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RESUMO 

A formação do hipocampo, estrutura chave no processamento da 

aprendizagem e memória, é das áreas do SNC mais vulneráveis a agressões 

ambientais, entre as quais se inclui a malnutrição. O objectivo deste trabalho foi 

avaliar as implicações morfológicas e comportamentais de dois modelos de 

malnutrição crónica no Rato adulto. Estudaram-se as células granulares da faseia 

denteada quantificando o número das que são imunoreactivas para a neurotrofina 

BDNF e para o seu receptor específico trkB, bem como os respectivos RNA 

mensageiros (RNAm). Grupos de animais adultos (dois meses de idade) foram 

submetidos a restrição alimentar (restrição calórica de 40%) e a ingestão de dieta 

hipoproteica (8% de caseína) durante sete meses e os resultados obtidos 

comparados com os encontrados num grupo controlo em que os animais tinham 

acesso a dieta nutricionalmente equilibrada. Foi observado que a restrição 

alimentar provoca redução significativa (15%) do número total de neurónios 

BDNF-imunoreactivos sem alteração do número de neurónios trkB-positivos. Sob 

o ponto de vista comportamental estes animais revelaram aumento da actividade 

motora, não apresentando contudo alterações na aprendizagem e memória 

testadas no water maze. Em contraste, os animais sujeitos a privação proteica 

apresentaram redução significativa do número de células granulares 

imunoreactivas para o BDNF (21%) e também para o trkB (22%) e diminuição dos 

níveis dos respectivos RNAm. Para além disso revelaram marcadas alterações 

comportamentais com défices de aprendizagem. Concluindo, embora ambos os 
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modelos de malnutrição induzam redução do número de células granulares da 

faseia denteada BDNF-positivas, nos animais submetidos a dieta hipoproteica 

esta diminuição é mais elevada e acompanhada de redução dos restantes 

parâmetros quantitativos avaliados, tendo os testes comportamentais revelado 

alterações cognitivas notórias. 

Palavras-chave: malnutrição, formação do hipocampo, BDNF, trkB, 

imunocitoquímica, hibridização in situ, estereologia, comportamento, Rato. 
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INTRODUÇÃO 

A malnutrição é um dos mais importantes problemas médicos e sociais do 

mundo actual, constituindo objecto de preocupação de autoridades sanitárias e 

governamentais bem como de organizações internacionais, algumas das quais 

perseguindo como objectivos fundamentais o combate e a prevenção de tal 

flagelo como a FAO, a OMS e a UNESCO. De facto, segundo as estimativas mais 

optimistas, 10% a 15% da população mundial sofre de carências alimentares, o 

que confere a esta situação uma dimensão catastrófica (1,2). 

De entre todos os elementos constituintes das dietas são as proteínas, 

principalmente as de origem animal, o macronutriente cuja carência, por razões 

de origem económica, é mais prevalente não só nos países do chamado terceiro 

mundo mas também naqueles considerados economicamente desenvolvidos, 

entre os quais se inclui Portugal (3). 

A malnutrição em consequência de dietas deficientes em proteínas 

provoca, nas suas formas extremas, síndromes clínicos muito complexos que 

reflectem alterações estruturais e funcionais de todos os órgãos do corpo humano 

(4,5). No entanto existem formas mais subtis nas quais a carência crónica de 

proteínas na dieta e consequente desequilíbrio alimentar são parcialmente 

ocultadas pelo excesso de outros nutrientes como os hidratos de carbono e as 

gorduras. Numerosos indivíduos - crianças, jovens ou adultos - alimentados com 

dietas deficientes em proteínas sofrem de doenças neurológicas que se traduzem 

sobretudo por alterações cognitivas, especialmente ao nível da aprendizagem e 
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da memória, que se sabe dependerem de estruturas específicas do sistema 

nervoso central (SNC). São numerosos os trabalhos experimentais que mostram 

que o desenvolvimento do SNC dos roedores é profundamente afectado pela 

malnutrição quer esta decorra no decurso do período pré-natal quer seja instituída 

no período neonatal (6-9), épocas em que a neurogénese se processa a ritmo 

muito elevado. Já o cérebro dos animais adultos foi muito tempo considerado 

como extremamente resistente às deficiências alimentares (7-9). 

Porém, trabalhos realizados desde há vários anos no Instituto de Anatomia 

da Faculdade de Medicina do Porto contrariam esta noção quase secular (10,11), 

dado que têm mostrado a existência de uma inequívoca degenerescência 

neuronal em certas regiões do cérebro do Rato adulto, nomeadamente na 

formação do hipocampo onde a morte neuronal chega a atingir 40% após seis 

meses de alimentação pobre em proteínas, embora suficientemente equilibrada 

em calorias, vitaminas e sais minerais (11-16). É de salientar que para além 

destes fenómenos degenerativos foi simultaneamente observada uma exuberante 

actividade reorganizativa a nível dendrítico, axonal e sináptico após reabilitação 

nutricional (15,16). Nas mesmas condições experimentais foram ainda 

observados fenómenos quer degenerativos quer reorganizativos ao nível dos 

sistemas colinérgico e GABAérgico da formação do hipocampo (14). 

Surpreendentemente, esta área do SNC mostrou-se resistente a outro paradigma 

de malnutrição, a restrição alimentar. Neste modelo, no qual os animais ingerem 

apenas 60% das calorias consideradas como norma para estes roedores no 

contexto de uma dieta equilibrada (17,18), não foi observada morte neuronal na 

formação do hipocampo (19). 
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As alterações degenerativas observadas após deficiência de proteínas na 

dieta alimentar são provavelmente devidas a distúrbios específicos dos neurónios 

da formação do hipocampo, já que não se observam no córtex pré-frontal (20) e 

no córtex entorrinal (15), embora esta última seja uma região do SNC com a qual 

a formação do hipocampo possui grande número de conexões através de 

sistemas organizados de fibras (21). Uma das razões apontadas para esta 

diferente vulnerabilidade é o conteúdo e a dependência de neurotrofinas nas 

diferentes populações neuronais das diversas regiões do SNC (15,22). É provável 

que os mecanismos da síntese, transporte e libertação de factores neurotróficos 

estejam alterados em consequência da redução da síntese proteica observada 

após a privação de proteínas (22,23). Sendo assim, a restrição proteica pode 

afectar a disponibilidade de aminoácidos essenciais para a síntese proteica e para 

a produção de neurotrofinas (22,23). 

As consequências funcionais do emprego destas dietas no animal adulto 

estão pouco avaliadas. No entanto, estudos realizados em primatas não humanos 

filogeneticamente mais próximos do Homem, demonstraram a existência de 

importantes alterações comportamentais após longos períodos de ingestão de 

dietas hipoproteicas. Com efeito, macacos Rhesus alimentados com este tipo de 

dieta mostraram apatia em relação ao meio ambiente, diminuição da capacidade 

de exploração e redução de actividades lúdicas, para além de alterações na 

aprendizagem e memória (24-26), funções dependentes em grande parte da 

formação do hipocampo (27). 

Quanto à restrição alimentar, tem sido implicada como responsável pelo 

aumento do tempo de vida nos roedores, retardando os efeitos do processo de 

envelhecimento e prevenindo o aparecimento de diferentes patologias 
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relacionadas com o avançar da idade (17,28-34). A restrição alimentar acarreta 

também diminuição das alterações morfológicas e funcionais a nível cerebral 

geralmente observadas no envelhecimento e melhora a capacidade de resposta 

do SNC aos efeitos de diversos agentes neurotóxicos (35). Foi ainda 

demonstrado que a restrição alimentar provoca diminuição da densidade dos 

receptores de glucocorticóides no cérebro, responsáveis pela alteração dos 

processos de aprendizagem e memória e acelerar a degenerescência neuronal 

como a que ocorre no Homem na doença de Alzheimer (36). Por outro lado, pode 

acarretar outras consequências negativas como apatia, intolerância ao frio, 

redução da capacidade de reacção a novos estímulos (37), atraso nos fenómenos 

de cicatrização (38), neuropatia periférica (39) e alterações quer dos níveis 

séricos das hormonas sexuais quer do comportamento sexual (40,41). Todas 

estas observações chamam a atenção para a necessidade da avaliação e 

interpretação cuidada dos efeitos da restrição alimentar no cérebro, exigindo um 

estudo aprofundado das possíveis alterações morfológicas e funcionais 

resultantes deste tipo de privação nutricional. 

