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RESUMO 

 
KIATAQUI, K. E. Caracterização de parâmetros comportamentais e morfológicos de 

camundongos BALB/C fêmeas mutantes do gene NOX3eqlb , Orientadora: Prof. Dra. 

Maria Martha Bernardi. Dissertação de mestrado (Patologia Ambiental e 

Experimental) – Universidade Paulista, São Paulo, 2020.  

 
Estudos utilizando camundongos mutantes equilíbrio (Nox3eqlb), doravante 

denominado eqlb,, induzidos pelo agente químico ENU (N-ethyl-N-nitrosourea) são 

de grande importância por representarem um novo modelo nas investigações 

envolvendo distúrbios do sistema nervoso central tais como do sistema vestibular e 

cerebelo. Estudo anterior sugeriu que os eqlb apresentam menor interação social e 

agressividade; déficits na memória olfatória e na percepção espacial; aumento da 

atividade serotoninérgica no córtex frontal e redução do índice por área de astrócitos 

no colículo superior mesencefálico quando comparados ao seu grupo selvagem 

BALB/c. Neste trabalho se investigou, em fêmeas, o comportamento exploratório, o(a) 

aprendizado/memória, a preferência olfatória, a percepção espacial e a expressão do 

índice por área de astrócitos no colículo superior do mesencéfalo.  Os resultados 

mostraram que, em relação aos camundongos BALB/c, as fêmeas eqlb 

apresentaram: i) redução na frequência de locomoção em campo aberto na primeira 

sessão de observação, sem modificações nos demais parâmetros da atividade geral 

em todas as sessões; ii) habituação à exposição em campo aberto similar aos 

camundongos BALB/c ; iii) redução no aprendizado/memória no teste de 

reconhecimento de objeto novo; iv) ausência da percepção do odor aversivo sem 

alterações na percepção do odor positivo no teste de escolha da preferência ao odor; 

v)  aumento na imobilidade no teste de suspensão da cauda; e vi) redução do índice 

por área de astrócitos no colículo superior. Os resultados sugerem uma possível 

relação do déficit da constituição celular do sistema nervoso central nos camundongos 

eqlb. Portanto, esse genótipo pode ser um importante modelo para o estudo de 

distúrbios do cerebelo in vivo.. 

 

Palavras-chave: Genótipo. Camundongo. ENU. Déficits comportamentais. 
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ABSTRACT 

 

KIATAQUI, K. E. Behavioral and morphological characterization of BALB / c 
mutant females of the NOX3eqlb gene. Advisor: Prof. Dr. Maria Martha Bernardi. 
Master's thesis (Environmental and Experimental Pathology) - Universidade Paulista, 
São Paulo, 2020.  

 

Studies using mutant equilibrium mice (Nox3eqlb) hereinafter eqlb, induced by the 

chemical agent ENU (N-ethyl-N-nitrosourea) are of great importance because they 

represent a new model in investigations involving vestibular and cerebellar system 

disorders. A previous study suggested that eqlb have less social interaction and 

aggressiveness; deficits in olfactory memory and spatial perception; increased 

serotonergic activity in the frontal cortex and reduced index by area of astrocytes in 

the mesencephalic superior colliculus. In this study, the exploratory behavior, learning 

/ memory, olfactory preference, spatial perception, and the expression of the index by 

area of astrocytes in the central nervous system as the mesencephalic upper colliculus 

and cerebellum were investigated in mutant females. The results showed that in 

relation to the BALB / c female mice, the eqlb presented: i) reduction in the frequency 

of locomotion in the open field in the first session of observation, without changes in 

the other parameters of the general activity in all sessions; ii) habituation to exposure 

to the open field similar to BALB / c mice; iii) reduction in learning / memory in the new 

object recognition test; iv) absence of the perception of aversive odor without changes 

in the perception of positive odor in the test of choice of odor preference; v) increased 

immobility in the tail suspension test and vi) reduced index by area of astrocytes in the 

superior colliculus. The results suggest a possible relationship between the deficit in 

the cellular constitution of the central nervous system in eqlb.. Therefore, this mouse 

genotype can be an important model for the study of cerebellar disorders in vivo. 

 

Keywords: Genotype. Mouse. ENU. Behavioral deficits. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1. O camundongo como modelo animal 

Pertencente da classe Mammalia, ordem Rodentia, família Muridae, gênero 

Mus e espécie Mus musculus (1). Estes pequenos mamíferos e roedores possuem 

corpo fusiforme e uma longa cauda podendo apresentar comprimento maior do que o 

corpo; possuem cinco dedos em todos os membros(2)(3) Sua alimentação baseia-se 

em sementes, nozes, frutas, raízes, carne e insetos(4). A figura 1 a seguir apresenta 

camundongos da linhagem BALC/c que foram do grupo selvagem utilizado para 

produzir os eqlb., sendo possível visualizar sua descrição anatômica. 

 

Imagem 1 – Camundongos da linhagem BALB/c 

 

Fonte: Kiataqui, K.E., 2020 

 

Os camundongos são animais altamente prolíferos, possuem período de 

gestação em torno de 19 a 21 dias, com média de 5 filhotes/parto sendo que estes 

nascem desprovidos de pelos, olhos fechados e orelhas dobradas. Com o 

desenvolvimento dos filhotes, os pelos começam a aparecer em torno de 3 ou 4 dias, 

e após 1 semana o corpo todo está coberto de pelos; as orelhas se desdobram no 

terceiro dia; aos 10-14 dias ocorre abertura dos olhos e, aos 15-17 dias, começam a 

ingerir alimentos sólidos; o desmame ocorre aos 18-21 dias(1) (4). Estes animais 

estão aptos sexualmente aos 60 dias de idade; o ciclo estral da fêmea dura em média 

quatro a cinco dias, com as fases de proestro, estro, metaestro e diestro. Fêmeas 
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permanecem em anestro até que ocorra exposição ao um macho(5)(6). Com relação 

aos sentidos, possuem audição e olfato bem desenvolvidos, sendo capazes de 

detectar diferentes frequências auditivas; o seu olfato tem grande importância na 

percepção de alimento e predadores, bem como está envolvido em uma série de 

comportamentos sociais; porém, a visão é pouco desenvolvida(6). 

Ao realizar exploração do ambiente, optam por locais cobertos onde há menor 

risco de predação; são animais crepusculares/ noturnos, e quando em laboratórios, 

apresentam-se níveis menores que 50%. As colônias têm organização social dividida 

geralmente em um macho dominante, algumas fêmeas adultas e seus filhotes, e 

alguns indivíduos submissos. Os machos dominantes marcam o território 

frequentemente, já que as fêmeas preferem acasalar-se com dominantes. Diferente 

dos animais de vida selvagem, os camundongos de laboratório são menos agressivos 

e mais sociáveis, o que pode ser justificado pelo processo de domesticação (4). 

Desde o início da agricultura, os camundongos estavam presentes no cotidiano 

humano, havendo inclusive citações na destes animais na Bíblia. Há registros de 

antigos chineses e japoneses domesticando estes animais, bem como relatos sobre 

camundongos andando em círculo devido à alguma mutação não conhecida na 

época(7). Os primeiros registros a respeito da pesquisa com camundongos datam do 

século 16, com Robert Hooke (7). A partir do século XIX, o camundongo passou a ser 

amplamente utilizado como modelo experimental em pesquisas genéticas (8)(5)(6).  

Há uma gama de doenças genéticas que afetam o ser humano; evidenciando 

a importância de estudos com camundongos já que estes possuem seu genoma bem 

conhecido (9). Dentre as principais facilidades em manter este animal em laboratório, 

estão o pequeno porte, altamente prolífero, curto período de gestação e fácil 

manutenção(5)(6)(9). Além disso, o camundongo apresenta cerca de 99% dos 

aspectos genéticos e comportamentais semelhantes aos humanos além de 

compartilhar características anatômicas, fisiológicas, celulares, bioquímicas e 

moleculares similares(8)(10) (11). Assim, estudos com estes animais possibilitaram a 

descoberta de alterações gênicas como má formações e doenças (7).  

A facilidade em manipular o genoma do camundongo é outra vantagem que 

tem tornado este animal tão estudado; desta forma são os animais modificados 

geneticamente mais utilizados em pesquisas, já que modelos animais fornecem 

informações a respeito do organismo como um todo(10)(5)(9).  
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Os camundongos empregados inicialmente em pesquisa apresentavam alta 

variabilidade genética devido a heterogênia entre os animais. A partir de cruzamentos 

entre irmãos por 20 gerações obteve-se linhagens isogênicas, denominadas inbred. 

Este procedimento está ilustrado na figura 1.  O estabelecimento desta linhagem 

possibilitou a padronização e uniformidade gênica, favorecendo os estudos sobre 

câncer naquela época(7). 

 

Figura 1 – Cruzamento para obtenção de linhagem isogênica 
 

 

  

Fonte: Adaptada (GARCÍA-GARCÍA, 2020) 

 

 

1.2. A utilização do ENU como agente mutagênico 

 As mutações em camundongos datam antes do início de estudos 

genéticos e auxiliaram diversos estudos e descobertas no âmbito genético (10). O 

ENU (N-Ethyl-N-nitrosourea) é um agente mutagênico de alta eficiência capaz de 

induzir mutações singulares e pontuais em diferentes alelos, as quais são identificadas 

por meio da avaliação fenotípica (12)(11). Em humanos as principais mutações são 
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pontuais, reforçando a utilidade destes animais como modelo experimental (9). A 

mutação induzida pelo ENU se dá por meio da transferência do grupo etil para radicais 

de oxigênio ou nitrogênio no DNA, constituindo uma alquilação, cerca de 80% ou mais 

das substituições induzidas por este agente são AT-TA ou AT – GC (9) (10)(12). 

