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RESUMO

DINIZ, C.R.A.F. Estudo do envolvimento da via NMDA-NO do eixo dorso-ventral 
do hipocampo sobre o comportamento induzido pelo estresse de nado 
forçado. 2013. 72f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

Acredita-se que diferenças hodológicas e diferente padrão de expressão gênica ao 

longo do eixo dorso/ventral do hipocampo seriam responsáveis pela distinta função 

entre a porção dorsal (HD) e ventral do mesmo (HV). HD seria responsável por 

processos cognitivos, tais como memória e aprendizagem espacial, e o HV pelas

respostas neuroendócrinas e emocional-motivacionais ao estresse. No entanto, não 

há muitos estudos acerca de diferenças entre HD e HV na modulação de 

comportamentos relacionados à neurobiologia da depressão. Há, contudo, dados 

indicando que o bloqueio de receptores glutamatérgicos do tipo NMDA ou da síntese 

de NO no HD induz efeito semelhante ao dos antidepressivos (i.e. do tipo

antidepressivo) no teste do nado forçado (TNF). Quanto ao HV, a função da 

neurotransmissão glutamatérgica/nitrérgica na neurobiologia da depressão 

permanece não investigado. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi realizar

o bloqueio reversível do HD ou do HV, em diferentes momentos, em animais 

submetidos ao TNF. O próximo passo foi realizar a micro-injeção intra-HD ou intra-

HV do antagonista NMDA AP-7 ou do inibidor da óxido nítrico sintase neuronal 

(nNOS), N-PLA, ou do inibidor da guanilato ciclase solúvel (sGC), ODQ. Os 

resultados mostram que o bloqueio do HD ou do HV com cloreto de cobalto (CoCl2, 

bloqueador da neurotransmissão sináptica dependente de cálcio) não modificou o 

comportamento dos animais no TNF. No entanto a administração de AP-7 ou N-PLA 

ou ODQ no HV antes do teste, reduziu o tempo de imobilidade no TNF. Por outro 

lado, a injeção dessas drogas no HD foi capaz de reduzir o tempo de imobilidade 

quando administradas tanto depois do pré-teste quanto antes do teste. Estes 

resultados sugerem que as vias NMDA-NO do HD e do HV, estariam envolvidas na 

modulação da resposta comportamental frente ao estresse do nado forçado. Além 

disso, os dados indicam que a participação dessas estruturas é importante em 

diferentes momentos após a exposição ao estresse.

Palavras chave: receptor glutamatérgico NMDA, óxido nítrico, hipocampo dorsal e 

ventral, teste do nado forçado.
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ABSTRACT

Diniz, C.R.A.F. Involvement of the NMDA-NO pathway of the dorso/ventral 
hippocampal axis in the modulation of behavioral responses elicited by the 
forced swimming test. 2013. 72p. Thesis (Masters) – School of Medicine of Ribeirão
Preto, University of São Paulo, RibeirãoPreto, 2013. 

It is believed that hodological and genetic pattern of expression differences along 

dorsal/ventral hippocampal axis would be responsible for distinct functions attributed

to its dorsal (DH) and ventral (VH) poles. DH would be responsible for cognitive 

process, such as spatial memory and learning, whereas the VH would be responsible 

for neuroendocrine and emotional-motivation responses to stress. However, there is 

no many studies about possible differences between DH and VH in the modulation of 

behavioral responses related to the neurobiology of depression. Though, there are 

data showing that the blockade of glutamatergic NMDA receptors blockers or NO 

synthesis inhibition within the DH induces similar effect to that of antidepressant 

drugs (like antidepressant effect) in the forced swimming test (FST). On the VH, The 

role of the glutamatergic/nitrergic neurotransmission remains to be investigated. 

Thus, the aim of this work was to perform the reversible blockade of DH or VH, at 

different times, in animals subjected to FST. Additionally, the next step was to 

perform a microinjections into the DH or the VH of NMDA antagonist (AP-7), inhibitor 

of neuronal nitric oxide synthase (nNOS, N-PLA), or the inhibitor of soluble guanylate

cyclase (sGC, ODQ). The results show that blocking the VH or the DH (cobalt 

chloride, calcium dependent neurotransmission inhibitor) did not modify the behavior 

of animals during the TNF. However administration of AP-7, N-PLA or ODQ intra-HV, 

before testing, caused antidepressant-like effects. Moreover, injection of such drugs, 

intra-HD, was able to induce similar results when administered both after the pre-test 

and before testing. These results suggest that NMDA-NO pathway of both VH and 

DH is involved in the modulation of emotional responses to the forced swim stress, 

although there may be an interest differential participation of these structures at 

different times after exposure to stress. 

Keywords: glutamatergic NMDA receptor, nitric oxide, dorsal and ventral 

hippocampus, forced swimming test
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1. Introdução

1.1 Depressão     

Da antiguidade à idade contemporânea em que vivemos, a depressão foi alvo 

das mais diversas interpretações filosóficas, religiosas e sociais, que variavam de 

acordo com as bases conceituais e ideais particulares de cada época (Gonçalves e 

Machado 2007). Por exemplo, observamos a depressão na idade média interpretada 

como um castigo de Deus ante o afastamento do ser a tudo o que era sagrado. Na 

Idade moderna observou-se um misto de interpretação, onde inicialmente a 

depressão era vista como algo desejável e louvável (muito característico do período 

“Romântico”). Ainda na idade média, com o surgimento das idéias e estudos 

antropocêntricos, essa interpretação baseou-se na ciência e na observação, 

delineando a depressão como uma doença tratável com trabalho e isolamento social

(Gonçalves e Machado 2007).

Mais recentemente, através dos avanços e descobertas nos campos da 

psicopatologia, farmacologia, fisiologia, anatomia patológica, neurologia e genética, 

somadas à observação clínica experimental e ao surgimento dos antidepressivos em 

meados dos anos 1950, a depressão pôde ser entendida como um processo 

neuropatológico (Gonçalves e Machado 2007). Embora ainda não totalmente 

compreendida sua neurobiologia, a depressão pode ser classificada, diagnosticada e 

tratada, a fim de melhor socializar e reinserir o paciente de forma sustentável 

novamente à sociedade, proporcionando uma melhor qualidade de vida ao mesmo.

Atualmente o DSM IV TR (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais, 4º edição, texto revisado) descreve a depressão como sendo um distúrbio 

afetivo caracterizado principalmente por um intenso humor deprimido e/ou presença 
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de anedonia, perda de prazer por algo antes prazeroso (DSM IV TR, 2002).

Sintomas esses que, para fins diagnósticos, necessitam somar-se a um conjunto de 

pelo menos mais quatro dos seguintes sintomas: alterações de sono e apetite, 

fadiga, alterações motoras, sentimentos de desamparo e culpa, dificuldade de 

concentração e raciocínio e idéias suicidas. Esses sintomas são reações normais do 

organismo frente a estressores do dia a dia, porém quando intensos e persistentes 

por mais de duas semanas a ponto de promover um prejuízo social e/ou produtivo, 

tornam-se deletérios ao organismo e caracterizam a depressão maior. 

A depressão além de ser uma desordem bastante abrangente, atingindo

aproximadamente 350 milhões de pessoas em todo o mundo, é uma desordem 

bastante debilitante, com aproximadamente 1 milhão de casos de suicídios/ano 

(WHO, world health organization, 2012). Além de tamanha abrangência e agregada 

característica incapacitante, a depressão apresenta uma importante carga 

econômica e social, seja na forma de grandes gastos públicos com tratamentos e 

internações, seja na forma de prejuízo na capacidade intelectual ou menor 

aproveitamento na esfera do trabalho e serviço prestado à comunidade (Greenberg, 

Kessler et al. 2003).

1.2 Depressão e estresse

Sabe-se que há uma estreita relação entre depressão e a exposição a 

eventos estressantes, tais como divórcio, problemas ou perdas familiares, problemas 

no trabalho ou financeiros, dificuldades de interação social, abuso ou negligência 

durante a infância, dentre outros (Hasler 2010; Charney e Manji 2004). Há também 

uma contribuição de fatores genéticos na gênese da depressão, entre 30-40%

(Hasler 2010), o que pode resultar em uma maior sensibilidade aos efeitos induzidos 
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pela exposição a eventos estressantes durante a vida (Kendler, Kessler et al. 1995). 

Portanto a interação gene-ambiente provavelmente caracteriza a sensibilidade ao 

estresse e a vulnerabilidade à depressão.

O estresse aumenta a produção e liberação de glicocorticóides na circulação 

sanguínea (Herman e Cullinan 1997; Sapolsky 2000). O aumento de 

glicocorticóides, associado ao aumento do tônus simpático, é uma resposta normal e 

adaptativa do organismo frente a situações estressantes e aversivas. No entanto, a 

hipercortisolemia crônica pode ser prejudicial ao organismo (Sapolsky 2000). 

Glicocorticóides são produtos finais da atividade do eixo hipotálamo-pituitária-

adrenal (HPA). Tal atividade começa com a ativação de neurônios parvocelulares do 

núcleo paraventricular do hipotálamo, os quais produzem o fator de liberação da 

corticotropina (Lightman 2008). Este é liberado na eminência mediana e, através do 

sistema vascular porta hipotalâmico-hipofisário, chega à porção anterior da hipófise, 

promovendo a produção de corticotropina pelas células glandulares corticotrópicas. 

A corticotropina, por sua vez, adentra o sistema circulatório e chega à região cortical 

da glândula adrenal, onde, então, vai estimular a produção de glicocorticóides. O 

glicocorticóide liberado na corrente sanguínea atinge regiões cerebrais importantes 

para a modulação da atividade neuronal do hipotálamo, controlando a atividade do 

eixo HPA através de mecanismos de retroalimentação negativa. Em pacientes 

deprimidos o eixo HPA parece estar hiper-reativo e o controle inibitório do mesmo 

ineficaz (Herman e Cullinan 1997; Joca, Padovan et al. 2003). Isso pode ser 

observado em dados que descrevem hipercortisolemia em pacientes deprimidos e 

comprometimento da supressão do eixo, mesmo após administração do corticóide 

sintético dexametasona (Baumgartner, Graf et al. 1985).  
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Além de alterações neuroendócrinas, o estresse induz diversas alterações 

plásticas no sistema nervoso central (SNC). Dentre essas alterações, temos uma 

diminuição da neuroplasticidade hipocampal, a qual pode ser decorrente de vários

fatores: diminuição da neurogênese, diminuição populacional dos espinhos 

dendríticos, diminuição da arborização dendrítica e do comprimento axonal (Maras e

Baram 2012; Huether, Doering et al. 1999; Sapolsky 2000; Warner-Schmidt e 

Duman 2006; Pittenger e Duman 2008). Acredita-se que todas essas modificações

levam à atrofia hipocampal observada, através de estudos de ressonância 

magnética e estudos pós-mortem, em pacientes deprimidos (Campbell e Macqueen 

2004). Alterações na expressão de moléculas importantes para a plasticidade 

hipocampal são observadas com a exposição a eventos estressantes (Duman e 

Aghajanian 2012; Lee e Kim 2012; Nestler, Barrot et al. 2002; Castren 2005; Lu, 

Pang et al. 2005; Krishnan e Nestler 2008). Essas alterações parecem explicar, pelo 

menos em parte, o déficit plástico e estrutural encontrado no hipocampo de

indivíduos deprimidos. Uma das moléculas mais estudadas é o BDNF (brain derived

neurotrophic factor), o qual é umas das neurotrofinas mais abundantes no SNC (Lee 

e Kim., 2010).