Tal como noutros estudos realizados no Instituto de Anatomia, o presente 

modelo experimental utilizou o Rato e tentou mimetizar as condições nutricionais 

a que estão submetidos numerosos grupos populacionais que ingerem por longos 

períodos, ou até durante toda a vida, uma dieta deficiente em proteínas ou pobre 

em calorias. Não foi aleatória a escolha de uma dieta hipoproteica contendo 8% 

de caseína. Estudos anteriores mostraram que ratos adultos sujeitos durante 

alguns meses a uma dieta em que a percentagem de proteínas é de apenas 6% 

sofrem uma acentuada redução do peso corporal semelhante à verificada em 

ratos submetidos a modelos de restrição alimentar conducentes a desnutrição 
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grave (42,43). A quantidade de proteínas (8%) fornecida pela dieta utilizada no 

presente modelo representa o limiar de aporte proteico que conduz a uma 

situação carencial de instalação insidiosa, mantendo os animais com aparência e 

características somáticas externas em tudo sobreponíveis às dos animais que 

ingerem dietas nutricionalmente equilibradas (42,43). Em relação à restrição 

alimentar, utilizou-se um modelo no qual os animais são submetidos a restrição 

correspondente a uma diminuição de 40% de calorias, frequentemente citado na 

literatura (17-19). 

A formação do hipocampo foi a região do SNC seleccionada para o 

presente trabalho. Apresenta uma estrutura relativamente simples e bem definida 

o que facilita a avaliação quantitativa de eventuais alterações morfológicas (21). 

Além disso ocupa uma posição estratégica no processamento de informação 

entre o neocortex e as estruturas subcorticais, estando englobada no sistema 

límbico que desempenha papel fundamental na modulação de comportamentos 

complexos (27). De facto, é uma região do SNC implicada nas actividades 

afectivas e cognitivas, essencialmente nos fenómenos de aprendizagem e 

memória, e extremamente vulnerável às carências nutricionais (11-16,44). A 

população neuronal escolhida para os estudos morfológicos foram as células 

granulares da faseia denteada devido à peculiaridade da sua neurogénese. Com 

efeito esta neurogénese no Rato prolonga-se pela vida adulta, ocorrendo 

simultaneamente uma enorme plasticidade ao nível das arborizações dendríticas 

e das sinapses destas células (45-49). Tanto esta neurogénese como a referida 

plasticidade são extremamente dependentes do nível de brain-derived 

neurotrophic factor (BDNF) e do seu receptor mais específico, tyrosine protein 

kinase B (trkB) (50,51). Este factor neurotrófico é essencial à sobrevivência das 
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populações neuronais em geral e dos neurónios da formação do hipocampo em 

particular (52). 

Utilizaram-se basicamente técnicas de imunocitoquímica e de hibridização 

in situ. As quantificações foram feitas empregando metodologia estereológica 

adequada. Assim, foi estimado o número total de células granulares 

imunoreactivas quer para o BDNF quer para o trkB em formações do hipocampo 

de ratos submetidos a restrição alimentar durante 7 meses e alimentados com 

dieta hipoproteica durante o mesmo período de tempo e dos respectivos controlos 

com a mesma idade. Foram determinados ainda, recorrendo a técnicas de 

hibridização in situ, os níveis de RNA mensageiro (RNAm) do BDNF e do trkB. 

Como existe uma relação positiva entre o conteúdo de BDNF e o 

desempenho de roedores em vários estudos comportamentais (51), efectuaram-

se vários testes específicos para detecção de alterações na aprendizagem e 

memória dependentes da integridade morfológica da formação do hipocampo 

(53,54): open field, passive avoidance e water maze (55). 



OBJECTIVOS 

Ao estudar os efeitos morfológicos e comportamentais da restrição 

alimentar e da malnutrição proteica no Rato adulto procurou-se obter resposta 

para as seguintes questões: 

• Será que a malnutrição proteica e a restrição alimentar crónicas têm efeitos 

deletérios na formação do hipocampo do Rato adulto, especificamente no 

número de células granulares imunoreactivas para o BDNF e para o trkB? 

• Será que existe alteração do nível de RNAm do BDNF e do RNAm do trkB 

nestas mesmas células da formação do hipocampo e nas mesmas 

circunstâncias experimentais? 

• Será que as dietas hipoproteicas e a restrição alimentar provocam 

alterações comportamentais no Rato adulto? Mais especificamente, será 

que existem alterações na execução de tarefas dependentes da 

integridade morfológica da formação do hipocampo? 
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MATERIAL E MÉTODOS 

1. Animais e tratamentos 

Este trabalho foi realizado em ratos machos da estirpe Wistar provenientes 

do Biotério do Instituto Gulbenkian de Ciência (Oeiras, Portugal) ou seus 

descendentes nascidos no Biotério do Instituto de Anatomia da Faculdade de 

Medicina do Porto. Os animais foram mantidos em condições laboratoriais 

padrão, isto é, submetidos a um ciclo de luz/escuridão (12:12h) e mantidos à 

temperatura ambiente de 20-22°C. Até às 8 semanas de idade todos os animais 

tiveram livre acesso a água e a dieta normal para ratos de laboratório (PANLAB, 

S.L., Espanha), cuja composição é a seguinte: grãos de cereais, sementes de 

oleaginosas, produtos e subprodutos de grãos de cereais e de sementes de 

oleaginosas, produtos de panificação e massas alimentícias, produtos de pescado 

e sais minerais. Em termos analíticos esta composição possui 15,6% de 

proteínas, 2,8% de gorduras, 4,8% de celulose e 4,6% de sais minerais. Esta 

dieta é suplementada com 7500 U.l. de vitamina A, 1500 U.l de vitamina D3, 15 

mg de vitamina E (alfa-tocoferol) e 14,7 mg de cobre (sulfato cúprico penta 

hidratado) por quilograma e fornece 376,4 Kcal/100 gramas. 

Às 8 semanas de idade todos os animais foram colocados em gaiolas 

individuais e, após selecção aleatória, agrupados do seguinte modo: 
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a) Animais controlos - Dez animais permaneceram com acesso livre à 

dieta normal para ratos de laboratório e a água ao longo de todo o estudo. A 

quantidade de dieta ingerida por estes animais foi de 30,6 ± 1,25 g/dia. 

b) Animais submetidos a malnutrição proteica - Dez ratos foram 

alimentados durante 7 meses com dieta hipoproteica (Low 8% Protein Diet, ICN 

Biomedicals, EUA) a partir dos 2 meses de idade até ao final do estudo. Esta 

dieta fornece 434 Kcal/100 g e apresenta a seguinte composição: 8,0% de 

caseína, 78,0% de amido de milho, 10,0% de gorduras, 4,0% de sais minerais e 

1% de suplementos vitamínicos (ICN Vitamin Diet Fortification Mixture). Como a 

caseína é pobre em alguns aminoácidos essenciais, esta dieta foi suplementada 

ainda com 0,7% de lisina e 0,5% de metionina e cistina. Estes animais tiveram 

acesso livre quer à dieta quer a água. 

c) Animais submetidos a restrição alimentar - Dez animais foram 

submetidos a uma restrição alimentar de 40%, desde os 2 meses de idade até ao 

final do estudo. Estes animais dispunham unicamente de 18-20 gramas diárias da 

dieta normal para ratos de laboratório já referida, fornecida às 8.00 horas, embora 

com acesso livre a água. 

