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RESUMO
OLIVEIRA, W. F. Análise da participação da porção rostrolateral da substância
cinzenta periaquedutal (PAGrl) no comportamento de busca por droga. 2015.
86 f. Tese (Doutorado em Ciências Morfofuncionais) – Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
O córtex pré-frontal medial (mPFC) é uma estrutura sabidamente envolvida no
planejamento de respostas comportamentais associadas a elementos que oferecem
recompensa como o comportamento de busca por droga. Esta região cortical se
projeta para a coluna rostrolateral da substância cinzenta periaquedutal (PAGrl) e,
de acordo com estudos recentes esta região mesencefálica, por meio de projeções
para o sistema orexinérgico da área hipotalâmica lateral (LHA), participa do controle
de comportamentos que oferecem recompensa como a busca alimentar. A LHA
além de estar envolvida no comportamento de busca alimentar, também tem
participação fundamental no controle do comportamento de busca por droga através
de projeções para estruturas do sistema dopaminérgico mesolímbico. Sendo assim,
o objetivo do trabalho é investigar a participação PAGrl e a sua relação com o mPFC
e com o sistema orexinérgico da LHA na expressão do comportamento de busca por
droga. Para isso submetemos ratos Wistar ao condicionamento de preferência por
lugar (CPP) associado a sulfato de morfina e notamos que o mPFC (parte dorsal do
córtex do cíngulo anterior – ACAd; região pré-límbica – PL; região infralímbica –
ILA), a PAGrl e a LHA se encontram ativados em animais que expressaram o
comportamento de busca por droga durante este paradigma experimental. Em
seguida realizamos lesões neuroquímicas bilaterais por NMDA restritas ao mPFC
(ACAd, PL e ILA) e notamos a ausência da busca pela droga em animais
submetidos ao CPP para sulfato de morfina, além da diminuição da ativação
neuronal da PAGrl e do sistema orexinérgico da LHA. Após realizarmos lesões
neuroquímicas bilaterais por NMDA centradas na PAGrl e observamos também a
ausência do comportamento de busca por droga, bem como a diminuição de duplas
marcações para Fos e orexina na LHA. Portanto, os resultados nos permitem inferir
que a PAGrl exerceria um papel crítico para a promoção do comportamento de
busca por droga durante o CPP para sulfato de morfina, integrando aferências
provenientes do mPFC (ACAd, PL e ILA) para então modular os neurônios
orexinérgicos da LHA que se projetam para o sistema dopaminérgico mesolímbico.
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ABSTRACT
OLIVEIRA, W. F. Analisys of the participation of rostrolateral portion of the
periaqueductal gray (PAGrl) in drug seeking behavior. 2015. 84 p. Ph. D. Thesis
(Morfofuncional Sciences). – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São
Paulo, 2015.
The medial prefrontal cortex (mPFC) is involved with planning of the behavioral
responses associated to drug seeking. This cortical region projects itself to
the rostrolateral periaqueductal gray (PAGrl) and, according to recent studies this
area, through projections for the orexin neurons in the lateral hypothalamic area
(LHA), participates in the control of behavior that offer rewards such as food seeking.
The LHA is known to influence both food and drug reward by means of projections
for the mesolimbic dopaminergic system. Thereby, this study aims to investigate the
relationship between the mPFC, PAGrl and orexin neurons in the LHA in drug
seeking behavior. To conduct this research we performed a morphine conditioned
place preference (CPP) procedure in intact, bilateral PAGrl-lesioned and bilateral
mPFC-lesioned Wistar rats and investigated the pattern of Fos expression in the
mPFC, rlPAG and the LHA orexinergic cell region in these three groups. The intact
animals treated with morphine displayed a clear preference for the compartment
where they had received the morphine injections. Additionally, they presented a
significant increase in Fos activation in the mPFC (dorsal part of the anterior
cingulated area – ACAd; prelimbic area – PL; infralimbic area – ILA), rlPAG and LHA
orexinergic neurons. Conversely, PAGrl-lesioned and mPFC-lesioned (ACAd, PL and
ILA) animals treated with morphine did not display preference for any compartment
and reduced the activation of orexin neurons in the lateral part of the LHA. Moreover,
PFC-lesioned animals also presented a clear reduction of the Fos activation in the
rlPAG. Overall, the present results suggest a putative pathway involving the mPFC,
PAGrl and LHA orexinergic cell group underlying the CCP to morphine, where the
rlPAG would exert a critical role integrating inputs from the mPFC to control the LHA
orexinergic cell group.
Keywords: Drug seeking. Periaqueductal gray. Hypothalamic area. Prefrontal cortex.