Corticóides, quando em excesso, tornam-se prejudiciais e desencadeiam uma 

série de prejuízos plásticos hipocampais, dentre os quais podemos citar atrofia de 

processos dendríticos, diminuição da neurogênese e, em situações extremas, até 

mesmo morte neuronal (Sapolsky 2000). O hipocampo é uma estrutura bastante rica 

em receptores para glicocorticóides e umas das estruturas cerebrais importantes 

para o controle da atividade do eixo HPA (Chao, Choo et al. 1989; Herman e

Cullinan 1997). Portanto, o aumento excessivo de glicocorticóides, frente a situações 
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aversivas recorrentes ou contínuas, contribuiria para o desenvolvimento dos 

prejuízos na neuroplasticidade hipocampal. 

Antidepressivos restauram o controle inibitório sobre o eixo HPA (Nestler, 

Barrot et al. 2002; Juruena, Cleare et al. 2004), ao passo que promovem uma maior 

plasticidade hipocampal, como aumento da arborização dendrítica e da neurogênese

(Snyder, Soumier et al., 2011; Santarelli, Saxe et al. 2003; Sairanen, Lucas et al. 

2005; Bessa, Ferreira et al. 2009). Consistente com a restauração das funções 

hipocampais, a partir de tratamento crônico com antidepressivos, pacientes 

deprimidos, responsivos ao tratamento, apresentam melhoras em tarefas cognitivas 

dependentes da integridade hipocampal, as quais se encontravam antes 

prejudicadas (Nestler, Barrot et al. 2002).

Através do prévio conhecimento dessa interação estresse-depressão, 

diversos modelos animais foram criados baseados na apresentação de um agente 

estressor ao animal, para o estudo da neurobiologia da depressão, com o intuito de 

buscar uma translação entre a pesquisa básica e a pesquisa clínica. Em todos os 

modelos criados, drogas antidepressivas revertem e/ou impedem os efeitos 

induzidos pelo estresse. Cada modelo apresenta particular validade de face, 

constructo e valor preditivo (Nestler e Hyman 2010; Cryan, Markou et al. 2002). 

Portanto, não há um modelo animal ideal de depressão, mas sim, há modelos 

animais que se utilizam de uma determinada característica fenomenológica 

observável e mensurável, a qual de alguma maneira aparenta semelhança com a 

face clínica da depressão. 

Por várias circunstâncias (simples, barato e rápido), o modelo animal de 

depressão mais utilizado na pesquisa básica é o teste do nado forçado (TNF). 

Criado em 1977, o TNF apresenta uma ótima validade preditiva a ação de drogas 
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antidepressivas, possibilitando o estudo da neurobiologia da depressão, 

consequentemente o estudo de novos alvos terapêuticos e por fim o estudo de 

potenciais novas drogas antidepressivas. No teste, o rato é exposto por 15 minutos 

ao estresse do nado forçado e inescapável (PT, pré-teste), e no dia seguinte (T, 

teste) é avaliado o tempo de imobilidade do animal por um total de 5 min (Porsolt, Le 

Pichon et al. 1977). Animais tratados com antidepressivos, substâncias clinicamente 

utilizadas no tratamento da depressão do humor, apresentam menor tempo de 

imobilidade durante o teste. Assim, neste texto vamos adotar o termo “tipo-

antidepressivo” para descrever os efeitos dos tratamentos que também reduzam o 

tempo de imobilidade no TNF. Inicialmente, essa resposta comportamental de 

imobilidade foi chamada de desespero comportamental, pois se acreditava que o 

animal, em condições normais, no dia do PT, aprende que o nado é uma situação 

aversiva e inescapável, então, no dia seguinte apresenta uma resposta de 

desesperança motivacional (ausência de motivação para o comportamento 

direcionado ao escape), resultando em uma falha no comportamento direcionado à 

tentativa de fuga (Porsolt, Le Pichon et al. 1977). No entanto, a imobilidade também 

pode refletir exaustão ou mesmo tentativa de poupar energia frente ao estresse 

inescapável (Petit-Demouliere, Chenu et al. 2005). Assim, embora não haja muita 

semelhança entre esse comportamento e os sinais clínicos da doença, o modelo 

apresenta uma boa validade preditiva, o que tem justificado sua ampla utilização 

(Cryan et al., 2002). 

1.3 Antidepressivos e a neurobiologia da depressão

Embora hoje tenhamos essas diversas vertentes, descritas anteriormente, 

abrangendo a neurobiologia da depressão, somente na década de 1950 foram 
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descobertas as primeiras drogas antidepressivas (Elhwuegi 2004). Em 1952, Selikoff 

observou melhora do humor em pacientes tuberculosos tratados com iproniazida

(Selikoff e Robitzek 1952). Nesse mesmo ano, Zeller e colaboradores desvendaram 

o mecanismo de ação da iproniazida como um inibidor da monoamina oxidase 

(MAO), enzima que degrada as monoaminas serotonina, noradrenalina e dopamina

(Zeller e Barsky 1952). Posteriormente, em 1958, Kline confirmou efeito 

antidepressivo da iproniazida em pacientes deprimidos (Kline 1958). Paralelo a 

esses achados, em 1958, Roland Kuhn observou uma grande semelhança estrutural 

da imipramina com a clorpromazina, a qual estava sendo utilizada na clínica como 

um antipsicótico. Ao testar o potencial antipsicótico da imipramina, Kuhn observou 

uma melhora nos sintomas negativos de pacientes esquizofrênicos. Posteriormente 

Kuhn confirmou, com sucesso, um potencial efeito terapêutico antidepressivo em 

pacientes deprimidos (Kuhn 1958). Em 1961, Axelrod verificou que a imipramina 

tinha a capacidade de bloquear a recaptação de noradrenalina (Axelrod, Whitby et 

al. 1961) e em 1968, Arvid Carlsson descobriu a capacidade da imipramina em 

bloquear a recaptação de serotonina (Carlsson, Fuxe et al. 1968). No final da 

década de 70 surgiram os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), 

os quais induzem significativo efeito antidepressivo e menos efeitos colaterais, 

quando comparados a qualquer outra classe de medicamentos antidepressivos

(Fuller, Perry et al. 1974; Benkert, Laakmann et al. 1977; Wong e Bymaster 1995; 

Wong, Bymaster et al. 1995; Carlsson e Wong 1997). 

Baseado nos mecanismos de ação das drogas antidepressivas, Schildkraut 

propôs, em 1965, a primeira teoria relacionada à fisiopatologia da depressão, 

conhecida como a hipótese monoaminérgica da depressão (Schildkraut 1965). Esta

propõe que tal desordem do humor seria causada por uma deficiência de 
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monoaminas em importantes regiões do SNC. Porém, tal teoria falha em explicar o 

fato que apenas 50-60% dos pacientes respondem satisfatoriamente ao tratamento 

antidepressivo (Belmaker e Agam 2008). Além disso, essa hipótese também não 

explica o fato de que sinais clínicos de melhora aparecem somente de 2 a 4 

semanas após o início do tratamento (Blier 2003).

Em 1983, Blier e Montigny verificaram que, inicialmente, drogas

antidepressivas promoviam uma inibição dos disparos sinápticos de neurônios do 

núcleo dorsal da rafe (NDR) que projetavam para o prosencéfalo, incluindo a região 

do hipocampo (Blier e De Montigny 1983). Este efeito agudo era ocasionado pela

ativação de receptores inibitórios 5HT1a somatodendríticos a partir de uma maior 

disponibilidade de serotonina no NDR. Em contrapartida, o uso crônico de 

antidepressivos promove uma dessensibilização desses receptores 

somatodendríticos, aumentando os disparos sinápticos de neurônios do NDR e, por 

conseqüência, a transmissão sináptica serotoninérgica hipocampal. Além disso, o 

uso crônico de antidepressivos aumenta a expressão e a eficiência de transdução de 

sinal de receptores hipocampais pós sinápticos do tipo 5HT1a, os quais parecem ser

importantes para a eficácia do efeito antidepressivo. Todas essas alterações

moleculares parecem ser necessárias para o início do efeito terapêutico dos 

antidepressivos, já que coincidem temporalmente com o início da melhora dos 

sintomas clínicos do paciente deprimido. Portanto, a necessidade de tais alterações 

para o efeito antidepressivo parece contribuir para o surgimento da latência 

usualmente observada entre o início da utilização dessas drogas e a melhora clínica.

Portanto, houve um direcionamento da hipótese monoaminérgica clássica 

para uma hipótese complementar e mais ampla, a hipótese química e molecular da 

depressão. Esta se baseia na modulação de receptores e moléculas de sinalização 
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intracelulares induzidas por drogas clinicamente consideradas antidepressivas e 

explica, pelo menos em parte, a latência para o efeito terapêutico de tais drogas. 

Em seguida, surgiram trabalhos demonstrando que a depleção dos níveis 

sistêmicos de monoaminas impede ação terapêutica dos antidepressivos, ou 

promove a recaída aos sintomas depressivos em pacientes responsivos ao 

tratamento clínico (Delgado, Charney et al. 1990; Miller, Delgado et al. 1996; Miller, 

Delgado et al. 1996). Porém, essa depleção não originou sintomas depressivos em 

pacientes saudáveis e não piorou o quadro clínico de pacientes deprimidos. 

Portanto, logo se observou que tal teoria ainda continuava a não explicar 

satisfatoriamente a neurobiologia da depressão, pois ainda concentrava-se na idéia 

da deficiência de monoaminas no SNC como causa principal do humor deprimido 

(Heninger, Delgado et al. 1996).