Durante todo o período experimental, todos os animais foram pesados 

semanalmente, no mesmo dia da semana, à mesma hora. 
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2. Processamento do material 

2.1. Fixação 

No final do período experimental (9 meses de idade) e após a realização 

dos testes comportamentais, cinco animais por grupo foram anestesiados por 

injecção intraperitoneal de pentobarbital sódico (80 mg/Kg) e perfundidos durante 

15-20 minutos por via transcardíaca com 200 ml de tampão fosfato 0,1 M como 

solução de lavagem, seguidos de 400 ml de solução fixadora contendo 4% de 

paraformaldeído em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,6. Todos os animais foram 

perfundidos às 14.00 horas. 

Terminada a perfusão procedeu-se à abertura da cavidade craniana e à 

remoção do encéfalo que depois de isolado era pesado e codificado para permitir 

análise cega sem identificação do animal. Os cérebros eram em seguida imersos 

na solução fixadora durante 2 horas à temperatura ambiente e depois numa 

solução de sacarose a 30% em tampão fosfato durante 15 horas, à temperatura 

de 4°C. 

Os pólos frontais e occipitais dos hemisférios cerebrais foram removidos 

através de duas secções coronais: a anterior efectuada caudalmente ao bordo 

posterior do quiasma óptico e a posterior imediatamente rostral ao pólo occipital. 

Os blocos encefálicos assim obtidos foram seccionados seriadamente, no plano 

coronal, em cortes de 50 ^m de espessura utilizando um vibratomo. Os cortes 

eram recolhidos para cavidades contendo solução crioprotectora e armazenados 

a -15°C até ao processamento imunocitoquímico ou de hibridização in situ. 
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Toda a manipulação dos cérebros e preparação de todos os meios líquidos 

foi efectuada em condições laboratoriais que se consideram ser estéreis e isentas 

de RNAses que poderiam levar à degradação do RNArm. 

2.2. Imunocitoquímica 

2.2.1. Processamento imunocitoquímico 

Para o estudo imunocitoquímico foram utilizados anticorpos contra o BDNF 

e contra o trkB (Peninsula Laboratories, EUA). Da totalidade dos cortes contendo 

a formação do hipocampo seleccionou-se, utilizando um método de escolha 

simultaneamente aleatória e sistemática (56), um conjunto mais pequeno para a 

realização de coloração imunocitoquímica e ulteriores análises estereológicas. 

Assim, com o auxílio de uma tabela de números aleatórios, escolheu-se o 

primeiro corte a partir do mais rostral conjunto de cinco, nos quais a formação do 

hipocampo era identificável; os restantes cortes foram seleccionados de modo 

sistemático, ou seja, a intervalos regulares de um em cada cinco cortes 

consecutivos, ao longo de toda a extensão rostro-caudal da formação do 

hipocampo. Deste modo, para cada um dos anticorpos, seleccionaram-se em 

média 15 cortes para realização de coloração imunocitoquímica e consequente 

análise estereológica. A reacção imunocitoquímica foi realizada em cortes 

flutuantes em grupos de cinco em cada cavidade. Depois de submetidos a três 

lavagens com tampão fosfato para retirar os resíduos de solução crioprotectora, 

os cortes foram tratados com uma solução de peróxido de hidrogénio a 3% 

durante 7 minutos para inactivar as peroxidases endógenas. Quer o anticorpo 

contra o BDNF quer o anticorpo contra o trkB foram diluídos numa concentração 

de 1:500 numa solução de tampão fosfato contendo 0,5% Triton X-100. Este 
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detergente foi utilizado em todas as reacções de modo a permitir uma 

permeabilização das membranas e possibilitar melhor penetração dos anticorpos 

no tecido. Todos os cortes foram incubados durante 18 horas, em agitação, com o 

respectivo anticorpo primário (anti-BDNF ou anti-trkB), à temperatura de 4°C. 

Como anticorpo secundário foi utilizado um anticorpo biotinilado anti-

imunoglobulinas G de coelho proveniente de cordeiro (Vector Laboratories, 

Inglaterra) na diluição de 1:400. Em seguida, os cortes foram tratados com um 

complexo avidina-biotina peroxidase (ABC) (Vector Laboratories) na diluição de 

1:800. Ambas as incubações ocorreram à temperatura ambiente e tiveram a 

duração de 1 hora. Seguidamente, os cortes foram tratados com 

diaminobenzidina (DAB, Sigma, EUA) durante 10 minutos, após o que foi feita a 

reacção com peróxido de hidrogénio para revelar a coloração imunocitoquímica. 

Após lavagem em tampão fosfato, os cortes foram montados seriadamente em 

lâminas gelatinadas e depois desidratados em soluções alcoólicas de 

concentração crescente (50%, 70%, 90% e 100%, 1 minuto cada), passados por 

xilol para retirar o excesso de álcool e finalmente cobertos com lamelas, utilizando 

como meio de montagem o Histomount. 

2.2.2. Controlo imunocitoquímico 

Para controlo imunocitoquímico, um corte por animal foi incubado em 

tampão fosfato com 0,5% de Triton X-100 sem anticorpo primário e em outro não 

ocorreu a incubação em anticorpo secundário. De resto, todo o processamento foi 

semelhante ao dos restantes cortes, tendo-se verificado que nenhum dos cortes 

controlo revelou marcação específica. 
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2.3. Hibridização in situ 

2.3.1. Sondas de oligonucleotídeos 

Para este tipo de processamento foram utilizados 12 cortes de 50 ^m 

contendo a formação do hipocampo. As sondas a empregar foram seleccionadas 

de maneira a serem complementares do RNAm dos genes do Rato. Assim, para o 

BDNF foram seleccionados os nucleotídeos 657-702 (57), constituindo uma sonda 

de 46 bases e para o trkB os nucleotídeos foram os 1551-1598, sendo utilizada 

uma sonda com 48 bases (58). As sondas foram sintetizadas por uma empresa 

especializada e modificadas na sua extremidade 3' com a incorporação de 

digoxigenina (MWG-Biotech, Ebesberg, Alemanha). 

2.3.2. Técnica de hibridização in situ 

Antes da hibridização os cortes foram lavados três vezes em tampão 

fosfato à temperatura ambiente e tratados com proteinase K (Sigma) durante 7 

minutos para desnaturação e permeabilização das membranas celulares. Todas 

as soluções foram realizadas com água ultrapura e tratadas com 

dietilpirocarbonato (DEPC, Sigma), um inibidor das RNAses. Em seguida os 

cortes foram incubados (2 por cavidade) no meio de hibridização constituído por 

200 [i\ de solução Denhart 1X, 500 jal de laureato de sarcosil a 1%, 2 ml de sulfato 

de dextrano a 10%, 2 ml de citrato de sódio salino (SSC) 4X, 5 ml de formamida a 

50% e 0,3 ml de água tratada com DEPC, todos da Sigma, num total de 10 ml. As 

sondas tiveram a concentração de 100 e 50 ng/ml para o trkB e BDNF, 

respectivamente. A reacção de hibridização ocorreu durante 18 h à temperatura 

de 40°C. 
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Procedeu-se depois ao tratamento dos cortes com soluções de 

concentração decrescente de SSC para remoção de hibridização não específica. 

Assim foram efectuadas lavagens em SSC 4X durante 15 minutos à temperatura 

ambiente, três lavagens em SSC 1X a 40°C (15 + 30 + 30 minutos, 

respectivamente) e duas lavagens (30 minutos cada uma) a 40°C em SSC 0,1X. 

No passo seguinte procedeu-se à detecção das sequências hibridizadas, 

utilizando um anticorpo anti-digoxigenina com fosfatase alcalina (Roche, Suiça) 

numa solução tampão bloqueadora (Roche) à temperatura ambiente e durante 1 

hora, seguida de uma lavagem com uma solução apropriada (Roche). 