 Como o estudo de mutações espontâneas em camundongos é uma 

tarefa árdua por serem infrequentes, a indução quimicamente é uma forma eficaz de 

estudá-las; desta forma, o ENU é o agente mais utilizado e considerado o mais eficaz 

(10). 

Este agente mutagênico proporciona mutações pontuais em camundongos 

produzindo importantes modelos animais em estudos genéticos e celulares; tais 

alterações genéticas por meio do uso do ENU tiveram início no fim do século XX, na 

Alemanha e Reino Unido (13). 

 

A figura 2 ilustra a fórmula química do ENU C3H7N3O2 

 

Figura 2. Fórmula química do N-ethyl-N-nitrosourea (ENU). 
 

 

  

Fonte: Fonte: [http://what-when-how.com/molecular-biology/ethyl-nitrosourea-

molecular-biology/, acessado em 20 de maio de 2020. 

 O protocolo de indução mutagênica deve ser rigoroso e criteriosamente 

realizado, pois o ENU é um produto tóxico e em altas doses, pode resultar em 

esterilidade dos animais (14). Após o tratamento com ENU os machos passam por 

período de esterilidade de 14 semanas, em média, e após recupera-la os machos são 
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cruzados com fêmeas BALB/c, e a prole é avaliada a fim de se observar possíveis 

alterações recessivas; novos cruzamentos são realizados a fim de se obter a mutação 

de interesse (14). No caso de mutações de fenótipo dominante, o esquema de 

cruzamentos é simples, ao contrário do que ocorre em mutações recessivas(7). A 

linhagem BALB/c foi escolhida pois apresenta maior tolerância e resposta ao 

tratamento com ENU, tendo bons resultados mutagênicos (14). A figura 3, ilustra o 

protocolo de tratamento com ENU para geração de um indivíduo homozigoto. 

 

 

Figura 3– Protocolo mutagênico por meio do uso do ENU 
 

 

 Fonte: Orlando, 2019 

 

 Portanto, o conhecimento a respeito dessas mutações encontradas em 

camundongos auxilia no melhor entendimento de doenças humanas (10). 

 Massironi et al. (14) induziram uma série de mutações em camundongos 

utilizando o agente mutagênico químico ENU. Os pesquisadores identificaram 11 

novos alelos mutantes, dos quais três mutações eram novos alelos no locus onde pelo 

menos outro alelo mutante já havia sido descrito. Dentre oito mutações, cinco delas 

pareciam ser originais e ocorreram em loci no qual nenhum alelo mutante já havia sido 

descrito anteriormente. A primeira mutação mapeada foi o mergulhador identificada 
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no gene Otopetrin 1 (Otop1mlh/mlh), localizada no cromossomo 5. Os camundongos 

homozigotos apresentavam disfunção vestibular caracterizada fenotipicamente pela 

incapacidade de nadar, posição inclinada da cabeça (head tilt), movimentos de 

agitação quando suspensos pela cauda e defeitos na morfogênese das otocônias (15). 

Outros demais mutantes obtidos nesse projeto (careca, equilíbrio, fraqueza, rodador, 

sacudidor de cabeça e sem pelo) já foram mapeados e sua caracterização fenotípica 

está sendo objeto de estudo por diversos autores(16)(17)(18) (19). A tabela 1 abaixo, 

retirada do trabalho de Massironi et al (14) mostra algumas das doses utilizadas do 

ENU para indução de diferentes mutações. 

 

 

Tabela 1 – Doses de ENU utilizadas para induzir diferentes mutações 
 

 

Fonte: Massironi et al. 2006 

 

A tabela 2. Mostra o fenótipo e a localização da mutação cromossômica dos 

mutantes induzidas pelo ENU por Massironi et al 2006. 
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Tabela 2 – Fenótipo e localização cromossômica das mutações induzidas pelo 

ENU 

 

Tabela 2- Mutações induzidas por ENU em camundongos BALB/c. 

Mutação Herança Fenótipo principal Cr Abreviatura Ref. 

Anêmico Dominante 

Anemia hemolítica congênita 
regenerativa (macrocítica e 
hipocrômica), esplenomegalia, 
reticulocitose e hemosiderose. 

7 
Anem 

Hbb-b1 

Massironi et 
al. (2006); 
Cruz, 
(2009); 
Miyashiro, 
(2012) 

Bate palmas Recessiva 
Bate palmas com as patas 
posteriores quando suspenso 
pela cauda. 

15 bapa 
Massironi et 
al. (2006) 

Careca Recessiva 
Pelagem rala e esparsa devido 
ao ciclo acelerado de 
crescimento e queda de pelos. 

7 carc 

Massironi et 
al. (2006); 
Mori et al. 
(2006); 
Salvagni et 
al. (2009) 

Cruza as 
pernas 

Recessiva 
Cruza os membros quando 
suspenso pela cauda. 

11 crup 
Massironi et 
al. (2006) 

Equilíbrio Recessiva Inclinação da cabeça. 17 eqlb 
Massironi et 
al. (2006); 
Ariza (2011) 

Fraqueza Recessiva 
Perda progressiva da 
coordenação motora e força 
muscular. 

1 frqz 

Massironi et 
al. (2006); 
Policarpo et 
al. (2011) 

Mergulhador Recessiva 

Inclinação da cabeça. Afunda e 
não é capaz de retornar à 
superfície quando colocado para 
nadar. 

5 Otop1mlh 

Hurle et al. 
(2003); 
Massironi et 
al. (2006);  

Nervoso Recessiva 
Ansiedade, hiperexcitabilidade, 
convulsões. 

D nerv 
Massironi et 
al. (2006) 

Rodador Recessiva 
Andar em círculos, disfunção de 
equilíbrio e perda auditiva. 

10 roda 

Massironi et 
al. (2006); 
Torres et al. 
(2010)  

Sacudidor de 
cabeça 

Dominante Sacudir a cabeça. 15 Sacc 
Massironi et 
al. (2006) 

Sem pelo 
(nude) 

Recessiva 
Alopecia; imunodeficiente para 
linfócitos T. 

11 Foxnsepe 
Massironi et 
al. (2006) 

D: desconhecido 

Fonte: Manes, 2019 
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1.3. Sobre o sistema vestibular 

A fim de obter informações a despeito da posição corporal, é necessária uma 

complexa organização sensorial, entre o sistema vestibular periférico, visão, 

músculos, cerebelo e córtex, além das pequenas estruturas presentes na orelha 

interna que permitem a detecção da movimentação da cabeça e ação gravitacional 

sobre o corpo (20). Na orelha interna dos mamíferos, a cóclea é responsável pela 

audição e o sistema vestibular é responsável pelo equilíbrio e orientação do 

corpo(21)(22). Assim, os vertebrados possuem duas funções principais em suas 

orelhas, a percepção de balanço e audição; a porção vestibular por meio dos canais 

semicirculares e órgãos otolíticos detectam movimentos e posição do corpo e da 

cabeça durante deambulação, natação, voo e corrida (22).  

Anatomicamente estão presentes estruturas ósseas e membranosas, descritas 

respectivamente, utrículo, sáculo e 3 canais semicirculares (lateral, superior e 

posterior) (20). A movimentação das células no sáculo e utrículo são os responsáveis 

pela percepção gravitacional e linear (23). A porção membranosa contém o epitélio 

sensorial que se encontra envolta pela endolinfa, juntamente com a porção óssea; a 

movimentação da endolinfa ocorre conforme o animal se movimenta, alterando a 

posição da cabeça e do corpo (20)(22).  

As otocônias são compostas por uma porção proteinácea e a outra inorgânica 

(21). A gravidade e aceleração linear são percebidos pelos órgãos otolíticos (utrículo 

e sáculo), também conhecidos como órgãos gravitoceptores (23).  

O utrículo e sáculo são estruturas sensíveis à orientação da cabeça, o utrículo 

capta informação do plano horizontal enquanto o sáculo do plano vertical; no interior 

destas pequenas estruturas, há uma membrana gelatinosa, composta também por 

carbonato de cálcio, chamada de otocônia, por onde passa o receptor vestibular (20). 

Nos órgãos otolíticos há a mácula, área responsável pela percepção sensorial da 

aceleração linear, possuindo cílios e estereocílios em sua superfície(24). 
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Figura 4 – Esquema ilustrativo das estruturas presentes na orelha interna de 
mamíferos. 

 

  

Fonte: http://fisioterapiaosteopatia.com.br/o-sistema-vestibular/ 

 

 

1.4. O camundongo eqlb (Nox3eqlb) 

 

O gene Nox3 dos camundongos codifica uma oxidase NADPH expressa 

principalmente na orelha interna. A proteína ligante transmembrana NADPH interage 

com a proteína 2-trasnmembrana (codificada pela Cyba) e, com a proteína do citosol 

codificada pelo Nox1, forma o NADPH oxidase funcional. Esta enzima é capaz de 

transportar moléculas de oxigênio por meio das membranas biológicas, formando o 

superóxido, o que promove a seguir a cascata das espécies reativas de oxigênio(25).  

