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Resumo 

 
Introdução: A hipóxia-isquemia neonatal é um dos fatores mais significativos que 

pode levar recém-nascidos à morte. Também está associada a doenças na vida 

adulta, como a esquizofrenia. Objetivos: O objetivo deste trabalho foi o de 

investigar efeitos em longo prazo da hipóxia neonatal na evolução ponderal, no 

comportamento, em parâmetros da defesa antioxidante e do metabolismo da 

homocisteína em camundongos machos adultos. Métodos: Camundongos Suíços 

de sete dias foram submetidos a: hipóxia (H), separação materna (SM) ou não 

foram manipulados (NM). Quando eles completaram 3 meses de idade, a 

avaliação comportamental foi realizada (por meio de caixas de atividade, esquiva 

discriminative e registro de sono. Catalase, superóxido dismutase (SOD), 

glutationa peroxidase (GPx), glutationa total, vitamina B6, homocisteína and 

cysteína foram medidas no sangue, assim como a atividade de catalase 

hipocampal e estriatal  e a expressão de catalase e de GPx hipocampais. Os 

dados foram analisados por ANOVA de uma via ou de medidas repetidas, 

seguidos pelos testes de Duncan ou Bonferroni. Resultados: Os camundongos 

expostos à hypoxia neonatal apresentaram na vida adulta diminuição da atividade 

locomotora durante os 5 primeiros minutos de avaliação e um decréscimo na 

duração dos episódios de sono dessincronizado na fase escura, quando 

comparados ao grupo NM.  Além disso, foi observado um aumento do tempo gasto 

nos braços abertos nos grupos SM e H, quando comparados ao grupo NM. Em 

relação aos parâmetros bioquímicos, somente a GPx eritrocitária estava 

significativamente reduzida no grupo H e a glutationa total diminuída no grupo SM, 

ambas quando comparadas ao grupo NM. Não encontraram-se diferenças na 

expressão de GPx e catalase hipocampais.  Os grupos MS e H apresentaram um 



 xxvi

aumento no ganho de peso quando comparados ao NM. Conclusão: A hypoxia 

produziu alterações duradouras no sono dessicronizado, na evolução ponderal, no 

comportamento neótico e na atividade de glutationa peroxidase eritrocitária, 

enquanto que a separação materna induziu um aumento do comportamento 

ansioso, uma redução da glutationa total e um aumento do ganho de peso em 

camundongos. 
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“A verdade do intelecto humano tem 

sua regra e medida na essência da coisa. 

Uma opinião é verdadeira ou falsa 

de acordo com que a coisa é ou não é.” 

São Tomás de Aquino 
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1. Introdução 

 
1.1 Hipóxia 

Durante a evolução, os organismos vivos tiveram que se adaptar a 

mudanças nas concentrações atmosféricas de nitrogênio, oxigênio e de dióxido 

de carbono. Com o passar do tempo, as quantidades de oxigênio e de nitrogênio 

aumentaram e a de dióxido de carbono diminuiu, e essa mudança foi 

acompanhada de um crescimento da complexidade dos seres vivos. 

Até hoje, diminuições na saturação de oxigênio podem ser observadas em 

condições fisiológicas - como em grandes altitudes, exercício físico e 

envelhecimento - e em condições não-fisiológicas - como em tumores, disfunções 

cardiovasculares e respiratórias, problemas de placenta e de parto (Brahimi-Horn 

e Pouyssegur, 2007). 

O achado que deu início aos estudos sobre hipóxia foi o de Paul Bert, que 

relatou em 1878 que a falta de O2 leva a uma saturação incompleta do sangue e, 

conseqüentemente, há sintomas como hiperventilação durante o exercício, 

náuseas, dores de cabeça e depressão (Kellogg, 1978; Marotte, 2006). Assim, 

iniciaram-se uma série de estudos sobre a hipóxia, sendo que um trabalho 

importante foi realizado por Joseph Barcroft na década de 1920. Ele observou as 

respostas agudas e crônicas no organismo de expedidores nos Andes em 

diversas altitudes. Entre os fatores analisados, estavam os respiratórios 

(ventilação, saturação arterial de CO2 e O2) e alguns parâmetros sangüíneos, 

sendo que o de maior relevância foi a concentração de células reticulares, que 

são precursoras de células sangüíneas. O pico da concentração dessas células 

deu-se na primeira semana a aproximadamente 4300 metros de altitude, sendo 



3 3

que em seguida, elas começaram a diminuir até alcançar novamente a 

concentração basal. Contudo, com o retorno dos integrantes da expedição ao 

nível do mar as concentrações de células reticulares ficaram abaixo do nível basal 

(Barcroft, 1923). Assim, Barcroft constatou que havia mudanças na concentração 

de moléculas no sangue em diferentes altitudes e a elas atribuiu uma “função 

respiratória do sangue. Mais tarde, esses dados esclareceram que a molécula 

responsável pelo transporte de oxigênio era a hemoglobina. 

A hipóxia foi definida como disponibilidade de O2 insuficiente para suprir a 

produção aeróbica de ATP (Connett et al., 1990). A defesa contra a falta de 

oxigênio em animais que a toleram implica em uma modificação no turnover de 

energia e/ou uma melhora da eficiência energética nos processos metabólicos 

(Hochachka, 1997). 

 

1.2 Modelos experimentais 

Para melhor estudo das conseqüências de submeter-se a condições que 

levam à diminuição do suprimento de O2, fez-se necessária a criação de modelos 

experimentais. Muitas espécies de mamíferos já foram utilizadas como modelo de 

hipóxia-isquemia. Importantes estudos com neonatos já utilizaram primatas 

(Brann e Myers, 1975; Myers, 1975), ovinos (Bagenholm et al., 1998; De Haan et 

al., 1997; Gunn et al., 1992) e suínos (McPhee e Maxwell, 1987; Zwiener et al., 

1986), porém os animais até agora mais utilizados como modelos de hipóxia são 

os roedores. 

No início da década de 80, Rice e colaboradores elaboraram um modelo de 

hipóxia-isquemia neonatal em ratos no qual se fazia uma combinação da 
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obstrução unilateral da artéria carótida comum com uma exposição a 8% de 

oxigênio (Rice et al., 1981). Este modelo vem sendo ainda muito utilizado e, por 

isso, comentado na literatura científica. 

Há outros paradigmas que foram introduzidos posteriormente e também 

são bastante utilizados em roedores neonatos, como o controle da saturação de 

oxigênio por meio de câmaras (Eden e Hanson, 1987; Mortola et al., 1986) e 

também a realização de anóxia por meio da retirada e imersão do útero (pouco 

antes do nascimento) em solução salina (Bjelke et al., 1991; El-Khodor e Boksa, 

1997). 

 

1.3 Hipóxia Neonatal 

Muito do que se sabe hoje sobre a condição neurológica de neonatos 

provém de investigações neuroradiológicas de bebês nascidos a termo e pré-

termo que passaram por algum grau de asfixia (Banker e Larroche, 1962; Towbin, 

1970). Destes dados, é possível concluir que o padrão de danos observado em 

neonatos depende do tempo de gestação e da duração e gravidade do insulto 

hipóxico. 

O dano cerebral neonatal é um dos maiores causadores de morbidade e 

mortalidade perinatais, sendo que a interrupção da perfusão e oxigenação do 

cérebro é a principal causa deste dano (Nyakas et al., 1996). Aproximadamente 

de 2,9 a 9,0 bebês a cada mil nascidos sofrem algum grau de insulto isquêmico-

anóxico ou anóxia prolongada (Tuor et al., 1996) e estima-se que a hipóxia seja a 

causa de 8% de todas as mortes até os 5 anos de idade (Bryce et al., 2005). 

Seqüelas importantes da hipóxia-isquemia neonatal a termo já foram relatadas em 
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cerca de 50 a 75% das crianças que passaram por tal condição (Dilenge et al., 

2001). 

Insultos isquêmicos-anóxicos geralmente são decorrentes de 

comprometimentos clínicos determinados como disfunção placentária, trabalho de 

parto prolongado, nascimento prematuro e ressuscitação cardiorespiratória 

(Nyakas et al., 1996; Tuor et al., 1996). A hipóxia aguda é um problema comum e 

muito sério nos neonatos (Jensen et al., 1992; Mikati et al., 2003), sendo que ela 

geralmente ocorre durante complicações ao nascimento ou distúrbios transientes 

à circulação, e é particularmente desfavorável quando combinada à hipóxia fetal 

crônica (Brunel et al., 2004). 

Muitas das conseqüências a longo-prazo da hipóxia aguda no cérebro em 

desenvolvimento vêm sendo descritas. Seqüelas neurológicas seguem desde 

uma sucessão de comprometimentos motores e cognitivos permanentes e graves 

- assim como aqueles observados na encefalopatia crônica - até a morte (Roland 

et al., 1998; Tuor et al., 1996). Já foi proposto que a hipóxia neonatal pudesse 

causar doenças graves na vida adulta, como a epilepsia (Bergamasco et al., 

1984) e a esquizofrenia (Dalman et al., 1999; Zornberg et al., 2000). 

Por isso, modelos de hipóxia neonatal vêm sendo bastante desenvolvidos e 

explorados como possíveis causadores de distúrbios psiquiátricos na vida adulta. 

Já é amplamente reconhecido que há uma associação entre complicações 

obstétricas envolvendo hipóxia e desenvolvimento de esquizofrenia na vida adulta 

(Cannon et al., 2002; McNeil et al., 2000).  

Assim, os insultos hipóxico-isquêmicos são preocupantes e responsáveis 

por graves conseqüências no neonato porque este responde diferentemente a tal 
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exposição quando comparado ao organismo do adulto. Curiosamente, o cérebro 

de mamíferos recém-nascidos é considerado mais resistente à hipóxia e à anóxia 

do que o sistema nervoso central de um adulto (Haddad e Donnelly, 1990). 

Entretanto, a resistência do cérebro imaturo contra a hipóxia tem sua limitação e 

deve ser considerada como um fenômeno relativo (Nyakas et al., 1996). 

O funcionamento normal do cérebro é inevitavelmente dependente de 

suprimento adequado de oxigênio e de glicose. A redução aguda da distribuição 

cerebral de oxigênio leva a uma interrupção do metabolismo energético neuronal 

durante alguns minutos (Berger et al., 1991). A bomba de Na+/K+ deixa, então, de 

funcionar e as células depletadas de energia capturam íons de Na+, Ca2+ e Cl-. A 

assim chamada sobrecarga de cálcio ativa lipases, proteases e endonucleases, 

as quais destroem o citoesqueleto (Siesjo et al., 1995). 

A interrupção aguda do metabolismo energético também prejudica a 

síntese protéica. Como já demonstrado em animais experimentais, ela está 

reduzida tanto na fase logo após quanto durante a isquemia em regiões 

vulneráveis e não-vulneráveis do cérebro (Kleihues et al., 1975). Ao fim do 

período isquêmico, a síntese protéica nas áreas não-vulneráveis retorna aos 

níveis pré-isquêmicos, enquanto que nas regiões vulneráveis ela permanece 

inibida (Bodsch et al., 1985). Entretanto, a síntese protéica é retomada muito mais 

rapidamente em cérebros de fetos após insultos isquêmicos do que em cérebros 

de adultos (Berger et al., 1996). 

O principal mecanismo descrito para a inibição da síntese protéica é a 

desagregação de polirribossomos após a isquemia, envolvendo a dissociação dos 

monorribossomos em suas subunidades (Kleihues et al., 1975). 
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De qualquer forma, o metabolismo energético é restabelecido muito 

rapidamente nos tecidos cerebrais com condições de se recuperar após a 

isquemia (Berger et al., 1996). Algumas horas depois, todavia, o status energético 

é novamente diminuído no tecido afetado. Simultaneamente, um edema celular 

secundário se desenvolve, seguido de uma atividade epileptogênica, que pode 

ser monitorada por eletroencefalograma. Esses eventos provavelmente são 

causados, ou ao menos modulados, por reações inflamatórias, aminoácidos 

excitatórios, óxido nítrico e, principalmente, por espécies reativas de oxigênio. 

 

1.4 Espécies reativas de oxigênio e estresse oxidativo 

Em 1954, Gerschman e colaboradores (Gerschman et al., 1954) 

demostraram, pela primeira vez, a hipótese de que a toxicidade do oxigênio e a 

injúria resultante da radiação tinham pelo menos uma base de ação comum, 

possivelmente a formação de radicais livres oxidantes. 

As espécies reativas do oxigênio (ERO) são moléculas instáveis e 

quimicamente reativas que podem ser geradas endogenamente durante várias 

atividades metabólicas celulares. Isso ocorre devido à necessidade constante de 

oxigênio em muitos mecanismos biológicos nas células aeróbicas. Contudo, 

muitos fatores ambientais como agentes infecciosos, poluição, luz ultravioleta e 

radiação podem interferir no balanço entre estas espécies. Uma superprodução 

de ERO pode resultar em danos celulares como oxidação protéica, formação de 

adutos de DNA e inativação enzimática, os quais são capazes de causar morte 

celular. Entretanto, um nível moderado de ERO intracelular é considerado 
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importante para que o balanço redox apropriado seja mantido e para estimular a 

proliferação celular e a defesa imunológica (McCord, 1995; Preeta e Nair, 1999). 

Os níveis ideais de ERO são sustentados por um sistema de defesa 

antioxidante altamente regulado, o qual previne o dano oxidativo (Figura 1). Tal 

sistema inclui as defesas enzimática e não enzimática. A primeira é composta 

pelas enzimas superóxido dismutase (SOD) - que catalisa a conversão do ânion 

superóxido em peróxido de hidrogênio -, catalase (CAT) e glutationa peroxidase 

(GPx); as quais catalisam a degradação de peróxidos. Já a defesa não enzimática 

inclui uma série de substâncias, como o peptídeo glutationa e um grande grupo 

de vitaminas (Halliwell e Gutteridge, 2007). 

