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Introdução 

Sepse é definida como uma disfunção orgânica com risco de vida, causada por uma 

resposta desregulada do hospedeiro à infecção[1]. Apesar do avanço significativo no 

seu tratamento, a sepse continua sendo uma importante condição de mortalidade e 

morbidade. E a inflamação sistêmica está emergindo como um fator significativo de 

declínio cognitivo no cérebro envelhecido e vulnerável (CUNNINGHAM 2015). Este 

estudo teve como objetivo avaliar parâmetros comportamentais e neuroquímicos em 

ratos jovens e idosos submetidos à sepse.   

Métodos 

A sepse foi induzida em ratos Wistar por ligação e perfuração cecal (CLP) em animais 

jovens (60 dias) e idosos (180 dias), que foram divididos em grupos sham e CLP. 

Alguns testes comportamentais foram realizados, como: teste de nado forçado e teste 

de esquiva inibitória. Os animais foram eutanasiados aos 30 dias após a sepse e foram 

utilizados hipocampo e pré-frontal para as análises bioquímicas. Imunohistoquímica 

foi realizada para CD11b, iNOS, Arginase e IL-10, western blotting para verificar níveis 

de β-amiloide, estresse oxidativo e citocinas foram medidos no hipocampo e pré-

frontal.  

Resultados 

Testes comportamentais mostraram declínio da função cognitiva, com aumento do 

tempo de latência do grupo sham na esquiva inibitória; e tempo de subida no teste de 

nado forçado diminuído no grupo CLP. Os níveis de β-amilóide foram aumentados em 

ratos idosos em ambos os grupos. Os níveis de citocinas estão alterados em animais 

velhos. Os equivalentes de malondialdeído (MDA) foram aumentados em ratos velhos 

em todos os tempos demonstrando aumento do dano oxidativo. Os marcadores dos 
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fenótipos de micróglia na imuno-histoquímica demonstraram que CD11b e iNOS foram 

aumentados em ratos idosos do grupo CLP em comparação com o grupo sham 

idosos.  

Conclusão 

Nossos resultados mostram que ratos idosos apresentam alta suscetibilidade a 

prejuízos cognitivos e mais morbidade após a indução da sepse pelo modelo CLP. 

Demonstram também que a inflamação sistêmica tem efeito aditivo sobre o processo 

fisiológico do envelhecimento, com maior expressão de citocinas pró-inflamatórias e 

maior estresse oxidativo. Os fenótipos microgliais M1 ativos no processo inflamatório 

nos ratos envelhecidos têm uma predominância diferente dos ratos jovens. 
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