Mais recentemente, foi proposto que o efeito comportamental produzido com 

a administração de drogas antidepressivas parece depender e coincidir 

temporalmente com o processo de maturação celular que se sucede à indução da 

neurogênese hipocampal pelo uso crônico de antidepressivos (Santarelli, Saxe et al. 

2003). Trabalhos posteriores evidenciaram, porém, que drogas antidepressivas além 

de promoverem um aumento da proliferação celular hipocampal e/ou aumento da 

taxa de sobrevida desses recentes neurônios, aumenta também a taxa de apoptose 

de neurônios já estabelecidos (Sairanen, Lucas et al. 2005). Portanto, na verdade os 

antidepressivos estariam promovendo uma importante renovação celular na rede de 

conexão entre o giro denteado do hipocampo e a região CA3 do mesmo. Outros 

trabalhos, porém, não observaram nenhuma relação causal entre efeito 

comportamental e neurogênese hipocampal na eficácia de drogas antidepressivas,

observando, contudo, um possível importante remodelamento sináptico e dendrítico
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hipocampal (Bessa, Ferreira et al. 2009). Portanto, o efeito terapêutico de 

antidepressivos parece estar relacionado à renovação celular hipocampal somada à 

renovação de ramos axonais e contatos sinápticos (Castren 2005). Todos esses 

processos plásticos dependem da integridade do sistema BDNF e TrkB, seu 

receptor (Castren 2004; Pittenger e Duman 2008). Isso é corroborado por inúmeros 

trabalhos que demonstram que o estresse diminui enquanto o uso crônico de 

antidepressivos aumenta, os níveis hipocampais de BDNF (Nibuya, Morinobu et al. 

1995). Tais evidências caracterizam a hipótese neurotrófica ou neuroplástica da 

depressão.

1.4 Glutamato – NO – depressão

Em uma tentativa de melhor se entender a neurobiologia da depressão e 

propor à clínica a utilização de novas drogas antidepressivas com melhor perfil 

quanto à eficácia e eficiência terapêutica, recentemente tem se estudado a via 

Glutamato-NMDA-NO do SNC (Sanacora, Treccani et al., 2012). Em tal via, 

primeiramente o receptor glutamatérgico do tipo NMDA (RNMDA) é ativado pela 

ligação com glutamato, promovendo influxo de cálcio (Snyder e Ferris 2000). Este 

por sua vez se liga a calmodulina, formando o complexo cálcio-calmodulina. Este

complexo ativa a óxido nítrico sintase neuronal (nNOS), a qual catalisa a conversão 

de L-arginia em L-citrulina e produz óxido nítrico (NO).O NO se liga a guanilato

ciclase solúvel (GCs), ativando-a, para em seguida transformar GTP em cGMP. 

Tanto o cGMP formado por último quanto o NO formado anteriormente apresentam 

diversas funções, dentre as quais podemos destacar a ativação de proteínas 

quinases e a modulação de diversas vias de sinalização intracelular (Garthwaite 

2008). 
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Diversos trabalhos presentes na literatura relacionam o bloqueio da via 

NMDA-NO-cGMP com efeito do tipo antidepressivo observados em modelos 

animais. Por exemplo, administração sistêmica de antagonista competitivo (AP-7) ou 

não competitivo (MK-801) do RNMDA promove efeito tipo-antidepressivo em animais 

submetidos a diferentes modelos (Trullas e Skolnick 1990; Petrie, Reid et al. 2000). 

De maneira semelhante, a administração sistêmica de inibidores da nNOS ou da 

GCs (ODQ) também promove efeito tipo-antidepressivo em diferentes modelos 

animais, incluindo o TNF (Wegener, Harvey et al., 2010; Trullas e Skolnick 1990; 

Yildiz, Erden et al. 2000; Heiberg, Wegener et al. 2002). 

Além do efeito antidepressivo induzido em animais, em testes clínicos 

observou-se que a administração de ketamina produz um importante efeito 

antidepressivo que perdura por até uma semana e é observado já nas primeiras 

duas horas após uma única infusão intravenosa (Zarate, Singh et al. 2006). Além 

disso, a administração crônica de azul de metileno (inibidor da NOS e da GCs) em 

pacientes deprimidos promoveu significativa melhora no humor desses indivíduos

(Naylor, Smith et al. 1987). Consistente com os dados farmacológicos acima, Suzuki 

e colaboradores encontraram níveis plasmáticos aumentados de nitrato (metabólito 

do NO) em pacientes deprimidos (Suzuki, Yagi et al. 2001). Outro estudo bastante 

relevante aponta evidências de aumento da expressão da enzima nNOS na região 

CA1 do hipocampo direito de indivíduos deprimidos (Oliveira, Guimaraes et al. 

2008).

Semelhante à administração sistêmica, a injeção intra-hipocampo dorsal de 

AP-7 (antagonista RNMDA), de 7NI (inibidor da nNOS) ou de ODQ induz efeito tipo-

antidepressivo no TNF, indicando que o hipocampo seria um importante sítio de 

ação dessas drogas (Padovan e Guimaraes 2004; Joca e Guimaraes 2006).
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Diversos trabalhos evidenciam ainda que, após exposição animal a 

estressores, há um aumento na liberação de glutamato e de óxido nítrico na fenda 

sináptica hipocampal, assim como uma diminuição da captação glial de glutamato 

extracelular (de Vasconcellos-Bittencourt, Vendite et al., 2011; Musazzi, Racagni et 

al., 2011; Sanacora, Treccani et al., 2011; Li, Chen et al. 2007). A partir de estudos 

animais observou-se que o estresse altera conexões e circuitos sinápticos, em sua 

maioria de natureza glutamatérgica, nas mesmas regiões que demonstram 

mudanças volumétricas em pacientes deprimidos (Sanacora, Treccani et al., 2011). 

Dessa forma, associa-se a disfunção do sistema glutamatérgico com as mudanças 

morfológicas do SNC observadas em pacientes deprimidos e em modelos animais 

de exposição ao estresse.

Diversas classes de antidepressivos reduzem a probabilidade de liberação de 

glutamato em sinaptossomas originados a partir do córtex pré-frontal de animais 

expostos a choque nas patas (Musazzi, Milanese et al., 2010; Musazzi, Racagni et 

al., 2011). Outro trabalho encontrou que os antidepressivos imipramina e venlafaxina 

diminuíram os níveis de nitrito e nitrato em cérebro de animais (Krass, Wegener et 

al., 2011). Ainda, o tratamento crônico com reboxetina ou fluoxetina diminuiu a 

expressão de receptores NMDA contendo o subtipo NR1 em sinaptossomas 

originados a partir de tecido hipocampal (Pittaluga, Raiteri et al. 2007). Portanto, 

esses trabalhos sugerem que a dessensibilização da via NMDA-NO no SNC poderia 

ser um efeito final comum a diferentes fármacos antidepressivos, estando 

possivelmente relacionado a seus efeitos terapêuticos (Li, Zhang et al. 2006). 

Além disso, assim como os antidepressivos, o tratamento crônico 

antagonistas de receptores glutamatérgicos do tipo NMDA ou com inibidores da 
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nNOS previne os efeitos plásticos induzidos pelo estresse (Sanacora, Treccani et 

al.). 

1.5 Hipocampo e depressão

O hipocampo pertence ao sistema límbico, é uma estrutura sub-paleocortical, 

bilateral e umas das estruturas prosencefálicas mais estudadas no que concerne a 

neurobiologia da depressão (Nestler, Barrot et al. 2002; Joca, Padovan et al. 2003; 

Maletic, Robinson et al. 2007; Krishnan e Nestler 2008). Estudos de ressonância 

magnética apontam para uma diminuição da estrutura hipocampal de pacientes 

deprimidos, principalmente a parte hipocampal presente no hemisfério esquerdo

(Campbell e Macqueen 2004). Estudos clínicos de neuroimagem funcional mostram 

que pacientes deprimidos não respondedores à fluoxetina permanecem com um alto 

metabolismo hipocampal, enquanto que pacientes respondedores ao tratamento 

apresentam uma diminuição do metabolismo hipocampal (Mayberg, Brannan et al. 

2000). Esses estudos de neuroimagem in vivo, quando somados aos estudos 

descritos nos tópicos anteriores, reforçam o papel de uma possível disfunção 

hipocampal na etiologia da depressão.

Ultimamente há uma tendência em caracterizar o hipocampo de acordo com 

suas particularidades sub-regionais, principalmente entre a porção dorsal (HD) e 

ventral (HV) do mesmo. O HD apresenta conexões eferentes e aferentes com 

estruturas relacionadas com funções exploratórias tais como, locomoção, orientação 

de movimentos e direção espacial, p. ex. conexões com núcleos mamilares, parte 

reticulada da substância nigra, subiculum dorsal, complexo talâmico anterior, área 

tegmental ventral, dentre outras regiões (Fanselow e Dong 2010; Segal, Richter-

Levin et al., 2010); enquanto que o HV apresenta conexões eferentes e aferentes 
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com estruturas relacionadas com a regulação neuroendócrina e autonômica em 

resposta a experiências emocionais, e também, com o controle geral de estados 

afetivos, p. ex. conexões com subiculum ventral, núcleo do leito da estria terminal, 

amígdala, córtex pré-frontal medial, núcleo accumbens, dentre outras regiões 

(Fanselow e Dong 2010; Segal, Richter-Levin et al., 2010). 

Tais diferenças anatômicas parecem refletir em diferenças funcionais 

importantes entre o HD e HV (Bannerman, Rawlins et al. 2004). Kjelstrup e 

colaboradores (2002) observaram que lesões do HV aumentaram a exploração dos 

braços abertos no labirinto em cruz elevado (LCE), um efeito ansiolítico, sem 

promover alterações em testes de memória. Por outro lado, lesões do HD 

prejudicaram a memória espacial animal no labirinto de Morris (Kjelstrup, Tuvnes et 

al. 2002), mas não modificaram o comportamento dos animais no LCE. Além disso,

foi observado que a inativação temporária do HV através da administração de 

lidocaína ou mesmo o bloqueio de RNMDA, promoveu efeito ansiolítico quando os 

animais eram expostos pela primeira vez ao LCE, enquanto que os mesmos 

tratamentos no HD afetaram o comportamento dos animais apenas quando estes 

eram re-expostos ao aparato (Bertoglio, Joca et al. 2006; Nascimento Hackl e

Carobrez 2007). Portanto, esses trabalhos sustentam a hipótese de que o HD 

estaria mais envolvido na modulação de processos cognitivos, enquanto o HV 

modularia a resposta emocional ao estresse (Bannerman, Rawlins et al. 2004).