 

Figura 1. Demonstração do processo de neutralização das ERO pelo sistema de 

defesa antioxidante (modificado de Griendling e FitzGerald, 2003). 

 

A enzima SOD exerce uma função fundamental na defesa do organismo 

contra as ERO, por atuar na remoção do radical superóxido. Existem diferentes 

tipos de SOD, dependendo do metal que atua como cofator em seu sítio catalítico, 

mas todas elas agem essencialmente de acordo com a mesma reação (Figura 1) 
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descrita por McCord e Fridovich (1969), que foram os primeiros a descrever o 

papel da SOD. 

A CAT, por sua vez, é encontrada na maioria das células aeróbicas, sendo 

que em animais está presente principalmente no fígado, nos rins e nos eritrócitos 

(Halliwell e Gutteridge, 2007). Intracelularmente, a maior parte dos estoques de 

CAT ficam dispostos nos perixossomos. Em 1818, Thénard já havia constatado 

que o peróxido de hidrogênio era decomposto em animais, com a liberação de 

oxigênio. Após 83 anos, Loew atribuiu esse efeito a uma enzima específica, à 

qual denominou catalase. 

A enzima GPx foi descrita pela primeira vez por Mills em 1957 em tecidos 

de mamíferos. Sua função biológica é reduzir hidroperóxidos lipídicos em seus 

correspondentes álcoois e reduzir peróxido de hidrogênio livre em água. Nestas 

reações a GPx utiliza a glutationa, que é um tripeptídeo encontrado na maioria 

dos animais, como doadora de hidrogênio formando glutationa oxidada (Figura 1). 

O equilíbrio da atividade destas três enzimas é de grande importância para 

a remoção dos intermediários tóxicos de oxigênio nos espaços intracelulares. 

Assim sendo, um desarranjo em seu funcionamento pode ocasionar um aumento 

do dano em importantes estruturas celulares. 

 

1.4.1 Estresse oxidativo e hipóxia neonatal 

Já foi descrito que geralmente durante um período de hipóxia, a formação 

de ERO é menor (de Groot e Littauer, 1989). Porém, após isquemia ou hipóxia, 

durante o período de reoxigenação, a geração de espécies altamente oxidantes 
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nos sistemas biológicos aumenta e provoca sérios danos com a possível perda de 

algumas funções celulares (Chan, 2001). 

A significância das espécies reativas de oxigênio para o desenvolvimento 

da perda de células neuronais foi demonstrada por meio de estudos do efeito 

neuroprotetor de inibidores da xantina oxidase (Palmer et al., 1993). Já foi 

realizado também um experimento em que após 21 dias de hipóxia hipobárica 

observou-se um aumento da peroxidação lipídica, sem alteração da defesa 

antioxidante (Nakanishi et al., 1995). 

Mais recentemente, Rauchova e colaboradores (Rauchova et al., 2005) 

observaram a atividade de catalase nos eritrócitos de ratos após a exposição à 

hipóxia hipobárica. Eles estudaram ratos de ambos os sexos e de várias idades 

(7, 15, 21, 35, 60 e 90 dias de idade). Foi verificado um aumento da atividade de 

catalase em quase todos os grupos. A única idade em que isso não foi observado 

em nenhum dos sexos foi a de 7 dias. 

Já foi relatado também que a hipóxia é capaz de induzir uma produção 

aumentada de peróxido de hidrogênio em córtex cerebral e hipocampo de 

camundongos neonatos, mas não de camundongos adultos (Lafemina et al., 

2006). Atribuiu-se este efeito à imaturidade dos neurônios nesta fase, que por isso 

seriam mais vulneráveis à toxicidade do peróxido. 

Além disso, Zhu e colaboradores (Zhu et al., 2007) propuseram que o fator 

indutor de apoptose (AIF) contribuiria significativamente para a perda neuronal 

induzida pela hipóxia cerebral em neonatos. Esses autores usaram camundongos 

com uma mutação hipomórfica para o gene do AIF, a qual causa diminuição nas 

produções de AIF, de complexo I da cadeia respiratória e de catalase (CAT) 
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quando comparados aos animais selvagens. Quando esses grupos de animais 

foram expostos à hipóxia, observou-se que o estresse oxidativo por nitrosilação e 

peroxidação lipídica foi mais proeminente no grupo mutado. Entretanto, com a 

administração prévia do antioxidante edaravona, os animais mutados 

apresentaram uma redução do dano avaliado pela nitrosilação e por peroxidação 

lipídica, o que não foi observado nos camundongos selvagens.  

O antioxidante edavarona já havia sido estudado previamente em ratos 

Wistar expostos a dano cerebral hipóxico-isquêmico neonatal e, apesar de se 

tratar de uma linhagem selvagem, tal substância inibiu a peroxidação lipídica e a 

produção de óxido nítrico cerebrais nesses animais (Noor et al., 2005). Outro 

antioxidante estudado em ratos neonatos expostos à hipóxia foi a melatonina 

(Eskiocak et al., 2007). Apesar da hipóxia não gerar um aumento significativo de 

produtos de oxidação protéica avançada (advanced oxidation protein products – 

AOPP) e de proteína tiol (P-SH), os níveis de AOPP diminuíram com a 

administração de melatonina, ao contrário dos níveis de proteína tiol, os quais 

permaneceram os mesmos. 

Esses dados poderiam indicar que a defesa antioxidante de animais muito 

jovens é ainda frágil e apresentaria uma maior dificuldade frente a insultos como a 

hipóxia. 

Sabe-se também que a defesa antioxidante pode ser modificada por 

distúrbios psiquiátricos. Já é bem difundido que parâmetros de estresse oxidativo 

ficam alterados na esquizofrenia (Buckman et al., 1987; Yao et al., 2001; Young et 

al., 2007; Zhang et al., 2006), que – como já foi descrito anteriormente - é uma 

doença para cujo desenvolvimento a hipóxia neonatal colabora. 
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1.5 Homocisteína 

Outro parâmetro bioquímico que parece estar modificado na esquizofrenia 

é a homocisteína. A homocisteína é um aminoácido sulfurado, que é o último 

intermediário na via de biossíntese da metionina, na qual as vitaminas B6, B12 e 

o folato agem como cofatores (Figura 2). Nessa via, a metionina é convertida em 

um derivado ligado ao radical adenila, a S-adenosilmetionina, a qual doa um 

grupo metila para um aceptor apropriado. A hidrólise da assim formada S-

adenosil-homocisteína forma a homocisteína, que pode então sofrer 

transulfuração por meio da reação da homocisteína com a serina. Como produto 

desta tem-se a cistationina que é então hidrolisada para formar cisteína.  

Figura 2. Metabolismo da homocisteína (modificado de Ueland et al., 2001). 

Abreviações: homocisteína (Hcy), S-adenosil-homocisteína (AdoHcy), S-

adenosilmetionina (AdoMet), metionina (Met),metionina sintase (MS), cobalamina 

(B12), 5-metiltetraidrofolato (CH3THF), flavina adenina dinucleotídeo (FAD), 5,10-

Hcy 
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metilenotetraidrofolato redutase (MTHFR), adenosina (Ado), betaína-homocisteína 

S-metiltransferase (BHMT), cistationina β–sintase (CBS), 5,10-

metilenotetraidrofolato (CH2THF), DNA metilado (CH3DNA), formiltetraidrofolato 

(CHOTHF), meteniltetraidrofolato (CHTHF), cistationina liase (CL), cisteína (Cys), 

cistationina (Cysta), diidrofolato (DHF), diidrofolato redutase (DHFR), 

deoxitimidina 5’-monofosfato (dTMP), deoxiuridina 5’-monofosfato (dUMP), 

metionina adenosiltransferase (MAT), metiltransferase (MT), S-adenosil-

homocisteína hidrolase (SAHH), serina-hidroximetiltransferase (SHMT), 

tetraidrofolato (THF), timidilato sintase (TS). 

 

Diversos fatores genéticos, farmacológicos, patológicos e fisiológicos 

podem afetar as concentrações de homocisteína (Jakubowski, 2006; Selhub, 

1999). Alguns estudos vêm mostrando que um polimorfismo no gene da 

metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR) está associado com a esquizofrenia 

(Arinami et al., 1997; Joober et al., 2000). Essa enzima catalisa a conversão de 

metilenotetraidrofolato em metiltetraidrofolato e esse processo gera um grupo 

metila que é doado à homocisteína em sua conversão à metionina. Assim, uma 

deficiência de MTHFR está associada a elevações das concentrações 

plasmáticas de homocisteína. 

Entretanto, o aumento plasmático das concentrações de homocisteína em 

pacientes com esquizofrenia ainda é um pouco controverso. Embora haja 

trabalhos indicando para concentrações plasmáticas elevadas do aminoácido 

nesses indivíduos (Applebaum et al., 2004; Regland et al., 1995); alguns estudos 

não encontraram essa relação (Virgos et al., 1999). 
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1.5.1 Homocisteína e hipóxia neonatal 

Como há indícios de que a hipóxia aguda pode contribuir para o surgimento 

de distúrbios psiquiátricos como a esquizofrenia, seria interessante verificar o 

efeito desse insulto na concentração de homocisteína. Recentemente, Blaise e 

colaboradores (Blaise et al., 2005) estudaram o efeito de dietas deficientes em 

vitaminas associado à hipóxia e concluíram que esta intensificou a queda da 

razão S-adenosilmetionina (SAM) / S-adenosil-homocisteína (SAH), a qual é 

conhecida como um índice da metilação global celular (Burke et al., 1992). Isso 

porque elas são o substrato e o produto de reações essenciais das 

metiltransferases nas células. Dessa forma, a intensificação da queda dessa 

razão pela hipóxia pode ter alterado a metilação de DNA e, conseqüentemente, a 

expressão gênica. 

 

1.6 Comportamento e hipóxia neonatal 

A hipóxia neonatal pode também provocar diversas conseqüências a longo-

prazo. Já foi constatado que animais nascidos por cesareana e posteriormente 

expostos à anóxia apresentam um aumento de receptores de dopamina no 

sistema nervoso central (El-Khodor e Boksa, 2001). 

Além disso, Decker e colaboradores (Decker et al., 2003) verificaram que 

ratos neonatos expostos à hipóxia intermitente tiveram mudanças no padrão do 

sono, apresentaram aumento de locomoção, demonstraram uma memória 

operacional prejudicada e um aumento na expressão estriatal do transportador 

vesicular de monoaminas e nas proteínas do receptor D1. 
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Também já foram verificadas algumas diferenças no aprendizado de ratos 

submetidos à anóxia neonatal (Buwalda et al., 1995). Os animais neste caso 

foram expostos a 0% de O2 durante 20 minutos/dia – a contagem de tempo se 

iniciava após os animais começarem a ficar ofegantes – nos 3 primeiros dias de 

vida dos animais. Em relação ao controle, esses animais apresentaram uma piora 

em um teste de memória espacial e uma redução na resposta comportamental de 

orientação/atenção ao silêncio repentino. Porém não foram constatadas 

diferenças no estado emocional desses ratos, o que foi verificado pelo 

desempenho no labirinto em cruz elevado e avaliação do comportamento 

defensivo. 

Mikati e colaboradores (Mikati et al., 2005) observaram o comportamento e 

a histologia do hipocampo de grupos de ratos submetidos à hipóxia neonatal 

aguda, à crônica e à sobreposição de ambas. Os autores relataram que os 

animais submetidos à hipóxia aguda apresentaram, quando adultos, um aumento 

da agressividade, déficit de memória (verificado pelo teste no labirinto aquático de 

Morris), e uma diminuição da quantidade de neurônios piramidais na região CA1 

do hipocampo. Os ratos dos grupos hipóxia crônica e sobreposição demonstraram 

hiperatividade (no teste de campo-aberto), como também um aumento da 

agressividade e uma diminuição no número de neurônios piramidais na região 

CA1 do hipocampo.  

Por outro lado, McAuliffe e colaboradores (McAuliffe et al., 2006), 

demonstraram que em camundongos neonatos há uma persistência do 

aprendizado com pistas (apesar do aumento das latências) com o aumento do 

tempo de hipóxia, enquanto que a memória espacial diminuiu em função do 
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tempo de hipóxia. Um dado semelhante foi encontrado por Pereira e colegas 

(Pereira et al., 2007), que demonstraram que a estimulação diária por 

enriquecimento do ambiente pode recuperar os déficits de memória espacial 

causados por hipóxia-isquemia sem afetar, porém, a redução de volume causada 

por esse procedimento no hipocampo e no córtex. Em ambos os trabalhos, os 

autores utilizaram adaptações do protocolo criado por Rice e colaboradores (Rice 

et al., 1981), ou seja, obstrução da carótida, seguida por exposição a 8% de O2. 

No que diz respeito ao sono, poucos são os estudos que descreveram 

diferenças na qualidade do sono geradas por hipóxia-isquemia neonatal. E sono é 

um comportamento muito interessante a ser estudado, já que suas características 

podem ser usadas como preditivos para o desenvolvimento neurológico 

(Lombroso e Matsumiya, 1985; Scher et al., 1996). Já é sabido que o ciclo sono-

vigília está presente em recém-nascidos a termo e é sinal de integridade cerebral 

(Thornberg e Thiringer, 1990). Além disso, o sono também é um fator importante 

a ser considerado em diversos transtornos psiquiátricos, como por exemplo, a 

esquizofrenia (Benson, 2006). 

