalo de confiança de 95% (IC95%) e o ponto 

central representa a diferença média calculada através de distribuição amostral bootstrap. Os 
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valores de diferença média entre os grupos e o respectivo intervalo de confiança (IC95%) 

podem ser encontrados no anexo 4. 

Para averiguar a possível inferência da anestesia nos níveis de corticosterona, 

reavaliamos a concentração de corticosterona utilizando amostras de animais que não 

foram anestesiados como controle. Nesta análise, constatamos que há um aumento 

de corticosterona em animais privados de sono em relação ao controle como esperado 

(PS Salina x CT Salina) e que o uso de anestésico antes da eutanásia, de fato, eleva 

o nível de corticosterona em animais controle em nível semelhante ao da privação de 

sono (CT Anestesia) (Figura 8). 

 

Figura 8. Efeitos de anestesia nos níveis de corticosterona. À esquerda o gráfico mostra 

a representação individual dos níveis de corticosterona de cada amostra biológica plotados 

no gráfico em seus correspondentes grupos (CT Salina, PS Salina e CT Anestesia). Cada 

ponto representa o dado de um animal e o gráfico de barra representa a média do grupo. * 

representa diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p < 0.05). No gráfico à 

direita a barra vertical corresponde ao intervalo de confiança de 95% (IC95%) e o ponto central 

representa a diferença média calculada através de distribuição amostral bootstrap. Os valores 

de diferença média entre os grupos e o respectivo intervalo de confiança (IC95%) podem ser 

encontrados no anexo 4.  

Para verificar como essa variação de corticosterona induzida por anestesia 

afeta o nível de APOE no hipocampo de animais controle (CT anestesia) e privados 

de sono (PS anestesia) em relação aos animais não anestesiados (CT sem 

anestesia), quantificamos APOE por Western Blotting. O grupo PS anestesia 

apresentou maior nível médio de APOE comparado ao grupo CT sem anestesia (CT 

sem anestesia) (Figura 9). Como a APOE é uma apolipoproteína presente em 
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lipoproteínas e serve como ligante para o receptor de LDL (LDL-R), averiguamos a 

expressão deste receptor e encontramos uma expressão reduzida após a PS (Figura 

9). Embora essa análise preliminar tenha mostrado uma tendência do perfil de 

expressão de APOE e de LDL-R em três grupos, não foi possível obter uma conclusão 

concreta sobre o efeito da corticosterona no nível proteico de APOE e LDL-R. 

Entretanto, a PS parece reduzir os níveis de LDL-R de maneira independente da 

concentração de corticosterona, enquanto que o nível de APOE parece aumentar nos 

grupos que apresentam maior concentração de corticosterona. A redução de LDL-R 

após a PS pode afetar a captação de APOE ou agregados proteicos. 

 

Figura 9. Efeitos de anestesia na expressão de APOE e LDL-R. À esquerda é possível 

observar imagem representativa da imunodetecção de APOE e de LDL-R por Western Blotting 

e logo abaixo a membrana corada com o reagente Ponceau S. É possível observar uma 

tendência no aumento de APOE no grupo PS anestesia e redução de LDL-R neste mesmo 

grupo. À direita, na porção superior, os gráficos de barra mostram a mediana de cada grupo 

enquanto cada ponto representa a média de duplicata da quantificação da banda de interesse 

normalizada por Ponceau. * representa diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos (p < 0.05). Nos gráficos inferiores a barra vertical corresponde ao intervalo de 

confiança de 95% (IC95%) e o ponto central representa a diferença média calculada através 

de distribuição amostral bootstrap. Os valores de diferença média entre os grupos e o 

respectivo intervalo de confiança (IC95%) podem ser encontrados no anexo 4. 

O excesso de corticosterona é conhecido por alterar os níveis de proteínas 

envolvidas na morte celular, podendo induzir dano neuronal em áreas cerebrais 

(SKYNNER; AMOS; MURRAY et al., 2006). Com isso, resolvemos avaliar algumas 

das moléculas de sinalização mais frequentemente estudadas na neurociência e que 

desempenham papeis importantes nas células: p44/42 MAPK (ERK1/2), proteína 
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quinase dependente de Ca2+/calmodulina (CAMKII) e Src quinases. A avaliação da 

razão entre os níveis de proteína total e proteína fosforilada ajudam a elucidar maior 

ou menor ativação destas proteínas. 

A p44/42 MAPK é uma proteína que pode ser ativada em resposta a vários 

estímulos celulares para promover respostas como proliferação celular, diferenciação, 

motilidade e morte (ROUX; BLENIS, 2004). Observamos uma redução na fosforilação 

desta proteína no grupo CT anestesia quando comparamos com o grupo CT salina. 

Já o grupo privado de sono não mostrou tal alteração, sugerindo que a anestesia é 

responsável pelos baixos níveis de ativação de p44/42 MAPK (Figura 10). 

 

Figura 10. Efeitos de anestesia na expressão de p44/42 MAPK. Na porção superior temos 

uma imagem representativa da imunodetecção de p44/42 MAPK fosforilado e total pela 

técnica de Western Blotting. No canto inferior esquerdo, o gráfico mostra a razão de p44/42 

fosforilado por total. Cada ponto representa o dado de um animal e o gráfico de barra 

representa a média do grupo. * representa diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos (p < 0.05).  Já no canto inferior direito a barra vertical corresponde ao intervalo de 

confiança de 95% (IC95%) e o ponto central representa a diferença média calculada através 
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de distribuição amostral bootstrap. Os valores de diferença média entre os grupos e o 

respectivo intervalo de confiança (IC95%) podem ser encontrados no anexo 4. 

Uma redução nos níveis de expressão de SRC quinases, família de proteínas 

atuantes na regulação do crescimento e diferenciação celular (THOMAS; BRUGGE, 

1997), também foi observada no grupo CT anestesia (Figura 11), reforçando a atuação 

da anestesia na regulação de moléculas importantes para sobrevivência celular. 

 

Figura 11. Efeitos de anestesia na expressão de SRC. Na porção superior temos uma 

imagem representativa da imunodetecção de SRC fosforilado e total pela técnica de Western 

Blotting. No canto inferior esquerdo, o gráfico mostra a razão de SRC fosforilado por total. 

Cada ponto representa o dado de um animal e o gráfico de barra representa a média do grupo. 

* representa diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p < 0.05).  Já no canto 

inferior direito a barra vertical corresponde ao intervalo de confiança de 95% (IC95%) e o 

ponto central representa a diferença média calculada através de distribuição amostral 

bootstrap. Os valores de diferença média entre os grupos e o respectivo intervalo de confiança 

(IC95%) podem ser encontrados no anexo 4. 

Já a ativação de CAMKII não sofreu variação significativa entre os grupos, 

embora uma inconstância entre os animais do mesmo grupo possa ser observada 

(Figura 12). Como esta proteína participa no funcionamento da estimulação sináptica 
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neural (BARRIA et al., 1997), é de se esperar que os níveis de ativação variem entre 

os animais. 

 Com estes resultados demonstrando o efeito da Ketamina e Xilazina na 

modulação de p44/42 MAPK e SRC quinases, escrevemos um artigo intitulado de 

“Anesthesia can alter the levels of corticosterone and the phosphorylation of signaling 

molecules”, que foi publicado na revista BMC Research Notes. Este artigo reforça a 

importância de considerar o tipo de anestésico e a necessidade de um pré-estudo ao 

delinear um projeto contendo experimentação animal (Anexo 5). 

 

Figura 12. Efeitos de anestesia na expressão de CAMKII. Na porção superior temos uma 

imagem representativa da imunodetecção de CAMKII fosforilado e total pela técnica de 

Western Blotting. No canto inferior esquerdo, o gráfico mostra a razão de CAMKII fosforilado 

por total. Cada ponto representa o dado de um animal e o gráfico de barra representa a média 

do grupo. Já no canto inferior direito a barra vertical corresponde ao intervalo de conf iança de 

95% (IC95%) e o ponto central representa a diferença média calculada através de distribuição 

amostral bootstrap. Os valores de diferença média entre os grupos e o respectivo intervalo de 

confiança (IC95%) podem ser encontrados no anexo 4. 
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4.2 DISCUSSÃO – CAPÍTULO I 

Uso de anestesia em modelo animal altera níveis hormonais e ativação de 

proteínas de vias de sinalização 

 Quanto à experimentação animal, o protocolo de privação de sono paradoxal 

pelo método de plataformas múltiplas está amplamente descrito na literatura. Da 

mesma forma, o aumento dos níveis de corticosterona e a perda de peso nos animais 

que passam por esse procedimento são bem determinados (DATTILO; ANTUNES; 

MEDEIROS, 2012); (GIAMPA; MONICO-NETO; DE MELLO, 2016); (MONICO-NETO; 

DATTILO; RIBEIRO et al., 2017). A corticosterona é um hormônio regulado pelo ritmo 

circadiano, estando aumentada no período de atividade dos animais (BARRIGA; 

MARTIN; TABLA et al., 2001); (MALISCH; BREUNER; GOMES et al., 2008). 