1 INTRODUÇÃO
De acordo com o DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais), a dependência é um padrão desadaptado de uso de drogas psicoativas,
que causa perturbações clinicamente importantes associadas à dificuldade de
controlar o comportamento de autoadministração da substância, sintomas de
retirada e existência de tolerância (quando se torna necessário uma dose maior para
produzir o mesmo efeito) aos efeitos da droga.
As drogas que provocam dependência são aquelas que estimulam
mecanismos cerebrais responsáveis pelo reforço positivo, ou seja, quando um
comportamento é seguido regularmente por um estímulo apetitivo, neste caso, o
comportamento de ingestão de uma droga de abuso é reforçado pela própria droga.
Todas as drogas responsáveis por este processo estimulam a liberação de
dopamina no núcleo acumbens, a partir da ativação do sistema dopaminérgico
mesolímbico, que compreende a área tegmental ventral (VTA) e o núcleo acumbens
(PHILLIPS et al., 2008; WHEELER; CARELLI, 2009). Sendo assim, a busca pela
droga depende da ativação deste sistema dopaminérgico que também se apresenta
mobilizado na busca por outras fontes de recompensa conhecidas como naturais, a
comida pode ser um exemplo (DEADWYLER, 2010).
Diversos trabalhos mostram que estruturas do córtex pré-frontal medial
(mPFC) como o córtex do cíngulo anterior (ACAd) e as regiões pré límbica (PL) e
infra límbica (ILA), participam de forma importante no comportamento de busca por
droga atuando principalmente no planejamento de respostas comportamentais
associadas a elementos que oferecem recompensa (SHOENBAUM e ROESCH,
2005).
Além de participar das respostas comportamentais associadas à recompensa
o mPFC regula uma gama de processos cognitivos e emocionais importantes para o
controle comportamental como a atenção, a reposta inibitória, o planejamento e a
tomada de decisão (BELLEINE; DICKINSON, 1998; DALLEY et al., 2004; EUSTON
et al., 2012; MILLER; COHEN, 2001;), e o descontrole destas funções resulta na
dependência que está intimamente relacionada ao equilíbrio entre a inibição e a
execução do comportamento (GOLDSTEIN; VOLKOW, 2011).
De acordo com a literatura durante a autoadministração da droga a VTA
liberaria dopamina no núcleo acumbens e no mPFC ao mesmo tempo, estimulando