A actividade da fosfatase alcalina foi demonstrada usando fosfatase 5-

bromo-4-cloro-indolil e nitroazul tetrazolíneo (NBT/BCIP, Roche), após incubação 

durante a noite à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Por fim os cortes 

foram lavados em tampão fosfato e depois montados em lâminas gelatinadas, 

procedendo-se em seguida à sua desidratação com soluções de concentração 

crescente de acetona (50%, 70%, 90% e 100%, 1 minuto cada). O excesso de 

acetona foi retirado com lavagem em xilol, sendo utilizado Histomount como meio 

de montagem em lâminas. 

2.3.3. Controlo da hibridização 

Quatro cortes por animal foram incubados no meio de hibridização sem 

sonda de oligonucleotídeos e em outros tantos foi omissa a incubação com o 

anticorpo anti-digoxigenina. Todo o resto do processamento dos cortes controlo 

foi idêntico ao dos restantes, tendo-se verificado que, após revelação, nenhum 

dos controlos mostrou marcação específica. 
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2.3.4. Análise semi-quantitativa do RNAm do BDNF e do RNAm do trkB 

A intensidade do sinal de hibridização do RNAm do BDNF e do RNAm do 

trkB foi avaliada na camada granular da faseia denteada por dois investigadores 

independentes. A escala utilizada variou entre 0 e +++, considerando 0 para 

controlo, + para um sinal ligeiro de marcação perinuclear, ++ para um sinal 

moderado na zona perinuclear em células bem individualizadas e +++ para um 

sinal muito forte na zona perinuclear bem como na parte proximal dos neuritos 

celulares. 

3. Análise estereológica 

O número total de neurónios marcados imunocitoquimicamente com os 

anticorpos anti-BDNF e anti-trkB (Fig. 1) foi estimado pelo método do fractionator 

óptico (59-62), utilizando um sistema de análise estereológica video CAST-GRID 

(Olympus Danmark A/S, Dinamarca) e um microscópio Olympus BH-2 acoplado a 

uma câmara de video Sony CCD-Iris MTV-3. Esta câmara fazia interface com um 

monitor a cores, onde se visualizavam os cortes histológicos, através de um 

adaptador de video Sony e um computador IBM. Os movimentos da platina do 

microscópio ao longo dos eixos x e y eram controlados através de um sistema 

motorizado e a medição dos movimentos verticais, isto é, ao longo do eixo z, era 

efectuada com o auxílio de um microcator digital Heidenhain MT-12 (Heidenhain 

GmbH, Alemanha), igualmente conectado à platina do microscópio. 

Em cada corte os neurónios foram contados através do disector óptico (59-

63). Este método consiste na contagem do número de partículas que pela 

primeira vez aparecem em foco dentro dos limites de uma grelha rectangular, a 

área do disector e numa fracção fixa de espessura do corte, a altura do disector. 
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Figura 1. Fotografias de cortes coronais da camada granular (CG) da faseia 

denteada da formação do hipocampo de um animal controlo tratados 

imunocitoquimicamente com anticorpos anti-BDNF (A) e anti-trkB (B), nas quais estão 

assinaladas com setas células imunoreactivas para o BDNF (A) e para o seu receptor 

trkB (B). Em B observa-se um dendrito de uma célula granular trkB-imunoreactiva 

atravessando toda a camada granular (pontas de seta). CM - camada molecular; H -

hilo. Barras = 20 |xm. 



FIG.1 
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As contagens obedeceram à regra das linhas proibidas de Gundersen (64) que 

exclui as partículas que são interceptadas pelos lados inferior e esquerdo da 

grelha rectangular. 

Em resumo, no caso presente a técnica do fractionator óptico consistiu no 

seguinte: a partir de uma posição inicial aleatória, fora dos limites da camada 

granular, procedeu-se à deslocação sistemática do corte de acordo com as 

amplitudes de deslocação atribuídas para os eixos x e y, que para ambas as 

colorações imunocitoquímicas foi de 200 um. A grelha de contagem tinha uma 

área de 900 um2. Nas posições em que a grelha se sobrepunha à camada 

granular, depois de focar a superfície do corte avançavam-se 4 jam através da 

sua espessura (eixo z); assim ficava definido o plano óptico a partir do qual se 

realizavam as contagens com objectiva de imersão 100X (ampliação final de 

2000X). As partículas contadas foram todos os núcleos neuronais que, dentro da 

grelha de contagem, assumiam pela primeira vez o melhor foco à medida que se 

aprofundava o mesmo através das 10 um seguintes da espessura do corte, ou 

seja, ao longo da altura do disector. Em média contaram-se 130 neurónios por 

animal. Para cada corte estudado registou-se o número de disectors efectuados 

(F) e o número de células contado em cada disector (Q~). O número total de 

neurónios (N) foi calculado segundo a fórmula: 

N = I Q ~ x 1 / s s f x 1 / a s f x t / h 

na qual I Q _ é o número total de neurónios efectivamente contado nos disectors 

que caíam nos perfis de cada secção observada na amostragem, ssf representa a 
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fracção das secções considerada ou section sampling fraction (neste caso o ssf 

foi 0,2, já que foi escolhido 1 em cada 5 cortes), asf corresponde à area sampling 

fraction, ou seja, a área total que é alvo da contagem (área da grelha de 

contagem/área x x y), t é a espessura real do corte (em média 17 ^m) e h é a 

altura do disector^O \irc\). 

O coeficiente de erro (CE) da estimativa do número total de neurónios, 

calculado de acordo com Gundersen et ai. (65), foi de 0,09 para os BDNF-

positivos enquanto que no caso dos neurónios trkB-positivos foi de 0,08. 

4. Testes comportamentais 

Os testes comportamentais foram iniciados quando a totalidade dos 

animais (dez por cada grupo) tinha 8 meses de idade. Os ratos foram 

manuseados durante 5 dias (3 minutos por dia) para habituação à manipulação e 

depois submetidos ao teste do open field durante 4 dias consecutivos com o 

objectivo de avaliar o seu estado emocional e a adaptação a novas situações. O 

comportamento dos animais no teste passive avoidance foi avaliado 3 dias 

depois. Cerca de 10 dias após este teste, os animais foram familiarizados com o 

teste water maze (30 segundos por dia durante 2 dias) e depois treinados durante 

12 dias para avaliar a sua aprendizagem espacial através duma probe trial. 

Subsequentemente foi realizado no water maze o teste de aprendizagem com a 

plataforma visível. 

Todos os testes foram efectuados após 30 minutos de habituação à sala 

onde se realizavam e sempre com início às 14.00h. 
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4.1. Open field 

Após os 5 dias de manuseamento, os ratos foram testados no open field. 

Este teste foi realizado numa arena quadrangular em acrílico branco opaco, 

medindo 100x100 cm e 40 cm de altura. O pavimento da arena era formado por 

uma grelha dividida em 25 quadrados (20x20 cm). Para análise comportamental, 

consideraram-se duas áreas: uma periférica (16 quadrados ao longo das paredes) 

e uma central (nove quadrados na parte central da arena). No início de cada 

teste, os animais foram colocados num dos cantos e voltados para a parede da 

arena. A duração de cada prova era de 5 minutos e o investigador contava o 

número de linhas atravessadas pelo animal na parte periférica (actividade 

locomotora periférica) o número de linhas atravessadas na parte central 

(actividade locomotora central). Entre as várias sessões, o pavimento da arena 

era cuidadosamente lavado com água e devidamente seco. 

