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RESUMO 

BELÉM-FILHO, I. J. A. Envolvimento da ocitocina nos efeitos centrais e periféricos evocados 

pelo estresse por restrição em ratos. 2022. Tese (Doutorado em Ciências. Área de concentração: 

Farmacologia – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2022. 

Estudos apontam estresse como um importante fator que predispõe ao desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e distúrbios psiquiátricos. Diversos modelos utilizados para estudos de distúrbios 

relacionados ao estresse produzem respostas funcionais e comportamentais, envolvendo 

substâncias endógenas como moduladoras ou marcadores do estresse e, de maneira interessante, o 

estresse por restrição (ER) induz liberação de ocitocina (OT) para a circulação. A OT é um 

hormônio neuropeptídeo produzido no hipotálamo, e secretado sob demanda para a circulação 

sanguínea via hipófise posterior, neste sentido pode haver efeito fisiológico frente ao ER. Assim, 

visamos avaliar a participação da OT nos efeitos centrais e periféricos evocados pelo ER. O ER 

aumentou a pressão arterial, a frequência cardíaca e o conteúdo plasmático de ocitocina, mas não 

a vasopressina. O tratamento com atosiban (um agonista de Gi) inibiu a taquicardia evocada por 

contenção sem afetar a pressão arterial. No entanto, esse efeito não foi mais observado após 

desnervação sinoaórtica, tratamento com homatropina (antagonista muscarínico M2) ou 

hipofisectomia, indicando que a ativação parassimpática mediada pela ocitocina secretada para a 

periferia é responsável por bloquear o aumento das respostas taquicárdicas observadas no grupo 

tratado com atosibano. Corroborando isso, o tratamento com L-368.899 (antagonista da ocitocina) 

mostrou um efeito oposto ao do atosiban, aumentando as respostas taquicárdicas à restrição. A 

análise da variabilidade de FC revelou efeito dos tratamentos em aumentar as bandas de baixa 

frequência (LF) na dose alta do antagonista e aumento do balanço simpatovagal (LF/HF) na dose 

baixa. Além disso, análise somática revelou que o ER não conseguiu promover efeitos deletérios 

morfofuncionais. Quanto aos efeitos comportamentais, os animais estressados apresentavam 

comportamento tipo-ansiogênico, 24h após a sessão de ER, visto no tempo e entradas nos braços 

abertos do labirinto em cruz elevado (LCE, % do tempo) e na redução do tempo nos quadrantes 

centrais do campo aberto. O tratamento com L-368,899 potencializou os comportamentos tipo 

ansiogênicos. A dosagem hormonal realizada após o ER mostrou aumento da liberação de 

corticosterona em todos os grupos estressados; quanto à OT, animais ER+veículo apresentaram 



 
 

aumento elevado comparado com o grupo Naïve, porém os tratamentos afetaram esta resposta, em 

uma curva de inibição dose-resposta, onde a dose menor (0,3g) potencializou esta secreção de OT 

periférica, já a dose de 1g apresentou valores semelhantes ao grupo ER+veículo, enquanto a dose 

de 3g bloqueou a secreção levando a níveis semelhantes ao Naïve, demonstrando alteração do 

sistema a nível central. Não houve aumento de vasopressina em nenhum dos grupos. Ao avaliar a 

participação da OT em estruturas centrais, CeA e PVN, verificamos efeitos semelhantes em ambas 

estruturas quanto ao controle cardiovascular, redução da taquicardia após o uso do antagonista, 

contudo a CeA apresenta este controle independente do autônomo, enquanto o PVN é mediado 

pela ativação do simpático cardíaco. Já na avaliação comportamental observamos duas respostas: 

na CeA parece possuir um efeito antiestresse do antagonista, onde a maior dose parece reduzir os 

comportamentos tipo ansiogênicos, quanto ao PVN o antagonista promoveu efeito tipo 

ansiogênicos em todos os testes realizados. A liberação de corticosterona não foi alterada pelos 

tratamentos no CeA e PVN, somente na maior dose no CeA. Assim, o modelo de ER se mostra um 

efetivo indutor de ativação autonômica, neuroendócrina, somática e comportamental. A OT, 

atuando sobre o seu receptor promoveria efeitos protetores centrais e periféricos a diversos 

sistemas. 

Palavras-chave: Ocitocina. Estresse. Autonômico. PVN. CeA.  