Em nossos resultados os níveis de corticosterona não diferiram entre os grupos 

controle e PS, nem mesmo entre os grupos de período circadiano distinto (Figura 7). 

Esses dados divergem da literatura e demonstramos que essa diferença se deve a 

Ketamina e Xilazina usados durante a coleta de amostra. Chen e colaboradores 

demonstraram um aumento de corticosterona em 60 minutos após a anestesia 

(CHEN; LI, XIA, 2015). Saha e colaboradores afirmaram não haver alteração na 

liberação deste hormônio em curto prazo (30 a 90 minutos pós-anestesia) (SAHA; XIA; 

GRONDIN, 2005). Além disso, Arnold e Langhans reportaram que a corticosterona 

não foi alterada significativamente após 5 minutos de anestesia, apesar da média do 

grupo estar aumentada em relação ao grupo controle (ARNOLD, LANGHANS, 2010). 

É válido mencionar que neste estudo, o dado foi apresentado em formato de barras e 

mostra apenas o valor médio das medidas. Portanto, não foi possível observar a 

resposta de cada animal e a tendência do grupo. Nas experiências anteriores do nosso 

grupo, identificamos que o tempo necessário para eutanasiar os 4 animais de uma 

caixa era de 20 minutos. Dessa forma, baseado nos dados da literatura citados acima, 

pensamos que a anestesia não iria afetar o nível de corticosterona.  

Para verificar se o aumento de corticosterona nos grupos controle foi causado 

pelo uso de Ketamina e Xilazina, comparamos a concentração de corticosterona 

desse grupo com um grupo de animais controle que receberam injeção de salina e um 

grupo de animais privados de sono que também receberam injeção de salina, todos 

eutanasiados durante o período de atividade. O aumento de corticosterona foi notório 

tanto no grupo privado de sono salina quanto no grupo controle anestesiado (Figura 
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8). Hohlbaum e colaboradores defendem que os níveis aumentados de corticosterona 

em animais que recebem anestésico são provenientes do esforço de contenção 

realizado pelos animais e do stress causado pela injeção, uma vez que o efeito nos 

níveis de corticosterona causado pela injeção foi minimizado com a aplicação de 

injeções contínuas (HOHLBAUM; BERT; DIETZE et al., 2018). Em oposição, a 

Xilazina é conhecida por ser agonista de receptores α2 adrenérgicos e modular a 

secreção de hormônios glicorreguladores, como a corticosterona, de forma dose-

dependente (DANIELS; JAFFER; RUSSELL et al., 1993); (SAHA; XIA; GRONDIN, 

2005). Portanto, a ação farmacológica destes anestésicos pode estar intimamente 

relacionada aos níveis de corticosterona. Porém, o que não está claro na literatura é 

o tempo de resposta. Dessa forma, a publicação dos nossos dados pode ajudar a 

comunidade científica da área planejar melhor o uso de anestésicos e protocolo 

experimental. 

Uma vez que essa similaridade de níveis de corticosterona entre os grupos 

poderia afetar nossos resultados, avaliamos a expressão de APOE e LDL-R nos 

grupos CT sem anestesia, CT anestesia e PS anestesia com intuito de distinguir se a 

expressão dessa lipoproteína e de seu receptor são regidas por corticosterona ou por 

outros fatores que possam ser alterados pela PS. Nosso resultado mostrou que o 

grupo PS anestesia e o grupo CT anestesia têm expressão de APOE sutilmente 

aumentada comparado ao grupo CT sem anestesia (Figura 9). Este aumento de 

APOE corrobora com a hipótese de que corticosterona pode regular a expressão do 

gene Apoe (SALERO; GIMENEZ, ZAFRA, 2003); (KARDASSIS; GAFENCU; ZANNIS 

et al., 2015). Como os níveis de corticosterona são alterados com a PS é possível que 

a PS module a expressão de APOE. Em contrapartida, o grupo privado de sono parece 

promover diminuição de LDL-R (Figura 9). 

O LDL-R é o principal receptor de APOE e parece estar envolvido no 

metabolismo de Aβ. Estudos apontam que a interação direta entre APOE e Aβ facilita 

a captação de Aβ por APOE/LDL-R tanto em células gliais quanto neuronais, 

encaminhando o peptídeo à posterior degradação lisossomal (KIM; CASTELLANO; 

JIANG, 2009); (LIU; TROTTER; ZHANG, 2010). Assim, a alteração na quantidade de 

LDL-R em condição de privação de sono pode afetar a captação efetiva de APOE e 

possivelmente modular o metabolismo de Aβ. Ainda com base na literatura, a 

expressão do gene Ldlr não sofre alteração com a PS, porém sofre variação ao longo 

do ritmo circadiano, tendo acrófase próximo às 19hs e reduzindo durante o período 
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de atividade dos animais (LEE; HAN; PAK et al., 2012); (MONGRAIN; HERNANDEZ; 

PRADERVAND et al., 2010). Portanto, a expressão deste receptor deve diminuir na 

vigília prolongada promovida por PS. Além disso, a PS aumenta a expressão gênica 

de Hes1 no hipocampo, que atua como repressor de Ldlr (LEE; HAN; PAK, 2012); 

(PORTER; BOHANNON; CURRAN-RAUHUT et al., 2012). Esses dados corroboram 

com a redução de LDL-R encontrada em nosso experimento. 

O  aumento de corticosterona pode causar alteração na expressão e ativação 

de moléculas importantes nas vias de sinalização devido a seu efeito endócrino rápido 

(GROENEWEG; KARST; DE KLOET et al., 2011). Por conta da capacidade de 

corticosteroides alterarem rapidamente a atividade neuronal e de excitabilidade em 

áreas distintas no cérebro (TASKER; DI, MALCHER-LOPES, 2006); (DE KLOET; 

KARST, JOELS, 2008), resolvemos avaliar algumas moléculas de sinalização 

frequentemente estudadas na neurociência e que participam da diferenciação, 

sobrevivência e fisiologia celular. 

Ao avaliar a razão entre a proteína fosforilada e proteína total de p44/42 MAPK 

(ERK1/2) e SRC (Figuras 10 e 11, respectivamente), notamos redução nos animais 

que receberam anestesia, enquanto que os níveis de CAMKII não foram alterados 

(Figura 12). Um estudo recente também demonstrou que o uso de Ketamina e Xilazina 

pode causar diminuição na ativação de ERK1/2 no hipocampo de camundongos 

quando comparados ao grupo de animais sacrificados sem influência farmacológica 

(KO; MULIA, VAN RIJN, 2019). Porém, essa redução pode ter sido causada pela 

hipotermia provocada por um efeito termorregulador da Ketamina (RODRIGUES; DE 

OLIVEIRA; MARTINS et al., 2006); (WHITTINGTON; BRETTEVILLE; VIRAG et al., 

2013). Da mesma forma, SRC quinase teve sua ativação reduzida. Essa quinase 

participa na regulação da transmissão sináptica podendo regular, por exemplo, a 

função do receptor NMDA em conjunto com outros mecanismos regulatórios (CHEN, 

ROCHE, 2007), (MION, VILLEVIEILLE, 2013). Porém, a Ketamina atua como 

antagonista do receptor de NMDA e diminui o tempo de abertura do canal (MION, 

VILLEVIEILLE, 2013). Estas informações podem indicar uma possível regulação de 

SRC por feedback negativo, levando à sua menor ativação. Entretanto, deve ser 

investigado se este fenômeno realmente ocorre já que não há informação na literatura 

sobre isto. Estas modulações causadas pelo uso de anestésico estão esquematizadas 

na imagem abaixo (Figura 13) 
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Figura 13. Uso de Ketamina e Xilazina altera ativação de moléculas de sinalização. 