De fato, há evidências de que lesões do HD assemelharam-se a lesões 

completas do hipocampo ao prejudicar a memória de trabalho no labirinto radial 

(Pothuizen, Zhang et al. 2004). Outro trabalho verificou que somente 20% de todo 

hipocampo é suficiente para memória espacial no labirinto de Morris, desde que a 

principal área poupada seja o HD (Moser, Moser et al. 1995). Consistente com o 
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envolvimento do HV na modulação de respostas ao estresse, em 1990, Henke 

descreveu um aumento no surgimento de úlceras gástricas, causadas pelo estresse 

de restrição realizado a 4ºC, somente quando o HV do animal era lesado (Henke 

1990).  

Trabalhos de eletrofisiologia dão sustentação à distinta função em torno do 

eixo septo-temporal hipocampal, pois evidenciam um aumento da LTP (potenciação 

de longo prazo) e diminuição da LTD (depressão de longo prazo) no HV, mas uma 

diminuição da LTP e reforço da LTD no HD, em animais expostos ao estresse de 

nado forçado (Maggio e Segal 2007; Maggio e Segal 2009). LTP é o aumento na 

eficiência de transmissão sináptica que ocorre após estimulação neuronal de alta 

freqüência, enquanto a LTD é a diminuição na eficiência de transmissão sináptica 

que ocorre após estímulo neuronal de baixa freqüência. Ambos os mecanismos 

estão relacionados com plasticidade sináptica e acredita-se que também sejam um 

substrato fisiológico para aprendizagem e memória (Segal, Richter-Levin et al., 

2010). Portanto, esses dados evidenciam uma ativação ou maior eficiência sináptica 

do HV como conseqüência à exposição a um estressor imediato.

Portanto, baseado nas diferenças funcionais, estruturais e eletrofisiológicas 

descritas acima, o hipocampo dorsal parece estar mais relacionado a processos 

cognitivos e sensoriais tais como aprendizagem espacial e memória, sendo então, 

importante em processos de locomoção, exploração e navegação espacial;

enquanto que o hipocampo ventral parece estar mais relacionado à resposta ou ao 

controle tanto hormonal quanto motivacional e emocional ao estresse, sendo então, 

importante em diversas desordens afetivas. 

No entanto, Apesar da recente tendência em separar o hipocampo em duas 

sub-regiões funcionalmente distintas, sabe-se que tal distinção não é de todo 
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simples e algumas funções parecem compartilhadas por ambas as sub-regiões.

Corroborando essa assertiva, temos que lesões do HD também podem prejudicar 

respostas emocionais ao estresse, em particular no teste do medo condicionado ao 

contexto, mas não ao som (Kim e Fanselow 1992). Porém, outros dois trabalhos 

mostram que uma possível dicotomia com relação à importância funcional do HD ou 

HV, no medo condicionado, não seja tão consistente ou de fácil compreensão, e 

depende da neurotransmissão envolvida ou das sub-regiões encontradas no HD e 

HV (Czerniawski, Ree et al., 2012; Hunsaker e Kesner 2008). Um desses trabalhos 

observou que ao bloquear RNMDA do HV houve prejuízo da aquisição e da 

evocação da resposta de congelamento, seja contexto ou pista (som) dependente 

(Czerniawski, Ree et al., 2012). Nesse mesmo trabalho, prejuízo temporário da 

atividade glutamatérgica do HD promoveu somente uma aquisição inadequada da 

resposta emocional, contexto ou pista dependente. Outro trabalho, ao utilizar lesões 

excitotóxicas, verificou que somente lesões intra HD promoveram um déficit na 

aquisição da resposta emocional no medo condicionado ao contexto (Hunsaker e

Kesner 2008). Lesões do HD ou do HV não promoveram qualquer prejuízo na 

aquisição da resposta emocional condicionada ao som. Lesões do HD apresentaram 

mais consistentes prejuízos na evocação de respostas emocionais condicionadas ao 

contexto, enquanto que somente lesões do HV demonstraram prejuízo na evocação 

da resposta condicionada ao som.

Até recentemente, os estudos relacionando a função hipocampal com a 

neurobiologia da depressão sempre abordavam o mesmo como um todo, ou 

somente o hipocampo dorsal. Por exemplo, Petty e Sherman (1981) relatam que 

animais desamparados (comportamento tipo depressivo) apresentam diminuição do 

conteúdo de GABA e aumento dos níveis de glutamato no hipocampo, sem 
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diferenciar suas sub-regiões (Petty e Sherman 1981). Tal abordagem tem sido 

observada mesmo em trabalhos mais recentes, onde estudos moleculares com

animais estressados e/ou tratados com antidepressivos não abordaram a diferença 

entre HD e HV (Yang, Hu et al.; Joca, Padovan et al. 2003; Padovan e Guimaraes 

2004; Joca e Guimaraes 2006; Heldt, Stanek et al. 2007; Resstel, Joca et al. 2008).

Por outro lado, para os pesquisadores Blier e De Montigny o efeito comportamental 

de drogas antidepressivas estaria mais relacionado a indução de alterações 

neuroquímicas e moleculares nos sistemas serotoninérgico e noradrenérgico do 

hipocampo dorsal, sem no entanto terem avaliado uma possível participação do HV

(Mongeau, De Montigny et al. 1994; Pineyro, Blier et al. 1994; Mongeau, Blier et al. 

1997). De maneira semelhante, para Graeff e colaboradores (1996), a 

neurotransmissão serotoninérgica do HD seria importante para mediar adaptação ao 

estresse inescapável e sua disfunção estaria associada ao aparecimento da 

depressão (Graeff, Guimaraes et al. 1996). Corroborando esses dados, há 

evidências de que a manipulação farmacológica de diferentes sistemas de 

neurotransmissão no HD, incluindo o sistema serotoninérgico, noradrenérgico e 

glutamatergico, modifica o comportamento de animais submetidos a testes preditivos 

de efeitos antidepressivos (Joca, Padovan et al. 2003; Padovan e Guimaraes 2004; 

Joca e Guimaraes 2006; Joca, Zanelati et al. 2006; Joca, Ferreira et al. 2007). No 

entanto, esses trabalhos não avaliaram a participação da porção ventral do 

hipocampo nos comportamentos analisados.

Há, contudo, trabalhos que sugerem que o HV também esteja envolvido na 

neurobiologia da depressão. Nesse sentido, há evidências de que o efeito tipo-

antidepressivo de algumas drogas ocorra associado a um aumento da neurogênese 

no HV, mas não no HD (Felice, O'Leary et al., 2012; O'Leary, O'Connor et al., 2012; 
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Banasr, Soumier et al. 2006). Por outro lado, fatores ambientais como o estresse 

(Ho e Wang, 2010) ou o enriquecimento ambiental (Tanti, Rainer et al., 2012) podem 

alterar a neurogênese especificamente no HD. Portanto, esses dados sugerem que 

tanto o HD quanto o HV poderiam estar envolvidos na modulação de funções 

relacionadas à neurobiologia da depressão.

Diante do exposto, torna-se interessante investigar se haveria diferenças 

funcionais entre as sub-regiões dorsal e ventral do hipocampo na modulação de 

comportamentos desencadeados por estresse inescapável e relacionados à 

neurobiologia da depressão. Além disso, considerando a predominância da via 

glutamatérgica no hipocampo (Vizi e Kiss 1998), seria interessante avaliar se a 

manipulação farmacológica desse sistema de neurotransmissão no HD ou no HV 

evidenciaria possíveis diferenças funcionais entre essas sub-regiões, em testes 

preditivos de efeitos antidepressivos.
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2. Objetivos

2.1 Objetivo geral

Estudar a participação do hipocampo dorsal e do hipocampo ventral, bem 

como das neurotransmissões glutamatérgica e nitrérgica presentes nessas 

estruturas, sobre a expressão do comportamento de ratos expostos ao estresse do 

nado forçado.

2.2 Objetivos específicos

- Investigar os efeitos da inativação temporária do HV e do HD sobre a expressão do 

comportamento de ratos expostos ao teste do nado forçado.

- Investigar a participação dos receptores glutamatérgicos do tipo NMDA do HV e do 

HD sobre a expressão do comportamento de ratos expostos ao teste do nado 

forçado.

- Investigar o envolvimento do óxido nítrico do HV e do HD sobre a expressão do 

comportamento de ratos expostos ao teste nado forçado.

- Investigar o envolvimento da via de sinalização do óxido nítrico do HV e do HD

sobre a expressão do comportamento de ratos expostos ao teste do nado forçado.
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3. Materiais e métodos

3.1 Animais

Foram utilizados ratos Wistar, 220-270g, provenientes do Biotério Central 

USP, Campus de Ribeirão Preto. Os animais foram mantidos aos pares, em caixas 

de acrílico (570 cm2), no Laboratório de Farmacologia da Faculdade de Farmácia da 

Universidade de São Paulo (FCFRP-USP), em condições controladas: temperatura 

(24 ± 1°C), ciclo de luz (acesas das 6:00 às 18:00 horas), sem privação de alimento 

e água, exceto durante a realização do experimento. Os procedimentos foram

conduzidos de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Neurociências e 

Comportamento sobre os cuidados com animais de laboratório, que estão de acordo 

com as leis e políticas internacionais. Ademais, o presente projeto foi avaliado e 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Campus de 

Ribeirão Preto (Protocolo no. 08.1.1133.53.4).

3.2 Drogas

Foram utilizadas as seguintes drogas: 

- Cloreto de cobalto, CoCl2 (Sigma): bloqueador de canais de cálcio voltagem 

dependente, dissolvido em salina isotônica estéril e administrado através de injeção 

intra-HV ou intra-HD, bilateral, na concentração de 1mM (Resstel, Joca et al. 2008).

- DL-2-Amino-7-phosphonoheptanoic acid, AP7 (Tocris): antagonista seletivo do 

receptor glutamatérgico NMDA, dissolvido em salina isotônica estéril e administrado 

através de injeção intra-HV ou intra-HD, bilateral, na dose de 10nmoles/0,5μL/lado

(Guimaraes, Carobrez et al. 1991; Padovan e Guimaraes 2004). 

- Nω-propil-L-arginina, N-PLA (Tocris): inibidor seletivo da nNOS, dissolvido em 

salina isotônica estéril e administrado através de injeção intra-HV ou intra-HD, 

bilateral, na dose de 0,01nmol/0,5μL/lado  (Resstel, Correa et al. 2008).
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- 1-H-[1,2,4] oxadiazole[4,3-a] quinoxalin-1-one, ODQ (Sigma): inibidor da GCs, 

dissolvido em dimetil-sulfoxido (DMSO: em salina, Gold Lab) 100% e administrado 

através de injeção intra-HV ou intra-HD, bilateral, na dose de 1nmol/0,5μL/lado

(dados não publicados).