 
 

ABSTRACT 

BELÉM-FILHO, I. J. A. Oxytocin involvement in central and peripheral effects evoked by 

restrain stress in rats.2022. Tese (Doutorado em Ciências. Área de concentração: Farmacologia 

– Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

Studies have shown stress as an important factor that predisposes to the development of 

cardiovascular diseases and psychiatric disorders. Several models used to study stress-related 

disorders that produces functional and behavioral responses, involving endogenous substances as 

modulators or stress markers, and interestingly, the restraint stress (RS) induces the release of 

oxytocin (OT) into the circulation. OT is a neuropeptide hormone produced in the hypothalamus, 

and secreted on demand into the bloodstream via the posterior pituitary. In this sense, there may be 

a physiological effect against the ER. Thus, we aimed to evaluate the involvement of OT in central 

and peripheral effects evoked by RS. RS increased blood pressure, heart rate, and plasma OT 

content, but not vasopressin. Treatment with atosiban (a Gi agonist) inhibited restraint-evoked 

tachycardia without affecting blood pressure. However, this effect was no longer observed after 

sinoaortic denervation, treatment with homatropine (M2 muscarinic antagonist) or 

hypophysectomy, indicating that oxytocin-mediated parasympathetic activation when secreted into 

the periphery is responsible for blocking the increase in tachycardic responses observed in the 

group treated with atosiban. Corroborating this, the treatment with L-368,899 (oxytocin antagonist) 

showed an opposite effect to that of atosiban, increasing tachycardic responses to restraint. The 

analysis of HR variability revealed an effect of the treatments in increasing the low frequency bands 

(LF) at the high dose of the antagonist and increasing the sympathovagal balance (LF/HF) at the 

low dose. In addition, somatic analysis revealed that RS failed to promote a deleterious 

morphofunctional effect. As for the behavioral effects, the stressed animals showed anxiogenic-

like behavior, 24h after the RS session, seen in the time and entries in the open arms of the EPM 

(%) and in the reduction of time in the central quadrants of the open field. Animals treated with L-

368,899 displayed potentiated anxiogenic-like behaviors. Hormonal dosage performed after RS 

showed an increase in corticosterone release in all stressed groups; as for OT, ER+vehicle animals 

showed a high increase compared to the Naïve group, but the treatments affected this response, in 

a dose-response inhibition curve, where the lower dose (0.3g) potentiated this peripheral OT 

secretion , whereas the dose of 1g presented values similar to the ER+vehicle group, and the dose 



 
 

of 3 blocked secretion, leading to levels similar to Naïve, demonstrating a change in the system at 

the central level. There was no increase in vasopressin in either group. When evaluating the 

participation of OT in central structures, CeA and PVN, we found similar effects in both structures 

regarding cardiovascular control, reduction of tachycardia after the use of the antagonist; however, 

CeA presents this control independent of the autonomic, while PVN is mediated by cardiac 

sympathetic activation. In the behavioral evaluation, we observed two responses: in CeA it seems 

to have an anti-stress effect of the antagonist, where the highest dose seems to reduce anxiogenic-

like behaviors; as for the PVN, the antagonist promoted anxiogenic-like effect in all tests 

performed. Corticosterone release was not altered by treatments in CeA and PVN, only at the 

highest dose in CeA. Thus, the ER model proved to be an effective model inducing autonomic, 

neuroendocrine, somatic and behavioral activation. OT, acting on its receptor, seems to promote 

central and peripheral protective effects to several systems. 

Keywords: Oxytocin. Stress. Autonomic. PVN. CeA  
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1 INTRODUÇÃO  

O termo estresse foi originalmente conceituado por Selye (1950), como uma resposta 

inespecífica do organismo mediante qualquer demanda de mudança. Atualmente, sabe-se que o 

estresse representa a percepção de uma ameaça real ou potencial relacionada a mudanças no 

ambiente (JOËLS; BARAM, 2009), bem como por fatores psicológicos (NAKAMURA, 2015), 

gerando respostas autonômicas, endócrinas e comportamentais para adaptação à nova condição 

funcional (JOËLS; BARAM, 2009; NAKAMURA, 2015). Diferentes estressores estimulam 

regiões distintas do sistema nervoso central (SNC) gerando respostas apropriadas (SCHARF; 

SCHMIDT, 2012), tais como ativação do sistema nervoso autônomo (SNA) e do eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal (HPA), que afetam funções fisiológicas e comportamentais (GOLBIDI; 

FRISBEE; LAHER, 2015). 