4.2. Passive avoidance 

Este teste foi efectuado numa caixa aberta de madeira com as dimensões 

50x50x50 cm, cujo pavimento era constituído por uma rede metálica à qual se 

encontrava aplicado um gerador de corrente eléctrica (A320 Isostim, WPI Inc., 

EUA). No centro da rede metálica encontrava-se fixada uma plataforma circular 

de madeira (15 cm de diâmetro e 5 cm de espessura) rodeada por um tubo de 

plástico opaco (16 cm de diâmetro e 50 cm de altura) colocado verticalmente 

sobre a rede metálica. Os ratos eram colocados na plataforma e o tubo de 

plástico removido do sistema 15 segundos depois. O tempo de latência, isto é, o 

tempo que o animal levava a abandonar a plataforma, era registado e cada animal 
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repetia três vezes este procedimento com intervalos de 30 minutos entre cada 

um. No terceiro ensaio deste período de treino, quando o animal abandonava a 

plataforma e colocava as patas dianteiras na rede metálica, era aplicado um 

choque eléctrico (1mA durante 1 segundo) na referida rede. Após receber o 

choque o rato regressava à sua habitual gaiola. Este procedimento foi repetido 24 

h depois aplicando a mesma metodologia (teste de retenção), com excepção do 

choque eléctrico que não era aplicado à estrutura metálica. 

4.3. Wafer maze 

Este teste comportamental foi realizado numa piscina circular de parede e 

fundo negros com 180 cm de diâmetro e 50 cm de profundidade, cheia de água à 

temperatura ambiente (21 ± 1°C) até ao nível de 35 cm. A piscina era dividida por 

linhas imaginárias em quatro quadrantes. O percurso percorrido pelos ratos na 

piscina era registado por um sistema de video computorizado (EthoVision, V1.90, 

Noldus, Holanda). Numa primeira fase, os animais foram treinados 12 dias 

consecutivos para encontrar uma plataforma (10 cm de diâmetro) localizada no 

centro de um dos quadrantes e escondida 2 cm abaixo da superfície da água. 

Cada rato era colocado na água em um de quatro pontos de partida pré-definidos 

de forma que cada uma das posições só era usada uma vez em cada um dos 

ensaios. Se os animais não encontrassem a plataforma num espaço de 60 

segundos o investigador guiava o animal até à plataforma, permitindo que este 

permanecesse ali durante 15 segundos. No final do primeiro ensaio o rato era 

enxugado e colocado numa gaiola limpa durante 30 segundos, após o que se 

iniciava o segundo ensaio mantendo a plataforma no mesmo quadrante. O 

percurso percorrido pelo rato e a velocidade com que o fazia ficavam registados 
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pelo sistema computorizado. Um dia após a conclusão dos ensaios os animais 

eram submetidos ao teste probe trial, durante 60 segundos, no qual a plataforma 

era removida da piscina. Eram então registados quer o número de vezes que os 

animais cruzavam o local onde se encontrava previamente a plataforma quer o 

tempo permanecido no quadrante onde esta se encontraria. 

No teste da plataforma visível cada rato foi submetido a quatro ensaios, 

intervalados de 30 segundos. A plataforma, pintada de branco, encontrava-se 3 

cm acima da superfície da água. A posição da plataforma era diferente em cada 

ensaio e a distância percorrida para a sua localização era registada. 

5. Análise estatística 

Os dados obtidos neste trabalho foram estatisticamente analisados através 

da aplicação do teste de análise de variância (ANOVA) para um factor, o 

tratamento, excepto os respeitantes às variações de peso corporal em que um 

outro factor, o tempo de experiência, foi também considerado. A ANOVA para um 

ou dois factores, foi igualmente aplicada aos resultados comportamentais. 

Para verificar se as médias obtidas nos diferentes grupos analisados 

diferiam significativamente entre si, utilizou-se o teste post-hoc de Newman-Keuls. 

Os resultados apresentados são expressos em média e respectivo desvio 

padrão. As diferenças foram consideradas significativas para valores de P < 0,05. 
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RESULTADOS 

1. Animais e dietas 

Os pesos corporais médios dos animais controlo, submetidos a restrição 

alimentar e alimentados com dieta pobre em proteínas estão representados 

graficamente na Figura 2. A análise da variância (ANOVA) revelou existência de 

efeito significativo da dieta (F2,27 = 225,11, P < 0,0001) e interacção significativa 

entre o tempo de experiência e o regime alimentar (F36,756 = 119,31, P < 0,0001) 

nas variações dos pesos corporais entre os diferentes grupos experimentais. O 

peso corporal dos animais submetidos a restrição alimentar era significativamente 

menor que o dos ratos quer controlos quer submetidos a dieta hipoproteica. 

Enquanto que o peso corporal médio dos animais sujeitos a restrição alimentar 

permaneceu relativamente estável, o dos ratos controlos e o dos alimentados com 

dieta pobre em proteínas aumentaram progressivamente ao longo do período 

experimental. 

No fim da experiência, o peso corporal médio dos ratos controlos e dos 

alimentados com dieta hipoproteica era aproximadamente 100% mais elevado 

que o dos ratos submetidos a restrição alimentar. Não foram observadas 

diferenças significativas entre os pesos corporais dos ratos controlos e dos 

alimentados com dieta hipoproteica. 

A ANOVA mostrou não existir efeito significativo do regime alimentar no 

peso médio dos cérebros dos animais dos diferentes grupos experimentais. Os 

valores encontrados foram de 1,54 ± 0,05 g para os animais controlos, 1,54 ± 0,04 



25 

ÍS 800-

2 700-1 
D) 

8 12 16 20 24 28 32 36 

Idade (semanas) 

Figura 2. Evolução do peso corporal dos animais controlos (quadrados), 

submetidos a restrição alimentar (círculos em branco) e sujeitos a restrição proteica 

(círculos a negro) durante todo o período experimental. 

g para os ratos submetidos a restrição alimentar e 1,53 ± 0,05 g para os animais 

alimentados com dieta carente em proteínas. 

2. Número total de neurónios 

2.1. Neurónios BDNF-positivos 

A aplicação da ANOVA revelou que as variações encontradas no número 

total de neurónios da camada granular da faseia denteada BDNF-imunoreactivos 

são dependentes do factor dieta (F2,i2 = 66,46, P < 0,0005). A observação da 

Figura 3 permite concluir que o número total destes neurónios é significativamente 

maior no grupo de animais controlos quando comparado com o dos ratos 

submetidos a dieta hipoproteica e a restrição alimentar. Com efeito, existe uma 

diminuição de 2 1 % no número total de neurónios BDNF-positivos no grupo de 

ratos alimentados com dieta hipoproteica e de 15% no dos ratos submetidos a 
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Figura 3. Representação gráfica do número total de neurónios BDNF-

imunoreactivos da camada granular da faseia denteada, nos grupos de ratos controlos 

(C), submetidos a restrição alimentar (RA) e alimentados com dieta hipoproteica (RP). C 

vs RA e RP, P < 0,0002; RA vs RP, P < 0,05. 

restrição alimentar em relação ao dos animais controlos. Por outro lado, ao 

comparar os animais alimentados com dieta hipoproteica com os submetidos a 

restrição alimentar verifica-se uma redução igualmente significativa (7%) do 

número destes neurónios. 

2.2. Neurónios trkB-positivos 

A ANOVA mostrou que as variações encontradas no número total de 

células granulares da faseia denteada trkB-imunoreactivas entre os diferentes 

grupos experimentais não são dependentes do factor dieta (F2,12 = 7,45, P = 0,08). 

No entanto, a aplicação do teste post-hoc de Newman-Keuls revelou a existência 

de redução significativa (22%) no grupo de animais alimentados com dieta 

hipoproteica em relação ao dos controlos (Fig. 4). Não se observaram diferenças 
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Figura 4. Representação gráfica do número total de células granulares da faseia 
denteada TrkB-imunoreactivas, estimado nos grupos de ratos controlos (C), submetidos a 
restrição alimentar (RA) e alimentados com dieta hipoproteica (RP). C vs RP, P < 0,005. 

significativas quando se estabeleceu comparação entre os grupos de animais 

controlos e submetidos a restrição alimentar. 