Análise proteica do hipocampo de animais que foram anestesiados previamente à eutanásia 

evidenciou alteração na ativação de proteínas relacionadas à sobrevivência celular. O uso de 

Ketamina e Xilazina promove diminuição na ativação de MAPK e SRC, porém não afeta 

CAMKII. A variação da ativação destas proteínas foi inferida a partir da razão entre o nível de 

proteínas fosforiladas pela sua respectiva proteína total. 
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5. CAPÍTULO II 

5.1 RESULTADOS – CAPÍTULO II 

5.1.1 Análise de T3, T4, IL-6 e expressão de APOE e seus receptores em 

animais privados de sono 

A partir dos nossos resultados obtidos, como mostrado na figura 9, não foi 

possível concluir o efeito de corticosterona na modulação de níveis de APOE. Porém, 

uma vez que APOE pode ser modulada por outros fatores influenciados pela privação 

de sono, como IL-6 e T4, demos prosseguimento às análises a fim de verificar 

influência destas moléculas na expressão de APOE. 

Em relação a IL-6, uma grande variação de níveis de IL-6 entre as amostras do 

mesmo grupo foi observada, e por conta disso, não encontramos diferença desta 

citocina tanto entre os grupos de período circadiano distinto, quanto entre os grupos 

controle e privados de sono (Figura 14). 

 

Figura 14. Dosagem de IL-6, T3 e T4.  A concentração de Triiodotironina (T3), Tiroxina (T4) 

e Interleucina-6 (IL-6) foi mensurada no soro de ratos controle (CT) e privados de sono (PS), 

coletado no período de repouso (CTr e PSr) ou no período de atividade (CTa e PSa). A 

concentração de IL-6 foi mensurada por imunoensaio enzimático, cujo resultado não 

demonstrou diferença entre os grupos. Já T3 e T4 foram mensurados utilizando metodologia 

de quimioluminescência. Na porção superior, cada ponto representa o dado de um animal e 

o gráfico de barra representa a média do grupo. * representa diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos (p < 0.05). Na porção inferior a barra vertical corresponde ao 

intervalo de confiança de 95% (IC95%) e o ponto central representa a diferença média 

calculada através de distribuição amostral bootstrap. Os valores de diferença média entre os 

grupos e o respectivo intervalo de confiança (IC95%) podem ser encontrados no anexo 6. 
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Quanto aos achados de T3 e T4, os níveis de T3 estavam aumentados no grupo 

CTr em relação ao grupo CTa, indicando que a quantidade de T3 pode sofrer oscilação 

ao longo do período circadiano. Porém, esta variação foi atenuada nos grupos de 

privação de sono. Já os níveis de T4, foram reduzidos com a privação de sono tanto 

no período de repouso (PSr) quanto no período de atividade (PSa) (Figura 14).  

A hipótese central do trabalho é que a privação de sono possa modular a 

expressão de proteínas envolvidas no transporte e degradação de peptídeo β-amiloide 

(Aβ) bem como a concentração destes peptídeos no cérebro. Assim, quantificamos as 

duas isoformas mais encontradas dos Aβ (Aβ 1-40 e Aβ 1-42) em placas senis no 

hipocampo e os níveis de Aβ 1-42 no fluido cerebrospinal (CSF) (Figura 15).  

Nosso resultado vai ao encontro do observado durante o mestrado, bem como 

publicado por outros autores (KANG; LIM; BATEMAN, 2009). No hipocampo, notamos 

um aumento nos peptídeos no grupo privado de sono (PSr) durante o período de 

repouso quando comparado com seu respectivo grupo controle (CTr). Já no CSF, os 

níveis de Aβ 1-42 não foram alterados pela privação de sono, independente do 

momento da eutanásia (Figura 15). 

 

Figura 15. Quantificação de peptídeos β-amiloide no Hipocampo e CSF. Peptídeos β-

amiloide (Aβ) foram quantificados pela técnica de ELISA. À esquerda, o gráfico mostra soma 

dos Aβ 1-40 e Aβ 1-42 detectado no Hipocampo. À direita, o gráfico mostra níveis do Aβ 1-42 

detectado no líquido cerebrospinal (CSF). Na porção superior, cada ponto representa o dado 

de um animal. Na porção inferior a barra vertical corresponde ao intervalo de confiança de 

95% (IC95%) e o ponto central representa a diferença média calculada através de distribuição 

amostral bootstrap. Os valores de diferença média entre os grupos e o respectivo intervalo de 

confiança (IC95%) podem ser encontrados no anexo 6. 
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 Para inferir uma possível atividade de APOE no acúmulo dos peptídeos, 

avaliamos o nível de expressão dessa proteína. Conforme mostrado na figura abaixo, 

a expressão de APOE foi reduzida com a privação de sono durante o período de 

repouso. Entretanto, no período de atividade, os animais privados de sono 

apresentaram um aumento dos níveis de APOE em relação ao controle CTa (Figura 

16). Ainda, a expressão dessa proteína parece ser regida pelo ritmo circadiano, uma 

vez que a expressão no grupo CTa está diminuída comparada ao CTr. Contudo, a 

privação de sono inverte o padrão de expressão observado nos animais controle 

(Figura 16). 

 

Figura 16. Expressão de APOE em amostras de Hipocampo. À esquerda temos uma 

imagem representativa da imunodetecção de APOE pela técnica de Western Blotting e logo 

abaixo a membrana corada com o reagente Ponceau S. À direita, o gráfico superior mostra a 

normalização de APOE por Ponceau S. Cada ponto representa o dado de um animal e o 

gráfico de barra representa a média do grupo. * representa diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos (p < 0.05). Na porção inferior a barra vertical corresponde ao 

intervalo de confiança de 95% (IC95%) e o ponto central representa a diferença média 

calculada através de distribuição amostral bootstrap. Os valores de diferença média entre os 

grupos e o respectivo intervalo de confiança (IC95%) podem ser encontrados no anexo 6. 

Em seguida, averiguamos a expressão dos receptores LDL-R e LRP1. Quanto 

à expressão de LDL-R, não observamos alteração na expressão deste receptor 

independente do grupo (Figura 17). 
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Figura 17. Expressão de LDL-R em amostras de Hipocampo. À esquerda temos uma 

imagem representativa da imunodetecção de LDL-R pela técnica de Western Blotting e logo 

abaixo a membrana corada com o reagente Ponceau S. À direita, o gráfico superior mostra a 

normalização de LDL-R por Ponceau S. Cada ponto representa o dado de um animal e o 

gráfico de barra representa a média do grupo. * representa diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos (p < 0.05). Na porção inferior a barra vertical corresponde ao 

intervalo de confiança de 95% (IC95%) e o ponto central representa a diferença média 

calculada através de distribuição amostral bootstrap. Os valores de diferença média entre os 

grupos e o respectivo intervalo de confiança (IC95%) podem ser encontrados no anexo 6. 

 Interessantemente, os níveis de LRP1 se assemelharam aos de APOE, com 

redução no grupo PSr e aumento no grupo PSa, assim como a inversão na regulação 

promovida pelo ritmo circadiano (Figura 18). Essa semelhança no padrão de 

expressão entre ambas as proteínas pode ser sugestiva de uma relação funcional 

entre ambas. 
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Figura 18. Expressão de LRP1 em amostras de Hipocampo. À esquerda temos uma 

imagem representativa da imunodetecção de LRP1 pela técnica de Western Blotting e logo 

abaixo a membrana corada com o reagente Ponceau S. À direita, o gráfico superior mostra a 

normalização de LRP1 por Ponceau S. Cada ponto representa o dado de um animal e o 

gráfico de barra representa a média do grupo. * representa diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos (p < 0.05). Na porção inferior a barra vertical corresponde ao 

intervalo de confiança de 95% (IC95%) e o ponto central representa a diferença média 

calculada através de distribuição amostral bootstrap. Os valores de diferença média entre os 

grupos e o respectivo intervalo de confiança (IC95%) podem ser encontrados no anexo 6. 

 Por conta do padrão de expressão de APOE e LRP1, e em complementação a 

estes dados, realizamos análise de correlação entre estas proteínas, juntamente dos 

níveis de LDL-R e dos níveis de peptídeos Aβ medidos nos mesmos animais (Figura 

19). Os níveis de APOE e LRP1 apresentaram uma correlação positiva forte nos dois 

grupos (CT - azul; PS - laranja), indicando que a expressão das duas proteínas seja 

regulada por mecanismos relacionados (Figura 19 E). Os níveis de Aβ quando 

correlacionados com APOE e LRP1, tendem a se correlacionar mais negativamente 

no grupo controle (azul) do que no grupo PS (laranja), embora essa correlação não foi 

estatisticamente significativa (Figura 19 A e C, respectivamente). Esses dados 

indicam que a expressão de APOE e principalmente de LRP1 pode estar relacionada 

a menor quantidade de peptídeos Aβ em animais controle. 
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Figura 19. Correlação entre peptídeos Aβ, APOE, LDL-R e LRP1. Correlação dos níveis 

de peptídeos Aβ com APOE (A) e seus receptores LDL-R (B) e LRP1 (C) foram realizados 

utilizando amostras de animais controle (azul) e animais privados de sono (laranja). 