No camundongo eqlb, a mutação causadora do fenótipo é uma transversão 

A>T na posição 190 (sequência transcrita) no gene Nox3, localizado no cromossomo 

17 do camundongo com uma consequente substituição de Asparagina (Asp) por 

Tirosina (Tyr) na posição 64 da proteína. Análises in silico mostraram que a 

substituição de aminoácido leva a alterações nas estruturas primária e secundária da 

proteína. No camundongo eqlb, o gene Nox3 apresenta apenas uma fita beta, 

formada pelos aminoácidos nas posições 58-70, ao invés de duas na região 59-61 e 

65-70 no BALB/c, além de ter uma Tyr adicional, o que gera um possível novo sítio de 
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fosforilação, segundo predição por análise in sílico realizada. Além disso, o 

camundongo eqlb possui alta expressão de Nox1, indicando uma possível 

compensação causada pela expressão de Nox3 mutada(26)..Nox3 é membro da 

família das NADPH oxidases, proteínas transmembranas que têm como função a 

redução do oxigênio molecular para formar espécies reativas de oxigênio (ERO).  

Detalhes deste gene podem ser visto em:  

[nox3[gene]) AND (Mus musculus[orgn]) e alive[prop] NOT newentry[gene].  

Da observação destes animais, verifica-se que eles enterram a cabeça na 

maravalha e a pendem para um dos lados, por este motivo, esses animais foram 

inicialmente denominados “tatus”. Posteriormente, observou-se que, ao serem 

erguidos pela cauda, eles se inclinavam de forma diferente do comportamento 

esperado de camundongos BALB/c que mantém o seu corpo reto. Surgiu então a 

hipótese que esses camundongos poderiam apresentar problemas de coordenação 

motora e possivelmente falta de equilíbrio (27), sendo então denominados de 

equilíbrio (Nox3eqlb).  

Os dados da caracterização do fenótipo comportamental destes camundongos 

foram apresentados por Manes em 2015(28) e 2016 (28). Verificou-se que estes 

mutantes apresentam redução no sistema sensorial e psicomotor concomitante à 

redução na frequência de locomoção e de se levantar observada no campo aberto. 

Ainda se observou aumento da imobilidade no teste de suspensão da cauda, redução 

do comportamento tipo-ansiedade no labirinto em cruz elevada, sem alterações no 

teste de reconhecimento de objetos e mostraram-se incapazes de nadar. Ainda, a 

análise de neurotransmissores em diferentes áreas encefálicas mostrou que a maioria 

das modificações foram detectadas no hipocampo, área relacionada com as emoções, 

memória declarativa e espacial (29). Estes resultados sugerem que este mutante 

apresenta comportamentos reduzidos tanto em relação ao estímulo ambiental como 

em relação ao próprio organismo. Orlando em 2018 (30) mostrou que o camundongo 

macho eqlb apresenta menor interação social na colônia estável e maior interação 

social com camundongo intruso nesta colônia, bem como ausência de resposta à 

agressão do intruso, déficits na memória olfatória, aumento da atividade 

serotoninérgica no córtex frontal e redução do índice por área de astrócitos do colículo 

superior mesencefálico.  
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 A coordenação motora é afetada não só por alterações vestibulares, mas 

também no cerebelo. Uma das primeiras alterações encontradas em camundongos 

eqlb foi a proliferação dos precursores das células do cerebelo, causando ataxia e 

disfunção motora e, em humanos, alterações cerebelares que podem afetar fala, 

equilíbrio e caminhar(26). Neste mesmo trabalho, estes autores também mostraram 

que os eqlb apresentavam menor coordenação motora no teste da roda de atividade 

(rotarod), a qual não melhorava após o treino  

Acrescente-se ainda que alterações na estrutura cerebelar estão envolvidas 

não somente com prejuízo do controle motor, mas também com aspectos emocionais 

(31), comportamento social(32), aprendizado/memória(31)(33), função olfatória (34) e 

no controle da geração dos movimentos oculares(35). 

 

 

.  A figura 5, ilustra as camadas cerebelares de camundongos eqlb,nas quais  

é possível visualizar a desorganização das células de Purkinje, durante o 

desenvolvimento, nos camundongos mutantes (26). 

 

Figura 5 – Camadas cerebelares do camundongo eqlb. IGL (camada granular 
interna); EGL (camada granular externa). 

 

Fonte: Mazzoneto et al., 2019(26) 
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1.5. Sobre o aprendizado/ memória discriminativo e espacial 

 

De forma geral, chama-se memória, a aquisição e armazenamento de 

informações (36). Ela pode ser classificada em declarativa ou não declarativa; a 

primeira relacionada a eventos, fatos e conhecimentos, enquanto a segunda se trata 

de hábitos como andar de bicicleta e usar um teclado (37) (38).  

O processamento da informação depende de três etapas, a primeira é a 

aquisição a qual compreende a informação que chega ao sistema nervoso por meio 

de estruturas sensoriais; a segunda é a consolidação que armazena essa informação 

de maneira bioquímica ou eletrofisiológica, e a terceira é a de evocação, ocorre 

principalmente no córtex pré-frontal e permite retomar as informações 

armazenadas(36). 

 A memória declarativa, também denominada explícita, baseia-se na 

recordação consciente de fatos, experiências e conhecimentos, diferindo da memória 

não declarativa ou implícita, a qual acessa as informações de maneira automática. 

Outras duas subdivisões podem ser feitas em relação a memória declarativa: 

episódica e semântica(39)(40).A episódica se refere à memória contextual como 

eventos específicos em tempo e espaço; enquanto a semântica é definida como 

memória não contextual como conceitos, palavras e pessoas (40). Basicamente, a 

diferença entre as memórias declarativa e não declarativa se devem às diferentes 

regiões cerebrais envolvidas em sua formação(39). 

Para formação da memória, é necessário a ligação entre dois estímulos, como 

por exemplo um livro e o conteúdo aprendido; após sua formação, a memória pode 

ser de curta ou longa duração (38). A memória de curta duração ou primária, define-

se como armazenamento de uma pequena quantidade de informação por um curto 

período; por outro lado, a de longa duração, ou secundária, é a capacidade de 

armazenar maior quantidade de informação por mais tempo(40). Desde o século XIX, 

há descrição em memória de curto e longo prazo(36). Em relação à memória de curto 

prazo, esta pode ser oriunda de informações sensoriais como visuais, auditivas sendo 

necessário nível de consciência do indivíduo e uma distração pode causar a perda da 

mesma (39). Diversos estudos buscam compreender os aspectos relacionados a esse 

processo, concluindo que as informações são adquiridas brevemente. Por outro lado, 
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a memória de longo prazo, pode ser acessada por um período prolongado após sua 

aquisição (39). 

O hipocampo é a estrutura central para formação da memória, incluindo o 

córtex temporal, amígdala e outras áreas corticais; processos moleculares acontecem 

a fim de ativar enzimas e atividade proteica, regulando a formação da memória (38). 

O hipocampo participa de maneira temporária na formação da memória 

declarativa, até que conexões extra-hipocampais sejam formadas(40). A capacidade 

de lembrar de um acontecimento ocorre devido à neuroplasticidade dos neurônios, 

não havendo um único local onde resida a memória declarativa, pois está é 

dependente de uma conexão dinâmica de neurônios(37).  

 Em relação às memórias espaciais, é o hipocampo utiliza informações 

visuais e espaciais, formando memórias episódicas em relação ao espaço, fato 

importante para orientação de um animal ou ser humano em seu meio (39). Devido à 

sua vasta importância na formação de memória, explica-se o porquê lesões 

hipocampais causam prejuízo na formação de novas memórias (40).  

 A habilidade em reconhecer e diferenciar o velho e o novo é outra 

capacidade desta memória, podendo reviver um evento passado ou notar a 

familiaridade de determinado estímulo. Além da importância hipocampal na formação 

da memória espacial, as regiões corticais, especialmente do lobo temporal (perirrinal, 

entorrinal e parahipocampal) também desempenham papel no processo de memória 

espacial (39)(41).  

 

1.6. Sobre a função olfatória 

 Naturalmente, os animais apresentam instinto de sobrevivência em 

busca da perpetuação de sua espécie, buscando alimentos e evitando 

predadores(42). Os mamíferos são capazes de detectar vários odores os quais 

regulam diferentes comportamentos(43). Em particular, os camundongos são capazes 

de detectar odores exalados por indivíduos da mesma espécie chamados de 

ferormônios ou de outras espécies conhecidos como cairomônios, podendo resultar 

em comportamentos como medo ou agressividade (44). Essa capacidade de detecção 

de odores se deve a diversos receptores presentes nos neurônios sensoriais 

responsáveis pelo odor e em regiões do cérebro como o estriado (45).  
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Em camundongos, respostas a odores atrativos ou aversivos são semelhantes 

entre os indivíduos, desta forma é evidente que este padrão de comportamento esteja 

ligado a conexões neurais geneticamente determinadas, importantes para a 

sobrevivência do indivíduo já que a resposta inata ao odor não necessita aprendizado 

prévio(43). Estímulos odoríferos evocam potenciais elétricos a fim de iniciar a 

sinalização sináptica no bulbo olfatório, culminando em comportamentos como 

procura por alimento, reconhecimento de outros indivíduos, aprendizado, aversão ao 

predador e comportamento maternal como reagrupar os filhotes e cuidar dos 

mesmos(46). Estudos têm sido feitos a fim de avaliar os comportamentos defensivos 

em roedores frente aos odores de predadores, como o de gato, fezes de raposas, 

secreções e vários outros odores (47). 

 Moléculas químicas dos odores são necessárias para ativar receptores 

dos circuitos neurais até os órgãos sensoriais para os motores a fim de obter o 

comportamento defensivo; passando pelo núcleo medial da amígdala até o 

hipotálamo(47). Para evitar o predador, não apenas informações odoríferas são 

necessárias, bem como auditivas e visuais. Em laboratório, na presença de odor 

aversivo, os roedores apresentam comportamento de se afastar ou congelamento 

(freezing) (48).  Após exposição ao odor aversivo, a informação ativa os receptores 

de odor localizados no bulbo olfatório que é, então transmitida ao córtex olfatório para 

sua identificação; a seguir, é ativada resposta comportamental antipredador por meio 

da ligação com os núcleos da base (48). O hipocampo também está envolvido na 

percepção do odor aversivo, já que este participa de processo cognitivos e emocionais 

juntamente com a amigdala (49).  