     Além disso, foram utilizados durante os procedimentos cirúrgicos: tribromoetanol 

(Aldrich 2,5%, 1 mL/100g), Banamine (Schering-Plough, 0,25%, 0,1 mL/100g), 

Lidocaína (PROBEM 3%, 0,2 ml) e pentabiotico veterinário (Fort Dodge, 

1.200.000UI, 0,1ml/100g) contendo Benzilpenicilinabenzatina 600.000UI, 

Benzilpenicilina procaína 300.000UI, Benzilpenicilinapotassica 300.000UI, 

Diidroestreptomicina base (sulfato) 250mg e Estreptomicina base (sulfato) 250mg.

3.3 Protocolos experimentais

3.3.1 Cirurgia estereotáxica e administração intracerebral de drogas

Os ratos foram anestesiados com tribromoetanol (i.p, dose de 1 ml/100g) e 

fixados na armação estereotáxica. Uma cânula guia (11mm OD) de aço inoxidável 

foi implantada bilateralmente e direcionada para o HV (coordenadas: 

Anteroposterior: -5mm, lateral: -5,2mm, vertical: -4mm) e para o HD (coordenadas: 

Antero-posterior: -4mm, lateral: -2,8mm, vertical: -2,1mm), de acordo com o atlas de 

Paxinos e Watson,1997. A ponta da cânula alocou-se 2,0mm acima do local da 

injeção (HV) e 1,5mm (HD). A mesma foi presa ao osso do crânio por parafuso de 

aço e cimento acrílico. Um mandril foi colocado na cânula guia para evitar sua 

obstrução. Após os procedimentos cirúrgicos, os animais receberam administração 

de pentabiótico veterinário (i.m., 0,1mL/100g) e do antiinflamatório Banamine 

(0,1mL/100g), com o objetivo de evitar quadros infecciosos e reduzir a dor pós-

operatória. Ao final da cirurgia, os animais foram acondicionados em uma gaiola com 

aquecimento, onde permaneceram sob observação por 30 minutos. Após esse 

período, os animais retornaram às suas gaiolas, onde permaneceram em repouso 
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por 5-7 dias, até o início dos experimentos. Posteriormente, foram realizados os 

experimentos comportamentais e as injeções intra-cerebrais, as quais foram 

administradas com auxílio de agulhas dentárias (0.3mm OD) que foram introduzidas 

bilateralmente através da cânula guia (2,0mm abaixo do fim da cânula – HV ou 

1,5mm – HD). Foi injetado um volume de 0.5μL/lado, durante 1 minuto, usando uma 

micro-seringa controlada por uma bomba de infusão.

3.3.2 Análise histológica dos sítios de administração de drogas

Ao término dos experimentos comportamentais, os ratos foram anestesiados 

com hidrato de cloral 5% (i.p, 1ml/100g) e logo em seguida, uma agulha dentária foi

inserida na cânula guia e 0,2μl do corante azul de metileno foram injetados 

bilateralmente, para posteriormente, os animais serem perfundidos com salina 

isotônica, seguida por solução de formalina 10%. Os cérebros foram removidos e 

imersos em solução de formalina 10%, a fim de serem posteriormente (3-4 dias) 

seccionados em criostato (Cryocut 1800, -18◦C) numa espessura de 40μm. Os sítios 

das injeções foram registrados em diagramas do Atlas de Paxinos e Watson, 1997, 

sendo desconsiderados da análise estatística os dados dos animais cujo local da 

injeção encontrou-se fora do HV ou do HD.

3.3.3 Teste do nado forçado (TNF)

O teste do nado forçado é usado para verificar os efeitos comportamentais 

induzidos por drogas antidepressivas que, neste caso, são evidenciados através da 

redução da imobilidade durante o teste (Porsolt, Le Pichon et al. 1977). O 

procedimento consistiu em colocar os animais para nadar, individualmente, em um 

cilindro de plástico (30 cm de diâmetro, 40 cm de altura), contendo 25 cm de água 
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com temperatura de 24±1ºC, por um período de 15 min (pré-teste, PT; adaptado de 

Joca & Guimaraes 2006). Após esse período, os animais foram retirados e 

colocados, separadamente, para secar, antes de retornarem para suas caixas de 

origem. Vinte e quatro horas depois, os animais foram re-expostos a 5 minutos de 

nado forçado (teste, T), quando se registrou o tempo total de imobilidade de maneira 

cega. A imobilidade foi registrada quando o animal permanecia parado, realizando 

apenas pequenos movimentos necessários para a flutuação. A água foi trocada 

entre as sessões de nado para evitar a influência de substâncias de alarme (Abel 

and Bilitzke 1990).

3.3.4 Teste do campo aberto (TCA)

O teste do campo aberto é usado para verificar os efeitos locomotores 

induzidos por drogas. O teste consiste em colocar os animais para se locomoverem 

livremente, individualmente, no centro de uma caixa quadrada de madeira (72cm x 

72cm, 40cm de altura), dividida em 16 quadrantes (18cm x 18cm), por um período 

de 5 min. Durante esse período, foram contados os números de cruzamentos que o 

animal fez entre os quadrantes, sendo que cada cruzamento somente foi contado 

quando o animal atravessou com as quatro patas de um quadrante para o outro

(Nascimento, Zangrossi et al., 2010).

3.3.5 Determinação de nitrito hipocampal

Os tecidos dos animais submetidos ao TNF foram macerados em tampão 

Tris-HCl20mMph 8.0, seguido por centrifugação a 20.000 g por 10 min. Após a 

centrifugação, o sobrenadante foi incubado overnight com a enzima nitrato redutase 

(Sigma) e NADPH (Sigma) a 37ºC. As concentrações de NOx foram obtidas 
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incubando-se 70μL de cada amostra com 40μL do reagente de Griess (kit para 

determinação de nitrito, Invitrogen). Após período de incubação de 30 min à 

temperatura ambiente, quantificou-se a absorbância de cada amostra a 540nm 

(espectrofotômetro Victor X3, Perkin Elmer). A determinação dos níveis de nitrito 

presentes em cada amostra foi feita subtraindo-se os valores de absorbância 

inespecífica da absorbância bruta e, em seguida, calculando a concentração em uM 

com base na curva padrão de nitrito de sódio.  Posteriormente, foi feita ainda a 

normalização dos dados pela concentração de proteínas totais quantificada pelo 

método colorimétrico de Bradford (BioRad). Os valores finais foram expressos em 

μM de nitrito/ug proteínas totais.

3.4 Desenho experimental

3.4.1 Experimento 1: efeito da injeção do CoCl2 no hipocampo dos animais 

submetidos ao teste do nado forçado

Os animais foram submetidos à cirurgia estereotáxica para implantação de 

cânulas no HD ou no HV. Cinco a sete dias depois, os animais foram expostos ao 

PT e 24 h depois ao T. Em grupos independentes de animais, a administração de

CoCl2 ou veículo ocorreu em 3 momentos:10 min antes do PT, após o PT ou 10 min 

antes do T.

3.4.2 Experimento 2: efeito do bloqueio da via glutamato-NO hipocampal, 

antes do pré-teste, no HD e no HV de ratos submetidos ao nado 

forçado

Os animais foram submetidos à cirurgia estereotáxica para implantação de 

cânulas no HD ou no HV. Cinco a sete dias depois, os animais foram expostos ao 

PT e 24 h depois ao T. Animais receberam infusão bilateral de AP-7, N-PLA, ODQ

ou veículo 10 min antes do PT. Em grupos independentes de animais, a 

administração das drogas ocorreu intra HD ou HV. 
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3.4.3 Experimento 3: efeito do bloqueio da via glutamato-NO hipocampal, 

após o pré-teste, no HD e no HV de ratos submetidos ao nado 

forçado 

Os animais foram submetidos à cirurgia estereotáxica para implantação de 

cânulas no HD ou no HV. Cinco a sete dias depois, os animais foram expostos ao 

PT e 24 h depois ao T. Animais receberam infusão bilateral de AP-7, N-PLA, ODQ 

ou veículo imediatamente após o PT. Em grupos independentes de animais, a 

administração das drogas ocorreu intra HD ou HV.

3.4.4 Experimento 4: análise do perfil dose-resposta induzida pela 

administração de AP-7 (3, 10, 30 nmoles/0,5μL) intra-HV, antes ou 

após o pré-teste

Os animais foram submetidos à cirurgia estereotáxica para implantação de 

cânulas no HD ou no HV. Cinco a sete dias depois, os animais foram expostos ao 

PT e 24 h depois ao T. Animais receberam infusão bilateral de AP-7 nas doses de 3, 

10 ou 30 nmoles/0,5μL ou veículo, antes ou após o PT. Em grupos independentes 

de animais, a administração da droga ocorreu intra HD ou HV. 

3.4.5 Experimento 5: efeito do bloqueio da via glutamato-NO hipocampal, 

antes do teste, no HD e no HV de ratos submetidos ao nado forçado 

Os animais foram submetidos à cirurgia estereotáxica para implantação de 

cânulas no HD ou no HV. Cinco a sete dias depois, os animais foram expostos ao 

PT e 24 h depois ao T. Animais receberam infusão bilateral de AP-7, N-PLA, ODQ 

ou veículo 10 min antes do teste. Em grupos independentes de animais, a 

administração das drogas ocorreu intra HD ou HV.

3.4.6 Experimento 6: efeito do bloqueio da via glutamato-NO hipocampal

no HD ou no HV de ratos expostos ao campo aberto 

Animais com cânulas direcionadas ao HD ou ao HV receberam infusão 

bilateral de AP-7, N-PLA, ODQ ou veículo e foram submetidos ao teste do campo 

aberto 10 min depois.
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3.4.7 Experimento 7: quantificação do nitrito hipocampal

Grupos independentes de animais foram submetidos ao protocolo do nado 

forçado e foram sacrificados depois do PT, antes do teste ou depois do teste. 

Imediatamente após o sacrifício os encéfalos foram removidos e foram dissecadas 

as porções dorsal e ventral do hipocampo para posterior análise dos níveis de NOx

(método de griess).

Todos os grupos de animais ficaram de 5 a 7 dias no biotério do laboratório 

para a habituação. Após o termino de todos os experimentos, os animais foram

perfundidos e seus encéfalos removidos para posterior análise dos sítios de injeção

(exceto pelo experimento 7). Além disso, todos os testes comportamentais foram

realizados com experimentador cego ao tratamento e repetidos pelo menos uma 

vez, a fim de que se obtivesse o número final de pelo menos 6-8 animais/grupo.