Correlação entre APOE e seus receptores também foi realizada (D-E). As tabelas na coluna 

inferior (F-G) apresentam as informações estatísticas em relação a hipótese adotada para o 

teste, o valor de r de Pearson e o valor de p de acordo com o grupo em que os dados foram 

correlacionados. Quando p<0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Valor de r de 

Pearson indica a força da correlação, que varia de 0 a 1, sendo o valor mais próximo de 1 

indicativo de uma correlação forte. 

 Em resumo, observamos que a privação de sono reduziu os níveis de APOE e 

LRP1 no grupo eutanasiado durante o período de repouso (PSr). No hipocampo dos 

animais deste mesmo grupo encontramos acúmulo de Aβ. Esses dados indicam que 

a presença de APOE e LRP1 é importante para a depuração dos Aβ, e a função 

exercida por elas pode ser prejudicada pela privação de sono através da alteração na 

expressão destas proteínas. 

5.1.2 Verificação do papel de T4 e IL-6 na regulação da expressão de APOE 

e seus receptores. 

 Embora os níveis de APOE e LRP1 sofram variações entre os grupos 

experimentais (controle e privado de sono) e pareçam ser influenciados pelo ritmo 

circadiano, é válido lembrar que corticosterona não divergiu entre os grupos, 
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sugerindo que essas alterações nos níveis de APOE e LRP1 ocorreram de maneira 

independente da corticosterona. Já outros possíveis moduladores da expressão de 

APOE foram alterados, como T3 e T4 (Figura 14). Embora tenha havido uma grande 

variação nos resultados de IL-6, não é possível descartá-lo como potencial modulador 

de APOE e seus receptores na privação de sono, uma vez que os dados da literatura 

mostraram que a privação de sono aumenta a inflamação (HURTADO-ALVARADO; 

PAVON; CASTILLO-GARCIA, 2013) e conforme apresentado na figura 3, o promotor 

de Apoe contém o elemento responsivo a IL-6. 

Em estudo prévio realizado no nosso laboratório, evidenciamos a alteração no 

mRNA de APOE após o tratamento de células C6 de glioma com IL-6 e T4 (Anexo 7). 

A partir disso, resolvemos verificar a expressão proteica de APOE e seus receptores 

(LDL-R e LRP1) em células C6 e em cultura primária de células endoteliais do cérebro, 

presentes na composição da barreira hematoencefálica, e, portanto, atuantes na 

limpeza do cérebro. Para avaliação destas proteínas, as células foram previamente 

tratadas com diferentes concentrações de IL-6 e T4. 

 

Figura 20. Expressão de LDL-R e LRP1 em células endoteliais tratadas com IL-6 e T4. À 

esquerda é possível observar imagem representativa da imunodetecção de LDL-R ou LRP1 

seguida pelo sinal de seus respectivos GAPDH e Tubulina por Western Blotting. No painel 

central os gráficos mostram a normalização de LDL-R e LRP1 pela respectiva média das 

proteínas normalizadoras (GAPDH e Tubulina). Cada ponto representa o dado de um animal 
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e o gráfico de barra representa a média do grupo. * representa diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos (p < 0.05). Nos gráficos à direita, a barra vertical corresponde ao 

intervalo de confiança de 95% (IC95%) e o ponto central representa a diferença média 

calculada através de distribuição amostral bootstrap. Os valores de diferença média entre os 

grupos e o respectivo intervalo de confiança (IC95%) podem ser encontrados no anexo 6. 

Nesta análise, notamos que T4 em concentração de 0.05 ng/mL aumentou a 

expressão de LRP1 em células endoteliais (Figura 20). Embora não tenha sido 

estatisticamente significativo, o tratamento com IL-6 também parece afetar sutilmente 

a expressão de LRP1 nestas células. Em relação à expressão de LDL-R, o tratamento 

com T4 em maior concentração aumentou a expressão deste receptor em células 

endoteliais (Figura 20). Em conjunto, estes resultados permitem concluir que IL-6 e T4 

podem modular o nível de ambos receptores em células endoteliais do cérebro, mas 

T4 mostrou um efeito mais consistente nos dois receptores, sugerindo que a alteração 

de T4 observado nos grupos privados de sono pode influenciar a depuração do 

peptídeo Aβ pela alteração dos níveis dos receptores de APOE em células endoteliais. 

Em células endoteliais, não foi possível detectar APOE. 

Em células de linhagem glial, o tratamento com IL-6 0.5 ng/mL ou com T4 300 

ng/mL aumentou a expressão de APOE (Figura 21 B e E). Quanto ao receptor LRP1, 

notamos que ao tratar as células com IL-6 0.003 ng/mL sua expressão foi aumentada 

comparada com o grupo controle. O tratamento das células com a menor 

concentração de T4, 0.05 ng/mL, também aumentou a expressão dos receptores 

LRP1 e LDL-R. Em contrapartida, o tratamento com T4 em maior concentração 

reduziu a expressão de ambos os receptores (Figura 21 C-D e F-G). Este resultado 

demonstrou similaridade aos achados em células endoteliais cerebrais quando 

tratados com baixa concentração de IL-6 e T4. Mas, um comportamento oposto na 

expressão de LDL-R foi observado entre os dois tipos celulares. Em conjunto, estes 

resultados permitem concluir que quando há uma grande variação do hormônio T4 

pode haver uma modulação nos níveis destes receptores, alterando o papel exercido 

por astrócitos e pelas células endoteliais em relação a depuração do peptídeo Aβ. 
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Figura 21. Expressão de APOE, LDL-R e LRP1 em células C6 tratadas com IL-6 e T4. O 

painel acima mostra imagem representativa da Imunodetecção de APOE, LDL-R, LRP1, 

GAPDH e Tubulina por Western Blotting (A). No painel central os gráficos mostram a 

normalização de APOE, LDL-R ou LRP1 pela média das proteínas normalizadoras (GAPDH 

e Tubulina) em células C6 (B-D). Cada ponto representa o dado de um animal e o gráfico de 

barra representa a média do grupo. * representa diferença estatisticamente significativa entre 

os grupos (p < 0.05). Nos gráficos do painel inferior, a barra vertical corresponde ao intervalo 

de confiança de 95% (IC95%) e o ponto central representa a diferença média calculada 

através de distribuição amostral bootstrap. Os valores de diferença média entre os grupos e 

o respectivo intervalo de confiança (IC95%) podem ser encontrados no anexo 6. 

5.1.3 Papel de APOE na endocitose de Aβ 

Visto que a privação de sono ou o tratamento com IL-6 e T4 altera os níveis de 

APOE e seus receptores, a fim de verificar se a presença de APOE altera a captação 
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de peptídeos Aβ, foi realizado o ensaio de internalização utilizando células C6 de 

glioma. Em um primeiro momento, foi realizada a padronização do experimento onde 

utilizamos 3 concentrações diferentes de peptídeos Aβ marcados com fluoróforo 

(200nM, 500nM e 1µM) e uma concentração fixa de LysoTrackerTM (50nM) para a 

marcação de lisossomos nestas mesmas células. Notamos que ao tratar as células 

com 200nM de Aβ, a marcação foi escassa e um sinal bem fraco foi observado (Figura 

22A). Uma melhora evidente na marcação foi observada ao tratar as células com 

500nM de Aβ, porém ainda assim a quantidade adicionada de peptídeos não parecia 

ser suficiente para a análise de internalização (Figura 22B). Já o aumento da 

concentração dos peptídeos para 1µM marcou as células de forma mais abundante 

(Figura 22C), e decidimos usar essa concentração para o ensaio de internalização. 