Já foram realizados muitos estudos sobre o sono de pacientes 

esquizofrênicos. Alguns deles foram feitos comparando-se um grupo de pacientes 

esquizofrênicos nunca medicados com um grupo controle saudável (Jus et al., 

1973; Lauer et al., 1997; Tandon et al., 1992; Ueda et al., 2006). A maioria deles 

pôde encontrar as seguintes alterações nos indivíduos doentes: latência para o 

estágio 2 do sono aumentada, aumento do tempo de vigília após início do sono, 

aumento do número de despertares, diminuição do tempo total de sono, eficiência 

do sono reduzida e diminuição do estágio 2 do sono. 
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Em recém-nascidos humanos, já foi constatado que a presença de um ciclo 

vigília-sono normal logo após o nascimento é um preditor valioso para um bom 

desenvolvimento neurológico de bebês nascidos a termo com encefalopatia 

hipóxico-isquêmica (Osredkar et al., 2005; ter Horst et al., 2004; Thorngren-

Jerneck et al., 2003). 

Dois importantes estudos já foram realizados com animais neste sentido. 

Antier e colaboradores (Antier et al., 1998) desenvolveram um estudo em que 

ratos Wistar foram submetidos no período neonatal à hipóxia-isquemia pelo 

método de Rice e colaboradores (Rice et al., 1981) e eram avaliados juntamente 

com o grupo controle às 13 semanas de vida por eletrocorticografia (ECoG) por 

sistema de monitoramento da atividade locomotora. Os autores encontraram um 

aumento significativo na porcentagem do sono de ondas lentas (durante o período 

total avaliado e individualmente nas fases clara e escura), uma diminuição 

significativa na porcentagem de sono dessincronizado (durante o período total 

avaliado e individualmente nas fases clara e escura), bem como na porcentagem 

de tempo de vigília (durante o período total avaliado e individualmente na fase 

escura). Todas essas alterações foram observadas no grupo hipóxia quando 

comparados ao controle. 

Outro trabalho relevante foi o de Decker e colegas (Decker et al., 2003). 

Este grupo submeteu ratos Sprague-Dawley à hipóxia intermitente dentro de 

câmaras na fase neonatal e os observaram juntamente com dois grupos controle 

(separação materna e não manipulado) com um mês de idade por ECoG e 

eletromiografia (EMG). Eles relataram uma diminuição da porcentagem de tempo 
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em vigília e um aumento da porcentagem de sono dessincronizado na fase clara 

do registro no grupo hipóxia quando comparado ao grupo não manipulado. 

Como os resultados parecem bastante controversos e até onde sabemos 

não há estudos em que houve registro de sono em modelos de hipóxia neonatal 

com camundongos, acreditamos que registros de-sono em um novo modelo 

possa auxiliar no esclarecimento dessa condição.  

Sabendo, portanto, que a hipóxia neonatal é epidemiologicamente 

importante e que as conseqüências deste insulto não foram plenamente 

exploradas, estudos sobre o efeito em longo prazo da hipóxia neonatal são 

necessários para investigar as repercussões que podem ser desencadeadas na 

vida adulta de indivíduos que a ela tenham sido submetidos. 
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2. Objetivos 

 
2.1 Objetivo geral 

Avaliar os efeitos a longo prazo da hipóxia neonatal em parâmetros 

bioquímicos e moleculares de estresse oxidativo, marcadores da via metabólica 

da homocisteína e alterações comportamentais em camundongos machos 

adultos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1 – Verificar os níveis de glutationa total e das atividades das enzimas superóxido 

dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx) nos eritrócitos; 

 

2 – Quantificar as concentrações de homocisteína e de cisteína plasmáticas e de 

vitamina B6 sérica; 

 

3 – Avaliar a atividade da enzima catalase nos estriados e nos hipocampos e a 

expressão de glutationa peroxidase e de catalase nos hipocampos; 

 

4 - Avaliar parâmetros comportamentais (comportamento ansioso, atividade 

locomotora, sono e memória) dos animais; 

 

5 – Acompanhar a evolução ponderal desde o desmame até o sacrifício nos três 

grupos experimentais Hipóxia (H), Separação materna (SM) e Não manipulado 

(NM).
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3. Metodologia 

 

3.1 Animais 

Camundongos fêmeas prenhes da linhagem Swiss foram obtidos no 

Biotério do Departamento de Psicobiologia e cada uma delas foi colocada em 

uma caixa plástica (28×18×13cm). Duas semanas após a concepção, todas as 

caixas eram verificadas diariamente para documentação do dia do nascimento da 

prole. 

Apenas filhotes machos foram utilizados neste estudo. Após o nascimento, 

os filhotes permaneceram intocados e mantidos com suas mães até o dia pós-

nascimento (PND) 7, quando as ninhadas foram aleatoriamente distribuídas em 

um dos três seguintes grupos: hipóxia (H), separação materna (SM) ou não-

manipulado (NM). Os tamanhos amostrais para cada experimento foram 

dependentes do número de filhotes nascidos nas ninhadas destinadas a cada um 

dos grupos. Cada experimento possui o seu tamanho amostral descrito no item 4 

(Resultados). 

Quando os filhotes completaram um mês de idade, foi realizado o 

desmame e os filhotes passaram a ser mantidos em novas caixas (38×32×16,5 

cm) em grupos de 10 a 12. Os animais desde então foram pesados toda a 

semana até o sacrifício. Durante todos os procedimentos envolvidos no projeto, 

os animais foram mantidos em salas com temperatura controlada (22 ± 1ºC), com 

a fase clara entre às 07:00 e 19:00 horas e água e comida foram fornecidas à 

vontade. Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP-EPM, nº 0018 ⁄ 06 (Anexo 1). 
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3.2 Procedimento de hipóxia 

O grupo H foi submetido a 10% de oxigênio durante 6 horas/dia por 6 dias. 

Durante o procedimento, cada ninhada era individualmente disposta em um 

pequeno recipiente (10,5×10,5×11cm) e mantida separada da respectiva mãe. 

Entretanto, as 6 horas diárias de hipóxia eram divididas em 3 sessões de 2 horas 

intercaladas por períodos de 45 minutos, quando os filhotes retornavam ao 

contato materno. Os animais do grupo SM foram mantidos em normóxia, porém 

foram separados das mães da mesma maneira que o grupo H. Ambos os grupos 

foram mantidos sobre uma manta elétrica, para evitar a hipotermia durante o 

procedimento. O grupo NM foi mantido intocado durante todo esse período 

experimental. Os procedimentos de hipóxia e separação materna se iniciaram às 

7:30 e terminaram por volta das 15:00 horas. 

A hipóxia contínua foi induzida em uma câmara de acrílico especializada 

(Figura 3, 30×20×20 polegadas, Oxycycler modelo A44X0, Biospherix, Redfield, 

NY, USA) conectada a suprimentos dos gases N2 e O2. Sensores internos podiam 

medir as concentrações de O2 e CO2 (<0,01%) e a temperatura (22-25ºC). O 

influxo de N2 e O2 na câmara foi controlado por um computador que estava 

programado para manter o suprimento de O2 sempre em 10%. 
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Figura 3. Filhotes de camundongos de uma ninhada sendo submetidos ao 

protocolo de hipóxia dentro da câmara utilizada. 

 

Terminados os 6 dias de manipulação neonatal, os filhotes dos grupos H e 

SM retornaram às suas caixas e não foram mais manipulados até o desmame. 

Quando os animais completaram 3 meses de idade, eles foram testados na 

esquiva discriminativa, nas caixas de atividade locomotora ou passaram por uma 

cirurgia de implantação de eletrodos para o registro de sono. 

 

3.3 Testes comportamentais 

3.3.1 Esquiva discriminativa 

O modelo escolhido para a avaliação da memória e do comportamento 

ansioso dos animais foi a esquiva discriminativa. Esta é uma adaptação do 
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labirinto em cruz elevado convencional (Figura 4), em que os camundongos são 

condicionados a escolher entre os dois braços fechados (um aversivo e outro não-

aversivo), enquanto evitam os braços abertos (Silva et al., 1997). 

 

Figura 4. Imagem do aparato utilizado para a avaliação da memória e ansiedade 

dos animais (Silva et al., 1997). 

 

O aparato utilizado é feito de madeira e contém dois braços fechados com 

paredes também de madeira abertas no topo (28,5×7×14 cm), opostos a dois 

braços abertos (28,5×7 cm). Uma lâmpada incandescente de 100 W fica fixada ao 

meio de um dos braços fechados (braço aversivo). Na sessão de treino, cada 

camundongo pôde explorar o aparato por 10 minutos e cada vez que o animal 

entrava no braço com a lâmpada, uma situação aversiva era produzida até que o 

animal saísse do braço. Os estímulos aversivos eram o acionamento da luz e de 
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um barulho de 80 dB. As emissões de luz e de som não eram iniciadas pelo 

experimentador até que o camundongo entrasse no braço aversivo. Na sessão de 

teste, cada camundongo foi colocado novamente no aparato por 3 minutos, porém 

sem receber o estímulo aversivo. A temperatura da sala em ambas as sessões foi 

mantida em 22 ± 1ºC. 

O tempo gasto e o número de entradas em cada braço foram registrados 

minuto a minuto na sessão de treino e ao fim da sessão de teste. 

 

3.3.2 Caixa de atividade 

Para a avaliação da atividade locomotora, os animais foram submetidos por 

30 minutos à caixa de atividade (Figura 5, Opto-Varimex Mini Columbus 

Instruments, com 20 cm de largura × 40 cm de comprimento × 25 cm de altura), 

que detecta a locomoção por interrupções de pares de sensores fotoelétricos 

horizontais. Os resultados foram registrados como contagem total de 

movimentação a cada 5 minutos de avaliação. A temperatura da sala foi mantida 

em 22 ± 1ºC. 
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Figura 5. Sistema de detecção da atividade locomotora de camundongos (Opto-

Varimex Mini Columbus Instruments). 

 

3.3.3 Registro de sono 

3.3.3.1 Implante de eletrodos 

Os animais foram submetidos a uma cirurgia para a implantação de 

eletrodos para o monitoramento eletrocorticográfico e eletromiográfico do sono, 

possibilitando assim classificar e quantificar suas diferentes fases. 

Para o registro da atividade elétrica cortical dos animais, como único intuito 

de caracterizar e quantificar o sono e suas respectivas fases (vigília, sono 

sincronizado e sono dessincronizado), foram feitas duas derivações corticais 
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bipolares longas e contralaterais. Uma de localização rostral, para o registro do 

ECoG com uma atividade theta mínima (eletrodos 1 e 2) e outro de localização 

caudal, para o registro do ECoG com máxima atividade theta (eletrodos 3 e 4; 

Veasey et al., 2000). Também foram implantados dois eletrodos no músculo 

dorsal do pescoço (trapézio), um do lado direito e outro do lado esquerdo, 

possibilitando assim o EMG, também necessário para a caracterização das fases 

do sono. 

Eletrodo 1: 1mm anterior ao bregma e 2mm à direita da sutura sagital; 

Eletrodo 2: 1mm anterior ao bregma e 2mm à direita da sutura sagital; 

Eletrodo 3: 3mm anterior ao bregma e 2mm à esquerda da sutura sagital; 

Eletrodo 4: 3mm anterior ao bregma e 2mm à direita da sutura sagital; 

Eletrodo 5: músculo dorsal do pescoço (trapézio), lado esquerdo; 

Eletrodo 6: músculo dorsal do pescoço (trapézio), lado direito; 

A indução anestésica foi feita com a associação de cloridrato de cetamina, 

a 140,0mg/Kg, xilazina 4,0 mL/Kg e diazepam, a 5,5 mg/Kg, intraperitoneal. Após 

a administração anestésica, os animais foram submetidos a uma tricotomia na 

região superior da cabeça, sendo posteriormente fixados a um aparelho 

estereotáxico (Insight do Brasil). Na base do aparelho estereotáxico, foi colocada 

uma manta aquecedora, com o objetivo de manter a temperatura do animal entre 

36 e 38°C. A assepsia local foi feita com polividina. Como hemostático foi 

administrado subcutaneamente, na região da futura incisão, cerca de 0,2mL de 

cloridrato de lidocaína com norepinefrina 1:50000. Foi feita uma incisão circular, 

com cerca de 1,0 cm de diâmetro, no escalpo do animal. A pele foi desprezada e 
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o tecido subjacente removido, até expor a tábua óssea, sendo possível então 

visualizar as suturas interósseas. 

Em seguida, foram demarcadas as coordenadas estereotáticas, de acordo 

com as localizações descritas anteriormente. Com o auxílio de uma broca 

odontológica, foram feitos os quatro orifícios, com extrema cautela para não 

lesionar a dura-máter desses animais. Foram atarraxados quatro microparafusos 

(1,4mm de diâmetro) de aço inoxidável (eletrodos 1, 2, 3 e 4), também com 

cuidado para apenas tocarem a dura-máter (± 1,0mm de profundidade). Dessa 

maneira, foram minimizados quaisquer danos ao córtex cerebral dos animais, o 

que poderia influenciar nos padrões elétricos gerados. 

Todos os eletrodos corticais foram ligados, através de fios de níquel-cromo 

revestidos com TeflonTM (California Fine WireTM, 0,008mm de diâmetro) a um 

conector, adaptado a partir de uma porta serial de informática modelo FC-14. 

Também foram implantados dois eletrodos (5 e 6) feitos de fio níquel-cromo 

revestidos com TeflonTM (California Fine WireTM, 0,004mm de diâmetro), no 

músculo dorsal do pescoço (trapézio), direito e esquerdo, possibilitando o registro 

eletromiográfico, necessário à caracterização do sono. 

O conector foi fixado ao crânio do animal com acrílico autopolimerazante 

odontológico. Tivemos o cuidado de não selar a pele da borda da ferida cirúrgica, 

o que poderia gerar uma gangrena, oriunda de um processo infeccioso anaeróbio. 