a busca e o consumo da droga (KALIVAS; VOLKOW, 2005). Nesta situação, a
liberação de dopamina da VTA no núcleo acumbens seria importante para a
associação da droga com o contexto no qual ela foi utilizada, enquanto que a
liberação de dopamina no mPFC estimularia a liberação de glutamato a partir desta
estrutura no núcleo acumbens resultando nas respostas motoras de busca pela
droga (Mc FARLAND et al., 2003, 2004), uma vez que o uso repetido recruta o
mPFC e suas eferências para o núcleo accumbens (KALIVAS; VOLKOW, 2005).
Sendo assim, o mPFC exerceria um controle executivo sobre a seleção e iniciação
dos comportamentos relacionados a busca pela droga via projeções para o núcleo
acumbens, que por sua vez envolve estruturas motoras como o estriado dorsal e o
pálido ventral (VERTES, 2004; LASSETER et al., 2010; KALIVAS, 2009).
Estudos mostram que pacientes usuários de cocaína, metanfetamina e
heroína apresentam um aumento de atividade neuronal do mPFC, particularmente
no ACAd, quando colocados diante de pistas previamente associadas à droga
(BOLLA et al., 2003; CHILDRESS et al.,1999; GALLINAT, 2011; KILTS et al., 2004;
MARHE et al., 2013; VOLKOW; FOWLER, 2000; WEXLER et al., 2001), e a
inativação desta região pré-frontal seria capaz de impedir a recaída durante a
autoadministração (Mc FARLAND et al., 2004; Mc LAUGHLIN e SEE, 2003; Mc
FARLAND e KALIVAS, 2001).
Diversos trabalhos também apontam para o envolvimento da região PL do
mPFC no comportamento de busca por droga. De acordo com estes estudos a
inativação farmacológica ou lesões deste sítio encefálico foram capazes de diminuir
o condicionamento ou a busca pela cocaína (CAPRILES et al., 2003; FUCHS et al.,
2005; GIPSON et al., 2013; Mc FARLAND et al., 2004; Mc FARLAND; KALIVAS,
2001).
Estes dados demonstram que o mPFC é uma estrutura chave para o controle
do comportamento de busca por droga, sendo responsável por diversos aspectos
envolvidos no abuso de drogas e na consequente dependência, controlando assim a
expressão da motivação e execução do plano comportamental relacionado a busca
pela droga.
De acordo com Mota-Ortiz e colaboradores (2009), estas regiões do mPFC
aferentam a coluna rostrolateral da substância cinzenta periaquedutal (PAGrl), e
esta por sua vez seria peça fundamental nos mecanismos neurais do controle
motivacional para a busca alimentar (MOTA-ORTIZ et al., 2012).

Mota-Ortiz e colaboradores, 2012 mostraram em seu trabalho após a injeção
do traçador anterógrado da leucoaglutinina do Phaseolus vulgaris (PHA-L) na PAGrl,
um contigente particularmente grande de fibras anterogradamente marcadas no
setor da área hipotalâmica lateral (LHA) que contém neurônios orexinérgicos,
indicando a possível existência de um grande número de aposições sinápticas entre
essas fibras marcadas anterogradamente com PHA-L e os corpos celulares
imunorreativos à orexina. Associado a estes dados, o mesmo trabalho mostrou que
a motivação para perseguir as presas durante a caça predatória depende da
integridade da PAGrl, e que animais que desempenham este comportamento
apresentam um aumento dos neurônios duplamente marcados para Fos e orexina
na LHA. Desta forma, animais portadores de lesões citotóxicas nesta região perdem
o interesse em buscar a presa durante a caça predatória, sem apresentar um déficit
alimentar patente quando colocados com oferta alimentar ad libitum, além de
apresentarem uma diminuição dos neurônios duplamente marcados para Fos e
orexina na região lateral da LHA, quando comparados aos animais intactos. Desta
forma, estes achados permitiram inferir a possível existência de uma via entre a
PAGrl e os neurônios orexinérgicos da LHA, que pode estar criticamente envolvida
nos processos motivacionais de busca alimentar durante a caça predatória e que
poderia intermediar as ações da PAGrl no controle da busca por recompensa
durante este comportamento.
Recentemente, uma série de trabalhos do grupo coordenado pelo
pesquisador Gary Aston-Jones têm mostrado que o sistema orexinérgico localizado
no hipotálamo lateral, mais precisamente no grupamento de neurônios localizados
na região lateral, desempenha um papel chave nos mecanismos de recompensa
envolvidos na busca por droga e por comida durante a preferência condicionada por
lugar (CPP). A orexina é um neuropeptídeo sintetizado na LHA e que está
fortemente associado ao comportamento alimentar e manutenção do alerta
(CHEMELLI et al., 1999; LIN et al., 1999; SAKURAI et al., 1998; THORPE e KOTZ,
2005; WINSKY-SOMMERER et al., 2005), além de processos relacionados a
mecanismos de recompensa e comportamentos aditivos (ASTON-JONES et al.,
2009, 2010; BORGLAND et al., 2006; BOUTREL et al., 2005; GEORGESCU et al.,
2003; HARRIS et al., 2005; KELLEY et al., 2005; LAWRENCE et al., 2006; NARITA
et al., 2006; HARRIS et al., 2007a;b). Especificamente, neurônios orexinérgicos
localizados na porção lateral da LHA estariam envolvidos nos mecanismos de