 

Figura 22. Padronização do ensaio de internalização de peptídeos Aβ. A. Painel superior 

possui em sequência imagem de células C6 obtidas por contraste de interferência diferencial 

(DIC), células tratadas com 200nM de peptídeos Aβ marcados com HiLyteTM Fluor 488 

(marcação em verde), células tratadas com marcador de lisossomos LysoTracker (marcação 

em vermelho) e sobreposição das imagens de células coradas por fluoróforos representando 

a co-localização dos marcadores. A sequência de imagens dos demais painéis é semelhante 

à do painel acima, porém as células apresentadas no painel B e C foram tratadas 

respectivamente com 500nM e 1µM de peptídeos Aβ marcados com HiLyteTM Fluor 488. A 

concentração de LysoTracker foi mantida em 50nM em todas as células. 
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Após a definição da concentração de peptídeos Aβ marcados com HiLyte Fluor 

488 para 1 µM, estes peptídeos foram adicionados na ausência ou presença de APOE 

100nM ou 200 nM em células C6 por um período de 2 horas. Ao final do tratamento, 

as células C6 foram incubadas com o reagente LysoTrackerTM para a marcação de 

lisossomos. 

Ao analisar os resultados qualitativamente, foi possível observar uma redução 

no sinal de peptídeos Aβ conforme aumento da concentração de APOE (Figura 23A). 

Condizente à esta observação, a análise quantitativa das imagens de C6 evidenciou 

uma maior intensidade do sinal de peptídeos em células não tratadas com APOE, 

tendo uma redução no sinal conforme a concentração de APOE é aumentada (Figura 

23B). Por outro lado, houve um aumento na co-localização de peptídeos em 

lisossomos na presença de APOE (Figura 23C). Estas observações são sugestivas 

de menor entrada dos peptídeos Aβ nas células quando tratadas com APOE. 

 

Figura 23. Ensaio de internalização de peptídeos Aβ. A. Células C6 tratadas com 2µM de 

peptídeos Aβ marcados com HiLyteTM Fluor 488 (primeira coluna, marcação em verde) e com 

50nM de marcador de lisossomos LysoTrackerTM (segunda coluna, marcação em vermelho).  

Sobreposição das imagens está mostrada na terceira coluna. Na primeira fileira temos a 

representação de imagens de células C6 que não receberam apoE no tratamento, na segunda 

fileira células que receberam 100nM de apoE e na terceira fileira células que receberam 

200nM de apoE. B. Intensidade de peptídeos Aβ marcados com HiLyteTM Fluor 488 foi medida 
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utilizando o software Fiji – ImageJ. Cada ponto representa a intensidade total de cada campo 

de imagem. As barras representam a média do grupo com desvio padrão. C. Co-localização 

entre peptídeos Aβ marcados com HiLyteTM Fluor 488 e LysoTrackerTM foi medida utilizando 

o plugin JACoP no software Fiji – ImageJ. O grau de co-localização de cada imagem foi 

representado por pontos individuais junto da média e desvio padrão de cada grupo. 

No modelo animal, os resultados mostravam que a redução de APOE e seus 

receptores correlacionavam com o acúmulo de peptídeo Aβ. Porém, neste 

experimento de internalização, o aumento de APOE prejudica a internalização dos 

peptídeos Aβ. Para compreender melhor essa aparente controvérsia como a 

reportada na literatura, células C6 foram tratadas com peptídeos Aβ na ausência de 

APOE ou na presença de 100nM ou 200nM de APOE, e o nível de expressão proteica 

de LDL-R e LRP1 foram mensurados. 

 

Figura 24. Expressão de LDL-R e LRP1 em células C6 tratadas com APOE. À esquerda 

temos uma imagem representativa da imunodetecção de LDL-R, LRP1, GAPDH e Tubulina 

pela técnica de Western Blotting. À direita, os gráficos superiores mostram a normalização de 

LDL-R e LRP1 pela média das proteínas normalizadoras (GAPDH e Tubulina). Cada ponto 

representa o dado de um animal e o gráfico de barra representa a média do grupo. * 

representa diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p < 0.05). Nos gráficos 

abaixo, a barra vertical corresponde ao intervalo de confiança de 95% (IC95%) e o ponto 

central representa a diferença média calculada através de distribuição amostral bootstrap. Os 

valores de diferença média entre os grupos e o respectivo intervalo de confiança (IC95%) 

podem ser encontrados no anexo 6. 

 

 

 

 

 



50 

 

Embora LDL-R não pareça sofrer alteração após o tratamento com Aβ sem ou 

com APOE, ao olhar para LRP1, temos uma redução deste receptor na presença de 

APOE em ambas as concentrações, tendo um efeito mais evidente quando as células 

foram tratadas em concentração de 200nM de APOE (figura 24). Este resultado 

sugere que no ensaio de internalização a presença de APOE pode ter reduzido os 

níveis do seu receptor e promovido uma menor internalização dos peptídeos Aβ.  

Portanto, esses resultados mostram que quando avaliamos o papel de APOE 

no metabolismo de peptídeos Aβ, é importante também avaliar os níveis de receptores 

em cada condição experimental. 
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5.2 DISCUSSÃO 

5.2.1 Alteração hormonal causada pela privação de sono modula nível de 

expressão de APOE e seus receptores 

Embora tenhamos resultados mostrando que a corticosterona possa modular 

os níveis de APOE, isso não impossibilitou a investigação de outros moduladores da 

expressão de APOE nas nossas amostras coletadas inicialmente, onde os animais de 

todos os grupos apresentaram um nível de corticosterona aumentado e de forma 

semelhante entre eles devido ao uso de anestésico.  

Existem dados na literatura mostrando que os receptores nucleares associados 

aos hormônios da tireoide podem regular a expressão de APOE, se ligando no 

elemento multienchencer localizado fora da região promotora proximal deste gene 

(ROMAN; FUIOR; TRUSCA, 2015). Complementar a este estudo, a aluna Gabriela 

Cruz Pereira, co-orientada por mim (Anexo 8), avaliou o efeito de corticosterona, IL-6 

e T4 na expressão de APOE no nível de RNA mensageiro (mRNA). Esse resultado 

mostrou que a corticosterona não altera a expressão de mRNA de APOE, mas o 

hormônio T4 em maior concentração e IL-6 em menor concentração reduz a 

quantidade de mRNA de APOE em C6 (Anexo 7). 

Os hormônios tireoidianos T3 e T4 são liberados através da estimulação de 

células foliculares tireoidianas ativadas pelo hormônio estimulante da tireoide (TSH), 

que por vez apresenta ritmicidade circadiana (PIRAHANCHI; TORO, JIALAL, 2021). 

Estudos utilizando ratos como modelo experimental mostram um pico nos níveis de 

TSH por volta de 8h reduzindo para níveis basais até próximo de 12h (BAKKE, 

LAWRENCE, 1965); (BERTANI; CARBONI; CRIADO et al., 2010). Outro estudo 

mostra pico de TSH próximo às 13 horas (FAHRENKRUG; GEORG; HANNIBAL et al., 

2017). Embora tenha essa diferença entre os estudos, o pico diurno de TSH sérico é 

bem estabelecido (KALSBEEK, FLIERS, 2013); (GUO; LIU; XU et al., 2015). Além de 

reportar sobre os níveis de TSH, Fahrenkurg e colaboradores reportaram também a 

ritmicidade dos níveis séricos de T3, T4 e T4 livre com maior nível observado entre 

15h00 à 19h00 (FAHRENKRUG; GEORG; HANNIBAL, 2017). Desta forma, observa-

se que há diferentes dados na literatura sobre o padrão de oscilação de TSH ao longo 

do ritmo circadiano e os nossos dados de T3 se assemelham mais com os dados 

publicados por Fahrenkrug e colaboradores, assumindo que a oscilação circadiana de 

T3 e T4 ocorre de maneira sincronizada com a oscilação de TSH. 
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Em estudos utilizando modelo de privação de sono em ratos que foram 

eutanasiados durante o período da manhã entre 08h e 10h, correspondendo ao 

período de repouso, foi observado que os níveis de T3 do grupo privado de sono não 

diferiu significativamente do grupo controle. Entretanto, uma sutil redução de níveis 

de T4 foi observada no grupo privado de sono quando comparado ao grupo controle 

(MONICO-NETO; GIAMPA; LEE, 2015); (GIAMPA; MONICO-NETO; DE MELLO, 

2016). Nossos resultados vão ao encontro a estes dados, pois não observamos uma 

diferença significativa no nível de T3 entre os grupos de controle e privado de sono no 

período de repouso. No entanto, observamos um maior nível de T3 no grupo controle 

repouso comparado ao grupo do período de atividade. Essa variação circadiana não 

foi observada nos grupos privados de sono, indicando que a oscilação de T3 foi 

atenuada com a privação de sono. Concomitantemente, o seu precursor T4 foi 

reduzido em ambos os grupos privados de sono, o que pode ser resultado da 

conversão para T3 ou um mecanismo de regulação por feedback negativo (BALZANO; 

BERGMANN; GILLILAND et al., 1990);  (EVERSON, NOWAK, 2002); (RODRIGUES; 

DA CRUZ; DE PAULA NASCIMENTO et al., 2015). Quanto a IL-6, os animais de todos 

os grupos apresentaram uma grande variação entre si, dificultando uma interpretação 

clara dos dados e resultando que não há diferença significativa entre os grupos. 