Também não deixamos espaços mortos ou disposição óssea durante o 

acabameto com o acrílico, justamente para facilitar o processo de cicatrização e 

evitar complicações infecciosas, o que comprometeria a qualidade e durabilidade 

do implante. 
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Os camundongos receberam uma dose de 0,5 mL/Kg, intramuscular, de 

uma suspensão poliantibiótica com estreptomicinas e penicilinas (Pentabiótico® 

WYETH®), como profilático ao risco de infecção. 

Em seguida, os camundongos foram levados para uma unidade de 

fototermoestimulação por aproximadamente 12 horas a fim de evitar o choque 

hipotérmico, comum no período pós-anestésico, Após este período, os animais 

foram levados para as suas gaiolas, com livre acesso à água e comida, onde 

permaneceram por mais 1 semana antes de qualquer intervenção experimental. 

 

3.3.3.2 Polissonografia 

Os camundongos avaliados foram registrados por polígrafos digitais (Embla 

Medical, Reykjavik) de 16 canais. Cada animal foi registrado por meio de três 

canais, sendo dois para o registro de ECoG e o terceiro para o registro do EMG. A 

freqüência de amostragem do sinal foi de 200 Hz; a calibração foi padronizada em 

50µV; a sensibilidade, ou ganho, foi de 15µV para o ECoG e de 30µV para o 

EMG; a constante de tempo ou filtro de baixa freqüência, foi de 0,1 segundo para 

o ECoG e de 0,03 segundos para o EMG; o filtro de alta freqüência, foi ajustado a 

35 Hz para o ECoG e 70 Hz para o EMG; o filtro de corrente alternada, para 60 

Hz. 

Os animais foram colocados em gaiolas específicas, com disponibilidade 

de água e comida, 24 horas anteriores ao início do registro (como período de 

adaptação) e lá permaneceram durante o registro, que durou 48 horas. 

A aquisição do sinal foi automaticamente digitalizada e armazenada em 

disco rígido até a leitura. A leitura dos registros foi feita manualmente, utilizando-
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se o programa Somnologica e em épocas de 10 segundos, em que o traçado 

dominante por um período maior do que 50% da época caracterizaria a mesma. 

Em épocas em que, pela presença de artefatos e/ou ruídos, não fosse possível 

caracterizar a fase do sono, foi feita uma análise das épocas imediatamente 

anterior e posterior. Após a leitura de cada período de 12h de registro, foi 

impresso um laudo para cada animal. 

 

3.3.3.2 Parâmetros para análise 

Os parâmetros obtidos no registro polissonográfico foram: tempo de sono 

sincronizado, tempo de sono dessincronizado, tempo de vigília, duração média 

dos episódios de sono dessincronizado, número de despertares e número de 

transições de estágios de sono. 

Para melhor representação gráfica, os valores dos tempos gastos em cada 

fase do sono foram expressos em porcentagem do tempo total de registro. 

 

3.4 Sacrifício dos animais 

Os animais que passaram pela esquiva discriminativa e pela caixa de 

atividade foram sacrificados por decapitação, e as amostras de sangue foram 

utilizadas nas análises bioquímicas. 

 

3.4.1 Coleta e processamento de amostras 

O cérebro de cada animal foi extraído e seus hipocampos e estriados foram 

rapidamente dissecados, sendo cada par de estruturas depositado em um tubo 

estéril livre de nucleases (para análise molecular) ou em um tubo limpo (para 
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análise bioquímica), depositados em recipiente com gelo seco e, em seguida 

armazenados no freezer a -80°C para posterior análise. 

O sangue foi coletado em tubos sem anticoagulante, contendo heparina ou 

EDTA (ácido etilenodiaminotetraacético). As amostras colhidas foram mantidas a 

4°C até o momento da centrifugação para evitar qualquer alteração. 

Os tubos contendo heparina foram centrifugados a 3000rpm durante 10 

min a 4°C, para separação dos eritrócitos, que foram utilizados para os ensaios 

de GSHt, SOD, CAT, GPx e hemoglobina (Hb). Após a retirada do plasma, 

adicionou-se o tampão de lavagem (NaPO4 10mM, NaCl 140mM, pH 7,4) aos 

eritrócitos e a mistura foi centrifugada a 3000rpm por 10min a 4°C. O tampão foi 

retirado do tubo após a centrifugação e o procedimento foi repetido por mais duas 

vezes, para a obtenção de uma massa eritrocitária. 

Foram separados 150µL dessa massa em um microtubo, aos quais foram 

adicionados 150µL de tampão de lavagem. Desta mistura retiraram-se 200 µL que 

foram então adicionados a outro microtubo contendo 200 µL de HClO4 2M EDTA 

4mM. Essa nova solução foi centrifugada a 14000rpm por 2min à temperatura 

ambiente, e o sobrenadante (extrato ácido) foi então retirado para dosagem de 

GSHt. Os 100µL que restaram da preparação massa eritrocitária/tampão de 

lavagem foram utilizados para a dosagem de Hb. 

Para a análise da atividade das enzimas foi preparado um hemolisado por 

meio da adição de 50µL da massa eritrocitária a 450µL de solução de lise (EDTA 

2,7mM – pH 7,0 e β-mercaptoetanol) em um outro microtubo. A dosagem de Hb 

para normalização dos cálculos das atividades enzimáticas foi realizada a partir 

deste mesmo hemolisado. 
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Os tubos contendo EDTA foram centrifugados a 3000rpm durante 10 min a 

4°C, para a obtenção de plasma utilizado na dosagem de Hcy e Cys. 

Os tubos secos foram centrifugados a 3000rpm durante 10 min a 

temperatura ambiente, após a retenção de coágulo, para a separação do soro, 

que foi utilizado na dosagem de vitamina B-6. 

Todas as amostras processadas foram armazenadas a -80°C até a 

realização das dosagens. 

 

3.5 Análise bioquímica 

3.5.1 Análise das enzimas antioxidantes 

Os tubos de hemolisados foram retirados do freezer -80°C, descongelados 

em água corrente e congelados em seguida em um recipiente contendo gelo seco 

e acetona. Este procedimento foi repetido três vezes para realizar a lise da 

membrana plasmática dos eritrócitos. Os tubos foram então centrifugados a 

15000rpm/40min a 4ºC e o sobrenadante transferido para outros microtubos. 

Estas amostras foram utilizadas na análise da atividade das enzimas SOD, 

GPx e CAT. 

 

3.5.1.1 Determinação da atividade da superóxido dismutase 

A atividade de SOD eritrocitária foi determinada pelo método 

espectrofotométrico descrito por McCord e Fridovich (McCord e Fridovich, 1969). 

A enzima xantina oxidase (XO) catalisa a transformação de xantina em 

ácido úrico, produzindo O2
•- a partir do oxigênio molecular. A reação é acoplada à 

oxidação do citocromo C, que pode ser quantificada por espectrofotometria. A 
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adição de SOD contida na amostra diminui a velocidade de oxidação do citocromo 

C, pela competição por O2
•-. A atividade da SOD é medida na presença de 

cianeto, em concentração adequada à inibição da atividade da citocromo C 

oxidase. 

O hemolisado foi diluído em tampão fosfato 0,05M pH 7,8 na proporção 

1:5. O meio de reação foi preparado utilizando a seguinte proporção: 18mL de 

tampão fosfato 0,05M pH 7,8, 3mL de citocromo C (100µM), 3mL de xantina 

(500µM), 3mL de EDTA (1mM) e 3mL de cianeto de potássio (200µM), para um 

volume final de 30mL de meio de reação. A XO foi diluída na proporção 1:10, em 

tampão fosfato. A reação foi feita diretamente na cubeta de vidro colocando 10µL 

de hemolisado diluído, 10-12µL de XO (quantidade suficiente para que a 

absorbância fosse igual a 0,030/min no meio de reação sem amostra) e 1mL do 

meio de reação, com posterior agitação. Em seguida, realizou-se a leitura no 

espectrofotômetro em um comprimento de onda de 550nm a 25ºC e a atividade 

foi calculada em U/mg Hb. Uma unidade (1U) é a quantidade de enzima 

necessária para inibir 50% da redução do citocromo C, por minuto, a 25ºC e pH 

7,8. 

 

3.5.1.2 Determinação da atividade da glutationa peroxidase 

O ensaio para determinação da atividade da GPx eritrocitária foi baseado 

no método espectrofotométrico descrito por Sies e colaboradores (Sies et al., 

1979), que utiliza nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzida (NADPH) 

como marcador de sua atividade. A reação se baseia na redução do 
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hidroperóxido de t-butila (TBOOH) pela glutationa peroxidase, que usa o NADPH 

como redutor nesta reação. 

O hemolisado foi diluído em tampão fosfato de potássio 0,1M pH 7,0 na 

proporção 1:10. O meio de reação foi preparado utilizando a seguinte proporção: 

30 mL de tampão Tris 0,1M EDTA 0,5 mM pH 8,0, 10µL (3U) de glutationa 

redutase, 0,005 g de NADPH e 0,0092 g de glutationa reduzida; para um volume 

final de 30mL de meio de reação. A reação foi feita diretamente na cubeta de 

quartzo colocando-se 20µL de hemolisado diluído e 970mL do meio de reação 

com posterior agitação. Após isso, as cubetas foram incubadas por 1min e, em 

seguida, foram adicionados 10µL de TBOOH 50mM para acionar a reação. A 

leitura no espectrofotômetro foi feita a um comprimento de onda de 340nm por 

3min a 37ºC e a atividade calculada em U/g Hb. 

 

3.5.1.3 Determinação da atividade da catalase eritrocitária 

O ensaio para determinação da atividade de CAT eritrocitária foi baseado 

no método espectrofotométrico descrito por Adamo e colaboradores (Adamo et 

al., 1989), que avalia a velocidade de decomposição do peróxido de hidrogênio 

pela enzima. 

O hemolisado foi diluído em tampão fosfato 0,1M pH 7,0 na proporção 

1:20. O meio de reação foi preparado utilizando a seguinte proporção: 1mL de 

tampão Tris 1M EDTA 5mM pH 8,0, 18mL de H2O2 10mM e 1mL de H2O milli Q, 

para um volume final de 20mL de meio de reação. A reação foi feita diretamente 

na cubeta de quartzo colocando-se 10µL de hemolisado diluído e 990mL do meio 
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de reação com posterior agitação. A leitura no espectrofotômetro foi feita em 

comprimento de onda de 230nm a 37ºC e a atividade calculada em U/mg Hb. 

 

3.5.1.4 Determinação da atividade da catalase cerebral 

A dosagem de catalase no tecido cerebral também foi realizada pelo 

método de Adamo e colaboradores (Adamo et al., 1989). Os tubos contendo as 

amostras de estriado e de hipocampo destinadas a esta dosagem foram retirados 

do freezer -80°C. Os tecidos foram individualmente homogeneizados com tampão 

fosfato de potássio 0,1M pH 7,0, (para cada miligrama de tecido foram acrescidos 

3µL de tampão). Após esse processo, os tubos com os homogenatos foram 

centrifugados por 15 minutos a 3000 rpm e 4ºC. O sobrenadante foi então ser 

transferido para outro microtubo limpo e centrifugado novamente por 15 minutos a 

12000 rpm e 4ºC. O sobrenadante resultante foi enfim coletado e utilizado na 

análise. 

O meio de reação foi então preparado de acordo com a seguinte 

proporção: para 9mL de H2O2 10mM, foram acrescidos 0,9mL de tampão PO4
-K 

50 mM pH 7,4. A reação foi realizada em cubeta de quartzo e foi feita em 

duplicata. Foram colocados 960µL do meio de reação às cubetas e 40µL de 

amostra em cada uma. A leitura no espectrofotômetro foi realizada em λ = 240nm 

a 30°C e a atividade foi calculada em U/mg de proteína. 

 

3.5.2 Dosagem de glutationa total (GSHt) 

 
A determinação da concentração de GSHt eritrocitária foi baseada no 

método espectrofotométrico descrito por Tietze (Tietze, 1969). 
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Do extrato ácido armazenado a -80°C, foram retirados 150µL, os quais 

foram neutralizados com uma quantidade suficiente de hidróxido de potássio 2M e 

ácido propanosulfônico 3-[N-morfolino] 0,3M para atingir o pH 7,0. As amostras 

foram então centrifugadas a 14000rpm/2min em temperatura ambiente. O 

sobrenadante foi retirado e depositado em um microtubo limpo e identificado. 

Foram retirados 10µL desse sobrenadante, colocando-os numa cubeta de vidro 

juntamente com: 990µL de tampão fosfato, 50µL de NADPH (240µM), 20µL de 

DTNB (ácido 5,5-ditiobis-2-nitrobenzóico) 76µM e 20µL de glutationa redutase 

(0,12 U/mL). A leitura foi feita a 412nm e a concentração de glutationa expressa 

em µmol/g Hb. Nesse ensaio, o DTNB reage com a glutationa reduzida para a 

formação de 5-tio-2-nitrobenzoato (TNB). 

 

3.5.3 Dosagem de hemoglobina 

A dosagem de Hb foi realizada para a normalização das atividades 

enzimáticas eritrocitárias e da concentração de GSHt entre as amostras. 