Vários modelos animais são utilizados para estudo do estresse, dentre eles o modelo de 

estresse agudo por restrição (ER), o qual tem sido amplamente utilizado para estudo de repostas 

fisiológicas, bioquímicas e biológicas relacionada ao estresse (JAGGI et al., 2011). Trata-se de um 

procedimento de confinamento físico que limita os movimentos de locomoção, viradas e 

encolhimento do animal, porém não sendo restritivo o suficiente para causar imobilização ou 

pressão sobre órgão internos (HARRIS, 2015). Esse modelo combina estresse físico  (HARRIS, 

2015; JAGGI et al., 2011) e psicológico (CRESTANI, 2016) que promove respostas imediatas 

mediadas pelo SNA e endócrino, bem como posteriores alterações comportamentais e na 

homeostase dos animais (MATSUHISA; KITAMURA; SATOH, 2014). 

O ER, dependendo do modo de aplicação e da duração, promove diversas alterações em 

vários sistemas: 1) ativação do eixo HPA (GOLBIDI; FRISBEE; LAHER, 2015); 2) aumento da 

pressão arterial (PA) e frequência cardíaca (FC) (TAVARES; CORRÊA, 2006); 3) peroxidação 

lipídica no ventrículo esquerdo, com aumento de marcadores citotóxicos (creatina quinase e lactato 

desidrogenase) (PERGOLIZZI et al., 2017);  4) danos celulares hepáticos associados com aumento 

de transaminases hepática (aspartato e alanina aminotransferase) (AMIN et al., 2017) e redução 

das defesas antioxidantes no rins (MARTÍNEZ-SÁMANO et al., 2010), após duas horas de duração 

do estresse; 5) geração de ulceras gástricas (SAXENA; SINGH, 2017), redução do timo e aumento 

da adrenal (PERTSOV et al., 2015), relatados após períodos de duração do estresse acima de três 

horas. 
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A ativação do SNA simpático tem sido relatada como importante mecanismo causador de 

distúrbios psicológicos, como a ansiedade, além de doenças cardíacas como hipertensão e morte 

súbita (ABRIGNANI et al., 2014). No entanto, a conexão entre ativação do sistema simpático, 

estresse e doenças psicológicas e cardiovasculares ainda não está bem elucidado. Contudo, sugere-

se a participação de determinadas substâncias endógenas modulando essas respostas, tais como a 

ocitocina. 

A ocitocina é um hormônio peptídico, sintetizado pelos neurônios magnocelulares 

localizados nos núcleos hipotalâmicos supraóptico (SON) e paraventricular (PVN), sendo 

secretada para a circulação sistêmica pela hipófise posterior, bem como para áreas do SNC por 

terminais neuroniais (GIMPL; FAHRENHOLZ, 2001). O estresse também acarreta ativação do 

trato hipotálamo-neurohipófise, promovendo liberação de ocitocina do SON e PVN na circulação 

sistêmica (BENARROCH, 2013).  

A ocitocina atua sobre receptor próprio, do tipo GPCR, acoplado a diferentes subtipos como 

proteína Gi e Gq modulando a concentração intracelular de cálcio (Ca2+) e promovendo uma 

variedade de eventos celulares. Dentre estes eventos temos: ativação de óxido nítrico sintetase 

neuronial e endotelial; na musculatura lisa produzindo contração; em células neurossecretórias, 

levando à liberação de neurotransmissores (GIMPL; FAHRENHOLZ, 2001; STRAKOVA; 

SOLOFF, 1997).  

Este neuropeptídio é considerado modulador chave de comportamentos, como a cognição 

social (CHURCHLAND; WINKIELMAN, 2012), além de possuir ação ansiolítica (SMITH; 

WANG, 2012). A administração de ocitocina no PVN reduz a atividade do eixo HPA, diminuindo 

os níveis de corticosterona, bem como comportamentos tipo ansiogênicos induzidos pela exposição 

ao ER (SMITH et al., 2016; SMITH; WANG, 2014). No entanto, animais tratados sistemicamente 

com ocitocina apresentaram níveis elevados de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e 

corticosterona (ONDREJCAKOVA et al., 2010), sendo que imunobloqueio da ocitocina reduziu a 

elevação de ACTH induzido pelo estresse (GIBBS, 1985).  

A exposição aguda ao estresse causa aumento na liberação de ocitocina localmente no PVN 

e na periferia (NISHIOKA et al., 1998; ONDREJCAKOVA et al., 2010). Contudo, diferentes 

paradigmas de estresse apresentam respostas distintas. Hashiguchi e cols. (1997) demonstraram 

que o aumento de ocitocina induzido pelo estresse é reduzido em animais previamente estressados, 
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enquanto Ondrejcakova e colaboradores (2010) reportaram iguais níveis em animais previamente 

estressados ou não. Além disso, em modelo de ER, Smith e Wang (2014) verificaram uma redução 

de receptores de ocitocina e vasopressina do tipo V1a no PVN, indicando a ativação de ambos os 

sistemas durante exposição ao estresse, com consequente dessensibilização dos receptores e 

endocitose. Esses dados sugerem que o papel da ocitocina na modulação das respostas endócrinas 

varia de acordo com a condição à qual os animais são expostos (estressado ou não estressado). 