 

1.8. Sobre o colículo superior do mesencéfalo 

 

 Para que o animal consiga explorar o ambiente, faz-se necessário a 

percepção da posição e espaço ao seu redor, portanto, a movimentação de cabeça é 

uma forma fundamental de orientação; sendo regida pelo colículo superior (50). Este 

possui a capacidade de responder a estímulos sensoriais, como auditivos, táteis e 

visuais(51). Está localizado no mesencéfalo, sendo responsável por receber 

informações sensoriais e transformá-las em resposta motora inata como coordenação 

dos olhos, movimentos de cabeça, freezing e locomoção (52). 
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Esta área é responsável pela movimentação dos olhos (51) e apresenta 

importante papel no processamento de informações visuais, recebendo cerca de 85-

90% de informações oriundas da retina (52). A parte motora é diferente de acordo com 

a espécie mas, primariamente, foi descrita como responsável pela movimentação dos 

olhos e cabeça, assim como movimento das vibrissas (50).). 

 Em mamíferos o colículo superior é formado por 7 camadas, recebe 

projeções das células ganglionares da retina, sendo inervado por fibras retinianas ou 

via córtex visual. Sendo responsável também pela localização espacial, exploração 

de novo ambiente (53) (54). As camadas mais superficiais recebem as informações 

diretamente da retina, enquanto as mais profundas são dependentes do córtex visual, 

sendo assim, as superficiais são definidas como sensoriais e as profundas formam o 

domínio motor multimodal (51) (50). 

Para a análise de possíveis alterações do sistema nervoso central (SNC) é 

importante lembrar que ele é composto, principalmente de neurônios e células gliais. 

Os neurônios são os responsáveis pela transmissão do impulso nervoso, produção de 

proteínas necessárias para manter sua estrutura e pela síntese de 

neurotransmissores. Já a neuroglia, constituída por astrócitos, oligodendrócitos, 

micróglia e as células ependimárias, desempenham diversas funções(55)(56). Ela 

pode ser classificada no SNC em dois grandes grupos distintos: a macroglia e 

micróglia. A microglia, tem origem mesodermal, e a macroglia, ectodermal (57). A 

microglia, tem como principal função a defesa imune do SNC, sendo recrutada após 

infecções, lesões ou doenças degenerativas do sistema nervoso. Quando a micróglia 

é ativada no sítio da lesão ela sofre mudanças morfológicas, proliferando 

intensamente e realizando fagocitose. A macroglia compreende: 1) a oligodendroglia 

composta pelos oligodendrócitos responsáveis pela mielinização dos axônios; 2) a 

epidendimoglia   que compreende os ependimócitos, células que revestem o canal da 

medula e os ventrículos encefálicos, as células epiteliais pigmentares da retina; e as 

células do plexo corioideo, presentes no interior dos ventrículos e que produzem o 

líquido cefalorraquidiano, líquor e 3) a astroglia, formada principalmente pelos 

astrócitos,  fonte de fatores de crescimento para os neurônios e presentes em diversas 

regiões do SNC (58). 

Os astrócitos expressam numerosos receptores que lhes permitem responder 

a   todos   os   compostos   neuroativos   conhecidos, incluindo   neurotransmissores, 
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neuropeptídeos, fatores de crescimento, citocinas, pequenas moléculas e toxinas. 

Após lesão, os astrócitos ativados pelas citocinas promovem a reformulação de 

barreiras essenciais e restabelecimento da homeostasia iônica do SNC (59). Em 

resposta a alterações no tecido nervoso, sofrem modificações funcionais e 

morfológicas, que acabam por interferir com a atividade neuronal (60). A proteína glial 

fibrilar ácida (GFAP) constitui o principal componente estrutural dos astrócitos de 

indivíduos adultos (61) (62), sendo a imuno-histoquímica o principal método utilizado 

na identificação da expressão dessa proteína, que é relativamente específica para a 

população astrocitária (63). 

 

1.1 Justificativa 

 

O presente trabalho é integrante do grupo de estudos a respeito do fenótipo de 

camundongos mutantes realizados anteriormente na Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo e Universidade Paulista. Estes 

estudos têm como objetivo criar modelos para o estudo de doenças humanas as quais 

apresentam fenótipo semelhante ao apresentado por mutações. A grande maioria dos 

camundongos mutantes foi induzida pelo ENU e os trabalhos, até o momento, têm 

como objetivo principal a caracterização fenotípica destes para ser validada e utilizada 

como modelo animal. Este estudo estende investigações prévias sobre o camundongo 

mutante eqlb.  A caracterização do fenótipo deste camundongo já foi feita previamente 

por Manes et al. (64). Orlando (30) mostrou que o camundongo eqlb   macho 

apresenta redução na interação social em colônia e em relação a um camundongo 

intruso, apresenta déficits na memória olfatória, na percepção espacial, aumento da 

atividade serotoninérgica no córtex frontal e redução do índice por área de astrócitos 

do colículo superior mesencefálico. 

Neste trabalho foram investigados parâmetros comportamentais e morfológicos 

de camundongos BALB/c fêmeas eqlb, uma vez que já se observou diferenças 

sexualmente dimórficas em diferentes aspectos entre camundongos mutantes (65) 

(66) (67).  
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar parâmetros comportamentais, olfatórios e morfológicos de 

camundongos BALB/c fêmeas mutantes eqlb. 

 

Objetivos específicos  

Verificar as possíveis diferenças nos camundongos fêmeas eqlb e BALB/c, a 

partir dos testes/ensaios de: 

 

✓ Atividade geral em campo aberto; 

✓ Reconhecimento de objeto novo; 

✓ Função olfatória por meio da preferência de odor; 

✓ Teste de suspensão da cauda; 

✓ Expressão da proteína fibrilar glial (GFAP) de astrócitos no colículo superior    

mesencefálico.. 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Ética 

 Antes de qualquer procedimento, o projeto foi submetido e  aprovado  pela 

Comissão  de  Ética  no  Uso  de  Animais  (CEUA)  da  Universidade  Paulista  

(UNIP), permit:3463151019 (ID000465). 

 

3.2 Animais 

Foram utilizadas 14 fêmeas de camundongo eqlb e 15 fêmeas com 70 dias de 

idade de camundongos da linhagem BALB/c adultos, doravante denominados WT, 

com 10 semanas de idade ao início dos experimentos, oriundos do Biotério do 

Departamento de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, Brasil. Estes 

animais foram trazidos ao Biotério de Experimentação da Universidade Paulista, 

mantidos em gaiolas-moradia provida com maravalha esterilizada e livre de resíduos, 

em microisoladores em racks ventilados (Tecniplast, Buguggiate, Itália) com 5 

animais/gaiola, sob temperatura de 24 ± 2 °C e umidade entre 55 ± 5%. Água filtrada 
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e ração irradiada (específica para a espécie, BioBase, Águas Frias, SC, Brasil) foram 

fornecidas ad libitum durante todo procedimento experimental. Os experimentos 

tiveram início 10 dias depois da chegada dos animais ao biotério para a habituação 

destes às novas condições do alojamento.  

 

3.2 Delineamento Experimental  

 

Antes de qualquer experimento, as fêmeas eqlb e WT foram submetidas ao 

teste de natação em cuba de água para verificação das diferenças comportamentais 

entre os grupos, uma vez que mutantes eqlb são incapazes de nadar  (14). Observou-

se que todos os camundongos WT nadaram, porém os camundongos eqlb ou 

afundavam na cuba de água ou nadavam com postura inclinada afundando a seguir. 

A seguir, com diferença de uma semana, os seguintes testes foram realizados 

em 14 camundongos eqlb e em 15 WT fêmeas, de acordo com o nível de estresse do 

teste, tendo início com o de menor estresse até o de maior estresse: 1) Atividade geral 

em campo aberto; 2) Teste de reconhecimento de objetos; 3) Teste de função olfatória 

por meio da escolha de odor; 4) Teste da suspensão da cauda. Após estes testes, os 

animais foram submetidos à eutanásia por decapitação para coleta do encéfalo, que 

foi utilizado para a avaliação imuno-histoquímica da expressão de GFAP de astrócitos 

no colículo superior mesencefálico.  

Para padronizar as condições hormonais dos experimentos, antes de qualquer 

procedimento, foram realizados lavados vaginais nos camundongos e as fêmeas na 

fase de estro foram empregadas no início de cada experimento.  

 

 

3.3 Procedimentos 

 

3.3.1 Atividade geral em campo aberto 

 

Este teste comportamental  foi feito pois permite  avaliar  parâmetros  motores,  

exploratórios  e  níveis  de  ansiedade (68)(69) PATTI  et  al.,  2005). A arena do campo 

aberto consistia em um aparato redondo de acrílico (60cm de diâmetro, 50cm de 

altura),pintado de preto,   subdividido em 12partes,  incluindo  zona  central  e  
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periférica.   Os animais foram colocados no centro da arena para início de cada sessão 

de teste (Fotografia 2) por 3 dias consecutivos, durante 5 minutos cada dia, sendo 

todos os experimentos filmados e analisados posteriormente. Os parâmetros 

observados foram: duração em segundos de imobilidade, de locomoção total, central 

e periférica em segundos, frequência de limpeza e de levantar-se.. Após cada sessão 

de teste, as cíbalas e a urina foram removidas e a arena limpa com solução alcóolica 

a 5%. O procedimento foi filmado para análise posterior. 