3. Avaliação semi-quantitativa dos níveis de RNAm do BDNF e do trkB 

Os resultados da avaliação semi-quantitativa dos níveis de RNAm do 

BDNF e do RNAm do trkB podem ser observados no Quadro 1. 

Tanto os animais controlos como os submetidos a restrição alimentar 

apresentavam coloração muito intensa (+++) da região perinuclear e difusa no 

início dos seus dendritos (Quadro 1), quando foi avaliada a marcação para o 

RNAm do BDNF (Fig. 5A). Os animais alimentados com dieta hipoproteica 

apresentavam uma marcação ligeira ou moderada (+ / ++) na região perinuclear 

(Quadro 1) mas sem marcação nas partes proximais dos prolongamentos 

neuronais (Fig. 5B). 
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Figura 5. Fotografias de cortes coronais da camada granular (CG) da faseia 

denteada da formação do hipocampo em que se visualizam as diferentes intensidades de 

marcação do RNAm do BDNF e do trk.B num animal controlo (A, C) e num submetido a 

restrição proteica (B, D). A - animal controlo onde se observa uma coloração intensa do 

RNAm do BDNF em numerosas células granulares da faseia denteada com um sinal 

muito forte na zona perinuclear; B - animal alimentado com dieta hipoproteica 

apresentando uma coloração menos marcada do RNAm do BDNF em relação ao controlo 

com sinal ligeiro a moderado na zona perinuclear das células granulares; C - animal 

controlo onde se observa marcação moderada do RNAm do trkB na zona perinuclear de 

muitos neurónios da camada granular; D - animal submetido a restrição proteica 

apresentando uma marcação ligeira do RNAm do trkB na zona perinuclear das células 

granulares. CM - camada molecular; H - hilo. Barras = 20 ^m. 
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Quadro 1 

Avaliação semi-quantitativa do RNAm do BDNF e do RNAm do TrkB nas células 
granulares da faseia denteada da formação do hipocampo nos diferentes grupos 
experimentais. 

Controlos Restrição Alimentar Dieta hipoproteica 
RNAm do BDNF +++ +++ +/++ 
RNAm do trkB ++ ++ + 

0 para controlo, + para um sinal ligeiro de marcação perinuclear, ++ para um sinal 
moderado da zona perinuclear em células bem individualizadas e +++ para um sinal 
muito forte da zona perinuclear bem como da parte proximal dos neuritos celulares. 

No respeitante à marcação para o RNAm do trkB, os animais controlo e 

submetidos a restrição alimentar (Quadro 1) apresentavam um aumento 

moderado da coloração perinuclear (++) (Fig. 5C) enquanto que os alimentados 

com dieta hipoproteica mostravam apenas uma ligeira coloração perinuclear (+) 

(Fig. 5D). 

4. Testes comportamentais 

4.1. Open field 

A ANOVA demonstrou existência de efeito significativo da dieta na 

actividade locomotora quer na periferia (F2,27 = 10,41, P < 0,0001) quer na parte 

central da arena (F2,27 = 1,96, P < 0,05). O teste de Newman-Keuls revelou 

existência de aumento significativo da actividade locomotora na zona central nos 
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F/gura 6. Representação gráfica da actividade locomotora dos animais dos grupos 
controlo, submetido a restrição alimentar e alimentado com dieta hipoproteica. A -
Número médio de linhas cruzadas na zona periférica da arena. * Controlo vs Restrição 
alimentar, P < 0,001. B - Número médio de linhas cruzadas na zona central da arena. * 
Controlo vs Restrição alimentar e Restrição proteica, P < 0,005. 

ratos submetidos a restrição alimentar e nos alimentados com dieta pobre em 

proteínas e da actividade locomotora na parte periférica do open field nos ratos 

submetidos a restrição alimentar (Fig. 6). 

4.2. Passive avoidance 

A ANOVA revelou existência de efeito significativo (F 2,27 = 4,54, P = 0,05) 

do regime alimentar no tempo de latência até abandono da plataforma, avaliado 

no teste de retenção. A aplicação do teste de Newman-Keuls mostrou redução 



31 

deste tempo nos animais submetidos a restrição alimentar quando comparados 

com os controlos e os alimentados com dieta hipoproteica (Fig. 7). 

I I c MM RA EZ3 RP 

^ f c f e 

T 
* 
à 

Treino Retenção 

Figura 7. Representação gráfica do tempo de latência na prova do passive 
avoidance nos três grupos experimentais durante o período de treino e no teste de 
retenção. * Controlo vs. Restrição alimentar, P < 0,05. 

É interessante realçar que enquanto os ratos controlos e os alimentados com 

dieta hipoproteica permaneciam imóveis na plataforma, os submetidos a restrição 

alimentar efectuavam numerosos movimentos de rotação e erguiam-se nas suas 

patas traseiras, por vezes caindo na grelha metálica ou saltando para as paredes 

de madeira. Esta actividade sugere que as alterações observadas neste teste 

podem ser devidas à sua hiperactividade. 

4.3. Wafer maze 

As distâncias médias percorridas pelos ratos para localização da 

plataforma na piscina e o número de vezes que cruzaram o local onde esta se 

encontrava previamente estão representados na Figura 8. 
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F/'gura 8. Desempenho dos animais controlos, submetidos a restrição alimentar e 
alimentados com dieta hipoproteica no teste water maze. A - Distância percorrida até 
atingir a plataforma escondida para cada conjunto de 4 ensaios consecutivos durante o 
período de treino. Não houve efeito significativo nas variações deste parâmetro. B -

Número de vezes que os animais cruzaram o local onde se encontrava previamente a 
plataforma no probe trial. * Controlo vs. Restrição proteica, P < 0,05. 

A análise estatística mostrou que todos os ratos de todos os grupos 

experimentais melhoraram progressivamente a sua aptidão para a localização da 

plataforma oculta ao longo dos 12 dias de ensaios correspondentes ao período de 

aquisição (F5,i35= 26,80, P < 0,0001). 

A ANOVA revelou que existia efeito significativo da dieta no tempo de 

natação na periferia da piscina (F2,27 = 5,82, P < 0,05). O teste post-hoc 

demonstrou que os animais alimentados com dieta pobre em proteínas passavam 

mais tempo a nadar perto das paredes da piscina que os controlos (P < 0,05) e 

que os submetidos a restrição alimentar (P < 0,05). 
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Em relação ao ensaio sem a plataforma {probe tria!), a ANOVA demonstrou 

efeito significativo da dieta nos cruzamentos da posição prévia da plataforma 

(F227 = 9.58. p < °.°1)- ° t e s t e d e N e w m a n - K e u l s r e v e l o u q u e o s a n i m a i s 

alimentados com dieta hipoproteica cruzavam a posição prévia da plataforma 

significativamente menos vezes que os controlos ( P < 0.01) e que os submetidos 

a restrição alimentar (P < 0.01) (Fig. 8). 

A ANOVA mostrou não existir efeito do regime alimentar na distância 

percorrida pelos animais para encontrar a plataforma visível, demonstrando que 

os ratos de todos os grupos apresentavam condições motoras e sensoriais 

semelhantes. 
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DISCUSSÃO 

A formação do hipocampo é uma região do cérebro vulnerável a grande 

número de agressões exógenas, nas quais se inserem as deficiências nutricionais 

(8,9,11-14,19,44,66-68). Nesta região existem várias neurotrofinas, bem como os 

seus receptores, cruciais para o crescimento, manutenção e regeneração 

neuronais (22,23). 

De entre estas neurotrofinas destaca-se o BDNF já que é particularmente 

abundante na formação do hipocampo (52,69). Curiosamente, hoje em dia 

discute-se o papel do BDNF como mediador central na regulação do 

comportamento alimentar. De facto o BDNF também existe em abundância no 

hipotálamo, especialmente nos núcleos responsáveis pelo controlo da ingestão 

alimentar e suas repercussões no peso corporal. Foi demonstrado que a redução 

da quantidade deste peptídeo no hipotálamo causa aumento da actividade 

locomotora e da ingestão de alimentos (70) e que a sua administração 

intracerebroventricular provoca a supressão do apetite e, consequentemente, 

perda de peso (71). O BDNF tem ainda um papel regulador do metabolismo da 

glicose, modulando o balanço energético em ratos diabéticos (72). 