Em relação às ações psicofarmacológicas da ocitocina, receptores ocitocinérgicos são 

amplamente distribuídos no SNC, Estudos conduzidos em pacientes com transtorno de estresse 

pós-traumático mostraram ação da ocitocina na amígdala (KOCH et al., 2016). A amígdala é uma 

região cerebral importante para o processamento das emoções, exercendo função crucial na 

circuitaria que controla respostas de medo e ansiedade (KIM et al., 2013). Fibras ocitocinérgicas 

são enviadas do PVN para o núcleo central da amígdala (CeA) , uma região com relativo aumento 

destes receptores (HUBER; VEINANTE; STOOP, 2005), onde a injeção de ocitocina nesta região 

produziu efeito ansiolítico, (LÁSZLÓ et al., 2016), redução de respostas de medo (KNOBLOCH 

et al., 2012) e efeito anti-agressivo em ratos machos (CALCAGNOLI et al., 2015). 

Sabe-se que períodos longos de ER causam comportamentos ansiogênicos (HARRIS, 

2015), e que a ocitocina previne o surgimento destes comportamentos (DAYI et al., 2015). 

Entretanto, o mecanismo ainda não está bem elucidado. 

Além da amígdala, a via ocitocinérgica também apresenta projeções do PVN para centros 

autonômicos no tronco cerebral (SAWCHENKO; SWANSON, 1982; YEE et al., 2016), podendo 

influenciar respostas cardiovasculares. No PVN, a ocitocina facilita a taquicardia induzida pelo 

estresse (MORRIS et al., 1995). Em adição, foi demonstrado que animais com alta expressão de 

receptores ocitocinérgicos no PVN apresentaram maiores valores de pressão arterial média, 

demonstrando o papel tônico desses receptores no controle cardiovascular (LOZIĆ et al., 2014). 

No entanto, a administração periférica de ocitocina atenua as respostas autonômicas ao estresse 

(GRIPPO et al., 2009, 2012). Bernatova e colaboradores (2004) verificaram que animais nocaute 

para o receptor de ocitocina apresentaram exacerbação da resposta pressora induzida pelo estresse, 

assim como esses animais também possuíam níveis mais elevados de corticosterona em 

comparação a animais wild-type, quando submetidos a protocolo crônico de estresse. 
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Perifericamente, a ocitocina atua principalmente no coração e vasos calibrosos 

(JANKOWSKI et al., 2000), reduzindo a pressão sanguínea, causando vasodilatação via óxido 

nítrico e natriurese; neuromodulação parassimpática e efeito cronotrópico e inotrópico negativo 

(GUTKOWSKA; JANKOWSKI, 2008; ONDREJCAKOVA et al., 2009). Sobretudo, foi 

demonstrada que a ativação de receptores ocitocinérgicos no PVN medeia a facilitação do paired 

pulse facilitation e ativação prolongada na liberação de glutamato em neurônios vagais cardíacos, 

mecanismo que poderia estar associado com os efeitos cardioprotetores da ocitocina centralmente 

(PIÑOL et al., 2014).  

A ocitocina aparenta exercer papel protetor nos sistemas cardiovascular, endócrino e 

nervoso, por modulação negativa do eixo HPA, SNA e estruturas límbicas, estando relacionado a 

distúrbios cardiovasculares e psiquiátricos, como ansiedade, que são algumas das consequências 

do estresse. Assim, baseado nos dados levantados, este estudo teve como hipóteses que: (i) O 

estresse agudo por restrição produz alterações cardiovasculares, endócrinas, comportamentais e 

morfofuncionais; (ii) a ocitocina tem papel fundamental na manutenção da homeostase, (iii) e 

regula negativamente estas alterações causadas pelo estresse tanto central quanto perifericamente. 
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2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral 

Avaliar os efeitos centrais e periféricos mediados pela ocitocina sobre as respostas 

desencadeadas no modelo de ER. 

2.2 Objetivos específicos 

 

Avaliar a participação da ocitocina sobre as respostas autonômicas (PA, FC, variabilidade de 

PA e FC, barorreflexo espontâneo), neuroendócrinas (ocitocina, vasopressina e corticosterona), 

comportamental (comportamento tipo ansiedade) e morfofuncionais (marcadores de danos 

celulares e análise histológica) desencadeadas no modelo de ER, através da administração 

sistêmica de antagonista ocitocinérgico L-368,899. 