3.5 Análise estatística

O tempo de imobilidade no NF, a distância movida no CA e o nitrito 

hipocampal foram analisados usando ou o teste t de Student (experimento 1), ou a 

análise de variância ANOVA de 1 via (experimentos 2, 3, 4, 5 e 7) ou de 2 vias 

(experimentos 6). Quando diferenças estatísticas foram encontradas, posterior 

análise foi realizada usando o teste de Dunnett. Quando necessário (quando não foi 

observado homoscedasticidade), teste não paramétrico de Dunn foi utilizado 

(experimento 5, HD). Diferenças estatísticas foram consideradas significantes 

quando p<0,05.
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4. Resultados

4.1 Localização do sítio de injeção

Figura 1 representa pontos demonstrando todas as micro-injeções bilaterais, 

através do rostro-caudal direção, via Atlas de Paxinos & Watson, 1998. Devido à 

sobreposição, há menos pontos que números de animais utilizados no estudo. 

Figura 1. Pontos representativos monstrando injeções bilaterais no HD e HV. Pontos 
representativos localizam todas as micro-injeções consideradas para análise estatística dos 
dados. Referência espacial das micro-injeções são organizadas em mm de distância em 
relação ao bregma.
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4.2 Experimento 1: efeito da injeção do CoCl2 no hipocampo dos animais 

submetidos ao teste do nado forçado

O tempo de imobilidade não foi alterado com a injeção intra-HD de CoCl2

antes do PT [t18 = 0,6766, não significante – NS], ou depois do PT [t16 = 0,2236, NS],

ou antes do T [t21 = 0,1011, NS]. Nenhum efeito foi observado com a injeção de 

CoCl2 intra-HV quer antes do PT [t16 = 0,4053, NS], depois do PT [t17 = 0,7902, NS] 

ou antes do T [t16 = 0,2002, NS]. Figura 2A e 2B.

Figura 2. Efeito da injeção do CoCl2 no hipocampo dos animais submetidos ao teste 
do nado forçado. (A) Injeção intra-HD bilateral de CoCl2 ou veículo, antes (n=10,10) ou 
após o PT (n=10,9) ou antes do T (n=11,12). (B) Injeção bilateral intra-HV de CoCl2 ou 
veículo, quer antes (n=10,10) ou após o PT (n=10,9) ou antes do T (n=11,12). Dados são 
expressos como média ± EPM do tempo de imobilidade (seg).
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4.3 Experimento 2: efeito do bloqueio da via glutamato-NO hipocampal, 

antes do pré-teste, no HD e no HV de ratos submetidos ao nado forçado 

O tempo de imobilidade no TNF não foi alterado com a injeção intra-HD de 

AP-7, N-PLA ou ODQ [F3,30 = 0,6178, NS]. Nenhum efeito foi observado também 

com injeções intra-HV de AP-7, N-PLA ou ODQ [F3,42 = 0,6512, NS]. Figura 3A e 3B.

Figura 3. Efeito da injeção de AP-7, N-PLA, ODQ ou veículo, antes do PT, no 
hipocampo de animais submetidos ao teste do nado forçado. (A) Infusão intra-HD 
bilateral de AP-7 (n=9), N-PLA (n=7), ODQ (n=7) ou veículo (n=8). (B) Infusão intra-HV 
bilateral de AP-7 (n=11), N-PLA (n=10), ODQ (n=10) ou veículo (n=12). Dados são 
expressos como média ± EPM do tempo de imobilidade (seg).
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4.4 Experimento 3: efeito do bloqueio da via glutamato-NO hipocampal, 

após o pré-teste, no HD e no HV de ratos submetidos ao nado forçado 

A administração intra-HD de AP-7, N-PLA ou ODQ promoveu diminuição 

significativa do tempo de imobilidade no TNF [F3,43 = 7,137, p<0,05]. Nenhum efeito 

foi observado quando os mesmos tratamentos foram realizados no HV [F3,37 = 1,842, 

NS]. Figura 4A e 4B.

Figura 4. Efeito da injeção de AP-7, N-PLA, ODQ ou veículo, depois do PT, no 
hipocampo de animais submetidos ao teste do nado forçado. (A) Infusão intra-HD 
bilateral de AP-7 (n=11), N-PLA (n=10), ODQ (n=11) ou veículo (n=12). (B) Infusão intra-HV 
bilateral de AP-7 (n=9), N-PLA (n=10), ODQ (n=7) ou veículo (n=12). Dados são expressos 
como média ± EPM do tempo de imobilidade (seg); *p<0,05 em relação ao grupo controle 
(one-way ANOVA seguida de Dunnets).
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4.5 Experimento 4: análise do perfil dose-resposta induzida pela 

administração de AP-7 (3, 10, 30 nmoles/0,5μL) intra-HV, antes ou após o 

pré-teste.

A administração intra-HV de AP-7 não modificou o tempo de imobilidade, em

qualquer dose testada (3 ou 10 ou 30 nmoles/0,5μL), antes PT [F3,34 = 2,349 NS] ou 

após PT [F3,33 = 0,7201 NS]. Figura 5.

Figura 5. A administração de AP-7 no HV, antes ou após o PT, não modifica o tempo 
de imobilidade de animais submetidos ao teste do nado forçado. Figura superior: 
infusão bilateral, intra-HV antes PT, de AP-7 (3 (n=8) ou 10 (n=8) ou 30 (n=8) nmoles/0,5μL) 
ou veículo (n=11). Figura inferior: infusão bilateral de AP-7 (3 (n=8) ou 10 (n=7) ou 30 (n=8) 
nmoles/0,5μL) ou veículo (n=11), intra-HV após PT. Dados são expressos como média ± 
EPM do tempo de imobilidade (seg).
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4.6 Experimento 5: efeito do bloqueio da via glutamato-NO hipocampal, 

antes do teste, no HD e no HV de ratos submetidos ao nado forçado

Administração intra-HD de AP-7 ou ODQ diminuiu significativamente o tempo 

de imobilidade no TNF [F3,34 = 19,53, teste de Dunn: p<0,05; figura 6A]. No HV, 

todas as drogas administradas promoveram diminuição significativa do tempo de 

imobilidade [F3,37 = 7,314, teste de Dunnett: p<0,05; figura 6B]. 

Figura 6. Efeito da injeção de AP-7, N-PLA, ODQ ou veículo, antes do T, no 
hipocampo de animais submetidos ao teste do nado forçado. (A) Infusão intra-HD 
bilateral de AP-7 (n=8), N-PLA (n=9), ODQ (n=7) ou veículo (n=11). (B) Infusão intra-HV 
bilateral de AP-7 (n=7), N-PLA (n=8), ODQ (n=8) ou veículo (n=15). Dados são expressos 
como média ± EPM do tempo de imobilidade (seg); *p<0,05 em relação ao grupo controle
(one-way ANOVA seguida de Dunnets).
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4.7 Experimento 6: efeito do bloqueio da via glutamato-NO hipocampal no 
HD ou no HV de ratos expostos ao campo aberto

Na figura 7, observa-se que a atividade locomotora não foi alterada com AP-7, 

N-PLA ou ODQ injetados intra-HD [efeito de tratamento: F3,68 = 1,343, NS; efeito de 

tempo: F4,68 = 22,79, p<0,05; interação entre fatores: F12,68 = 3,996, p<0,05] ou intra-

HV [efeito de tratamento: F3,84 = 0,2506, NS; efeito de tempo: F4,84 = 15,41, p<0,05; 

interação entre fatores: F12,84 = 1,512, NS].

Figura 7. Efeitos da administração de AP-7, N-PLA, ODQ ou veículo, intra-HD (n=5-6)
ou HV (n=5-9), em ratos expostos ao teste do campo aberto. Dados são expressos 
como média ± EPM do total de número de cruzamentos.
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4.8 Experimento 7: quantificação do nitrito hipocampal

ANOVA de uma via indica nenhuma influência significativa do estresse do 

nado forçado sobre níveis de NOx. Os dados observados na figura 8 indicam que 

não há mudanças relativas à exposição ao estresse do nado forçado, seja sobre HD 

[efeito do tratamento: F3,31 = 1,314; NS] ou HV [efeito do tratamento: F3,31 = 

0,5366;NS], em qualquer momento analisado.

Figura 8. Níveis de NOx no HD ou HV de animais submetidos ao teste do nado 
forçado e sacrificados depois PT ou antes ou depois do T. Dados são expressos como 
média ± EPM de NOx/microgramas de proteína total.
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5. Discussão

O nado forçado é o teste mais amplamente utilizado para avaliar o efeito 

antidepressivo induzido por drogas, pois é de fácil manuseio, emprega um desenho 

experimental simples, rápido e sem grandes custos (Cryan, Markou et al. 2002).

Apresenta também uma grande validade preditiva, sendo um ótimo teste 

experimental para o “screening” de drogas antidepressivas e, consequentemente, se 

faz útil na avaliação de possíveis mecanismos moleculares adjacentes ao efeito 

antidepressivo. O teste foi inicialmente proposto por Porsolt e colaboradores, em 

1977, os quais observaram que somente drogas antidepressivas diminuíam o tempo 

de imobilidade dos animais (antipsicóticos não alteraram o tempo de imobilidade no 

teste), quando estes eram re-expostos ao nado forçado (Porsolt, Le Pichon et al. 

1977). Essa diminuição do tempo de imobilidade com o uso de antidepressivos não 

era conseqüência de uma alteração na atividade motora dos animais, ao contrário 

do que foi verificado com o uso de anfetaminas.

Nossos dados indicam que tratamento com cobalto não alterou a imobilidade no 

TNF, quando injetado intra-HD ou intra-HV, independente do momento de 

administração (ver figura 2). AP-7, N-PLA e ODQ, quando infundidos intra-HD após 

o PT, diminuíram o tempo de imobilidade animal no dia do teste (figura 4A), e 

somente AP-7 e ODQ diminuíram significantemente o tempo de imobilidade quando 

injetados antes do teste (figura 6A). Quando tais drogas foram administradas intra-

HV, houve redução do tempo de imobilidade somente quando infundidas antes do 

teste (figura 6B). Nenhuma interferência na atividade locomotora dos animais foi 

observada no teste do campo aberto em resposta aos tratamentos, excluindo 

qualquer possível resultado antidepressivo falso positivo no nado forçado (ver figura 

7). 
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Inesperadamente, a administração de cloreto de cobalto em qualquer tempo de 

administração, seja no HV ou HD, não promoveu alterações comportamentais no 

TNF quando comparado aos respectivos grupos controles. A ausência de efeito aqui 

observado, com esse método farmacológico de inibição funcional da atividade 

sináptica cálcio-dependente, contrasta com os resultados obtidos com inativação do 

HD ou HV em diversos outros modelos comportamentais animais os quais utilizaram

outras metodologias de inibição funcional do hipocampo, tais como lesões químicas, 

eletrolíticas, uso de lidocaína ou muscimol (Kjelstrup, Tuvnes et al. 2002; Pothuizen, 

Zhang et al. 2004; Trivedi and Coover 2004; Bertoglio, Joca et al. 2006; Hunsaker e

Kesner 2008). Essa aparente contradição poderia ser explicada pelas diferenças 

neurobiológicas intrínsecas entre os modelos animais utilizados e o TNF.