Quanto à quantificação de Aβ no hipocampo, notamos um acúmulo no grupo 

PSr, similar ao resultado que encontramos em camundongos durante o mestrado 

(Anexo 1), e que nos despertou interesse em estudar o possível mecanismo deste 

acúmulo. A semelhança observada nos resultados em animais de espécies diferentes 

confirma que a regulação da quantidade de Aβ pelo ciclo sono-vigília é um fenômeno 

bem conservado. Já no CSF, devido a quantidade limitada de material coletado, só 

conseguirmos medir os níveis de Aβ 1-42 e não observamos diferença entre os 

grupos. No mesmo grupo onde ocorreu acúmulo dos peptídeos Aβ, observamos 

menor expressão de APOE, enquanto no grupo privado de sono durante o período de 

atividade a expressão de APOE foi aumentada, comparando estes grupos aos seus 

respectivos grupos controles. Conforme demonstrado por Ma e colaboradores, a 

APOE apresenta ritmicidade circadiana regida pela orexina, mantendo níveis 

reduzidos ao longo do dia e com pico de expressão gênica no momento de transição 

de vigília para repouso. Já o precursor de orexina possui pico de expressão no início 

da vigília e a menor expressão no momento de transição de vigília para repouso, 

sugerindo que a expressão de APOE é reprimida na presença de orexina  (MA; JIANG, 
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ZHANG, 2016). Por vez, a privação de sono eleva os níveis de orexina (MEHTA; 

KHANDAY, MALLICK, 2015). Os dados da literatura também mostraram que tanto o 

aumento de orexina causado pela privação de sono quanto um aumento causado por 

infusão intracerebroventricular de orexina fez com que os níveis de peptídeos Aβ 

fossem elevados (KANG; LIM; BATEMAN, 2009). Com base nestes dados, podemos 

concluir que APOE e os Aβ podem ser modulados tanto pela pressão homeostática 

do sono quanto pelo ritmo circadiano, o que pode explicar o acúmulo de Aβ no grupo 

PSr e o perfil oposto de oscilação de APOE e LRP1 observado nos grupos controle e 

privados de sono. 

Interessantemente, a expressão de LRP1 seguiu o mesmo perfil de APOE. O 

receptor LRP1 é o receptor mais frequente associado à limpeza de Aβ no cérebro, 

que junto aos seus ligantes, dentre eles APOE, é também encontrado em placas 

amiloides (REBECK; HARR; STRICKLAND et al., 1995). É valido relembrar que na 

literatura alguns autores reportam que a ausência de APOE pode facilitar a remoção 

de Aβ já que ambos podem competir pela ligação à LRP1 e nessa situação APOE 

poderia prejudicar a endocitose dos peptídeos (DEMATTOS; CIRRITO; 

PARSADANIAN, 2004), enquanto outros demonstram que a sua presença pode 

ajudar na captação dos Aβ para encaminhar à posterior degradação (KIM; 

CASTELLANO; JIANG, 2009); (LIU; TROTTER; ZHANG, 2010). Nossos resultados 

sugerem que APOE e LRP1, por seguirem um padrão semelhante de expressão entre 

os 4 grupos, funcionam juntamente promovendo a depuração de Aβ. Em relação aos 

níveis de LDL-R, não foi constatada diferença entre os grupos e dados semelhantes 

tem sido reportado por outros grupos (MONGRAIN; HERNANDEZ; PRADERVAND, 

2010). Estes dados em relação as alterações hormonais e da citocina IL-6, bem como 

o perfil de expressão de APOE e seus receptores em amostras de roedores estão 

sumarizados na figura 27. 

Interessantemente, quando tratamos as células endoteliais do cérebro com T4, 

notamos aumento na expressão dos receptores LRP1 e LDL-R nessas células (Figura 

27). O receptor de lipoproteína de baixa densidade relacionado à proteína-1 (LRP-1) 

é expresso nas células endoteliais e atua como principal scavenger, responsável pela 

depuração de peptídeos Aβ do cérebro para a corrente sanguínea (DEANE; WU; 

SAGARE et al., 2004); (RAMANATHAN; NELSON; SAGARE et al., 2015). Os níveis 

de expressão desse receptor estão intimamente relacionados com a homeostase de 

peptídeos Aβ. 



55 

 

 

Figura 25. Privação de sono induz alteração hormonal e modula APOE e seus 

receptores. À esquerda é possível observar os níveis de expressão dos hormônios e da 

citocina IL-6 medidas no soro dos animais e ao lado os níveis de expressão proteica de APOE 

e seus receptores no hipocampo dos animais. Diferença entre os grupos está apresentada 

por * acima da linha interligando os grupos. À direita temos os níveis de APOE e seus 

receptores em células endoteliais do cérebro e em células C6 após tratamento com IL-6 ou 

T4. As setas indicam variação dos níveis em relação a células que não receberam tratamento. 

No período de repouso, ratos privados de sono apresentam redução nos níveis de tiroxina 

(T4). Essa redução correlaciona com os níveis de APOE e LRP1. No período de atividade, 

mesmo que T4 tenha sido reduzido em relação a CTa, APOE e LRP1 não foram reduzidos, 

indicando que a combinação de fatores circadiano e homeostático podem atuar 

simultaneamente. Para mimetizar alterações que ocorrem na privação de sono, células que 

compõem a barreira hematoencefálica foram tratadas com IL-6 e T4. Em células endoteliais, 

o tratamento com T4 induziu ao aumento de LDL-R e LRP1 enquanto em células C6, este 

tratamento induziu ao aumento de APOE e resposta variada nos receptores. 

Dados na literatura demonstram que a depuração é prejudicada quando o gene 

LRP-1 é nocauteado em células endoteliais dos capilares cerebrais dos animais 

modelo para a doença de Alzheimer 5xFAD (STORCK; MEISTER; NAHRATH et al., 

2016). Além disso, baixos níveis de LRP-1 foram reportados no cérebro dos pacientes 

com a doença de Alzheimer (KANG; PIETRZIK; BAUM et al., 2000). Visto que o 

tratamento de células endoteliais do cérebro com T4 aumenta o LDL-R e LRP1, é 

possível hipotetizar que a redução de T4 que ocorre na privação de sono reduza os 

níveis de receptores em células endoteliais, dificultando assim a limpeza de peptídeos 

Aβ. De fato, mostramos que o nível de LRP1 foi diminuído no grupo PSr comparado 

ao grupo CTr, período que sabidamente ocorre maior taxa de depuração (WANG, 

HOLTZMAN, 2020). Dessa forma, com a privação de sono, a depuração de peptídeos 

Aβ poderia ser alterada, reduzindo a participação das células endoteliais da barreira 

hematoencefálica e aumentando a participação de outros tipos celulares, que 
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poderiam atuar de forma menos eficiente, e assim, promover o acúmulo de peptídeos 

Aβ dentro do SNC. 

5.2.2 Internalização de peptídeos Aβ é prejudicada pela redução de LRP1 

A ideia central do nosso estudo foi concebida em parte para responder a 

divergência de dados na literatura mostrando que a presença de APOE pode tanto 

auxiliar na endocitose de peptídeo Aβ para posterior depuração, quanto competir com 

o peptídeo pela ligação aos receptores de APOE, prejudicando assim a depuração  

(DEMATTOS; CIRRITO; PARSADANIAN, 2004); (RIDDELL; ZHOU; COMERY, 2007); 

(CRAMER; CIRRITO; WESSON, 2012); (VERGHESE; CASTELLANO; GARAI, 2013). 

Por conta disso, visamos avaliar o efeito de APOE no metabolismo de peptídeos Aβ 

de forma a definir o que de fato ocorre. Para isso, realizamos os ensaios de 

internalização, onde células C6 gliais foram incubadas com os peptídeos Aβ marcados 

com HiLyte Fluor 488 na ausência e presença de APOE, juntamente com marcação 

de lisossomos por LysoTrackerTM. 