Imagem 2 – Teste do campo aberto 

Fonte: Karina Eiko Kiataqui, 2020.. 

 

3.3.2 Reconhecimento de objeto novo 

 

A finalidade deste teste é verificar a aquisição de memória declarativa, 

relacionada à atividade hipocampal (COTTERILL, 2001) (WINTERS; SAKSIDA; 

BUSSEY, 2008) (COHEN; STACKMAN JR., 2015). Este teste consistiu-se na 

introdução de dois objetos iguais em formato, peso e coloração, após 3 dias 

consecutivos de habituação a arena do campo aberto. As fêmeas estavam no estro 

ao início das observações. O teste foi realizado em 2 dias, sendo no primeiro dia 

colocado dois objetos para habituação do animal (fotografia 3) e no segundo dia um 

dos objetos foi substituído por outro distinto em formato (Ilustração 4). Assim, como 

no teste anterior, as cíbalas e urina foram retiradas, e a limpeza da arena feita com 

álcool 5%. A exploração do objeto novo pelo animal foi definida como realizado 

previamente por (70), ao encostar o focinho ou distância do animal em relação ao 
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objeto menor que 2 cm foi considerado exploração, mensurou-se o tempo dispendido 

em segundos pelo animal explorando cada objeto. Calculou-se o índice discriminativo 

dividindo o tempo de exploração do objeto conhecido pelo tempo do objeto novo no 

dia do teste de cada animal. O procedimento foi filmado para análise posterior.  

 

 

 

Imagem 3 - Teste de reconhecimento de objetos 

Fonte: Karina Eiko Kiataqui, 2020.. 

 

Karina Eiko Kiataqui, 2020. 

 
Imagem 4 – Teste reconhecimento de objetos 
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3.3.4 Teste de preferência de odor  

 

Este teste foi proposto pois a sensibilidade de camundongos aos odores pode 

diferir entre si uma vez que são mediadas por vias neurais diferentes. O olfato participa 

de comportamentos como interação social, aprendizado e memória, medo e 

ansiedade (71). O teste buscou avaliar a habilidade inata do animal em reconhecer os 

diferentes odores (46). 

De acordo com os trabalhos realizados anteriormente por Machado et al. (45)  

e Weiss et al. (46), os animais foram habituados por 30 minutos antes da realização 

do teste (Imagem  5). O teste foi feito por 3 dias consecutivos. Ele consistiu em colocar 

o animal em uma caixa com 2 compartimentos, um sem odor (compartimento 1) e 

outro com odor (compartimento 2). Inicialmente, o camundongo foi introduzido no 

compartimento 1 e o odor no compartimento 2 (Imagem 6 e figura 6). Em cada dia, os 

animais foram expostos a lenços umedecidos contendo odores distintos: i) no primeiro 

dia, foi colocado odor neutro, desta forma, o lenço foi colocado sem qualquer 

alteração; ii) no segundo dia, utilizou-se creme de avelã como odor positivo, e iii) no 

último dia, os animais foram expostos ao odor aversivo, sendo utilizado odor de gato 

(o lenço foi friccionado contra o pelo do animal em até 2 horas prévias ao teste), e 

então introduzido no local do teste. Avaliou-se o tempo em segundos e a frequência 

em cada compartimento do camundongo. O procedimento foi filmado para análise 

posterior. 

 
Imagem 5 – Caixa para habituação prévia ao teste de preferência de odor 
 

 

 
Fonte: Karina Eiko Kiataqui, 2020. 
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Imagem 6 – Caixa teste do teste para análise da preferência de odor 
 

 

Fonte: Karina Eiko Kiataqui, 2020.. 

 

 

Figura 6  Esquema do teste para avaliação da preferência olfatória 
 

 

            Elaborado por Maria Martha Bernardi, 2021. 

 

 

 

Lenço umedecido com os 

odores. 

Compartimento 2 

Compartimento 1 
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3.3.5 Teste da suspensão da cauda  

 

Este teste teve como objetivo  verificar se o camundongo fêmea eqlb teria 

percepção do ambiente à sua volta e do seu corpo no espaço (72).  

Embora o teste tenha sido primeiramente descrito como avaliação de drogas 

antidepressivas (73), é de grande valia na investigação a respeito de disfunções 

vestibulares (72,74). Nesse sentido, a redução desta percepção poderia impedir o 

estabelecimento territorial dos animais e, portanto, ser responsável pela interação 

social, redução do comportamento olfatório e mesmo do aprendizado. Este teste 

consiste em suspender o camundongo pela cauda e gentilmente posicioná-lo em um 

suporte de madeira localizado a 50 cm do solo, por meio de fitas adesivas fixadas a 1 

cm do final da cauda. O tempo de avaliação desse teste é de 6 minutos, e os 

parâmetros observados foram latência para primeira imobilidade, tempo total de 

imobilidade e frequência de imobilidade do roedor. O procedimento foi filmado para 

análise posterior. 

 
Imagem 7. Aparato para avaliação no teste de suspensão da cauda 
 

 

https://docplayer.com.br/55130073-Caracterizacao-fenotipica-do-camundongo-mutante-

espontaneo-tremor-utilizando-uma-bateria-de-testes-comportamentais.html, acesso 27/02/2021 

 

 

https://docplayer.com.br/55130073-Caracterizacao-fenotipica-do-camundongo-mutante-espontaneo-tremor-utilizando-uma-bateria-de-testes-comportamentais.html
https://docplayer.com.br/55130073-Caracterizacao-fenotipica-do-camundongo-mutante-espontaneo-tremor-utilizando-uma-bateria-de-testes-comportamentais.html
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3.3.6 Imuno-histoquímica do GFAP de astrócitos no colículo superior mesencaefálico 

 

A imuno-histoquímica de GFAP foi realizada utilizando o método de coloração 

conjugada com polímero de cadeia (DAKO EnVision System). Utilizou-se 

imunoglobulina anti-GFAP de coelho policlonal (1:50; Z033401, Dako, Glostrup, 

Dinamarca) como anticorpo primário seguido pelo EnVision + Kit para detecção (HRP. 

Rabbit. DAB +, K4011, Dako, Glostrup, Dinamarca).  

Duas seções (5 µm de espessura) por camundongo foram feitas de cada 

colículo superior e, de cada seção individual, duas fotomicrografias foram tiradas 

(microscópio Nikon E200 40x, equipado com uma câmera digital Nikon Coolpix ligada 

a um monitor de cristal líquido, Kanagawa, Japão). Esta área foi escolhida uma vez 

que nela chega informações visuais, auditivas e somestesias ligadas ao equilíbrio do 

animal (75) e, juntamente com a substância cinzenta periaquedutal e o colículo 

inferior,  está envolvida no sistema nervoso central com a integração de diferentes 

estados aversivos (76). A análise morfométrica foi realizada utilizando o software 

Image Pro-Plus 6 (Media Cybernetics, Rockville, MD, CA, EUA), calibrado com filtros 

de cor digitais regulando bits vermelho, verde e azul, de tal forma que apenas células 

positivas para GFAP foram incluídas, e a coloração de fundo foi excluída da medição. 

Utilizou-se o índice de astrócitos por área (zero, como a completa ausência de 

coloração; e 1, como o total de coloração da área) para representar a extensão da 

coloração GFAP em comparação com a área total da imagem. 

 

4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para testar a normalidade, será utilizado o teste de Shapiro-Wilk. O teste de 

Bartlet foi empregado para verificar se os dados obtidos eram paramétricos ou não.  

Para a análise de dois grupos, foi empregado o teste t de Student para dados 

paramétricos ou o teste U de Mann-Whitney para dados não paramétricos. Para 

análise de dois fatores, foi empregada a ANOVA seguida pelo teste de comparações 

múltiplas de Sidak. Todas as análises foram feitas pelo programa de análise estatística 

GraphPad Prism 7. A probabilidade de 5% foi considerada capaz de revelar diferenças 

significantes entre os grupos.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Atividade geral em campo aberto 

 

A Figura 7 ilustra os resultados obtidos nas três sessões de observação da 

atividade geral em campo aberto de camundongos fêmeas eqlb e WT.  A respeito da 

frequência de locomoção total (Figura 7a), a ANOVA de duas vias mostrou que os 

dias de observação interferiram com os resultados (F (2,66) = 7,14, P=0,002) e entre 

mutantes e selvagens F (1, 66) = 10,77 P = 0,002) sem interação entre os fatores (F 

(2, 66) = 1,78, P = 0,18). O teste Sidak de comparações múltiplas indicou que a 

frequência de locomoção total foi significantemente menor nos mutantes na primeira 

sessão de observação com relação aos animais WT. Nas demais sessões, não foram 

observadas diferenças entre os grupos. 