recompensa associados ao comportamento de busca por droga e comida, através
de uma importante ligação com o sistema mesolímbico, via projeções para a VTA e
núcleo acumbens (ASTON-JONES et al., 2010; HARRIS; ASTON-JONES, 2006)
enquanto os neurônios orexinérgicos localizados na região perifornicial estariam
relacionados à manutenção dos níveis de alerta por intermédio de projeções para o
lócus cerúleos (LC) e para os núcleos tuberomamilar (TM), pedúnculo pontinho
(PPT) e tegmental latero dorsal (LDT) (HARRIS; ASTON-JONES, 2006; SAKURAI,
2007).
Dessa forma, baseados nos dados descritos acima, poderíamos inferir que a
PAGrl atuaria como um relé para a modulação do mPFC na atividade dos neurônios
orexinérgicos, participando também dos aspectos motivacionais relacionados à
busca por outras fontes de recompensa, como uma droga de abuso, exercendo
assim um importante papel na integração de aferências provenientes do mPFC para
controlar os neurônios orexinérgicos da LHA.

6 CONCLUSÃO
 Tanto o mPFC (ACAd, PL e ILA) quanto a PAGrl estariam envolvidos na
modulação do comportamento de busca por droga durante o CPP para sulfato
de morfina, uma vez que os neurônios destes sítios encefálicos se encontram
ativados nos animais submetidos ao CPP e que apresentaram clara
preferência pelo compartimento previamente pareado com a droga,
salientando a participação da PAGrl nos mecanismos neurais relacionados à
recompensa;


O aumento de neurônios duplamente marcados Fos + orexina na LHA pode
indicar que além desse sistema participar dos processos de busca por droga
como já descrito na literatura, a PAG, em particular, a PAGrl mobilizada
poderia estar modulando este comportamento via LHA, assim como ocorre no
comportamento de busca pela presa durante a caça predatória.



Tanto a lesão neuroquímica bilateral da ACAd quanto à lesão neuroquímica
bilateral casada das áreas PL e ILA do mPFC foram capazes de inibir a
preferência pelo compartimento previamente pareado com a droga, além de
causar uma grande diminuição da ativação dos neurônios da PAGrl e do
número de duplas marcações para Fos e orexina na LHA. Sendo assim, este
dado reforça a ideia de que a PAGrl exerceria um papel crítico nesta via,
integrando aferências provenientes do mPFC (ACAd, PL e ILA) para modular
os neurônios orexinérgicos da LHA que se projetam para o sistema
dopaminérgico mesolímbico.



A lesão neuroquímica bilateral da PAGrl foi capaz de inibir a preferência pelo
compartimento previamente pareado com a droga, além de causar uma
grande diminuição do número de duplas marcações para Fos e orexina na
LHA. Sendo assim, esse dado reforça a ideia de que os neurônios da PAGrl
integrariam aferências do mPFC (ACAd, PL e ILA) e consequentemente
exerceriam uma ação modulatória sobre os neurônios orexinérgicos da LHA
que por sua vez se comunicam com estruturas do Sistema Dopaminérgico

Mesolímbico, controlando assim a expressão do comportamento de busca por
droga.


A lesão neuroquímica bilateral da PAGvl não causou grandes déficits
comportamentais nos animais tratados com sulfato de morfina e submetidos
ao CPP e tão pouco causou diminuição da ativação dos neurônios
orexinérgicos da LHA, indicando assim que a promoção do comportamento
de busca por droga durante o CPP para sulfato de morfina dependeria da
integridade da PAGrl e não da PAG como um todo.
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