Aos tubos de ensaio foram adicionados 2,5mL de solução de Drabkin 

(Newprov) e 50 µL do hemolisado (para as amostras dos ensaios enzimáticos), ou 

10µL da papa eritrocitária diluída (para as amostras do ensaio da GSHt). A 

solução foi agitada em vórtex e transferida para cubetas de vidro. As 

absorbâncias das amostras foram registradas em 535nm a temperatura ambiente, 

juntamente com um branco (somente a solução de Drabkin) e uma solução 

padrão de Hb (Doles Reagentes). Os valores referentes à concentração foram 

expressos em mg/mL. 
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3.5.4 Dosagem de quantidade total de proteína 

A dosagem da quantidade total de proteína foi realizada para a 

normalização da atividade de catalase nos hipocampos e estriados pelo método 

de Lowry (Lowry et al., 1951). Para isso, foram preparadas algumas soluções, 

como descrito abaixo. 

Na solução A, foram acrescidos 10g de bicarbonato de sódio e 0,1g de 

tartarato de sódio/potássio em q.s.p. 300mL de água destilada. Em seguida foram 

acrescidos 2g de hidróxido de sódio e o volume foi completado para 500 mL. Na 

solução B, 0,5g de sulfato cúprico foi dissolvida em 100 mL de água destilada. 

Estas soluções foram mantidas a 4˚C. 

Para a confecção da solução mãe de albumina (1mg/mL), 10mg de 

albumina bovina liofilizada foram dissolvidas em 10mL de água destilada e a 

solução foi mantida a -20˚C. A solução mãe de reagente de Folin-Ciocalteau 

(50%) foi feita por meio da diluição do reagente de Folin (Queel – Industria 

Química) e mantida a temperatura ambiente.  

Assim, foi preparada a solução C (que não deve ser estocada, mas sim 

utilizada no dia do preparo), que é composta de 980µL da solução A e 20µL da 

solução B, sendo estas as quantidades necessárias para cada amostra a ser 

dosada. 

Com as soluções prontas, todas as amostras foram diluídas na proporção 

1:21 em tampão PO4
- K 0,1M pH 7,0, e foi preparada uma curva padrão com 

concentrações crescentes de solução de albumina (0mg/mL; 0,1 mg/mL; 

0,2mg/mL; 0,5 mg/mL; 0,8mg/mL e 1,0mg/mL). 
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A cada 200µL de amostra foram acrescentados 1,0 mL de solução C e 

incubou-se à temperatura ambiente por 15min. Em seguida, acrescentou-se 

1,0mL de solução de Folin sob agitação no vórtex. Posteriormente, incubou-se por 

30min as amostras e, por fim, procedeu-se à leitura em espectrofotômetro a 

750nm, tendo-se a leitura da água como referência. 

 

3.5.5 Dosagem de homocisteína e cisteína plasmáticas 

A dosagem dos níveis de homocisteína (Hcy) e cisteína (Cys) plasmáticas 

foi baseada no método de Pfeiffer (Pfeiffer et al., 1999) para aplicação em 

cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC – high performance liquid 

chromatography) com detecção fluorimétrica e eluição isocrática. 

Para realizar a análise quantitativa, construiu-se uma curva de calibração a 

partir de 5 soluções de Hcy (em concentrações crescentes de 3,125µM, 6,25µM, 

12,5µM, 25,0µM e 50,0µM), outra curva com 5 soluções de Cys (em 

concentrações crescentes de 50µM, 100µM, 200µM, 400µM e 800µM) e um 

padrão interno de cistamina com concentração constante de 40µM. Por 

interpolação, o computador forneceu a equação correspondente à quantificação 

dos níveis de Hcy e Cys plasmáticas nos ensaios. 

As soluções de Hcy e Cys de concentrações conhecidas e as amostras a 

serem analisadas no HPLC passaram por uma seqüência de atividades para a 

reação, envolvendo as etapas redução, precipitação das proteínas e 

derivatização. 

Na etapa de redução, incubaram-se à temperatura ambiente por 30 

minutos, 50µL de plasma adicionado a 60µL de meio I, no qual havia tampão de 
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fosfato de sódio (PBS), tricarboxi-etil-fosfina (TCEP) 10% e padrão interno 

(cistamina 40µM) diluído. Assim, ocorreu a redução dos adutos tióis e sua 

liberação das proteínas plasmáticas. 

Na etapa de precipitação das proteínas, adicionaram-se as amostras da 

etapa anterior a 100µL de ácido tricloroacético (TCA) na proporção de 0,5g em 

5mL, diluído em EDTA. Após esta adição, cada amostra foi agitada no vórtex por 

30 segundos e centrifugada a 13000rpm por 10 minutos. 

Na etapa de derivatização, 50µL do sobrenadante foram transferidos para 

novos microtubos contendo cada um 185µL de meio II, composto por NaOH 

1,55M; tampão borato 0,125M (pH 9,5) contendo 4 µmol/L de EDTA; e 7-

fluorobenzeno-2-oxi-1,3-diazólico-4-sulfato de amônio (SBD-F) 1g/L. Após uma 

breve agitação, os microtubos foram incubados em banho maria a 60°C por 1 

hora. O SBD-F, ao reagir com os grupamentos SH disponíveis, produziu um 

composto fluorescente. Para análise no HPLC, 200µL de cada amostra preparada 

foi transferida para um vial e colocada para leitura no aparelho. 

O equipamento de HPLC utilizado é da marca Shimadzu e é composto por 

um injetor automático de amostras SIL-10Advp, um detector de fluorescência RF-

10AXL, uma coluna analítica C18 modelo Prodigy ODS2 (150mm x 3,2mm e 

micropartículas de 5,0µm) e uma pré-coluna C18 modelo Alltech ODS (30mm x 

3,2mm e micropartículas de 5,0µm). A separação é feita nas colunas, enquanto a 

detecção da fluorescência dos compostos separados é feita com detector 

ajustado para excitação a 385ηm e emissão a 515ηm. A análise cromatográfica 

foi realizada com uma fase móvel composta de tampão ácido acético/acetato 
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0,1M (pH 5,5) com 30mL/L de metanol grau cromatográfico num fluxo de 

0,7ml/minuto. 

 

3.5.6 Dosagem de vitamina B-6 

A concentração sérica de vitamina B6 também foi determinada por HPLC, 

de acordo com o método descrito por Sharma e Dakshinamurti (Sharma e 

Dakshinamurti, 1992). Para cada amostra, foi separado um microtubo âmbar (uma 

vez que a vitamina B-6 é fotossensível) e nele foi colocada uma alíquota de soro 

de 10µL. Em seguida, foram acrescidos 300µL de ácido metafosfórico 10% em 

cada amostra e todas elas foram agitadas no vórtex por 30 segundos e 

centrifugadas por 20 minutos a 14000rpm. Esses procedimentos foram realizados 

para desproteinizar as amostras. Uma solução de piridoxal fosfato 1mg/dL foi 

usada como padrão. Para análise no HPLC, 200µL de cada amostra preparada foi 

transferida para um vial e colocados para leitura no aparelho (λ=290nm e fluxo de 

1,0 mL/min). 

O procedimento cromatográfico foi realizado utilizando-se o mesmo aparato 

relatado na dosagem de Hcy e Cys, porém um detector SPD-10VP UV-VIS e uma 

coluna Phenomenex Bondclone C18 (10µ, 300 x 3.9mm) foram usados. 

 

3.6 Análise molecular 

3.6.1 Extração de RNA 

Os tubos contendo as amostras de estriado e de hipocampo foram 

retirados do freezer -80ºC e iniciou-se a extração de RNA, acrescentando-se 1mL 

de solução de TRIZOL® a cada 50-100mg de tecido. Logo após o ajuste do 
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volume de TRIZOL®, homogeneizou-se a mistura e a incubou por 5min a 25°C. 

Em seguida, foram adicionados 200µL de clorofórmio por mL de TRIZOL®, os 

tubos foram agitados vigorosamente por 15 segundos e incubados por 3min a 

25°C. 

Logo após isso, os tubos foram centrifugados a 12000rpm por 15min a 4°C. 

A fase aquosa com o RNA de cada tubo foi transferida para um microtubo de 2mL 

e a ela foi acrescentado 500µL de isopropanol por mL de TRIZOL®. A solução foi 

novamente agitada e incubada por 10 min a 25°C e, em seguida, os microtubos 

foram centrifugados a 12000rpm por 10min a 4°C. O sobrenadante obtido foi 

descartado cuidadosamente, separando-se o pellet de RNA. A seguir, 

acrescentou-se 1 mL de etanol 75% por microtubo, e houve mais uma 

centrifugação de 7500rpm por 5min a 4°C. O sobrenadante obtido foi novamente 

descartado com cuidado e esperou-se que os pellets de RNA secassem a 

temperatura ambiente. Em seguida, os pellets foram ressuspendidos em 40µL de 

água Milli Q. De cada solução resultante, foram retiradas uma alíquota de 1µL 

para fazer uma diluição (1:100) a fim de medir a concentração de RNA em cada 

amostra e outra alíquota de 2µL para avaliação da integridade do material 

extraído. As amostras foram, por conseguinte, armazenadas a -80°C. 

 

3.6.2 Medição da concentração de RNA nas amostras 

As diluições preparadas tiveram sua concentração de RNA medidas 

espectrofotometricamente pelo aparelho GeneQuant Pro (Amersham Pharmacia 

Biotech, Uppsala – Sweden). 
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3.6.3 Avaliação da integridade das amostras 

Para a avaliação da integridade do material, todas as alíquotas retiradas 

foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 1%.  

 

3.6.4 Transcrição reversa 

Para se preparar o RNA para a transcrição, uma alíquota de 1µg de cada 

amostra foi separada em um microtubo para a síntese do DNA complementar 

(cDNA – complementary DNA) com a utilização da enzima transcriptase reversa 

Improm IITM (Promega) utilizando-se iniciadores hexâmeros randômicos 

(Invitrogen). No microtubo de cada amostra, foram adicionados 0,5µg dos 

iniciadores randômicos e completou-se o volume com água livre de nucleases 

para 5µL. Em seguida, as amostras foram incubadas a 70°C por 5min seguidos 

de 5min a 4°C.  

Posteriormente, adicionou-se ao meio da reação anterior os seguintes 

elementos para a realização da transcrição reversa: 1x Improm IITM 5X Reaction 

Buffer, 0,5 mM da mistura de dNTPs (deoxinucleotídeos trifosfato), 1u/µL de 

Recombinat RnasinTM Ribonuclease Inhibitor, 3mM de MgCl2, 1µL de Improm IITM 

Reverse Transcriptase e água livre de nucleases sufuciente para completar o 

volume de 15µL, finalizando um meio de reação de 20µL no microtubo. 

As amostras eram, então, levadas ao termociclador (MJ Research Modelo 

PTC-200), submetidas ao seguinte programa: anelamento dos iniciadores a 25°C 

por 5min, extensão da primeira fita de cDNA a 42ºC por 60 min e inativação da 

enzima Improm IITM a 70°C por 15min. Ao fim da reação todos os tubos eram, 

enfim, armazenados a -20°C. 
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3.6.5 Reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR) 

 
A taxa de expressão relativa de RNA mensageiro dos genes de GPx e de 

CAT foi determinada usando-se o gene gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase 

(GAPDH) como referência. Os iniciadores das reações de qPCR (Tabela 1) foram 

desenhados no software Primer3 (http://frodo.wi.mit.edu/) e sintetizados pela IDT 

(Integrated DNA Technologies). Teve-se o cuidado de selecionar as seqüências 

iniciadoras senso em um éxon diferente das seqüências iniciadoras anti-senso. As 

reações de qPCR foram realizadas usando-se o SYBR® Green PCR Master Mix 

(Applied Biosystems) e o aparelho utilizado foi o Gene Engine Opticon-2 (MJ 

Research – incorporada pelo BioRad Laboratories). As reações foram feitas em 

placas brancas de 96 poços com capacidade para 200µL (MJ Research – 

incorporada pelo BioRad Laboratories). As placas foram seladas com filmes de 

qualidade óptica (Applied Biosystems) 

 

Gene Iniciadores (5’ → 3’) Tm Fragmento

CAT 
S: AGCGGATTCCTGAGAGAGTG 

AS: GAGAATCGAACGGCAATAGG 56°C 142 pb 

GPx 
S: GGTTTCCCGTGCAATCAG 

AS: CTCACCATTCACTTCGCACTT 56°C 138 pb 

GAPDH 
S: TGCACCACCAACTGCTTA 

AS: GGATGCAGGGATGATGTT 56°C 177 pb 

 
Tabela 1. Iniciadores utilizados, temperaturas de melting e tamanho dos 

fragmentos amplificados por qPCR dos genes CAT, GPx e GAPDH. 

Abreviações: senso (S), anti-senso (AS) e temperatura de melting (Tm). 
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Antes do ensaio com as amostras, otimizou-se e determinou-se a eficiência 

da reação de cada gene. A determinação das eficiências das reações foi realizada 

a partir de uma curva de diluição seriada de um “pool’ de cDNA das amostras. A 

análise da expressão relativa foi feita utilizando-se a ferramenta de software para 

expressão relativa (Standard curve based method for relative real time PCR data 

processing) que executa os cálculos na planilha do Microsoft Excel (Larionov et 

al., 2005). 

As reações foram preparadas colocando-se em cada poço da placa as 

sequências iniciadoras senso e anti-senso (concentração final de 400ηM cada), 

10µL da mistura comercial contendo a polimerase, dNTP e SYBR® Green 

(Applied Biosystems #4367659), 1µL da amostra de cDNA (diluída 1:8) e água 

livre de nucleases q.s.p. 20µL. Foram preparadas também duas soluções para o 

registro da fluorescência basal (que continham 1µL de água ao invés de amostra). 

Além disso, a cada placa feita era também incluída a curva de diluição seriada do 

pool de amostras. Todas as amostras foram analisadas em duplicata. 