A respeito da locomoção periférica (Figura 7b), a ANOVA de duas vias indicou 

a existência de diferenças entre as sessões (F (2, 66) = 21,03, P < 0,0001), mutantes 

e WT (F (1, 66) = 7,29, P = 0,009), sem interação entre os fatores (F (2, 66) = 0,059, 

P = 0,94). No teste Sidak de comparações múltiplas não houve diferenças entre os 

grupos dentro de cada sessão.  Na locomoção central (Figura 7c), frequência de se 

levantar (Figura 7e), bem como no tempo de imobilidade (Figura 7d) foram observadas 

diferenças significantes entre as sessões, ausência de diferenças entre os grupos e 

interação entre fatores. Na frequência de limpeza não foram observadas diferenças 

significantes entre as sessões e grupos sem interação entre os fatores (Figura 7f). Os 

dados da análise estatística das frequências de locomoção central, de levantar-se e 

de limpeza, bem como do tempo de imobilidade são mostrados na Tabela 

Suplementar 1. 
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Figura 7 - Atividade geral em campo aberto de camundongos eqlb e WT 
observados por 3 sessões em dias consecutivos 

 

 (a) frequência de locomoção total; (b) frequência de locomoção periférica; (c) 
frequência de locomoção central; (d) duração de imobilidade em segundos; (e) 
frequência de levantar-se; (f) frequência de limpeza. ANOVA de duas vias seguida 
pelo teste Sidak de comparações múltiplas. N=10/grupo.  São apresentadas as 
médias e respectivos erros-padrão. ** p< 0.01 em relação ao grupo de camundongos 
WT 
Fonte: Karina Eiko Kiataqui e Maria Martha Bernardi, 2020. 

 

5.3 Reconhecimento de objetos 

 

A Figura 8a ilustra o tempo de exploração nos objetos A e B colocados à direita 

e à esquerda dos camundongos mutantes e WT na arena. Não foram observadas 

diferenças entre os tempos de exploração dos objetos nos dois locais dos dois grupos 

(grupos-F (1,44) = 0,02, P = 0,89; local - F (1,44) = 0,20, P = 0,66; interação - F (1, 44) 

= 0,02, P = 0,90). 

A Figura 8b ilustra o tempo de exploração do objeto novo em comparação com 

o objeto conhecido dos camundongos mutantes e WT. A ANOVA de 2 vias indicou 

diferenças significantes entre os camundongos mutantes e WT na exploração do 

objeto novo [F (1, 42) = 5,22, P = 0,04], mas não em relação ao objeto conhecido [F 



43 
 

(1, 42) = 2,27, P = 0,14], sem interação entre os fatores [F (1, 42) = 3,92, P=0,05]. O 

teste Sidak de múltiplas comparações evidenciou que os mutantes não apresentaram 

diferenças na exploração do objeto novo (0,96) enquanto os WT exploraram mais este 

objeto (P = 0,01). 

A Figura 8c ilustra o índice discriminativo de camundongos mutantes e WT no 

teste de reconhecimento de objeto novo. O teste t de Student indicou redução 

significante neste índice nos mutantes em relação aqueles WT (t = 2,17, df = 20, P = 

0,04). 

 

 

Figura 8 - Teste de reconhecimento de objeto novo de camundongos eqlb e WT. 
 

 

 (a) treino; b- teste; índice discriminativo. No treino e teste, foi empregada a ANOVA 
de duas vias seguida pelo teste Sidak de comparações múltiplas. São apresentadas 
as médias e respectivos erros-padrão. * P< 0,01 em relação ao objeto B. No índice 
discriminativo foi utilizado o teste t de Student. N- Wt=10, eqlb=14.  *P< 0,05 em 
relação ao grupo de camundongos WT.  
Fonte: Karina Eiko Kiataqui e Maria Martha Bernardi, 2020. 
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5.4. Teste de preferência de odor 

 

A Figura 9 – Painel I – ilustra o tempo de exploração dos mutantes e 

camundongos WT nos compartimentos com odor neutro (Figura 9a), odor positivo 

(Figura 9b) e aversivo (Figura 9c), respectivamente. Não houve diferença entre os 

tempos de exploração nos compartimentos com odor neutro (WT = p= 0,20; mutante 

– p = 0,15).  No compartimento com odor positivo, ambos grupos apresentaram maior 

preferência a esse odor uma vez que exploraram mais tempo no compartimento 

comparado ao compartimento com odor neutro ((WT = p < 0,0001; mutante p < 

0,0001). Por outro lado, no compartimento com odor aversivo, o grupo de mutantes 

apresentou menor aversão por este local visto que permaneceu maior tempo no 

compartimento (p < 0,0001), comparado com o tempo no compartimento com odor 

neutro.  os camundongos WT não apresentaram diferenças significantes na 

permanência nos dois compartimentos (p = 0,056). Os dados da análise estatística da 

ANOVA são apresentados na Tabela Suplementar 2.  

A respeito da frequência de entradas (Painel II) nos compartimentos com odor 

neutro (t = 0,82, df = 21, p = 0,42, Figura 9a) e positivo (t = 0,046, df = 22, p = 0,96, 

Figura 9b) não houve diferenças entre os grupos. Na frequência de entradas no 

compartimento com odor aversivo (Figura 9c), o teste t de Student indicou que os 

camundongos mutantes frequentaram menos este compartimento quando 

comparados aos animais do grupo WT (t = 2,263, df = 22, p = 0,034). 
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Figura 9 - Teste de preferência de odor de camundongos WT e mutantes eqlb. 
 

 

 Painel I - tempo em segundos nos compartimentos (a) odor neutro, (b) odor positivo 
e (c) odor aversivo. ANOVA de duas vias seguida pelo teste Sidak de comparações 
múltiplas. ****P < 0.0001 em relação ao objeto. São apresentadas as médias e 
respectivos erros-padrão. B. Painel II - Frequência nos compartimentos (a) odor 
neutro, (b) odor positivo e (c) odor aversivo com (a) N-WT=10, eqlb =14. *** P < 0,001 
em relação aos animais do grupo WT 
Fonte: Fonte: Karina Eiko Kiataqui e Maria Martha Bernardi, 2020. 

 

5.5 Teste da suspensão da cauda 

 

A Figura 10 ilustra as latências para imobilidade (Figura 10a), tempo de 

imobilidade (Figura 10b), frequência de imobilidade (Figura 10c) e razão tempo de 

imobilidade/frequência de imobilidade (Figura 10d) dos mutantes eqlb e 

camundongos WT. 

O teste t de Student indicou que os mutantes apresentaram menor latência para 

imobilidade em relação aos camundongos WT (t = 3,90, df = 22, P = 0,0008). O tempo 
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de imobilidade dos mutantes foi significantemente maior que os daqueles do grupo 

WT (t = 4,66, df = 22, p = 0,0001). Não foram observadas diferenças entre os grupos 

nas frequências de imobilidade (t = 0,83, df = 22, p = 0,42). A razão tempo de 

imobilidade/frequência de imobilidade foi significantemente maior nos camundongos 

mutantes eqlb em relação aqueles WT (U <0,0001).  

 

 

 

Figura 10 - Teste de suspensão da cauda dos mutantes eqlb e camundongos WT. 
 

 

 

. (a) latência para imobilidade em segundos; (b) tempo de imobilidade em segundos; 
(c) frequência de imobilidade; (d) razão tempo de imobilidade/frequência de 
imobilidade. São apresentadas as médias e respectivos erros-padrão. N- WT = 10, 
eqlb = 14. O teste t de Student foi aplicado nos parâmetros das figuras parâmetros 
(a), (b) e (c). p< 0,0001. Na figura (c) foi aplicado o teste U de Mann-Whitney. **** P< 
0.0001 
Fonte: Fonte: Karina Eiko Kiataqui e Maria Martha Bernardi, 2020. 
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5.6 Imuno-histoquímica da expressão de GFAP de astrócitos no colículo 

superior 

 

A Figura 11 ilustra os resultados da expressão do GFAP avaliado por imuno-

histoquímica de GFAP, apresentado como índice por área. O teste t de Student 

mostrou que a expressão do GFAP foi significantemente reduzida nos camundongos 

eqlb comparado aqueles dos grupos WT (t = 11,04, df = 54, p 0,0001). 

 

Figura 11 - Índice por área da expressão de GFAP por imuno-histoquímica em 
camundongos machos eqlb e WT 
 

 

São apresentadas as médias e respectivos erros-padrão. N- WT=7; eqlb = 10. *** p < 
0,001. Teste t de Student em relação ao grupo WT. 
Fonte: Karina Eiko Kiataqui e Maria Martha Bernardi, 2020. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Embora na atualidade a existência de dimorfismo sexual seja reconhecida  

tanto na fisiologia, metabolismo, farmacologia, toxicologia, imunologia e 

comportamentos, entre outros,  (77)(78)(79)(80)(81)(82)(83), foi Charles Darwin o 

primeiro a observar e descrever seus aspectos seletivos e evolucionários e, em seu 

livro “The Descent of Man and selection to sex”  (84).  

A investigação sobre dimorfismo sexual progrediu gradualmente a partir de 

descrições qualitativas de traços anatômicos e comportamentais em animais (85) para 

os elegantes experimentos sobre circuitos neurais sexo-específicos do 

comportamento reprodutivo em drosófilas(86)(87) e camundongos (88). Na atualidade 

é evidente que o dimorfismo sexual ocorre não só no nas características morfológicas, 

como tamanho, forma e coloração, mas também em níveis comportamentais  

(88)((86)(87)(89)(88), psicológicos (90), bioquímicos(91), na expressão gênica e de 

fenótipos (92). 

Poucos trabalhos na literatura relatam diferenças quanto ao dimorfismo sexual 

em animais mutantes. É importante lembrar que machos e fêmeas podem ser 

afetados pelas suas características genéticas, de forma diferente pelo agente 

mutagênico(93)(94). Neste sentido, Matas et al. (67) observaram que em mutantes 

Shank3, um modelo de animal de autismo, camundongos fêmeas eram menos 

afetadas pela mutação que os machos. CAO et al., (2019) em modelo animal da doença 

de Huntington, relatou que camundongos HdhQ200 / 200 fêmeas apresentam início mais 

precoce e deterioração mais robusta na locomoção espontânea e coordenação motora 

medida aos 8 meses de idade em comparação com camundongos HdhQ200 / 200 machos.  