 Para determinar a concentração de peptídeos Aβ a ser utilizado no ensaio de 

internalização, vários artigos foram consultados. Contudo, as concentrações dos 

peptídeos e o período de tratamento variavam de artigo para artigo, assim como a 

forma de marcação destes peptídeos. Por exemplo, peptídeos Aβ marcados com 

fluoresceína foram utilizados em uma faixa de 200nM a 5µM (GARAI, FRIEDEN, 

2013); (OMTRI; DAVIDSON; ARUMUGAM et al., 2012); (SAAVEDRA; MOHAMED; 

MA et al., 2007), já peptídeos marcados com tetrametilrodoamina (TMR) foram 

utilizados em concentração de 500nM (LI; KANEKIYO; SHINOHARA et al., 2012). 

Entretanto o nosso peptídeo é marcado com HilyteFluor, e um artigo utilizando o 

mesmo peptídeo usou 1µM como concentração de trabalho (WESEN; JEFFRIES; 

MATSON DZEBO et al., 2017). Por conta destes achados resolvemos testar três 

concentrações diferentes, 200nM, 500nM e 1 µM, sendo a concentração de 1µM a 

que gerou um melhor resultado na marcação e, portanto, foi selecionada para os 

testes. Quanto à concentração de LysoTracker, utilizamos a concentração mais baixa 

indicada conforme indicado no protocolo do fornecedor (50nM) para evitar artefatos e 

notamos que a marcação ficou apropriada. 

 Em nossos ensaios de internalização, uma maior intensidade dos peptídeos Aβ 

foi observada no grupo controle, enquanto nos grupos que receberam APOE, um 

menor sinal de peptídeos Aβ foi observado, além de um maior grau de co-localização 
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destes peptídeos com os lisossomos (Figura 23). No geral, os fluoróforos conjugados 

com biomoléculas podem sofrer variação na sua intensidade podendo até ser 

extinguido frente a alguns fatores. Porém, em estudo realizado com polímeros 

artificialmente sintetizados marcados com diferentes fluoróforos, incluindo HiLyte 

Fluor 488, foi demonstrado que este fluoróforo é capaz de reter um sinal fluorescente 

forte e inalterado independente do pH (HNEDZKO; MCGEE, ROZNERS, 2016), 

descartando a possibilidade do ambiente ácido dos lisossomos estar reduzindo o sinal 

da fluorescência nos grupos que foram co-tratados com APOE e que apresentaram 

maior co-localização. Outra interpretação da menor intensidade dos peptídeos nas 

células tratadas com APOE seria o possível aumento de degradação dos peptídeos 

após serem internalizados. Em células de microglia, tanto em células primárias quanto 

imortalizadas, uma taxa de degradação maior que 50% foi observada após 3 horas de 

tratamento com peptídeos Aβ marcados com fluoróforo (MANDREKAR; JIANG; LEE 

et al., 2009). Ainda, estes mesmos autores demonstram que peptídeos solúveis 

internalizados são rapidamente endereçados para lisossomos através de vesículas 

endocíticas tardias positivas para Lamp1/2 para degradação de placa amiloides 

(BOLMONT; HAISS; EICKE et al., 2008); (MANDREKAR; JIANG; LEE, 2009). No 

entanto, Mandrekar e colaboradores demonstraram pela técnica de separação de 

células ativadas por fluorescência (FACS) que o peptídeo Aβ conjugado ao fluoróforo 

Alexa 488 mantém sua fluorescência mesmo após a degradação da parte peptídica 

(MANDREKAR; JIANG; LEE, 2009). Portanto, também é possível que o menor sinal 

de peptídeos encontrado nos grupos que receberam APOE tenha sido o resultado de 

menor entrada destes peptídeos nas células. Essa interpretação foi reforçada pelo 

resultado que mostra que adição de APOE com o Aβ reduz LRP1 comparado às 

células tratadas somente com Aβ, sugerindo assim que a presença de APOE pode ter 

reduzido os níveis de receptor e promovido menor internalização dos Aβ. 
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Figura 26. Presença de APOE reduz a expressão de LRP1 e captação de peptídeos Aβ 

em células gliais. Células gliais C6 tratadas apenas com peptídeo Aβ demonstraram 

aumento na expressão de LRP1 e maior sinal do peptídeo Aβ quando comparadas às células 

que além dos peptídeos Aβ também receberam APOE, indicando que a presença de APOE 

controla a expressão de LRP1 por feedback negativo e reduz a captação de peptídeos Aβ. 

Entretanto, células tratadas com APOE tendem a direcionar os peptídeos para lisossomos 

com maior eficácia.  
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6. CONCLUSÃO 

 Identificamos que o uso de anestésico Ketamina combinado à Xilazina 

promoveu aumento de corticosterona em animais controle similar àqueles 

encontrados em animais privados de sono. Além disso, a inferência do anestésico 

também refletiu na diminuição da razão de p44/42 e SRC em sua forma fosforilada 

pela quantidade total, promovendo assim alteração na atividade destas proteínas. De 

forma a atentar a comunidade a respeito do uso de anestésico e sua potencial 

influência em moléculas que possam ser alvo do estudo a ser realizado, publicamos 

estes resultados em forma de short communication intitulado “Anesthesia can alter the 

levels of corticosterone and the phosphorylation of signaling molecules” em 2021 na 

revista BMC Research Notes. 

 Além disso, encontramos uma redução de APOE e de LRP1 no período de 

repouso, e, no mesmo grupo, observamos o acúmulo de peptídeos β-amiloides. 

Devido ao uso de anestésicos, corticosterona foi aumentada em todos os grupos. Já 

os níveis de T3 variaram entre os dois grupos controle coletados em momentos 

diferentes. Esta regulação foi atenuada pela privação de sono. Quanto a T4, a 

privação de sono reduz os níveis tanto no período de atividade quanto no repouso. Já 

para IL-6, não notamos diferença entre os grupos em estudo. Usando as culturas de 

células endoteliais cerebrais e de células gliais C6, confirmamos que T4 e IL-6 podem 

de fato modular a expressão de APOE e seus receptores conforme mostrado ao longo 

da tese. 

 No modelo celular, quando APOE exógeno é adicionado, a internalização de 

Aβ por células gliais é prejudicada devido à redução dos níveis de receptores LRP1. 

Com isso, podemos concluir que o acúmulo de Aβ está intimamente relacionado à 

disponibilidade de LRP1, uma vez que observamos redução deste receptor tanto em 

modelo animal quanto no modelo celular, independente de redução da expressão de 

APOE ou da adição de alta concentração de APOE exógena. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1 - Artigo científico publicado na Journal of Neurochemistry 
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Anexo 2 - Aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais 
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Anexo 3 - Relatório Final da Comissão de Ética no Uso de Animais 
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Anexo 4. Dados adicionais de estatística referente aos resultados 

apresentados no capítulo I. 

Análise de peso dos animais – Figura 6 

GRUPOS EM COMPARAÇÃO DIFERENÇA MÉDIA E INTERVALO DE 

CONFIANÇA (IC95%) 

Variação de peso dos animais 

CTa e PSa -29.5 (IC95% -34.2, -26.2) 

CTr e PSr -32.0 (IC95% -36.9, -27.1) 

 

Corticosterona (Soro) – Figura 7 

GRUPOS EM COMPARAÇÃO DIFERENÇA MÉDIA E INTERVALO DE 

CONFIANÇA (IC95%) 

CTa e CTr -2.04 (IC95% -7.79, 4.15) 

PSa e PSr -3.01 (IC95% -15.7, 12.0) 

PSr e CTr -4.78 (IC95% -18.8, 4.79) 

PSa e CTa -5.75 (IC95% -16.4, 2.41) 

 

Corticosterona (Anestesia) – Figura 8 

GRUPOS EM COMPARAÇÃO DIFERENÇA MÉDIA E INTERVALO DE 

CONFIANÇA (IC95%) 

PS Salina e CT Salina 23.9 (IC95% 20.7, 27.4) 

CT Anestesia e CT Salina 33.0 (IC95% 29.2, 36.2) 
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APOE e LDL-R (Anestesia) – Figura 9 

GRUPOS EM 

COMPARAÇÃO 

DIFERENÇA MÉDIA E INTERVALO DE 

CONFIANÇA (IC95%) 