Avaliar a participação da ocitocina sobre as respostas autonômicas (PA, FC, variabilidade de 

PA e FC, barorreflexo espontâneo), neuroendócrinas (ocitocina, vasopressina e corticosterona) e 

comportamental (comportamento tipo ansiedade) desencadeadas no modelo de ER, através da 

administração local na CeA de antagonista ocitocinérgico L-368,899. 

Avaliar a participação da ocitocina sobre as respostas autonômicas (PA, FC, variabilidade de 

PA e FC, barorreflexo espontâneo), neuroendócrinas (ocitocina, vasopressina e corticosterona) e 

comportamental (comportamento tipo ansiedade) desencadeadas no modelo de ER, através da 

administração local no PVN de antagonista ocitocinérgico L-368,899. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

3.1  Animais 

Os experimentos foram realizados em ratos Wistar e Sprague Dawley, pesando entre 250-

290 g. Os animais foram fornecidos pelo biotério central da USP de Ribeirão Preto. Este projeto 

foi aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação Animal, da Universidade de São Paulo 

sob o número 079/2017. Os protocolos experimentais foram realizados de acordo com os Princípios 

Éticos na Experimentação Animal adotado pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal. 

3.2 Procedimentos Cirúrgicos 

3.2.1 CANULAÇÃO DA ARTÉRIA E VEIA FEMORAL 

No dia anterior ao registro dos parâmetros cardiovasculares, os animais foram submetidos 

a cirurgia de implantação do cateter de polietileno no interior da artéria aorta inferior, na porção 

abdominal, através da artéria femoral. Os animais foram anestesiados com cetamina (Dopalen®, 

CEVA, Brasil, 100 mg/kg i.p.) e xilazina (Dopaser®, Hertape Calier S.A., Barcelona, Espanha, 10 

mg/kg i.p.) para realização do procedimento cirúrgico, e após o mesmo foi utilizado como medida 

profilática Banamine® (2,5 mg/Kg s.c.) como tratamento analgésico e anti-inflamatório (LÁSZLÓ 

et al., 2016). 

3.2.2 DESNERVAÇÃO SINOAÓRTICA 

O procedimento foi de acordo com Krieger (KRIEGER, 1964) e previamente relatado 

(DOS REIS et al., 2014). Resumidamente, sete dias antes do estresse, os animais foram 

anestesiados com cetamina (50 mg / kg, i.p.) e xilazina (5 mg / kg, i.p.) e fixados em decúbito 

dorsal. Desnervação sinoaórtica bilateral iniciada com uma incisão mediana feita no pescoço; o 

músculo esternóide foi ressecado bilateralmente expondo o leito neurovascular. A artéria carótida, 

o nervo vago e o tronco simpático foram identificados e as fibras pressoreceptoras foram 

cuidadosamente isoladas e seccionadas. As fibras da carótida foram seccionadas na bifurcação da 

carótida e os corpúsculos da carótida foram removidos. 

3.2.3 HIPOFISECTOMIA  

O procedimento de hipofisectomia foi feito de acordo com Fregoneze e Antunes-Rodrigues 

(FREGONEZE; ANTUNES-RODRIGUES, 1992). Sete dias antes do protocolo de estresse, a 

hipófise foi removida por uma abordagem parafaríngea. Uma incisão foi feita na superfície anterior 
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do pescoço, e uma separação suave da massa muscular e da traqueia permitiu alcançar a sela 

túrcica; após essa etapa, o osso foi removido por trepanação manual e a hipófise total (hipófise 

anterior e posterior) foi aspirada. 

Após todos os procedimentos cirúrgicos, os animais receberam poli-antibiótico 

(Pentabiotico®, 0,27 mg / kg, im. Fort Dodge, Brasil), para prevenir a infecção, e um anti-

inflamatório não esteroidal (Banamine®, Flunixine Meglumine, 0,025 mg / kg, im, Schering 

Plough, Brasil) para analgesia pós-operatória. 

3.2.4 CIRURGIA ESTEREOTÁXICA PARA IMPLANTAÇÃO DE CÂNULA GUIA 

A cirurgia foi realizada de acordo com protocolos do nosso laboratório (FASSINI; 

RESSTEL; CORRÊA, 2016). As coordenadas foram determinadas a partir do Atlas do cérebro do 

rato Paxinos (PAXINOS; WATSON, 2007). CeA -  a partir da interaural antero-posterior: +5.6, 

lateral: +4.2 e ventral: -6.7. PVN – +6,9, lateral: +2,1 e ventral: -7,0. A finalidade da cirurgia foi 

implantar a cânula guia na CeA ou PVN para injeção de drogas e verificar participação da via 

ocitocinérgica central nas respostas a serem avaliadas. 