Embora a identificação do BDNF como factor de crescimento tenha sido 

posta em evidência ao verificar-se o seu papel na sobrevivência dos neurónios 

dos gânglios dorsais de embrião de pinto (73), trabalhos mais recentes mostram 

que desempenha papel neurotrófico sobre numerosos tipos de neurónios do SNC 

entre os quais os colinérgicos do prosencéfalo basal e serotoninérgicos, 
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dopaminérgicos e GABAérgicos da formação do hipocampo e córtex entorrinal 

(74-80). A actividade biológica desta neurotrofina é mediada pela sua ligação a 

dois tipos de receptores, um de alta afinidade que pertence à família dos 

receptores da cínase da tirosina (trk) (81) e um de baixa afinidade que é o p75 

(82,83). Dos três receptores da família trk, o trkA é específico para o nerve growth 

factor (NGF), o trkB é o receptor do BDNF e o trkC da NT-3, embora o trkA e o 

trkB possam também funcionar como receptores para a NT-3 e a NT-4/5 (84). 

Assim, o trkB é o único receptor da família trk que se liga ao BDNF e por isso o 

papel desta neurotrofina depende da capacidade de sinalização do complexo 

BDNF/trkB. Está demonstrado que ratos sem receptores trkB morrem algum 

tempo após o nascimento devido à sua incapacidade de ingerirem alimentos (85). 

Por outro lado a ausência do p75 provoca alterações comportamentais, 

nomeadamente défices de aprendizagem no water maze e na actividade motora 

(86). Este facto pode ser relacionado com o papel modulador do BDNF na 

plasticidade neuronal e na fisiologia sináptica que é importante na aprendizagem 

e memória (83,87). A apoiar esta hipótese tem sido demonstrado que os níveis de 

RNAm do BDNF estão particularmente elevados na formação do hipocampo de 

ratos após terem sido submetidos ao teste water maze (88,89,90). 

No SNC, grandes quantidades de RNAm do BDNF foram encontradas na 

formação do hipocampo, amígdala e córtex cerebral (91-93). Na formação do 

hipocampo, a quantidade de RNAm do BDNF é mais elevada quando há grande 

actividade neuronal (94,95) e está diminuída em doenças neurodegenerativas do 

SNC (96). Na formação do hipocampo e córtex cerebral, os neurónios que 

expressam este tipo de RNAm também produzem a proteína correspondente (97-
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99), que existe mais abundantemente na formação do hipocampo, especialmente 

na faseia denteada, na região do hilo e em CA3 (53). 

O presente trabalho mostrou haver redução em cerca de 21% e 15% do 

número total de neurónios imunoreactivos para o BDNF da camada granular da 

faseia denteada nos ratos submetidos a privação proteica e restrição alimentar, 

respectivamente, em relação aos controlos. Foi também observada uma redução 

do RNAm do BDNF bastante evidente nos animais alimentados com dieta 

hipoproteica. Contudo, não se observaram diferenças no nível de RNAm do BDNF 

entre os animais submetidos a restrição alimentar e os controlos. 

Os nossos resultados mostraram ainda a existência de uma diminuição de 

22% do número total de células granulares trkB-positivas nos ratos submetidos a 

privação proteica quando comparados com os controlos. Não se verificou 

diminuição do número de células granulares trkB-positivas nos animais 

submetidos a restrição alimentar, talvez pelas diferentes formas de expressão que 

este receptor assume, pois além da sua forma completa (full length) pode existir 

com falta do domínio da cínase da tirosina, ou seja, forma incompleta ou truncada 

(100). Por outras palavras, o trkB tem maior amplitude de formas de expressão, 

sendo talvez por isso menos susceptível à diminuição da sua proteína (100). Por 

outro lado, os níveis de RNAm do trkB nos animais sujeitos a restrição alimentar 

eram semelhantes aos dos animais controlos. No entanto, nos animais 

alimentados com dieta hipoproteica apresentava uma redução dos seus níveis 

quando comparado com os controlos. 

O nível das proteínas BDNF e trkB e dos seus RNAm nas células 

granulares dos ratos submetidos a restrição alimentar parece ser suficiente para a 

manutenção do número total desta população neuronal (19). Estes neurónios têm 
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a particularidade de continuar a sua neurogénese na vida adulta e são capazes 

de ser incorporados na camada granular e estabelecer conexões similares às 

efectuadas pelos neurónios já aí existentes (48,49,101). Estes novos neurónios 

parecem ser sensíveis às carências alimentares, visto que a malnutrição durante 

o período neonatal, quando a neurogénese das células granulares é muito 

elevada (8,9,46), provoca empobrecimento das suas arborizações dendríticas 

(8,9,44). Na mesma linha, foi também recentemente demonstrado que em animais 

adultos submetidos a restrição alimentar, as células granulares apresentam 

alterações subtis na estrutura das suas arborizações dendríticas traduzidas por 

aumento do comprimento dos seus segmentos terminais e do número de 

espinhas dendríticas nestes segmentos (19). É necessário salientar que os 

dendritos dos neurónios são o local de acção e libertação das neurotrofinas (23) 

pelo que qualquer alteração ao nível da estrutura da árvore dendrítica pode 

influenciar a actividade do BDNF e do trkB. Também o número de sinapses 

efectuadas na porção mais externa da camada molecular, que recebe a maior 

parte das aferências entorrinais (21), estava aumentada nos animais submetidos 

a restrição alimentar. Por outro lado, quer o comprimento dendrítico total das 

células granulares quer a área activa das sinapses na camada molecular externa 

estava inalterada (19). Tal facto sugere que, aparentemente, as células 

granulares mantêm intacta a sua capacidade de integração dos estímulos 

entorrinais aferentes que lhes chegam por fibras que fazem sinapse nos 2/3 

externos das suas árvores dendríticas (21). 

Outros estudos demonstram que ratos adultos submetidos a este tipo de 

dieta hipocalórica apresentam aumento da neurogénese dos neurónios da faseia 

denteada (36). No entanto, os estudos realizados com o nosso modelo de 
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restrição alimentar não detectaram alterações no número total de células 

granulares (19), o que demonstra manutenção do equilíbrio entre os mecanismos 

de morte e os de neurogénese destas células. Outros trabalhos empregando 

modelos de restrição alimentar (36,102,103) detectaram aumento do RNAm do 

BDNF nas células granulares da faseia denteada (36,103) que foi directamente 

relacionado com o aumento da neurogénese destas células. Os presentes 

resultados não mostram aumento do RNAm do BDNF e do trkB, tendo-se até 

observado redução ligeira do número de células granulares BDNF positivas nos 

animais submetidos a restrição alimentar. Esta diferença pode provavelmente ser 

explicada pelo facto daqueles trabalhos (36,102,103) serem efectuados em ratos 

submetidos a restrição alimentar durante 3 meses, enquanto que no modelo por 

nós utilizado este período foi de 7 meses. Podemos pois levantar a hipótese de 

que numa fase inicial da restrição alimentar as células granulares da faseia 

denteada aumentam os níveis de RNAm do BDNF e do trkB, aumentando 

também a síntese das respectivas proteínas. Este efeito protector do BDNF tem 

sido posto em evidência em várias situações experimentais. Assim, a indução de 

convulsões epilépticas provoca um aumento marcado da síntese desta 

neurotrofina (104), o que contribui para a redução da duração das convulsões 

(105). Igualmente, em situações de isquemia cerebral induzida 

experimentalmente foi demonstrado que a injecção intraventricular de BDNF 

previne a morte celular na região de CA1 da formação do hipocampo (106,107). 