A mesma dose de CoCl2 utilizada no presente trabalho foi empregada em outros 

trabalhos, onde a droga foi injetada no HD (Resstel, Joca et al. 2008) ou no córtex 

pré-frontal medial (CPFm;  Resstel, Joca et al. 2006), tendo promovido significativo 

efeito ansiolítico no modelo do condicionamento aversivo ao contexto, dependendo 

do momento administrado após a primeira exposição ao estresse. Além disso, a 

injeção de 1 mM CoCl2 no CPFm (Scopinho et al. 2010) ou no NLET (Crestani, Alves 

et al., 2010) foi eficaz em reduzir o tempo de imobilidade em animais submetidos ao 

teste do nado forçado, também dependendo do momento de administração da 

droga. Portanto, a ausência de efeito observada no presente trabalho não poderia 

ser atribuída a ausência de efeito da droga na dose utilizada.

Além disso, no presente trabalho não foram avaliados os efeitos promovidos 

pela inativação completa da formação hipocampal (HD e HV). Portanto, é possível 

que a integridade funcional em uma sub-região tenha compensado a inativação da 
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outra, de maneira que nenhum efeito tenha sido percebido com a inativação parcial 

da estrutura.

Outra possível explicação para a ausência de modulação comportamental no 

FST com o uso de CoCl2 é sua ação inibitória e indiscriminada a toda e qualquer 

neurotransmissão, de modo que inibiria a atuação de diferentes neurotransmissores 

hipocampais responsáveis por modular distintas respostas comportamentais frente à 

exposição ao estresse. Assim, o hipocampo teria um papel modulatório frente ao 

comportamento induzido com o estresse do nado forçado que poderia ser 

individualizado pela modulação/manipulação de um sistema de neurotransmissão 

específico. Por exemplo, está descrito na literatura que a administração de

zimelidina, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, intra-HD, 

imediatamente após a sessão de exposição a choques inescapáveis no modelo do 

desamparo aprendido, promove uma diminuição na porcentagem de animais 

desamparados, consistindo em um efeito antidepressivo (Joca, Padovan et al. 2003). 

Tais dados sugerem que a facilitação serotoninérgica hipocampal promove um efeito 

do tipo antidepressivo. Por outro lado, acredita-se que a neurotransmissão

glutamatérgica hipocampal parece sobrejazer os déficits comportamentais 

observados em animais estressados, uma vez que esses animais apresentam 

quantidades aumentadas de glutamato e de óxido nítrico hipocampal (Musazzi, 

Racagni et al. 2011; Sanacora, Treccani et al. 2012; Obrenovitch 1999; Mathew, 

Keegan et al. 2005). Na mesma linha de raciocínio, a administração intra-HD de 

antagonistas de receptores NMDA ou bloqueadores da atividade da nNOS impede o 

desenvolvimento dos déficits comportamentais induzidos pelo estresse de nado 

forçado (Padovan e Guimaraes 2004; Joca e Guimaraes 2006). 
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Portanto, o estudo de vias específicas no HD e no HV poderia revelar alguma 

diferença funcional entre essas sub-regiões na modulação da resposta 

comportamental ao estresse de nado forçado. Dessa forma, no presente trabalho 

realizamos o bloqueio seletivo de diferentes passos das vias glutamatérgica e 

nitrérgica no HD e no HV. Para tanto, AP-7, N-PLA e ODQ foram administradas ou 

na porção dorsal, ou na porção ventral do hipocampo, a fim de tornar possível a 

observação de uma distinta função da via NMDA-NO sobre a consequência

comportamental induzida pelo estresse do nado forçado.

Quando injetados intra-HD antes do PT, AP-7, N-PLA e ODQ não promovem 

qualquer alteração comportamental frente à imobilidade induzida pelo estresse do 

nado forçado. Essas mesmas drogas, quando administradas intra-HD após o PT, 

promovem um consistente efeito do tipo antidepressivo. Apenas AP-7 e ODQ 

significantemente diminuíram o tempo de imobilidade no TNF, quando foram 

administrados intra-HD antes do T, porém, N-PLA demonstrou uma grande 

tendência em também diminuir o tempo de imobilidade. Os efeitos observados com 

as drogas administradas após o PT estão de acordo com trabalhos prévios que 

demonstram que AP-7 e 7-NI (inibidor menos seletivo da nNOS que N-PLA) também 

promovem um efeito tipo antidepressivo, quando infundidos intra HD após o PT, no 

TNF (Padovan e Guimaraes 2004; Joca e Guimaraes 2006). Porém, Padovan e 

colaboradores não encontraram resposta antidepressiva com AP-7 administrado 

intra-HD antes do T, e Joca e colaboradores encontraram também um efeito do tipo 

antidepressivo com 7-NI administrado intra-HD antes do PT (Padovan e Guimaraes 

2004; Joca e Guimaraes 2006). Intrínsecas diferenças metodológicas podem ser 

responsáveis por tal discrepância (p. ex. diferenças conceituais quanto a análise 

manual do tempo de imobilidade animal, períodos sazonais diferentes os quais os 
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experimentos foram realizados, dentre outras diferenças). Portanto, somando se 

nossos resultados à literatura, a modulação do sistema glutamatérgico/nitrérgico do 

HD se faz mais consistente quando o manuseio farmacológico do mesmo ocorre 

após o PT.

A função hipocampal do sistema glutamatérgico/nitrérgico em modular as 

consequências comportamentais induzidas pelo estresse do nado forçado, 

principalmente após a exposição do animal ao estresse é consistente com dados na 

literatura demonstrando a importância hipocampal na consolidação da memória 

aversiva (Kim e Fanselow 1992). De acordo com esse possível efeito mnemônico 

está o fato que o HD parece estar associado a processos cognitivos relacionados à 

aprendizagem e memória espacial (Fanselow e Dong., 2010). O fato do efeito do 

antidepressivo ser observado através de um possível efeito mnemônico não exclui a 

importância do sistema glutamatérgico como um modulador do comportamento 

depressivo, pois talvez a alteração nesses processos cognitivos seja o mecanismo

pelos quais o comportamento emocional seja modulado. Para Graeff et al (1996), a 

inibição da consolidação de memórias aversivas facilitaria a adaptação a um 

estresse inescapável, diminuindo assim as consequências 

comportamentais/emocionais da experiências aversiva (Graeff, Guimaraes et al. 

1996). Mais especificamente, os referidos autores sugerem que a facilitação da 

neurotransmissão serotoninérgica no HD promoveria efeito tipo-antidepressivo por 

inibir a consolidação de memórias aversivas relacionadas à exposição ao estresse. 

É importante destacar que o efeito do tipo antidepressivo observado com as 

drogas administradas antes do T, muito provavelmente, não ocorre em 

consequência de processos cognitivos.  Tal conjectura é possível a partir de estudos

realizados com primatas humanos, não humanos e em ratos, os quais demonstram
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que a estrutura hipocampal está envolvida com processos de re-consolidação, ao 

passo que o processo de armazenamento e evocação seria dependente de 

estruturas para-hipocampais ou neocorticais (Kim e Fanselow 1992; Alvarez e 

Squire 1994; Kapur e Brooks 1999). Portanto esse resultado reforça a atuação do 

HD também em processos emocionais-motivacionais, os quais ocorreriam de 

maneira independente de influências mnemônicas. Essa assertiva contraria a função 

do HD descrita na literatura como estritamente responsável por processos cognitivos 

relacionados com memória e aprendizagem. Ao encontro de nossos resultados, 

recentemente foi observado que aumento na atividade neuronal do HD, a partir da 

redução na expressão de canais HCN (hyperpolarization-actived cyclic nucleotide-

gated channels), promove consistente efeito do tipo antidepressivo no modelo do 

TNF, além de consistente efeito ansiolítico no modelo do CA e do LCE (Kim, Chang 

et al., 2012). Portanto, fica claro a possibilidade do HD também modular respostas 

comportamentais (emocionais-motivacionais) engatilhadas frente a situações 

estressantes.  

É interessante ressaltar que dados prévios do nosso grupo evidenciaram que 

o efeito tipo-antidepressivo obtido com a administração de inibidor da nNOS no HD 

pode ser bloqueado pelo pré-tratamento com antagonista do receptor 

serotoninérgico do tipo 1a (5-HT1a), na mesma dose em que se observou bloqueio 

do efeito antidepressivo induzido pela administração local de fluoxetina (Sato, Joca

et al., 2011). Portanto, esses dados indicam que o bloqueio da via NMDA-NO no HD 

poderia estar promovendo desinibição da neurotransmissão serotoninérgica local, a 

qual, por meio da ativação de receptores 5-HT1a promoveria efeitos do tipo 

antidepressivo. Esses dados corroboram resultados obtidos com a administração

sistêmica de inibidor da nNOS, onde o efeito antidepressivo dessas drogas pode ser 
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bloqueado com PCPA, inibidor da síntese de serotonina (Harkin, Connor et al. 2003).

De acordo com tal linha de raciocínio, sabe-se que o NO pode inativar a enzima 

passo limitante triptofano hidroxilase, a qual desencadeia a formação de serotonina 

a partir do aminoácido triptofano (Kuhn e Arthur 1997). O NO pode também regular a 

recaptação de serotonina (Pogun e Kuhar 1994) e inativar a mesma (Fossier, 

Blanchard et al. 1999). 

Assim, considerando que a neurotransmissão serotoninérgica do HD 

facilitaria, enquanto a via NMDA-NO dessa sub-região prejudicaria a adaptação ao 

estresse de nado forçado (via prejuízo da neurotransmisão serotoninérgica), é 

possível, conforme apontado anteriormente, que o bloqueio de todo HD com COCl2

não tenha aparecido porque ambas as vias foram bloqueadas.