3.3 Estresse agudo por restrição 

O ER, consiste em um modelo de estresse inevitável, e foi conduzido conforme estudos 

prévios (MOREIRA et al., 2015), que demonstraram o aumento dos níveis séricos de corticosterona 

após 3 horas de ER, utilizado como validador do estresse. O modelo consistiu em colocar os 

animais em tubos de acrílico (6,5 cm de diâmetro, de 20 a 30 cm de comprimento), com furos 

laterais para permitir a respiração dos animais (KENNETT; DICKINSON; CURZON, 1985), por 

um período de 180 minutos. Para protocolo central foi utilizado o período de 60 minutos de 

restrição, padronizado por nosso grupo (BUSNARDO; TAVARES; CORREA, 2014; 

BUSNARDO et al., 2013; CRESTANI et al., 2010; FASSINI; RESSTEL; CORRÊA, 2016). Para 

protocolo de avaliação comportamental foi utilizado o período de 120 minutos de restrição, 

seguidos de 24 horas de isolamento social. 

3.4 Avaliação cardiovascular 

Os parâmetros cardiovasculares foram registrados a partir da cânula na artéria femoral, de 

acordo com Busnardo et al. (2016). Sendo registrada a pressão arterial pulsátil (PAP) utilizando 

um amplificador (modelo 7754A, Hewlett Packard, Palo Alto, CA, EUA) acoplado a um sistema 

de aquisição computadorizado (MP100A, Biopac, Santa Barbara, CA, EUA). Os valores de pressão 
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arterial média (PAM) e FC foram obtidos a partir dos dados de PAP, usando o software 

Acknowledge III (Biopac, Santa Barbara, CA, EUA). A FC (batimentos/minuto, bpm) foi calculada 

a partir dos intervalos de pico da PAP integrado a cada 6 s. 

3.4.1 ANÁLISE ESPECTRAL 

Os registros de PAP dos animais foram processados utilizando o software LabChart 7 Pro 

(ADInstruments, Bella Vista, Austrália) para determinar a pressão arterial sistólica (PAS) e o 

intervalo cardíaco (IC), a partir dos intervalos R-R. A análise do domínio da frequência foi 

realizada utilizando o software online CardioSeries v2.4 (Disponível em: 

www.danielpenteado.com), utilizando o método de transformação rápida de Fourier. Segmentos 

foram visualmente inspecionados, e os segmentos com artefatos ou dados não estacionários foram 

excluídos da análise. Os espectros foram integrados em bandas de very low (VLF: 0.0-0.2 Hz), low 

(LF: 0.2–0.75 Hz) and high frequency (HF: 0.75–3.0 Hz). A amostras foram fixadas em 10 minutos 

registros para protocolos de tratamentos periféricos em 5 diferentes tempos: Basal, pós-tratamento, 

restrição hora 1, 2 e 3.  Para protocolos de tratamentos centrais, foram selecionados registros de 5 

minutos em 4 diferentes tempos: Basal, pós-tratamento, restrição 1 e 2. Para a análise durante a 

restrição, as amostras foram fixadas nos tempos entre 30-40, 90-100 e 150-160 minutos, de 

restrição, para os protocolos de 1 hora de restrição foram fixados os tempos entre 15-20 e 45-50 

minutos de restrição, para performar a variabilidade de FC e da PA. Além disso, foi realizada a 

razão entre LF e HF (LF/HF) que estima a distribuição fracional do poder espectral e  representa o 

balanço simpatovagal, onde maior razão LF/HF é associada como aumento relativo impulso 

simpático (CARNEVALI; SGOIFO, 2014; MALIK et al., 1996) Os dados foram representados em 

unidades absolutas (mmHg² e ms²) e unidades normalizadas (UN). 

3.4.2 SENSIBILIDADE DO BARORREFLEXO ESPONTÂNEO 

Utilizando o software Cardioseries v2.4, foi realizada a análise do método da sequência 

para determinar a atividade do barorreflexo espontâneo, de acordo com Lataro e colaboradores 

(LATARO et al., 2017). Diferente da análise espectral, este método considera os sinais no domínio 

do tempo e sucessivos aumentos ou reduções (rampas) na PA podem evocar respostas mediadas 

pelo barorreflexo, tanto na FC quanto atividade do nervo simpático.  Em resumo, a série temporal 

da PAS foi escaneada para identificar elevações de PAS de 4 ou mais batidas acompanhadas por 

um progressivo aumento do intervalo R-R, caracterizando as rampas UP.Para as rampas DOWN 
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ocorre o oposto, redução da PAS de quatro ou mais batidas seguidas de diminuição do intervalo R-

R.  