Desta forma, na avaliação do fenótipo do eqlb optamos, neste trabalho, em 

analisar inicialmente o fenótipo de fêmeas para compara-lo com o dos machos. 

Estudos iniciais replicando os mesmos modelos empregados neste trabalho estão, no 

momento, em andamento. 

O modelo - atividade geral - em campo aberto foi proposto por Calvin Hall em 

1934 para avaliação da emocionalidade de ratos frente a um ambiente novo. Hall 

define, em seu trabalho, o termo emocionalidade como um estado emocional formado 

por um grupo de reações orgânicas e expressivas que denotam uma condição de 
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excitação no animal (95). Walsh e Cummins, reformularam o conceito passando a 

defini-lo como uma entidade com componentes afetivos não-específicos do 

comportamento (96). A exposição ao campo aberto para medida de emocionalidade 

é feita em condições de alta intensidade de luz e, por vezes, de altos níveis de som 

tendo, portanto, conotações aversivas. Modificações na contingência experimental  

foram propostas em 1981 por Bernardi e colaboradores (97) retirando-se o estímulo 

sonoro e reduzindo a luminosidade ambiental, fato que permitiu que os ratos 

emitissem comportamento exploratório em detrimento àqueles de natureza 

emocional. Desta forma, em nossas condições experimentais, os camundongos foram 

observados neste aparelho em condições menos agressivas tais como, baixa 

luminosidade, ausência de sons, e assim, a frequência de locomoção e levantar dos 

animais passaria a expressar outros tipos de comportamento quais sejam, o 

exploratório e o motor.   

Além disso, se observou a presença do animal na periferia e no centro do 

campo aberto. Camundongos, em geral, permanecem mais tempo na periferia do 

campo aberto em comparação às áreas centrais, principalmente na primeira sessão, 

preferência esta que tem é interpretada como determinada pela timotaxia (98), uma 

resposta defensiva natural em que os roedores  permanecem próximos às superfícies 

verticais, protegendo-se assim de predadores. 

Na atividade geral, verificou-se que apenas na primeira sessão de observação 

os mutantes apresentaram redução na frequência de locomoção, sem modificações 

nos demais parâmetros. As fêmeas foram observadas a partir do primeiro dia da 

avaliação da atividade geral, no mesmo período do ciclo estral, pois já se mostrou 

diferenças na dependência da fase do ciclo estral entre as respostas comportamentais 

de fêmeas em modelos de ansiedade (99), de emocionalidade(100), de idade (101), 

de estresse (102), de aprendizado e de memória (103)  e mesmo no comportamento 

social (104). Estas diferenças são atribuídas à flutuação dos hormônios ovarianos, 

particularmente do estradiol e progesterona (105) (106). 

Manes et al. (28) caracterizaram o fenótipo dos eqlb utilizando uma bateria de 

testes comportamentais com objetivo de observar o estado geral de saúde, dos 

reflexos neurológicos, das habilidades sensoriais e da função motora. Esses testes 

comportamentais demostraram alterações, pois os mutantes apresentaram maior 

queda do trem posterior e redução no reflexo de endireitamento, os quais apontam 
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para prejuízo do sistema psicomotor; também se verificou redução na resposta ao 

toque e irritabilidade, indicativo que os mutantes também apresentaram prejuízo no 

sistema sensorial.  

A exposição a um novo ambiente, como ocorre na primeira sessão do campo 

aberto, exige respostas do animal a diferentes comportamentos inatos e aprendidos, 

incluindo locomoção e exploração, reação a estímulos visuais e auditivos e prontidão 

para responder a possíveis perigos. A atividade locomotora é um parâmetro 

comportamental frequentemente usado, porque serve, além de outros aspectos, como 

um indicador do estado total de excitação do animal. É, pois, possível que a redução 

da atividade geral das fêmeas mutantes possa ser consequência do prejuízo 

psicomotor e mesmo sensorial. Ainda, não foram observadas diferenças entre os 

grupos na locomoção periférica e central em todas as sessões de observação. 

Portanto, em particular, na primeira sessão de observação os animais dos dois grupos 

apresentaram comportamento timotáxico.  

 A observação por três sessões dos camundongos eqlb teve como intuito 

verificar se estes camundongos apresentavam habituação a um ambiente novo.  

A habituação é classicamente definida como o declínio a uma resposta, 

provocada pela exposição repetida a um novo estímulo não acompanhado de 

qualquer consequência biologicamente relevante, positivo (por exemplo, comida) ou 

negativo (por exemplo, choque). É uma forma primitiva de aprendizagem não 

associativa onipresente entre os animais de todos os filos, incluindo invertebrados e 

até protozoários, já descrita em 1943 por Harris (107). 

Presentemente, os mutantes apresentaram habituação ao campo aberto de 

forma similar àqueles do grupo selvagem. Asim, nota-se então que ambos os grupos 

apresentaram redução com o passar das sessões nas frequências de locomoção e 

levantar-se com aumento da imobilidade, refletindo a habituação dos animais ao 

aparelho. A redução da locomoção central provavelmente reflete o comportamento de 

roedores de permanecer junto às paredes de campo aberto (108). Portanto, pode-se 

sugerir que a ausência de diferenças na habituação ao campo aberto indicar ausência 

de prejuízo neste comportamento de aprendizado primitivo. 

O reconhecimento de objetos novos é considerado uma tarefa que envolve a 

aquisição de memória declarativa vinculada à atividade do hipocampo (109). Neste 

modelo, os camundongos eqlb apresentaram prejuízo evidente nas respostas de 
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reconhecimento ao objeto novo. De fato, no teste, enquanto o grupo WT explorou mais 

tempo o objeto novo, os mutantes apresentaram o mesmo tempo de exploração do 

objeto novo (objeto C) e o “velho” (objeto B). Comprovando este prejuízo, o índice 

discriminativo dos mutantes, expresso pela razão entre a exploração do objeto B e do 

objeto C, foi significantemente menor nestes animais em relação aos camundongos 

WT. 

Um dado importante observado neste trabalho foi a redução da expressão 

astrocitária do colículo superior. Embora a literatura cite que o modelo de 

reconhecimento de objetos envolva basicamente circuitos do hipocampo (110) e que 

outras evidências mostram que o colículo superior esteja ligado ao aprendizado 

espacial (111) (112), algumas observações podem ser feitas para entender as 

possíveis relações do prejuízo no reconhecimento de objetos, um aprendizado 

discriminativo, e a redução da expressão de GFAP de astrócitos no colículo superior.  

A avaliação da expressão do GFAP dos astrócitos mostrou redução nos 

camundongos eqlb do índice por área de astrócitos quando comparados ao 

camundongo WT.   

O colículo superior é uma estrutura do mesencéfalo importante como 

processador de sinais visuais, visomotores e auditivos (113). Esta estrutura controla 

a geração de movimentos oculares. Quando o movimento da cabeça é restrito, os 

colículos superiores estão envolvidos no movimento sacádico dos olhos. Movimentos 

sacádicos do olho, também chamados de sacadas, são movimentos rápidos e 

simultâneos que os dois olhos realizam quando olham para um ponto na mesma 

direção e que permitem escanear o ambiente, encontrar dados interessantes e 

desenvolver mentalmente um mapa tridimensional deste ambiente (114). Quando o 

movimento da cabeça não é restrito, os colículos superiores estão envolvidos na 

produção de desvios do olhar, que são iniciados por sacadas dos olhos, seguidos de 

um movimento da cabeça com os olhos em rotação contrária para estabilizar a visão 

(115). É importante notar que, embora o colículo superior codifique as mudanças de 

olhar, sua função não inclui os movimentos específicos necessários para realizá-las. 

O colículo superior juntamente com o colículo inferior teriam a função de orientar a 

cabeça e os olhos em direção a estímulos que são vistos e ouvidos (116) (117). 

Assim, no aprendizado de reconhecimento de objeto novo, é necessário que o 

animal discrimine o objeto novo. Heywood e Cowey (118) apresentaram que, na 
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ablação do colículo superior, a discriminação visual é comprometida uma vez que a 

varredura para a discriminação é necessária para um desempenho eficiente. Desta 

forma, é possível que a redução astrocitária do colículo superior, aqui observada, 

esteja relacionada ao prejuízo na discriminação do objeto novo. 

Por outro lado, vários estudos demonstraram que o cerebelo está envolvido nos 

movimentos dos olhos e da cabeça. Quando a cabeça não está restrita, as mudanças 

de olhar de grande amplitude são compostas de movimentos coordenados dos olhos 

e da cabeça. A hipótese do cerebelo de Lefevre et al., (119) e Quaia et al., (120) 

assume que as sacadas são controladas por duas vias paralelas, o colículo superior 

e o cerebelo. Ainda atribui ao cerebelo um papel mais importante nas sacadas uma 

vez que as lesões do colículo superior não resultam em déficits grandes e duradouros. 

Wang et al. (35) propuseram que o sistema de sacadas do olhar seja controlado por 

uma alça de feedback entre o colículo superior e o cerebelo. O colículo superior 

apenas codificaria as coordenadas retinais e controlaria o deslocamento do olho (para 

mover a fóvea para o alvo), enquanto o cerebelo programaria o olhar e controlaria o 

deslocamento da cabeça. É, pois, possível que a redução da expressão do GFAP no 

colículo superior e as alterações cerebelares observadas nos mutantes eqlb possam 

ter contribuído para o prejuízo no aprendizado discriminativo aqui relatado. 