 APOE LDL-R 

CT sem anestesia e  

CT anestesia 
0.255 (IC95% -0.132, 0.503) 0.0708 (IC95% -0.416, 0.41) 

CT sem anestesia e  

PS anestesia 
0.442 (IC95% 0.149, 0.882) -0.381 (IC95% -0.831, -0.054) 

 

P44/42 MAPK (Anestesia) – Figura 10 

GRUPOS EM COMPARAÇÃO DIFERENÇA MÉDIA E INTERVALO DE 

CONFIANÇA (IC95%) 

PS Salina e CT Salina 0.139 (IC95% -0.105, 0.403) 

CT Anestesia e CT Salina -0.775 (IC95% -1.04, -0.33) 

 

SRC (Anestesia) – Figura 11 

GRUPOS EM COMPARAÇÃO DIFERENÇA MÉDIA E INTERVALO DE 

CONFIANÇA (IC95%) 

PS Salina e CT Salina 0.231 (IC95% -0.078, 0.514) 

CT Anestesia e CT Salina -0.449 (IC95% -0.56, -0.283) 

 

CAMKII (Anestesia) – Figura 12 

GRUPOS EM COMPARAÇÃO DIFERENÇA MÉDIA E INTERVALO DE 

CONFIANÇA (IC95%) 

PS Salina e CT Salina -0.0696 (IC95% -0.188, 0.0658) 

CT Anestesia e CT Salina 0.117 (IC95% -0.137, 0.316) 
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Anexo 5 - Artigo científico publicado na BMC Research Notes 
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Anexo 6. Dados adicionais de estatística referente aos resultados 

apresentados no capítulo II. 

DOSAGEM DE IL-6, T3 E T4 (Soro) – Figura 14 

GRUPOS EM 

COMPARAÇÃO 
DIFERENÇA MÉDIA E INTERVALO DE CONFIANÇA (IC95%) 

 Interleucina-6 

(IL-6) 

Triiodotironina 

(T3) 

Tiroxina (T4) 

CTa e CTr 3.99 (IC95% -1.69, 10.1) -13.1 (IC95% -19.0, -7.37) -0.34 (IC95% 0.825, 0.0833) 

PSa e PSr 3.83 (IC95% -2.02, 9.66) -5.69 (IC95% -11.6, 0.675) 0.05 (IC95% -0.323, 0.469) 

PSr e CTr 1.65 (IC95% -4.33, 7.56) 2.26 (IC95% -4.17, 8.42) -1.23 (IC95% -1.6, -0.912) 

PSa e CTa 1.5 (IC95% -4.11, 7.31) 9.7 (IC95% 4.07, 15.6) -0.842 (IC95% -1.3, -0.333) 

 

Aβ (Hipocampo e CSF) – Figura 15 

GRUPOS EM 

COMPARAÇÃO 

DIFERENÇA MÉDIA E INTERVALO DE CONFIANÇA 

(IC95%) 

 Aβ (Hipocampo) Aβ (CSF) 

CTa e CTr 16.0 (IC95% -9.38, 50.1) -4.92 (IC95% -96.7, 1.6e+02) 

PSa e PSr -15.7 (IC95% -41.2, 7.03) 95.8 (IC95% -50.2, 2.03e+02) 

PSr e CTr 26.0 (IC95% 0.584, 50.6) -8.38 (IC95% -61.4, 63.7) 

PSa e CTa -5.67 (IC95% -38.5, 18.2) 92.4 (IC95% -98.4, 2.22e+02) 

 

APOE (Hipocampo) – Figura 16 

GRUPOS EM COMPARAÇÃO DIFERENÇA MÉDIA E INTERVALO DE 

CONFIANÇA (IC95%) 

CTa e CTr -0.474 (IC95% -0.81, -0.184) 

PSa e PSr 0.312 (IC95% 0.04, 0.686) 

PSr e CTr -0.434 (IC95% -0.786, -0.13) 

PSa e CTa 0.352 (IC95% 0.114, 0.727) 
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LDL-R (Hipocampo) – Figura 17 

GRUPOS EM COMPARAÇÃO DIFERENÇA MÉDIA E INTERVALO DE 

CONFIANÇA (IC95%) 

CTa e CTr 0.0331 (IC95% -0.297, 0.307) 

PSa e PSr 0.755 (IC95% 0.196, 2.29) 

PSr e CTr -0.111 (IC95% -0.43, 0.092) 

PSa e CTa 0.61 (IC95% 0.0261, 2.03) 

 

LRP1 (Hipocampo) – Figura 18 

GRUPOS EM COMPARAÇÃO DIFERENÇA MÉDIA E INTERVALO DE 

CONFIANÇA (IC95%) 

CTa e CTr -0.437 (IC95% -0.671, -0.23) 

PSa e PSr 0.185 (IC95% -0.0246, 0.443) 

PSr e CTr -0.315 (IC95% -0.575, -0.091) 

PSa e CTa 0.307 (IC95% 0.131, 0.558) 

 

LDL-R e LRP1 (Céls. Endoteliais) – Figura 20 

GRUPOS EM 

COMPARAÇÃO 

DIFERENÇA MÉDIA E INTERVALO DE CONFIANÇA 

(IC95%) 

 LDL-R LRP1 

CTL e IL-6 0.003 ng/ml 0.153 (IC95% -0.01, 0.373) 0.203 (IC95% 0.015, 0.525) 

CTL e IL-6 0.5 ng/ml 0.23 (IC95% -0.0733, 0.613) 0.105 (IC95% -0.0125, 0.195) 

CTL e T4 0.05 ng/ml 0.657 (IC95% 0.23, 0.887) 0.185 (IC95% 0.0775, 0.268) 

CTL e T4 300 ng/ml 0.46 (IC95% 0.397, 0.523) -0.045 (IC95% -0.275, 0.125) 
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APOE, LDL-R e LRP1 (Céls. C6) – Figura 21 

GRUPOS EM 

COMPARAÇÃO 
DIFERENÇA MÉDIA E INTERVALO DE CONFIANÇA (IC95%) 

 APOE LDL-R LRP1 

CTL e IL-6 

0.003 ng/ml 

-0.16 (IC95% -0.35, 

0.07) 

0.233 (IC95% -0.107, 

0.47) 
0.15 (IC95% 0.04, 0.3) 

CTL e IL-6 0.5 

ng/ml 

0.327 (IC95% 0.177, 

0.487) 

0.177 (IC95% -0.0567, 

0.313) 

0.163 (IC95% -0.0533, 

0.287) 

CTL e T4 0.05 

ng/ml 

0.187 (IC95% -0.07, 

0.45) 

0.15 (IC95% -2.22e-16, 

0.257) 

0.12 (IC95% 0.0167, 

0.203) 

CTL e T4  

300 ng/ml 

0.197 (IC95% 0.11, 

0.257) 

-0.297 (IC95% -0.51, -

0.153) 

-0.183 (IC95% -0.267, -

0.107) 

 

LDL-R e LRP1 (Céls. C6) – Figura 24 

GRUPOS EM 

COMPARAÇÃO 

DIFERENÇA MÉDIA E INTERVALO DE CONFIANÇA 

(IC95%) 

 LDL-R LRP1 

CTL e Aβ 0.313 (IC95% 0.0933, 0.597) 0.18 (IC95% 0.06, 0.277) 

CTL e APOE 100nM 0.0667 (IC95% -0.127, 0.18) -0.0133 (IC95% -0.257, 0.113) 

CTL e APOE 200nM 0.23 (IC95% -0.223, 0.503) -0.163 (IC95% -0.31, -0.0567) 
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Anexo 7 – RNAm de APOE em células C6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise de mRNA de APOE em células C6 tratadas com corticosterona, IL-6 e T4. Ensaio 

de qRT-PCR utilizando primers de reconhecimento à sequência de pares de base de APOE 

foi realizado a partir de RNA total extraído de células C6 tratadas com diferentes 

concentrações de corticosterona (100ng/mL ou 400ng/mL), IL-6 (0.5ng/mL ou 1ng/ML) ou T4 

(100ng/mL ou 300ng/mL). Não foi encontrada diferença na expressão de mRNA de APOE 

após tratamento com corticosterona (A), ao contrário do tratamento de IL-6 que causou 

redução na concentração de 0.5ng/mL (B) e T4 na concentração de 300ng/mL. Gráfico de 

barras representa a mediana do grupo. Cada ponto representa uma amostra biológica. 
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Anexo 8 – Co-orientação de aluna de Mestrado 

 

 