Para animais Sprague Dawley foi realizada uma adaptação do protocolo, sendo aceito 

aumentos e reduções de 3 ou mais batidas de PAS seguidos de aumentos ou reduções do intervalo 

R-R. O coeficiente de correlação (r) utilizado para inclusão nas análises foi maior que 0.80. 

3.5 Avaliação neuroendócrina 

3.5.1 COLETA DE AMOSTRAS  

As amostras de sangue foram colhidas imediatamente após a sessão de restrição, protocolo 

cardiovascular. O sangue (5 mL) foi colhido por decapitação e armazenado em tubos plásticos com 

5µL de heparina, e centrifugado a 2.000 x g durante 15 min, a 4ºC. Foram separadas as amostras 

de plasma e congelados até o momento da dosagem de ocitocina, vasopressina e corticosterona. 

3.5.2 DOSAGEM DE CORTICOSTERONA  

As amostras de sangue foram colhidas imediatamente após a sessão de restrição (180 min). 

O sangue (5 ml) foi colhido por decapitação e armazenado em tubos plásticos com 5µL de heparina, 

e centrifugado a 2.000 x g durante 15 min, a 4ºC. Foram separadas as amostras de plasma (2mL) e 

congelados até o momento da dosagem de ocitocina e vasopressina. Outros 100 L do plasma 

foram separados e congelados até o momento da dosagem de corticosterona. 

O nível de corticosterona plasmática foi medido por método de radioimunoensaio (ELIAS 

et al., 1997; HAANWINCKEL et al., 1995; HUSAIN et al., 1973) ou por kit de imunoensaio 

enzimático (ELISA; Enzo Life Sciences, Farmingdale, NY, EUA) de acordo com as instruções do 

fabricante. 

3.5.3 DOSAGEM DE OCITOCINA E VASOPRESSINA 

Ocitocina e AVP foram extraídos de 1 mL de plasma com acetona e éter de petróleo. Em 

seguida foi realizada a dosagem dos hormônios utilizando a técnica de radioimunoensaio (ELIAS 

et al., 1997; HAANWINCKEL et al., 1995; HUSAIN et al., 1973) ou por kit de imunoensaio 

enzimático (ELISA; Enzo Life Sciences, Farmingdale, NY, EUA) de acordo com as instruções do 

fabricante. 
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3.6 Avaliação comportamental 

A avaliação comportamental foi realizada com grupo independente da avaliação 

cardiovascular, ou seja, não passaram pelo procedimento cirúrgico e todos os tratamentos foram 

realizados via injeção intraperitoneal. Nestes testes foram incluídos grupos tratados com Diazepam 

(1mg/kg i.p.), trata-se de uma droga com conhecida ação ansiolítica, como grupo controle positivo. 

3.6.1 TESTE DO CAMPO ABERTO 

O teste do campo aberto avalia atividade locomotora espontânea e emocionalidade, 

correspondente ao comportamento tipo ansiedade (DEFRIES; HEGMANN; WEIR, 1966; VON 

HÖRSTEN et al., 1998). O teste foi realizado de acordo com Walsh e Cummins (1976) e Pandolfo 

et al. (2007). Foram avaliados: distância total percorrida (metros), tempo nos quadrantes periféricos 

e centrais (segundos). 

3.6.2 LABIRINTO EM CRUZ ELEVADO 

O labirinto em cruz elevado (LCE) foi realizado de acordo com Handley e Mithani (1984), 

tendo como parâmetros avaliados: entradas nos braços abertos (porcentagem), tempos nos braços 

abertos (porcentagem) e entrada (número) e tempo (segundos) nos braços fechados.  

3.6.3 TESTE CAIXA CLARO-ESCURO 

O teste da caixa claro-escuro foi realizada de acordo com Blume e colaboradores (2008). 

Durante 5 min os animais foram colocados na caixa claro-escuro permitindo a livre exploração do 

ambiente. A caixa é composta por um compartimento claro (40x50 cm e 350 lux) e um escuro 

(40x30 e 70 lux), onde os parâmetros avaliados foram: tempo na zona clara, entradas na zona clara 

e números de transições entre zonas. 

Todos os testes foram filmados e avaliação dos padrões comportamentais foi feita 

automaticamente usando o sistema de monitoramento de vídeo ANY-maze® versão 4.99 

(STOELTING CO., EUA). 

