
Título: ESTUDO DE MARCADORES GLIAIS E DA ENZIMA INDOLEAMINA 2,3 

DIOXIGENASE EM RATOS SUBMETIDOS À PRIVAÇÃO MATERNA 

Estudos demonstram que a exposição a um ambiente adverso no início da vida pode estar 

relacionado à vulnerabilidade para o desenvolvimento posterior do transtorno depressivo maior 

(TDM). A privação materna (PM) induz mudanças comportamentais e afeta os circuitos 

cerebrais que podem estar associados à fisiopatologia do TDM. Assim, este estudo teve como 

objetivo investigar os papéis que a micróglia, os astrócitos e a indoleamina 2, 3-dioxigenase 

(IDO) desempenham em diferentes períodos do desenvolvimento seguido da PM no início da 

vida de animais. As células microgliais atuam no processo imunológico no sistema nervoso 

central, e uma vez ativadas desencadeiam a resposta inflamatória. Em situações de estresse essa 

resposta parece estar exacerbada e pode desencadear uma série de eventos, como a ativação da 

IDO, com consequente desvio do triptofano e possível diminuição da disponibilidade de 

serotonina, bem como aumento da disponibilidade de glutamato, favorecendo um ambiente 

neuronal tóxico, a excitotocicidade. Nesse estudo os tempos de imobilidade no teste de nado 

forçado (TNF) foram avaliados nos dias pós-natais (PND) 20, 30, 40 e 60. A técnica de imuno-

histoquímica foi utilizada no PND 10, 20, 30, 40 e 60 para investigar alterações induzidas pela 

PM no hipocampo através da proteína glial fribrilar ácida (GFAP), um marcador de astrócito, 

e da molécula adaptadora ligante de cálcio ionizado-1 (Iba-1), um marcador de micróglia. Além 

disso, nos mesmos PND, utilizou-se RT-PCR em tempo real para investigar alterações 

induzidas pela PM na expressão de GFAP, IDO e AIF-1 (marcador de micróglia), no córtex 

frontal (CF) e no hipocampo. Os resultados demonstraram que não houve alteração nos tempos 

de imobilidade nos PND 20, 30 ou 40. No entanto, no PND 60, os ratos submetidos à PM 

exibiram um comportamento do tipo depressivo como demonstrado pelo aumento no tempo de 

imobilidade. Os níveis de células imunopositivas de GFAP não mudaram nos PND 10 ou 30. 

No PND 20, os níveis de células imunopositivas de GFAP diminuíram em ratos submetidos à 



PM. Foi observado um aumento na expressão de células imunopositivas de GFAP nos PND 40 

e 60 em ratos privados de mãe. Verificou-se que os níveis de Iba-1 aumentaram em PND 10, 

20 e 30. Não houve alteração nos níveis de células imunopositivas para Iba-1 nos PND 40 ou 

60. A expressão de IDO foi reduzida no hipocampo no PND 10 e elevada no CF no PND 60 

após a PM. A expressão de GFAP por RT-PCR diminuiu no CF no PND 10, e verificou-se que 

aumentou no hipocampo no PND 60 nos ratos privados da mãe. A expressão de AIF-1 

aumentou no CF nos PND 20 e 60 após a PM. Em conclusão, os resultados sugerem que o 

estresse no início da vida induz alterações negativas no desenvolvimento de ratos, evidenciado 

por comportamento depressivo na vida adulta. Além disso, a PM aumentou a ativação 

microglial nas fases precoces e tardias do desenvolvimento. Os níveis de GFAP e IDO 

diminuíram nos estágios iniciais, mas foram aumentados em períodos tardios. Esses achados 

sugerem que a PM pode afetar diferencialmente a expressão da enzima IDO, além das células 

astrocitárias e microgliais. O início de um estado inflamatório a partir de células cerebrais pode 

estar associado à ativação da via da quinurenina, através da expressão alterada de IDO, e ao 

desenvolvimento do comportamento depressivo na idade adulta. Esses achados indicam que 

existem outros componentes envolvidos na fisiopatologia do TDM, além dos contemplados na 

hipótese monoaminérgica. Possibilitando a ampliação de alvos terapêuticos e indicando novas 

hipóteses de ações preventivas num aspecto translacional, em pacientes submetidos a fatores 

precoces estressantes. 

 