Estudo prévio de nosso grupo mostrou que camundongos eqlb apresentaram 

prejuízo da memória na percepção de pistas olfativas. Nesse modelo utilizou-se o 

teste da bolacha escondida (121). No entanto, foi questionado se camundongos eqlb 

teriam um prejuízo na percepção olfatória de forma inespecífica ou se teriam apenas 

para um tipo de odor. 

O teste de preferência ao odor foi baseado com modificações naquele proposto 

por Zou et al.  (71) e permitiu a verificação de qual tipo de odor os mutantes 

apresentavam prejuízo. Notou-se então que este prejuízo foi apenas ao odor aversivo. 

Em sua dissertação de mestrado, Orlando (121) verificou que os mutantes eqlb 

apresentavam maior interação social na colônia com o intruso, bem como ausência 

de resposta a agressão do intruso. Neste caso, aventou-se que estes comportamentos 

poderiam advir do déficit olfatório. Assim, a redução do sentido olfatório levaria com 

que os camundongos eqlb não percebessem os quimiosinais emitidos pelo intruso e 

não o agredissem nem se defendessem de ataques deste.  
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As fontes principais de quimiosinais  utilizados pelos roedores são fluidos 

corporais, como urina ou secreções da pele, do trato reprodutivo ou glândulas 

especializadas, produzindo feromônios e outros compostos (122) (123). A presença 

de um intruso na gaiola emite quimiosinais para outros animais que representam 

perigo e possibilidade de ataque/defesa do território.   

Lutar ou fugir podem ser promovidos por estímulos previamente associados à 

ameaça ou por pistas com significado intrínseco à situação. Este tipo de resposta 

associativa inclui a geração e recuperação de uma memória ligada ao medo (124). 

Por outro lado, o medo inato apresenta um modelo alternativo e simplificado para 

focalizar estudos sobre tal comportamento. Dicas olfativas comandam este 

comportamento instintivo em uma ampla variedade de animais, como em drosófilas  

(125), lulas (126), peixes (127), gatos, ratos e serpentes (128). O camundongo detecta 

odores especializados emitidos por conspecíficos e heteroespecíficos, denominados 

feromônios e heterohormônios, respectivamente, que são suficientes para 

desencadear medos inatos e comportamentos agressivos (128) (129). Feromônios 

são odores com propriedades de atraente sexual, comunicador entre indivíduos e, 

ainda, como delimitador de trilhas; heterohormônios estão relacionados a odores de 

um animal diferente, e, em geral, sinalizam a presença de um estranho e podem ativar 

os circuitos de medo inato de comportamento agressivo (130).  

Um dado interessante dos achados de Orlando (121) foi que na colônia de 

camundongos eqlb, cujos animais que permaneceram juntos desde o nascimento 

(colônia estável), estes apresentavam menor interação social e maior atividade 

exploratória quando comparados com os camundongos WT, não sendo observado 

estabelecimento de hierarquia.  

Pode-se então propor que, não só a maior interação social na colônia com o 

intruso, a ausência de resposta à agressão do intruso, bem como o não 

estabelecimento da hierarquia na colônia estável dos mutantes estejam relacionados 

a sua inabilidade de perceber o odor aversivo no teste de escolha do odor. No entanto, 

estes experimentos foram feitos com fêmeas e, como é de amplo conhecimento, 

fêmeas de camundongos apresentam baixos níveis de agressão, tanto em colônias 

estáveis como em estranhos, a não ser durante o comportamento maternal (131). 

Desta forma, a inclusão de experimentos com camundongos eqlb machos poderá 

confirmar a presente hipótese. 
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A respeito da ausência de interação social nas colônias estáveis, dados 

recentes da literatura relacionam a patogênese do autismo com alterações  tronco-

cerebelares que estariam correlacionados com redução no comportamento social, 

percepção sensorial e dificuldades discriminativas (132).Este aspecto merece 

investigação adicional.    

Manes et al. (74), caracterizando o fenótipo de um outro camundongo mutante, 

o mlh, que apresenta ausência de otocônias,  demonstraram que a ausencia de 

otocônias  promoveu também um déficit gravitacional quando testados no modelo de 

suspensão da cauda. Orlando (121) também evidenciou que os mutante eqlb machos 

apresentavam o mesmo déficit neste modelo comportamental. Este modelo também 

foi utilizado por Shefer et al. (133) (72) para correlacionar prejuízos gravitacionais e 

ansiedade em camundongos mutantes Hdb com deficiência nos órgãos otolíticos 

(134). 

O modelo de suspensão da cauda foi proposto como um teste para estudos de 

medicamentos antidepressivos por Steru (73). Neste modelo, o camundongo é 

suspenso pela cauda e anota-se os períodos de agitação e imobilidade do animal. 

Dentre as várias drogas psicotrópicas estudadas, os medicamentos antidepressivos 

diminuem a duração da imobilidade, o que expressaria uma redução da depressão.  

Os presentes resultados mostram que os camundongos eqlb fêmeas, da 

mesma forma que os machos observados anteriormente por Orlando (121), 

apresentaram maior imobilidade neste teste. Foi proposto pela autora que os 

camundongos eqlb apresentariam déficit na percepção espacial(133).No entanto, 

surgiu uma dúvida a respeito deste dado pois, como se está diante de um mutante, 

este teste poderia revelar um estado depressivo do animal.  

Como já comentado, a avaliação da expressão do GFAP dos astrócitos 

demonstrou redução nos camundongos eqlb do índice por área de astrócitos, quando 

comparados ao camundongo WT. 

A informação visual parece ser a mais importante das informações relacionada 

ao equilíbrio, pois, em pessoas com lesões no mecanismo vestibular, estas 

apresentaram sérias dificuldades de equilíbrio que era minimizado na medida em que 

os receptores do sistema visual, das articulações e os cutâneos estavam funcionando 

a contento (135). Segundo Douglas (136), o córtex visual sensibilizado determina 

modificações do tônus postural, em particular nas modificações tônicas da 
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musculatura antigravitacional. Para tanto, no equilíbrio, é fundamental  a manutenção 

de uma imagem estável da retina, cujas informações são fornecidas pelos reflexos 

vestíbulo-ocular, optocinético e o cérvico-ocular(135). Os  sistemas de controle desses 

reflexos precisam estar integrados no SNC para modular o impacto e a necessidade 

dos diferentes componentes em uma ampla variedade de circunstâncias físicas (137) 

(138). Os órgãos otolíticos fornecem uma contribuição específica para este sistema 

multissensorial. A estimulação elétrica de órgãos otolíticos (139) ou nervos otolíticos 

(140) demonstraram que os otólitos controlam os movimentos oculares. Portanto, é 

possível que a redução do índice por área de astrócitos aqui observada possa estar 

relacionada aos déficits nas otocônias e ao controle das informações visuais ligadas 

ao equilíbrio. No entanto, não se pode descartar que os camundongos eqlb 

apresentem comportamento tipo-depressivo, sendo necessários estudos adicionais 

para dirimir esta dúvida. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os presentes resultados evidenciam que, em relação aos camundongos WT, 

as fêmeas de camundongos eqlb : i) apresentaram redução na frequência de 

locomoção no campo aberto na primeira sessão de observação, sem modificações 

nos demais parâmetros da atividade geral em todas as sessões; ii) apresentaram 

habituação à exposição ao campo aberto similar aos camundongos WT; iii) redução 

no aprendizado/memória no teste de reconhecimento de objeto novo; iv) ausência da 

percepção do odor aversivo e percepção do odor positivo no teste de escolha da 

preferência ao odor; v)  maior imobilidade no teste de suspensão da cauda; e vi)  

redução do índice por área de astrócitos no colículo superior.  

 Assim, propomos que tanto a redução no aprendizado/memória no modelo de 

reconhecimento de objetos, bem como no teste de suspensão da cauda sejam 

consequência pelo menos em parte da redução da expressão dos astrócitos no 

colículo superior. A redução na percepção do odor aversivo pode explicar dados 

anteriores de redução da interação social. 
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ANEXOS 
 

 

 

Tabela suplementar 1 – Resultados. Dados da ANOVA de duas vias das frequências de locomoção 

central, levantar e de limpeza e no tempo de imobilidade. 

Parâmetros Sessões Grupos Interação 

Locomoção central F (2, 66) = 17,63, 

P<0,0001 

F (1, 66) = 

3,34P=0,07 

F (2, 66) = 0,31 

P=0,74 

Levantar  F (2, 66) = 16,12 

P<0,0001 

F (1, 66) = 2,41 

P=0,13 

F (2, 66) = 1,60 

P=0,21 

Limpeza  F (2, 66) = 16,36 

P<0,0001 

F (1, 66) = 2,73 

P=0,10 

F (2, 66) = 0,81 

P=0,45 

Imobilidade  F (2, 66) = 19,52 

P<0,0001 

F (1, 66) = 0,30 

P=0,59 

F (2, 66) = 0,047 

P=0,95 

 

 

 

Tabela suplementar 2. Resultados da ANOVA aplicada aos tempos de exploração nos 
compartimentos com odor neutro, positivo e aversivo de camundongos WT e mutantes eqlb.  
 

Parâmetro Compartimentos Grupos Interação 

Odor neutro F (1, 42) = 0,01 

P=0,92 

F (1, 42) = 0,01 

P=0,90 

F (1, 42) = 5,95 

P=0,01 

Odor positivo F (1, 42) = 0,09 

P=0,75 

F (1, 42) = 58,67 

P<0,0001 

F (1, 42) = 0,30 

P=0,59 

Odor aversivo F (1, 42) = 0,04 

P=0,84 

F (1, 42) = 30,48 

P<0,0001 

F (1, 42) = 5,37 

P=0,03 
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