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Objetivo: Investigar a interação entre as moléculas CD40-CD40L sobparâmetros 

neuroinflamatórios e cognitivos a longo prazo em ratos submetidos a modelo de sepse. 

Métodos: ratos Wistar machos foram submetidos à ligação e perfuração cecal (CLP) 

para indução de sepse. Foram divididos em sham, CLP, CLP + 1ug/kg, 10ug/kg e 

100ug/kg de anticorpo antiCD40 administrado por via  intracerebroventricular. 

Acompanhados por 10 dias para curva de sobrevivência e testes comportamentais. Em 

outro experimento, animais foram mortos em 12, 24 e 48 horas após CLP para avaliar 

expressão de CD40 e CD40L por Western Blotting e 24 horas após para concentração 

de nitrito/nitrato (ON) e quebra da barreira hematoencefálica (BHE) e níveis de 

citocinas. Dados foram avaliados por teste t e análise de variância de uma via e teste 

post hoc Tukey. Teste de Kaplan-Meier e log-rank foram utilizados para sobrevivência 

e teste de Man Whitney para análise comportamental todos com significância p<0,05. 

Resultados: mostramos que o tratamento com anti-CD40 não é capaz de interferir na 

sobrevivência de animais submetidos a sepse, por outro lado, apresentam melhoras na 

memória e aprendizado. Os resultados também apresentam aumento nos níveis de CD40 

e CD40L em hipocampo, mostram que a dose de 100 ug/kg foi mais efetiva na redução 

da permeabilidade da BHE e níveis de citocinas. As doses de 1 e 10 e 100 ug/kg foram 

efetivas apenas na redução de ON. Conclusão: conclui-se que o tratamento com anti-

CD40 é eficaz na redução de dano cognitivo e parâmetros inflamatórios em 

sobreviventes de sepse. 
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