Estes dados mostram que a formação do hipocampo responde às lesões, na sua 

fase aguda, com um aumento da síntese de BDNF de forma a proteger a sua 

integridade morfológica e funcional (108). 
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Num modelo de restrição alimentar de duração mais longa pode haver uma 

adaptação das células granulares, observando-se níveis normais de RNAm do 

BDNF e do trkB embora acompanhados de diminuição ligeira da síntese do BDNF 

e da manutenção do trkB, quando é feita a comparação com os ratos controlos. 

Aliás, esta adaptação dos animais traduzida por redução da síntese de 

neurotransmissores e neurotrofinas foi já relatada em situações de restrição 

calórica (109). Com efeito, a formação do hipocampo de ratos alimentados com 

dieta hipocalórica apresentava redução da concentração de dopamina, serotonina 

e noradrenalina (109). 

Em relação aos ratos alimentados cronicamente com dieta hipoproteica, 

quer a redução do RNAm do BDNF e do trkB quer a diminuição acentuada do 

número de células granulares coradas imunocitoquimicamente com anticorpos 

contra o BDNF e contra o trkB, podem estar na base da morte neuronal que se 

observa na formação do hipocampo destes animais (14,15). Esta 

degenerescência das células granulares é também acompanhada de acentuadas 

alterações na estrutura das suas árvores dendríticas (14,15). Com efeito, existem 

evidências bem fundamentadas que sugerem que os processos 

neurodegeneratives são acompanhados muitas vezes de redução dos níveis 

neuronais de RNAm do BDNF e da sua proteína (102,110). Em geral, os factores 

neurotróficos protegem os neurónios através do aumento da síntese de proteínas 

que suprimem o stress oxidativo (enzimas antioxidantes e Bcl-2) (103,110-112,) e 

estabilizam as suas membranas através da acção sobre as enzimas quelantes de 

cálcio (103). As primeiras alterações degenerativas parecem surgir ao nível dos 

terminais axonais resultando em disfunção sináptica com activação de fenómenos 

de cascatas excitotóxicas e apoptóticas (110) que podem explicar a morte 
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observada nas principais populações neuronais do circuito unidireccional 

excitatório da formação do hipocampo (15,21). 

O BDNF, como outros factores neurotróficos, também desempenha papel 

de relevo na plasticidade sináptica facilitando os fenómenos de aprendizagem e 

memória (103,113). Os presentes resultados comportamentais corroboram esta 

função do BDNF. Com efeito, analisando os dados obtidos no teste water maze, 

verifica-se que os ratos alimentados com dieta hipoproteica nadam distâncias 

mais longas que os controlos e muitas vezes em círculo na periferia da piscina. 

Está descrito que os ratos se sentem mais seguros junto à parede da piscina, o 

que pode ser devido à existência de elevados níveis de ansiedade. O mau 

desempenho dos ratos submetidos a privação proteica na probe trial do teste 

clássico do water maze pode revelar a existência de aprendizagem insuficiente 

durante o período de treino, devida igualmente a esta ansiedade. Contudo, esta 

interpretação não é compatível com os dados obtidos no open field que sugerem 

a existência de uma menor actividade emocional e redução da ansiedade nos 

ratos alimentados com dieta hipoproteica. Pode-se concluir com bastante certeza 

que os ratos deficientes em proteínas têm dificuldade em seguir uma estratégia 

adequada baseada na informação retida pela formação do hipocampo. Tal 

dificuldade aliada ao comportamento repetitivo dos animais, nadando em círculos 

à volta da piscina, podem ser consequência das numerosas alterações 

morfológicas descritas previamente na formação do hipocampo (12-14). A 

redução do número de células granulares imunoreactivas para o BDNF e para o 

trkB, bem como a diminuição dos níveis dos seus RNA's mensageiros, podem 

contribuir também para este défice na aprendizagem. No teste da plataforma 

visível do water maze, verificou-se que todos os animais tinham comportamento 
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semelhante, o que exclui o facto de existirem alterações sensoriais e motoras em 

consequência do regime alimentar que impedissem o bom desempenho dos 

animais. 

Dada a plasticidade morfológica observada nos animais submetidos a 

restrição alimentar ao nível quer das arborizações dendríticas das células 

granulares da faseia denteada quer nas principais sinapses estabelecidas pelos 

seus terminais axonais (19), seria plausível aceitar uma integração perfeita de 

todos os estímulos que chegam à formação do hipocampo provenientes das 

áreas neocorticais (21) e por isso a inexistência de alterações de comportamentos 

dependentes da integridade morfológica da formação do hipocampo. Na verdade, 

em todas as versões do teste water maze efectuadas, os ratos sujeitos a restrição 

alimentar apresentaram aprendizagem espacial semelhante à dos ratos controlos. 

No entanto apresentaram alterações noutros tipos de comportamento avaliados 

nos testes open field e passive avoidance, mostrando aumento de locomoção nas 

porções periférica e central da arena no open field, o que pode ser encarado 

como uma resposta emocional alterada perante estímulos novos. Contudo, 

também se pode encarar a hipótese de que esta alteração do comportamento 

esteja associado a um aumento de actividade motora e exploradora (114). 

Também os resultados obtidos no teste passive avoidance com estes animais 

podem ser encarados como consequência deste mesmo tipo de hiperactividade. 

Pensa-se que a activação geral do comportamento dos ratos submetidos a 

restrição alimentar previamente descrita (114), tem importante valor adaptativo 

para a sobrevivência dos animais, já que pode reflectir a sua necessidade de 

adquirir e armazenar informações sobre o meio ambiente de maneira a 

proporcionar eficácia na pesquisa de alimentos (115). 
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Embora a natureza exacta destes efeitos comportamentais nos animais 

sujeitos a restrição alimentar seja desconhecida, pode estar relacionada com 

alterações a nível neuroquímico. Na verdade, foram descritas modificações nos 

níveis de serotonina e dos seus receptores (115), alterações nos sistemas opióide 

(116-118) e dopaminérgico (115,119), aumento da produção de citoquinas 

(120,121) e alterações na actividade dos eixos hipotalâmico-hipófise-

suprarrenal/tiróide (122-125). 
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CONCLUSÕES 

Em conclusão, os presentes resultados mostram que a restrição alimentar, 

no Rato, parece não causar grandes alterações nos níveis de BDNF e seu 

receptor trkB nas células granulares da faseia denteada da formação do 

hipocampo, ao contrário da privação proteica que é responsável por redução 

significativa do número de neurónios imunoreactivos para o BDNF e para o trkB, 

acompanhada por diminuição dos respectivos RNAm. A nível comportamental, a 

restrição alimentar parece induzir nos animais um aumento da actividade motora 

ao contrário da privação proteica que é responsável por alterações acentuadas 

nos processos de aprendizagem e memória. 

Embora se considere importante, a extrapolação dos resultados obtidos 

experimentalmente em modelos animais para o caso humano deve sempre 

rodear-se de um conjunto de precauções. Na verdade devem salvaguardar-se as 

diferenças entre as espécies e ter em conta as circunstâncias decorrentes das 

condições devidamente controladas a que os animais estão sujeitos ao contrário 

do homem no qual, para além das características inerentes ao próprio indivíduo, 

há que considerar a vasta complexidade de factores externos, incluindo os de 

índole social. 

Assim, transpondo para o Homem os resultados obtidos com os modelos 

experimentais ensaiados, parece legítimo aceitar-se como vantajosa a prática de 

um regime alimentar de restrição calórica já que potencialmente pode retardar os 

processos de senescência bem como evitar ou diminuir o aparecimento de 



44 

diversas patologias com ele relacionadas. No entanto, há que ter em mente que 

dietas de restrição alimentar podem desencadear algumas perturbações 

comportamentais. 

No caso da malnutrição proteica as consequências podem ser graves 

devido às alterações neuromorfológicas que acarretam traduzidas em 

perturbações cognitivas acentuadas com repercussões a nível social. 
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