A reação era programada com os seguintes passos: 

1) Ativação da polimerase – 50°C por 2min 

2) Ativação da polimerase - 95°C por 10min 

3) Denaturação - 95°C por 15 segundos 

4) Anelamento - 56°C por 30 segundos 

5) Extensão - 72°C por 30 segundos 

6) Registro da fluorescência 

7) Retorno ao passo 3 por 39 vezes 

8) Curva de melting – 65 a 95°C (0,5°C por 1 segundo) 
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As eficiências das reações atingidas foram de 98% para CAT, de 76% para 

GPx e de 83% para o GAPDH. 

 

3.7 Análise estatística 

A análise estatística utilizada para a avaliação dos parâmetros bioquímicos 

e moleculares foi a análise de variância (ANOVA) de uma via. Quando 

necessário, foi feito o ajuste de Bonferroni. 

Em relação às medições de massa corpórea dos animais, o teste escolhido 

foi a ANOVA de medidas repetidas. Foi utilizado o ajuste de Bonferroni, quando 

apropriado. 

Os dados obtidos na caixa de atividade foram separados em duas 

categorias: valores obtidos nos 5 primeiros minutos (considerados como resposta 

à novidade) e valores obtidos em 10 minutos ou mais de experimentação 

(considerados como atividade locomotora per se). A primeira categoria foi 

comparada por ANOVA de uma via e a segunda por ANOVA de medidas 

repetidas (ambas seguidas do teste de Duncan, quando se fez necessária análise 

post-hoc). 

As variáveis observadas no registro de sono foram analisadas por ANOVA 

de uma via, seguida do teste de Duncan, se necessária comparação a posteriori. 

Já a análise estatística da esquiva discriminativa, foi realizada da seguinte 

maneira: o número total de entradas em todos os braços, porcentagem de tempo 

gasto no braço aversivo (tempo gasto no braço aversivo/ tempo gasto em ambos 

os braços fechados) e porcentagem de tempo gasto nos braços abertos (tempo 

gasto nos braços abertos/tempo gasto em todos os braços) durante a duração 
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total de cada sessão foram calculadas e comparadas por ANOVA de uma via. O 

decréscimo na porcentagem de tempo gasto no braço aversivo durante a sessão 

de treino foi utilizado para avaliar a tarefa de aprendizado e foi analisado por 

ANOVA de medidas repetidas. A retenção foi avaliada pelos tempos gastos no 

braço aversivo versus não-aversivo (comparados por ANOVA de duas vias) e pela 

porcentacem de tempo gasto no braço aversivo na sessão de teste. O 

comportamento ansioso foi avaliado pela porcentagem de tempo gasto nos 

braços abertos do aparato. Após todas as análises de variância utilizadas na 

esquiva discriminativa, foi realizado o teste de Duncan, quando necessário. 

Todas as análises foram realizadas utilizando o software STATISTICA 6.0. 

Os dados estão todos representados como média ± erro padrão. O nível de 

significância foi fixado em p<0,05. 
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4. RESULTADOS 



49 49

4. Resultados 

 
4.1 Avaliação da massa corpórea dos animais 

A massa corporal dos animais foi avaliada por 12 semanas após o 

desmame. É possível observar que a variação da massa corporal entre os grupos 

foi significativamente diferente (p<0,001 – Figura 6). 
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Figura 6. Evolução ponderal dos animais desde o desmame até o sacrifício 

(ANOVA de medidas repetidas – p<0,001) 

 

Para a análise post-hoc, foram escolhidas três datas de pesagem (uma ao 

início, outra intermediária e mais uma ao fim) para comparação (Figura 7). Já é 

possível observar no ponto intermediário uma diferença significativa do grupo SM 

em relação ao NM (p=0,0057). No último ponto, há diferença dos grupos SM e H 

quando comparados ao NM (p=0,0027 e p=0,018, respectivamente). 
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Figura 7. Evolução ponderal dos animais em três datas após o desmame (ajuste 

de Bonferroni * p<0,05 comparado ao valor do grupo NM no mesmo ponto) 
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4.2 Avaliação comportamental 

4.2.1 Esquiva discriminativa 

Com a esquiva discriminativa, foi possível observar uma diferença 

significativa na porcentagem de tempo gasto nos braços abertos nos grupos 

hipóxia e separação materna quando comparados ao não manipulado, na sessão 

de treino, mas não na sessão de teste (Figuras 6 e 7). Isso poderia indicar um 

aumento da ansiedade na vida adulta causado pela separação materna no 

período neonatal. Entretanto, a memória desses animais parece não ter se 

alterado, já que o tempo gasto no braço aversivo foi, em todos os grupos, 

significativamente menor do que o tempo gasto no braço não-aversivo, tanto na 

sessão de treino, quanto na de teste (Figuras 8 e 9). Além disso, o aprendizado 

durante a sessão de treino (dado pela curva de tempo gasto no braço aversivo 

minuto a minuto) não foi diferente entre os grupos (Figura 10). Tampouco foi 

detectável uma diferença na atividade motora por esse método, pois o total de 

entradas não diferiu entre os grupos em nenhuma das sessões (Figuras 8 e 9) 

O tamanho amostral nesse experimento foi de 12 animais por grupo. 
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Figura 8. Efeitos da hipóxia e da separação materna sobre os animais testados 

na esquiva discriminativa. A, B - Tempo (s) gasto nos braços aversivo e não-

aversivo. *p<0.05 comparado ao braço não-aversivo (ANOVA de 2 vias e teste de 

Duncan). C, D – Porcentagem de tempo gasto no braço aversivo (ANOVA de uma 

via e teste de Duncan). Valores expressos como média ± erro padrão. 
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Figura 9. Efeitos da hipóxia e da separação materna sobre os animais testados 

na esquiva discriminativa. A, B Porcentagem de tempo nos braços abertos 

*p<0.05 comparado ao grupo NM (ANOVA de uma via e teste de Duncan). C, D 

Número total de entradas (ANOVA de uma via e teste de Duncan). Valores 

expressos como média ± erro padrão. 
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Figura 10. Evolução da porcentagem de tempo gasto no braço aversivo em cada 

minuto durante a sessão de treino (dados analisados por ANOVA de medidas 

repetidas). 

 

4.2.2 Caixa de atividade locomotora 

Os camundongos adultos expostos à hipóxia no período neonatal exibiram 

uma diminuição na atividade locomotora nos primeiros 5 minutos de avaliação nas 

caixas, quando comparados aos animais dos grupos SM e NM (respectivamente 

com p=0,042 e p=0,030, Tabela 2). Por outro lado, não foi observada nenhuma 

mudança entre os grupos nos minutos subseqüentes (Tabela 2). 

O tamanho amostral nesse experimento foi de 12 animais por grupo. 
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 Não manipulado Separação materna Hipóxia
5' 1054,4 ± 90,1 1007,0 ± 73,9 760,7 ± 73,5 *

10' 900,8 ± 83,9 834,9 ± 44,0 715,4 ± 51,3 
15' 848,2 ± 79,1 715,7 ± 46,8 713,5 ± 61,7 
20' 797,1 ± 64,1 722,4 ± 52,5 645,1 ± 39,1 
25' 673,3 ± 63,8 705,8 ± 64,1 671,7 ± 47,8 
30' 678,3 ± 81,6 672,5 ± 51,4 575,2 ± 40,0 

 

Tabela 2. Efeitos da hipóxia e da separação materna na atividade locomotora 

durante um teste de 30 minutos. Os dados estão apresentados como contagens 

de movimento. A linha hachurada representa os primeiros minutos que 

representam a reação ao novo ambiente. *p<0.05 comparado ao grupo NM 

(ANOVA de uma via e teste de Duncan). Valores expressos como média ± erro 

padrão. 

 

4.2.3 Registro de sono 

Quanto aos dados obtidos por meio do registro de sono, todas as variáveis 

foram analisadas no total (soma de todas as fases) e separadamente na fase 

clara e fase escura. Assim, foi possível observar que houve uma diminuição do 

tempo médio da duração de episódios de sono dessincronizado durante a fase 

escura no grupo H, quando comparado aos grupos SM e NM (p=0,033 e p=0,028 

respectivamente – Tabela 3). Em todos os outros dados, não foi observada 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos (Tabelas 3 e 4). 

O tamanho amostral nesse experimento foi igual a 6 para os grupos NM e 

H e igual a 5 para o grupo SM. 
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 FASE ESCURA 

 
Não 

manipulado 
Separação 

Materna Hipóxia 
Tempo em vigília (%) 55,9 ± 2,8 57,5 ± 2,6 57,2 ± 2,7 
Tempo em sono sincronizado (%) 37,9 ± 2,5 36,1 ± 2,2 37,7 ± 2,5 
Tempo em sono dessincronizado (%) 9,8 ± 0,9 10,0 ± 1,0 8,2 ± 0,7 
Duração dos episódios de sono dessincronizado 60,0 ± 2,6 60,7 ± 1,8 52,5 ± 2,3* 
Número de transições de estágio do sono 611,3 ± 25,8 535,4 ± 45,4 606,5 ± 46,3 
Número de despertares 570,2 ± 35,0 550,2 ± 55,1 644,0 ± 34,0 

 

Tabela 3. Média dos parâmetros de sono obtidos na polissonografia dos 

camundongos durante a fase escura. Valores expressos como média ± erro 

padrão. * p<0,05 em comparação aos grupos SM e NM (ANOVA de uma via, 

seguida do teste de Duncan). 

 

 FASE CLARA 

  
Não 

manipulado 
Separação 

Materna Hipóxia 
Tempo em vigília (%) 44,6 ± 2,8 46,7 ± 2,3 47,6 ± 1,2 
Tempo em sono sincronizado (%) 48,5 ± 2,6 46,4 ± 2,0 44,7 ± 2,9 
Tempo em sono dessincronizado (%) 11,2 ± 1,2 11,2 ± 0,5 10,0 ± 0,7 
Duração dos episódios de sono dessincronizado 63,8 ± 5,3 53,8 ± 4,2 51,9 ± 3,5 
Número de transições de estágio do sono 867,5 ± 73,6 916,4 ± 102,9 848,0 ± 61,4 
Número de despertares 380,3 ± 32,2 398,6 ± 50,9 361,3 ± 27,9 

 

Tabela 4. Média dos parâmetros de sono obtidos na polissonografia dos 

camundongos durante a fase clara (comparação por ANOVA de uma via). Valores 

expressos como média ± erro padrão. 

 

4.3 Análise bioquímica 

4.3.1 Atividade das enzimas antioxidantes eritrocitárias 

Os resultados referentes ao estresse oxidativo nos eritrócitos demonstram 

não haver diferença significativa na atividade de SOD (Figura 11; p= 0,59), uma 

diminuição significativa da enzima GPx em relação ao grupo NM (Figura 12; 
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p=0,018) e uma tendência da diminuição da CAT no grupo H, também em 

comparação ao grupo NM (Figura 13; p=0,064). O grupo SM, por sua vez, possui 

valores muito mais próximos ao grupo NM do que ao H. 

O tamanho amostral para a dosagem de SOD e GPx foi > 15 em cada 

grupo. Já para a dosagem de CAT utilizou-se um número de animais > 12 por 

grupo. 
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Figura 11. Atividade de SOD eritrocitária dos animais na vida adulta. Valores 

expressos como média + erro padrão. 
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Figura 12. Atividade de GPx eritrocitária dos animais na vida adulta. Valores 

expressos como média + erro padrão. * Diferente do grupo NM (p=0,018). 
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Figura 13. Atividade de CAT eritrocitária dos animais na vida adulta. Valores 

expressos como média + erro padrão. 
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4.3.2 Atividade de CAT cerebral 

Não foi encontrada nenhuma diferença significativa entre os grupos quanto 

à atividade de CAT nos hipocampos (p=0,54, Figura 14) e estriados (p=0,33, 

Figura 15). 

O tamanho amostral usado na dosagem de CAT nos hipocampos foi o 

seguinte: grupo NM=12, SM=7 e H=7 e nos estriados: grupo NM=12, SM=6 e 

H=6. 
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Figura 14. Atividade de CAT nos hipocampos dos animais na vida adulta. Valores 

expressos como média + erro padrão. 
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Figura 15. Atividade de CAT nos estriados dos animais na vida adulta. Valores 

expressos como média + erro padrão. 

 

4.3.3 Dosagem de GSHt eritrocitária 

Quanto aos resultados referentes à análise do antioxidante não-enzimático 

GSHt, observa-se uma diminuição significativa dos valores no grupo SM quando 

comparados aos dados do grupo NM (Figura 16, p=0,02), tendo o grupo H um 

valor intermediário. 
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Figura 16. Concentração plasmática de GSHt eritrocitária dos animais na vida 

adulta. Valores expressos como média + erro padrão. * p<0,05 comparado ao 

grupo NM (ANOVA de uma via e ajuste de Bonferroni). 

 

 

4.3.4 Dosagens de Hcy, Cys e vitamina B6 

Os três grupos não diferiram significativamente nos três parâmetros 

avaliados envolvidos no metabolismo da Hcy. Não foram observadas mudanças 

nas concentrações de Hcy (p=0,13, Figura 17), Cys (p=0,20, Figura 18) ou de 

vitamina B-6 (p=0,24, Figura 19). 

* 
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Figura 17. Concentração plasmática de Hcy dos animais na vida adulta. Valores 

expressos como média + erro padrão. 
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Figura 18. Concentração plasmática de Cys dos animais na vida adulta. Valores 

expressos como média + erro padrão. 
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Figura 19. Concentração sérica de vitamina B6 dos animais na vida adulta. 

Valores expressos como média + erro padrão. 

 

4.4 Análise molecular 

Em relação aos dados obtidos na análise molecular dos hipocampos, não 

foram observadas diferenças significativas na expressão relativa de CAT (p=0,45) 

ou de GPx (p=0,39) entre os três grupos (Figura 20). 
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Figura 20. Expressão relativa de CAT e GPx nos hipocampos dos animais na 

vida adulta. Valores expressos como média + erro padrão. Abreviação: u.a. 