Atuais evidências têm sugerido diferente padrão de expressão gênica e diferente 

padrão hodológico ao longo do eixo dorso/ventral do hipocampo, levando a 

existência de diferenças funcionais entre o HD e HV (Fanselow e Dong 2010; 

Bannerman, Rawlins et al. 2004). Esta distinção funcional conduz o HV como o 

principal responsável pelas respostas tanto comportamentais quanto 

neuroendócrinas frente à exposição a situações estressantes, porém, até o 

momento o HD permanece como a principal sub-região hipocampal estudada em 

modelos animais de depressão, incluindo o TNF. 

Com o intuito de contribuir para a elucidação das funções do HV, foi encontrado 

nesse estudo que, diferentemente do HD, a modulação do sistema 

glutamatérgico/nitrérgico do HV com AP-7, N-PLA e ODQ tem efeito do tipo 

antidepressivo somente quando tais drogas são injetadas antes do T. Ausência de 

efeito das drogas nos demais tempos não poderiam ser decorrentes do uso de 

doses sub-efetivas, já que foi observado que administração de diferentes doses de 
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AP-7 não promoveu qualquer efeito sobre o TNF (ver figura 5). É importante 

ressaltar também, que pelo mesmo motivo discutido acima com o HD para o efeito 

das drogas antes do T, muito provavelmente o resultado descrito para o HV não seja 

decorrente de influências mnemônicas (Kim e Fanselow 1992; Alvarez e Squire 

1994; Kapur and Brooks 1999). Ao excluirmos esta possibilidade, o exclusivo efeito 

do tipo antidepressivo observado com as drogas administradas somente antes do T 

reforça o papel do HV em modular única e exclusivamente respostas emocionais-

motivacionais relacionadas com a exposição a agentes estressores.

O HV comunica-se, através de projeções eferentes, com o CPFm e com o 

complexo amigdalóide (Ishikawa e Nakamura 2006). Essas 3 estruturas, diretamente 

ou indiretamente, projetam para o NLET, o qual é uma estrutura rica em neurônios 

gabaérgicos que projetam para neurônios do núcleo paraventricular do hipotálamo 

(Radley e Sawchenko., 2011). Estes são responsáveis pela produção de hormônio 

liberador de corticotropina, dessa forma regulando a ativação do eixo HPA e a 

secreção de glicocorticóides. Projeções glutamatérgicas diretas, a partir do HV e do 

CPFm, e projeções glutamatérgicas indiretas, a partir do HV (via CPFm), ativariam 

neurônios gabaérgicos do NLET, diminuindo a ativação do eixo HPA em resposta a 

situações aversivas (Radley e Sawchenko 2011; Herman e Cullinan 1997; Ishikawa 

e Nakamura 2006). Projeções gabaérgicas diretas, a partir da amígdala, e projeções 

glutamatérgicas indiretas, a partir do VH (via projeções gabaérgica da amígdala para 

o CPFm ou para o NLET), inibiriam neurônios gabaérgicos do NLET, assim ativando 

o eixo HPA. O hipocampo também recebe projeções aferentes, através da via

perforante do córtex entorhinal (Fanselow e Dong 2010; Henke 1990). Este, por sua 

vez, envia mensagens sensoriais ao hipocampo às quais situam e integram o animal 

ao ambiente externo (Fanselow e Dong., 2010). É possível que o HV se utilize dessa 
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integração para modular a atividade do eixo HPA de acordo com as circunstâncias

ambientais vigentes no momento. 

Há evidências sugerindo que o mecanismo descrito acima possa envolver a 

participação de glutamato e NO (Zhou, Zhu et al., 2011). Tratamento crônico com 

corticosterona e o estresse crônico variado promovem uma sub-regulação de 

receptores glicocorticoides hipocampais, culminando com uma maior liberação de 

hormônio liberador de corticotropina. Esta hiperatividade do eixo HPA é óxido nítrico 

dependente e parcialmente GCs-dependente (Zhou, Zhu et al., 2011). Por outro 

lado, o efeito do estresse em aumentar os níveis de liberação de glutamato e/ou 

aumentar a expressão da nNOS no hipocampo parece depender da atuação de 

glicocorticóides (Musazzi, Racagni et al., 2011; Zhou, Zhu et al., 2011; Venero and 

Borrell 1999; Karst, Berger et al. 2005). 

Portanto o aumento de glicocorticóides parece promover um aumento dos níveis 

de glutamato liberado, este por sua vez reforça os efeitos deletérios do estresse ao 

desregular o eixo HPA, de forma a criar um mecanismo reverberativo entre esses 

dois sistemas que contribuiria para a hiper-reatividade do eixo descrita em indivíduos 

deprimidos. É interessante notar que o tratamento com antidepressivos tem a 

capacidade de diminuir o aumento na liberação de glutamato intracerebral em 

animais, ou os níveis plasmáticos de glutamato em humanos, além de regular o 

funcionamento do eixo HPA (Musazzi, Racagni et al., 2011; Sanacora, Treccani et 

al., 2012; Holsboer 2001; Kucukibrahimoglu, Saygin et al. 2009).

Assim, é possível especular que o efeito tipo-antidepressivo obtido com o 

bloqueio da via NMDA-NO no HV esteja relacionado com uma interferência sobre o 

desenvolvimento de uma atividade anormal do eixo HPA. Essa possível interferência 

descrita acima corrobora a influência do HV sobre processos emocionais-
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motivacionais relacionados com o estresse, já que a ativação do eixo HPA é,

também, extremamente envolvida com situações aversivas e estressantes

(Sapolsky, Romero et al. 2000; Joca, Padovan et al. 2003). 

Outro possível mecanismo pelo qual o AP-7, N-PLA e ODQ podem estar 

promovendo um efeito do tipo antidepressivo é através da interação óxido nítrico e 

BDNF. Canossa e colaboradores verificaram que em cultura primária de neurônios 

hipocampais doadores de óxido nítrico diminuem os níveis da expressão de BDNF, 

ao passo que o inibidor da nNOS aumenta a expressão do mesmo (Canossa, 

Giordano et al. 2002). Nesse mesmo trabalho, a ativação da adenilato ciclase e o 

próprio cGMP diminuem a expressão de BDNF. É consistente na literatura a 

importância do BDNF hipocampal para o adequado perfil antidepressivo de drogas 

clinicamente consideradas antidepressivas (Lee e Kim 2010; Monteggia, Barrot et al. 

2004). O próprio BDNF, quando administrado intra-HD, promove efeito do tipo 

antidepressivo em diversos modelos animais (Shirayama, Chen et al. 2002). 

Portanto um aumento nos níveis hipocampais de BDNF pode ser o responsável pelo 

efeito antidepressivo observado em nosso trabalho com o bloqueio da 

neurotransmissão glutamatérgica/nitrérgica no FST.

É importante mencionar que, no presente trabalho, não foram observadas 

diferenças significativas nos níveis de NOx, tanto no HD quanto no HV, em grupos 

de animais expostos ao TNF e sacrificados em diferentes momentos. O método de 

griess avalia uma variação de NOx na casa do µM, portanto, talvez um método 

analítico mais sensível possa ser útil para dar significância a um menor grau de 

variação de NOx. Assim, acreditamos que a ausência de diferenças significativas 

nos níveis de NOx em animais estressados tenha sido uma limitação técnica, uma 

vez que outros trabalhos descrevem um aumento nos níveis de NOS hipocampal
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após a exposição animal a estressores inescapáveis, embora distinção entre HD e 

HV não tenha sido levado em conta (Khovryakov, Podrezova et al., 2010; Wegener, 

Harvey et al., 2010; Khovriakov, Podrezova et al. 2009).

Em conclusão, observamos que a completa inibição funcional farmacológica, 

seja do HD ou do HV, não exerce qualquer efeito sobre o tempo de imobilidade 

durante o TNF, independente do momento de administração da droga. Essa 

ausência de efeito tanto no HD quanto no HV não possibilitou uma discussão 

pertinente quanto a uma possível diferença funcional entre as duas sub-regiões, 

frente ao estresse do nado forçado. Diferenças funcionais, hodológicas e fisiológicas 

entre o HD e o HV são conhecidas na literatura. Portanto o estudo de uma 

determinada via de neurotransmissão mais específica fez se necessário para o 

alcance do objetivo em diferenciar o HD e o HV quanto a modulação da resposta de 

imobilidade no TNF, o qual é associado à neurobiologia da depressão. Assim sendo,

o sistema glutamatérgico-nitrérgico foi estudado com o objetivo de verificar uma 

possível distinção temporal, quanto a função do HD e do HV, frente ao estresse do 

nado forçado e sobre a subseqüente resposta comportamental observada com a re-

exposição animal ao mesmo estressor. Dessa forma verificou-se que assim como o 

HD, o HV parece também influenciar respostas comportamentais associados à

depressão. Essa abordagem farmacológica diferenciando ambas as regiões, HD e 

HV, permitiu-nos propor uma distinta funcionalidade temporal do sistema 

glutamatérgico/nitrérgico em torno do eixo dorso/ventral hipocampal, sobre a 

conseqüência comportamental induzida pelo estresse do nado forçado. Portanto, 

nossos resultados além de permitir uma distinção entre HD e HV, dão consistência à 

influência do sistema glutamatérgico/nitrérgico do HV em respostas 

comportamentais associadas à depressão. Os resultados comportamentais com a 
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manipulação do HD estão de acordo com a literatura e assim reforçam a 

confiabilidade sobre os resultados oriundos da manipulação farmacológica do HV.

Portanto, futuras investigações à cerca da função glutamatérgica/nitrérgoca do HV 

são imperativas para o estudo da neurobiologia da depressão e das desordens de 

humor.
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6. Conclusões

Os resultados do presente trabalho permitem concluir:

 A inativação temporária do HD ou do HV não promove efeitos sobre o 

comportamento dos animais expostos ao estresse de nado forçado;

 O sistema glutamatérgico/nitrérgico, presente por todo o eixo dorso-ventral do 

hipocampo modula a conseqüência comportamental induzida pelo estresse do 

nado forçado de maneira temporalmente distinta, quando considerado 

separadamente a porção dorsal e ventral do mesmo;

 Em conjunto, os resultados corroboram uma distinção funcional entre as sub-

regiões dorsal e ventral do hipocampo e dão sustentação para a importância 

de aprofundar nosso conhecimento e estudar a participação do hipocampo 

ventral na neurobiologia da depressão. De maneira semelhante e não menos 

importante, sustenta a influência da modulação glutamatérgica/nitrérgica

hipocampal sobre comportamentos animais associados à neurobiologia da 

depressão.
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