(unidade arbitrária) 
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5. Discussão 

No presente trabalho, nós analisamos os efeitos em longo prazo da hipóxia 

neonatal em parâmetros bioquímicos, moleculares e comportamentais de 

camundongos machos. Nosso escopo era o de explorar as possíveis 

conseqüências deletérias duradouras dessa manipulação e verificar se esta foi 

capaz de causar deficiências na vida adulta dos animais. 

 

5.1 Avaliação da massa corpórea 

No que diz respeito à massa corpórea, os grupos de animais possuem 

valores em média relativamente parecidos logo após o desmame. Porém, com o 

passar do tempo (a partir de 5 semanas após o desmame), o grupo SM 

apresentou um aumento de peso maior, que parece ser alcançado pelo grupo H 

com a chegada da vida adulta (11 semanas após o desmame). 

Já foi proposto que a separação materna em camundongos fosse capaz de 

gerar um aumento da massa corpórea em longo prazo. Esse fenômeno já foi 

constatado anteriormente por outros autores. Recentemente, Slotten e colegas 

(Slotten et al., 2006) demonstraram que ratas Long-Evans que passaram por 

separação materna no período neonatal apresentavam um aumento de peso em 

relação àquelas que não foram manipuladas. A separação materna nesse 

trabalho foi feita do PND 3 ao 15, durante 3 horas por dia e os animais foram 

pesados nos PND 15, 22, 30, 60 e 90. Os autores já observaram uma diferença 

entre os grupos a partir do PND 30. A mesma avaliação foi feita com os machos 

nesse trabalho, porém não foi encontrada nenhuma diferença significativa entre o 

grupo separação materna e o controle nesse gênero. Em outro estudo (Loizzo et 
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al., 2006) constatou-se que manipulações durante o período neonatal podem 

levar ao sobrepeso de camundongos da linhagem CD-1 na vida adulta. Nesse 

caso, os autores compararam dois grupos: um não era manipulado durante o 

período neonatal (controle) e o outro foi separado diariamente das respectivas 

mães durante 10 minutos por dia e neste intervalo de tempo também era injetado 

subcutaneamente 1mL/kg de salina estéril no dorso de cada filhote manipulado. 

Esses autores observaram a massa corpórea dos animais nos dias 25, 60, 95, 

120 e 135 e verificaram que os camundongos manipulados passaram a 

apresentar um sobrepeso em relação ao grupo controle desde o PND 60 até o 

final da observação (PND 135). 

Entretanto, tais constatações são ainda controversas. Já foi descrita uma 

perda de peso causada pela separação materna (McIntosh et al., 1999). Nesse 

caso, ratos Sprague-Dawley foram distribuídos em três grupos que foram por eles 

denominados da seguinte maneira: grupo manipulado (em que os animais eram 

diariamente afagados por 15s, em seguida permaneciam por 15min separados de 

suas mães e novamente afagados por 15s para então retornarem às mães desde 

o PND 2 até o PND 21), separação materna (em que os filhotes eram separados 

de suas mães durante 3 horas por dia durante o mesmo período) e não 

manipulado. Os filhotes dos dois primeiros grupos foram pesados diariamente 

durante o período de manipulação neonatal e verificou-se que a partir do PND 9 

(para as fêmeas) e do PND 11 (para os machos) os animais do grupo separação 

materna apresentaram uma diminuição significativa do ganho de peso quando 

comparados ao grupo manipulado. Os ratos dos três grupos foram pesados após 

o desmame nos PND 22, 29, 40, 50 e 62 e observou-se uma diminuição no ganho 
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de peso no grupo separação materna em comparação aos outros dois grupos até 

o PND 40 e em comparação apenas ao grupo manipulado até PND 62. Além 

disso, uma revisão da literatura sobre nutrição durante a infância e adiposidade 

na vida adulta, que coletou especialmente estudos feitos em humanos, 

considerou que a condição metabólica até a infância pode interferir na 

adiposidade na vida adulta (Martorell et al., 2001). 

O efeito encontrado em nosso estudo poderia ser gerado pela restrição 

calórica decorrente da separação da mãe na vida neonatal, já que eles ficam sem 

acesso ao leite durante o período de experimentação e/ou pelo estresse gerado 

pelo afastamento materno. Pode ser que a separação materna tenha gerado uma 

nutrição inadequada no período neonatal nos animais a ela submetidos. 

Além disso, já foi bem descrita a perda de peso e de crescimento gerada 

pela hipóxia neonatal (Elia et al., 1985; Fan et al., 2005; Gloster et al., 1974; Lee 

et al., 2003; Singh et al., 1996). O mecanismo pelo qual esse efeito ocorre ainda 

não foi plenamente estabelecido, porém ele já foi atribuído a uma diminuição da 

ingestão de alimento e a uma diminuição do hormônio do crescimento (GH – 

growth hormone) e do IGF-1 (insulin-like growth factor) (Gloster et al., 1974; 

Moromisato et al., 1999; Singh et al., 1996; Zhang et al., 1997; Zhang e Du, 2000). 

Nesse sentido, já foi realizado um estudo (Raff et al., 2001) em que ninhadas de 

ratos Sprague-Dawley foram mantidas com suas mães durante seus 14 primeiros 

dias de vida dentro de uma câmara em normóxia (21% de O2) ou de uma câmara 

em hipóxia (12% de O2). Ambas as câmaras foram abertas diariamente desde o 

PND 1 para a administração de GH ou somente com o veículo (0,01M de 

bicarbonato de sódio). A diminuição do ganho de peso pela hipóxia foi 
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encontrada, como era esperado. Entretanto, os filhotes aos quais foi administrado 

GH apresentaram uma diminuição do ganho de peso e da porcentagem de 

gordura corporal, quando comparados àqueles aos quais foi administrado veículo 

em ambos os grupos. Este dado é um pouco controverso, pois outros autores 

encontraram uma pequena melhora no ganho de peso com tal administração 

(Moromisato et al., 1999). Nesse trabalho, os autores submeteram ratos Sprague-

Dawley de 1 dia de vida a 18 dias consecutivos de hipóxia, mantendo-os em uma 

câmara a 12% de O2, sendo que diariamente, era administrado GH à metade de 

cada ninnhada (dose muito semelhante à utilizada por Raff e colaboradores).  

Assim, eles observaram uma melhora no ganho de peso dos animais que haviam 

sido submetidos à hipóxia com a administração de GH. 

De qualquer forma, o que aparentemente acontece em nosso modelo é que 

o efeito orexígeno da separação materna em longo prazo acaba por vencer o 

efeito de perda de massa que ocorre devido à hipóxia. Isso porque nosso grupo 

hipóxia inicialmente não difere do grupo não manipulado, porém com a chegada 

da vida adulta passa a alcançar os valores atingidos pelo grupo separação 

materna e diferir significativamente do grupo não manipulado. 

 

5.2 Análise comportamental 

No que diz respeito aos resultados da esquiva discriminativa, parte de 

nossos dados está de acordo com a literatura, já que os camundongos dos 

grupos SM e H demonstraram um comportamento ansioso (diminuição no tempo 

gasto nos braços abertos na sessão de treino). A separação materna já foi 

descrita como causadora de comportamento ansioso na prole após alcançarem a 
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vida adulta tanto em ratos (Kalinichev et al., 2002) como em camundongos 

(Romeo et al., 2003; Veenema et al., 2007), apesar de alguns autores terem 

encontrado o contrário (Moles et al., 2004) ou nenhuma diferença (Slotten et al., 

2006). Porém, em nosso modelo a hipóxia não foi capaz de minimizar ou 

exacerbar esse efeito, uma vez que não observamos nenhuma diferença entre os 

grupos SM e H. De qualquer forma, nós também não encontramos nenhuma 

diferença nos resultados que refletem o desempenho dos animais referentes a 

memória e aprendizagem, como outros autores já reportaram previamente (Arteni 

et al., 2003; Decker et al., 2003; Fan et al., 2005; Mikati et al., 2005). Diferenças 

nesses parâmetros, além de já terem sido observadas em diversos protocolos de 

hipóxia, também seriam esperadas em um modelo animal de esquizofrenia 

(Powell e Miyakawa, 2006). Isso pode ter ocorrido devido ao nosso protocolo de 

hipóxia - o qual pode não ter sido suficientemente danoso para gerar um prejuízo 

de memória - ou às limitações do teste comportamental escolhido (esquiva 

discriminativa). 

Outra constatação intrigante foi que nossos dados indicam que a hipóxia 

causa neofobia. Os animais do grupo H apresentaram uma atividade locomotora 

reduzida nos primeiros 5 minutos nas caixas de atividade. Esse resultado sugere 

que os animais submetidos à hipóxia apresentam diferentes reações à novidade 

quando comparados ao grupo NM. Dois estudos já tinham descrito efeitos 

similares. Em um deles (de Vos-Korthals e van Hof, 1984) os autores constataram 

que a hipóxia hipobárica pode exacerbar a neofobia por gosto em ratos. Enquanto 

que em outro trabalho (Laviola et al., 2004), foi relatado que a hipóxia neonatal 

diminuiu a exploração de ambientes novos por ratos adolescentes. Assim sendo, 
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os autores propuseram que, por essa neofobia acontecer naturalmente na 

adolescência de roedores a hipóxia neonatal pudesse exercer um efeito 

exacerbatório sobre esse comportamento e ainda indicaram que a neofobia é um 

sintoma comum na esquizofrenia. Isso é um pouco controverso, uma vez que uma 

revisão recente da literatura sobre modelos animais de esquizofrenia apontou 

para uma hiperatividade diante de novos ambientes nesses animais (Powell e 

Miyakawa, 2006). Nós avaliamos camundongos na fase adulta e constatamos o 

mesmo fenômeno observado por Laviola e colaboradores (Laviola et al., 2004) em 

ratos adolescentes. 

Uma hipótese possível para explicar tal achado é que a hipóxia poderia 

levar a algum grau de dano cerebral capaz de interferir nas preferências neóticas 

dos camundongos. Há muitas estruturas que poderiam ser afetadas para gerar 

esse efeito. Um bom candidato é o hipocampo, uma vez que ele é conhecido 

como uma das regiões cerebrais mais suscetíveis à hipóxia. Estudos anteriores já 

demonstraram que lesões no hipocampo reduzem a responsividade à novidade 

(Hughes, 2007). Porém, não foi nosso objetivo investigar a morfologia das lesões 

cerebrais e, por isso, mais estudos são necessários para se entender melhor os 

mecanismos neurobiológicos envolvidos no fenômeno observado. 

Por outro lado, nós não encontramos nenhuma diferença significativa na 

atividade locomotora após a habituação dos camundongos nas caixas (de 10 a 30 

minutos de experimentação), apesar de muitos autores já terem descrito um 

aumento nessa variável em ratos que foram submetidos a protocolos de hipóxia 

(Decker et al., 2003; Fan et al., 2005; Mikati et al., 2005; Tejkalova et al., 2006). 

Além disso, a hiperatividade é condizente com um modelo animal de 
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esquizofrenia, e é um dos traços comportamentais característicos detectados em 

um paradigma como esse (Powell e Miyakawa, 2006), que muitas vezes é 

estudado com a administração de anfetamina. A razão para não termos 

encontrado tal efeito é incerta, porém propomos que talvez 30 minutos não 

tenham sido suficientes para permitir a observação de tal diferença no nosso 

protocolo, uma vez que Decker e colegas (Decker et al., 2003) registraram a 

atividade locomotora dos animais durante um período de 48 horas e observaram 

que a hipóxia neonatal era capaz de produzir uma hiperatividade em ratos em 

longo prazo. Nesse estudo, os autores submeteram os animais à hipóxia 

intermitente - na qual a cada minuto, durante 20 segundos as câmaras 

permaneciam a 10% de O2 e durante os 40 restantes permaneciam a 21% de O2 - 

enquanto que, no nosso protocolo, os animais foram submetidos à hipóxia 

contínua e, por isso, as câmaras ficaram sempre a 10% de O2. 

Já no registro de sono, o único dado significativo que obtivemos foi a 

diminuição da duração dos episódios de sono dessincronizado na fase escura dos 

animais submetidos à hipóxia quando comparados aos outros dois grupos. Tal 

achado difere do encontrado por Decker e colegas (Decker et al., 2003), e está 

mais condizente com os resultados de Antier e colaboradores (Antier et al., 1998) 

que encontraram uma diminuição muito grande da porcentagem desse tipo de 

sono nas duas fases do sono separadamente e no tempo total de sono em ratos 

submetidos à hipóxia neonatal. Os autores propuseram que tal diminuição do 

sono dessincronizado se devesse a alguma disfunção nos substratos 

neuroanatômicos que geram o ritmo theta ou que produzem as ondas theta, pois 

reduções nos episódios de sono dessincronizado estão associadas a um ritmo 
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theta modificado. Entretanto, muitos dos efeitos observados por esses autores em 

ratos não foram confirmados por nós ao utilizarmos camundongos. No que diz 

respeito à similaridade com os sintomas da esquizofrenia, já é bem difundido que 

pacientes esquizofrênicos sofrem uma redução na qualidade do sono. No entanto, 

a maioria dos autores constata uma diminuição na porcentagem de sono de 

ondas lentas nesses pacientes (Monti e Monti, 2004). 

De qualquer maneira, o dado encontrado é muito significativo, uma vez que 

o sono dessincronizado corresponde ao mais restaurador entre as fases do sono 

e uma diminuição de sua duração poderia significar uma queda da qualidade do 

sono nos animais submetidos à hipóxia. 

 

5.3 Análise bioquímica e molecular 

5.3.1 Parâmetros relacionados ao estresse oxidativo 

A hipóxia neonatal também alterou em longo prazo parâmetros 

relacionados à defesa antioxidante dos animais. Diferenças em curto prazo em 

marcadores de estresse oxidativo causadas pela hipóxia neonatal já haviam sido 

descritas (Gulcan et al., 2005; Lafemina et al., 2006; Nakanishi et al., 1995; 

Rauchova et al., 2005; Singh et al., 1999). Alguns desses autores encontraram 

um aumento nas atividades de CAT e de SOD, porém não constataram mudanças 

na de GPx em humanos que desenvolveram encefalopatia hipóxico-isquêmica 

(Singh et al., 1999). Além disso, sabe-se que os níveis de GPx são baixos na fase 

neonatal e aumentam aos poucos até atingir seus níveis máximos na vida adulta 

(Aspberg e Tottmar, 1992). Sheldon e colaboradores (Sheldon et al., 2004) 

investigaram os níveis de GPx em camundongos submetidos à hipóxia pelo 
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método de Rice e colaboradores (Rice et al., 1981). Em uma avaliação em curto 

prazo, eles constataram que no córtex cerebral de camundongos selvagens (não 

modificados geneticamente) da linhagem CD1 não havia mudanças na atividade 

de GPx após hipóxia ou hipóxia-isquemia. Entretanto, foi observado um aumento 

da atividade dessa enzima no mesmo tecido de camundongos hSOD-Tg 

(transgênicos com inserção do gene humano de SOD) em ambas as condições e 

um incremento dos níveis de GPx nos animais hGPx-Tg (transgênicos com 

inserção do gene humano de GPx) somente após hipóxia-isquemia. Esses dados 

poderiam indicar que o cérebro de um neonato saudável já está naturalmente 

desprotegido contra o dano gerado pela hipóxia. Tal necessidade de proteção 

antioxidante poderia ser compensada por uma superexpressão gênica após o 

insulto, o que não seria possível nos animais selvagens. Consequentemente, os 

camundongos selvagens estariam mais suscetíveis ao dano oxidativo, o que 

poderia levar a uma reprogramação em longo prazo na produção e/ou ativação da 

GPx eritrocitária. 

Outro tipo de manipulação neonatal (Nasuti et al., 2007) foi relatada como 

geradora de um efeito duradouro similar na atividade antioxidante enzimática no 

plasma. Foi observado que a ingestão neonatal de inseticidas piretróides 

causaram uma diminuição em longo prazo da atividade de GPx plasmática em 

ratos. 

Além disso, alguns pesquisadores já encontraram diferenças nos níveis de 

GPx entre pacientes esquizofrênicos e indivíduos saudáveis. Já foi descrita 

(Buckman et al., 1987) uma forte correlação negativa entre os níveis de GPx em 

plaquetas e eritrócitos e medidas de tomografia computadorizada de atrofia 
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cerebral e das razões de ventrículos cerebrais nos pacientes esquizofrênicos. Tal 

correlação não foi observada nos indivíduos saudáveis. 

Também foi observada uma diminuição nas atividades de SOD e de GPx 

plasmáticas e um aumento das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico em 

pacientes esquizofrênicos quando comparados a pessoas saudáveis (Zhang et 

al., 2006). E em outro estudo postmortem (Yao et al., 2006), constatou-se uma 

diminuição de GPx, de glutationa redutase, de glutationa e da razão glutationa 

reduzida/glutationa oxidada na região do núcleo caudado de pacientes 

esquizofrênicos, quando comparados ao grupo controle. Tais dados indicariam 

que o nosso modelo de hipóxia neonatal produziu uma resposta semelhante em 

sua defesa antioxidante àquela constatada em pacientes esquizofrênicos. 

No que diz respeito às duas outras enzimas (SOD e CAT), não 

encontramos diferenças significativas. Contudo, foi possível observar uma 

tendência de diminuição da CAT (p=0,064) nos eritrócitos, que não foi extensiva 

aos hipocampos e estriados. 

Além disso, nós constatamos uma redução da GSHt no grupo SM. Em um 

estudo prévio (Weaver et al., 2004), observou-se um aumento nos 

comportamentos maternos característicos de lamber e cuidar dos filhotes (licking, 

grooming and arched-back nursing, LG-ABN) em ratas capaz de modificar a 

programação epigenética na região promotora do gene do receptor de 

glicocorticóide nos hipocampos de seus filhotes. As proles de ratas que 

apresentavam aumento de tais comportamentos apresentavam diferenças na 

metilação de DNA, alterações nos padrões de acetilação de histonas e em fatores 

de transcrição ligados à região promotora daquele gene nos hipocampos. Os 
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autores também demonstraram que estes efeitos poderiam durar até a vida adulta 

e posteriormente demonstraram que eles são reversíveis com a infusão de 

metionina, que é um doador de grupos metila (Weaver et al., 2005). 

Esta é uma forte evidência de que o comportamento materno poderia 

interferir de maneira duradoura na epigenética dos filhotes e isso poderia estar 

ligado ao nosso achado em relação à glutationa. Inclusive, já foi demonstrado que 

os mesmos comportamentos (LG-ABN) que modificaram a epigenética dos 

filhotes nos trabalhos supracitados são diminuídos em mães que foram separadas 

de seus filhotes (Francis e Meaney, 1999). 

 

5.3.3 Expressão de CAT e GPx no hipocampo 

Em alguns estudos realizados anteriormente os autores objetivaram 

buscaram investigar parâmetros da defesa antioxidante e do dano oxidativo nos 

hipocampos de animais expostos à hipóxia. Maiti e colaboradores (Maiti et al., 

2006) distribuíram ratos adultos Sprague-Dawley em três grupos: um grupo 

exposto por 3 dias à hipóxia hipobárica (por meio de câmaras, de maneira a 

simular uma altitude de 6100m acima do nível do mar), outro exposto à mesma 

condição por 7 dias e um terceiro que foi mantido em normóxia durante todo o 

experimento. Esses autores observaram que a hipóxia provocou uma diminuição 

nos parâmetros de defesa antioxidante (glutationa reduzida, GPx, glutationa 

redutase, SOD e a razão glutationa reduzida/oxidada) dosados e um aumento nos 

marcadores de dano oxidativo (peroxidação lipídica, produção de radicais livres, 

níveis de óxido nítrico e de lactato desidrogenase) no hipocampo, no córtex e no 

estriado desses ratos. Os autores também constataram que as mudanças tinham 
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maior magnitude no grupo exposto por 7 dias do que no grupo submetido por 

apenas 3 dias à hipóxia. 

Outro trabalho do mesmo grupo também obteve resultados semelhantes 

(Hota et al., 2007). Nesse caso, a linhagem e a idade dos ratos era a mesma, 

porém a altitude simulada na câmara foi de 7600m, foi incluído um grupo 

experimental de 14 dias de exposição e as regiões cerebrais escolhidas para a 

dosagem foram o hipocampo, o córtex e o cerebelo. Os parâmetros analisados 

foram os mesmos, exceto pelos níveis de óxido nítrico e de lactato 

desidrogenase, os quais não foram verificados, porém foram incluídas as 

dosagens da atividade de glutamato desidrogenase e da expressão do 

transportador vesicular de glutamato. Os autores descreveram novamente o 

mesmo fenômeno: uma diminuição nos parâmetros de defesa antioxidante e um 

aumento nos indicadores de dano e também afirmaram ter encontrado uma 

situação de status oxidativo particularmente desfavorável no hipocampo, que se 

mostrou mais vulnerável à hipóxia. 

Em relação a estudos dos efeitos da hipóxia no hipocampo de neonatos, 

também já foram verificadas mudanças causadas pela hipóxia em parâmetros de 

estresse oxidativo no hipocampo de ratos (Dafre et al., 2003). Nesse estudo, 

foram utilizados ratos Wistar de 7 dias, que foram expostos à hipóxia-isquemia 

pelo método adaptado de Rice e colaboradores. Os animais foram sacrificados 

logo em seguida ou 2, 12, 24 horas ou 7 dias após o procedimento de hipóxia. 

Posteriormente, eles tiveram os hipocampos, estriados e córtex frontal dissecados 

para as dosagens de glutationa oxidada, glutationa total e de proteína tiol. Foi 

encontrada uma diminuição nos níveis de glutationa total no hipocampo causada 
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pela hipóxia que se estendeu até 24 horas após o procedimento. Também foi 

constatado um decréscimo dos níveis de proteína tiol que não foi recuperado 7 

dias após a hipóxia. 

Nossos dados, entretanto, indicam que as mudanças nos parâmetros de 

estresse oxidativo no hipocampo podem não ser duradouras a ponto de serem 

detectáveis na vida adulta dos camundongos, uma vez que não observamos 

diferenças na expressão de CAT e de GPx. Nossos dados moleculares também 

estão de acordo com os dados obtidos em nossos ensaios bioquímicos, já que 

não havíamos encontrado diferenças na atividade de CAT hipocampal. 

 

5.3.3 Fatores relacionados ao metabolismo da homocisteína 

Já é difundido que problemas relacionados ao metabolismo da Hcy podem 

refletir em doenças nos fetos (Botto et al., 1999; Huhta e Hernandez-Robles, 

2005; Martin et al., 2007). Entretanto, as concentrações plasmáticas de Hcy e de 

Cys não foram significativamente diferentes no grupo hipóxia. Esse achado é 

consistente com a literatura, uma vez que alguns autores (Blaise et al., 2005) 

relataram que níveis de Hcy não aumentaram significativamente com a hipóxia 

neonatal em ratos, apesar de a hipóxia ter exacerbado o aumento de Hcy 

causado por uma dieta deficiente de vitaminas. 

Além disso, nós não encontramos nenhuma mudança significativa nos 

níveis de vitamina B-6 sérica. Já foi observado (Sridharan et al., 1991) que a 

hipóxia aguda pode levar à diminuição da disponibilidade de piridoxal fosfato, que 

é reversível por um prévio tratamento com piridoxina. Porém, essa não parece ser 

uma condição duradoura, já que nós não encontramos reduções na vitamina B-6 
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em nossos animais que passaram pelo procedimento de hipóxia quando 

avaliados na vida adulta. 

Por fim, é útil de se lembrar que muitas das controvérsias observadas na 

literatura sobre eventos hipóxico-isquêmicos podem ser devidas à grande 

diversidade dos protocolos de indução de hipóxia disponíveis e também à 

população estudada. Alguns autores (Sheldon et al., 1998) já descreveram que 

linhagens de camundongos reagiram diferentemente ao mesmo protocolo de 

hipóxia-isquemia. Em determinadas linhagens o grau de dano cerebral e a 

mortalidade foram muito mais altas do que em outras. Esse é um tópico 

importante de se levar em consideração quando se comparam resultados obtidos 

em condições diferentes. 
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6. Conclusões 

 

6.1 – A hipóxia neonatal e a separação materna se mostraram capazes de gerar 

mudanças duradouras em parâmetros da defesa antioxidante em nosso modelo. 

 

6.2 – Em nosso protocolo, as manipulações realizadas não se mostraram aptas a 

modificar fatores relacionados ao metabolismo da homocisteína. 

 

6.3 – O procedimento de hipóxia por nós realizado não foi capaz de alterar a 

expressão de CAT e de GPx nos hipocampos dos camundongos em longo prazo. 

 

6.4 – A hipóxia neonatal pode causar em longo prazo alterações comportamentais 

nos camundongos, como neofobia, e diminuição da duração média dos episódios 

de sono dessincronizado na fase escura, enquanto que a separação materna é 

capaz de aumentar o comportamento ansioso dos animais. 

 

6.5 – Tanto a hipóxia neonatal, quanto a separação materna foram capazes de 

exercer efeitos duradouros na massa corpórea de camundongos. 

 

6.6 – O protocolo utilizado em nosso estudo não resultou em um modelo completo 

de esquizofrenia. 
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9. Abstract 

 
Introduction: Neonatal hypoxia-ischemia is one of the most significant factors that 

can lead to death in newborns. It has been linked with pathology in adult life, such as 

schizophrenia. Objectives: The aim of this work was to investigate long-term effects 

of neonatal hypoxia on body weight, behavior, antioxidant defense status, factors 

related to homocysteine metabolism in adult male mice. Methods: Seven day old 

male Swiss mice were submitted to: hypoxia (H), maternal separation (MS) or no 

handling (NH). When they completed 3 months old, behavioral evaluation were 

performed (activity boxes, plus-maze discriminative avoidance task, sleep recording). 

Blood catalase, superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx), 

glutathione, vitamin B6, homocysteine and cysteine were measured as well as 

hippocampal and striatal catalase activity, and hipoccampal GPx and catalase 

expression. Data were analyzed by one-way ANOVA test or repeated measures 

ANOVA, followed by Duncan or Bonferroni adjusted t tests. Results: Adult mice 

exposed to neonatal hypoxia exhibited lower locomotor activity on the first minutes of 

evaluation and also a decrease in paradoxical sleep episodes duration during dark 

phase compared to NH group. Moreover an increase in time spent in the open arms 

of the maze was observed in both MS and H groups when compared to NH. With 

respect to biochemical parameters, only erythrocyte GPx activity was significantly 

reduced in the H group, whereas total glutathione was significantly lower in the MS 

group, both compared to NH group. There were no differences in hippocampal GPx 

and CAT expression. Groups MS and H presented higher weight gain than NH. 

Conclusion: Neonatal hypoxia produced long-lasting alterations in paradoxical sleep, 

body weight, neotic behavior and glutathione peroxidase activity whereas maternal 
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separation induced an enhanced anxiety-like behavior, reduction in total and body 

weight increase. 
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