3.7 Avaliação somática 

Os animais foram pesados e em seguida tratados com L-368,899 (0,3; 1 e 3 mg/kg) em seguida 

colocados na restrição por 180 min. Ao final foram eutanasiados por decaptação para coleta de soro 

para dosagem sérica de AST, ALT, uréia, creatinina e CPK por método de cinética UV-IFCC, e 

CK-MB por método de imunoinibição IFCC. Outro grupo foi perfundido transcardiacamente com 
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PFA 10% e coletados coração, rins, adrenais e timo que foram limpos e com auxílio de lupa, em 

seguida pesados. Os corações foram fixados em formalina tamponada 10% e desidratados em 

etanol 70% para serem cortados em 5 μm de espessura e depois corados com hematoxilina e eosina 

para medir a parede do ventrículo esquerdo (VE), a espessura do septo e a área da câmara. A 

espessura da parede e do septo foi calculada da seguinte forma: espessura da parede = [(perímetro 

externo da parede do VE + perímetro interno da parede do VE) / 2 / área total da parede do VE] e 

espessura do septo = [(perímetro externo do septo + perímetro interno do septo) / 2 / área total do 

septo]. Todas as análises morfométricas foram realizadas pela ferramenta Image J “straight” do 

NIH. Além disso, cortes cardíacos foram corados com picrosirius red para determinar a fração 

volumétrica de colágeno, em %. As seções foram então capturadas em 200× usando o campo claro 

do microscópio (Leica Camera, Wetzlar, Alemanha). A quantificação do colágeno foi realizada 

calculando a média aritmética das porcentagens de limiar de dez imagens para cada amostra usando 

o Image J (MENDES et al., 2020). 

3.8 DROGAS UTILIZADAS 

- Acetato de Atosiban (Ferring GmbH, Alemanha): Antagonista não seletivo para 

receptores ocitocinérgicos. 

- D-Tyr(CH2)5(Me)AVP (D-Tyr AVP; Peninsula, Belmont, EUA): Antagonista seletivo 

para o receptor vasopressinérgico V1a. 

- Metilbrometo de homatropina (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA): Antagonista 

seletivo para o receptor muscarínico M2. 

- Cloridrato de L-368,899 (Tocris Bioscience, EUA): Antagonista seletivo para receptores 

ocitocinérgicos. 

- Ocitocina (Tocris Bioscience, EUA): Agonista seletivo para receptores ocitocinérgicos. 

- Carbetocina (Tocris Bioscience, EUA): Agonista tendencioso Gq para receptores 

ocitocinérgicos. 

- Diazepam (Sigma Aldrich, EUA): Agonista dos receptores GABAA, diluído em salina 

estéril com 2% de Tween 80. 



41 
 

Todos as drogas foram diluídas em solução fisiológica estéril (NaCl 0,9%), as exceções 

estão descritas, e os animais controle receberam injeções de mesmo volume que os animais tratados 

no protocolo correspondente. Para protocolo central as drogas foram diluídas em líquido 

cefalorraquidiano artificial (LCA). 

3.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Análises estatísticas e gráficos foram feitos usando o software GraphPad Prism 6.01 (San 

Diego, CA, EUA). Os dados foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM). Os 

valores basais da PAM e da FC foram comparados antes e após o tratamento com veículo ou 

medicamentos usando o teste t de Student pareado. Uma análise de variância (ANOVA) de dois 

fatores (tempo e tratamento) para medidas repetidas (tempo) foi usada para comparar as curvas de 

evolução temporal das variações de PAM (PAM) e FC (FC); variabilidade de PA (VPA) e FC 

(VFC), parâmetros barorreflexos espontâneos. Para média das respostas de PAM e FC foi usado 

o teste t de Student não pareado para os protocolos D-Tyr AVP, desnervação sinoártica e 

hipofisectomia; foi usada a ANOVA de um fator (tratamento) para os protocolos atosiban, D-Tyr 

AVP+atosiban, homatropina+atosiban, L-368.899 e análises somáticas. Para as medidas de 

ocitocina, vasopressina e corticosterona foi utilizada ANOVA de dois fatores (estresse e hipófise) 

ou um fator (tratamento). O teste exato de Fischer foi usado como pós-teste. A PAP foi registrada 

durante todos os procedimentos experimentais e as curvas para análise estatística ou figuras 

ilustrativas foram geradas com pontos obtidos usando diferentes amostragens de dados. Para 

análise estatística, foram geradas curvas com amostragem de 0,04 / min para 9 pontos na curva. 

Figuras ilustrativas foram geradas com amostragem a 0,26 / min para 20 pontos por hora na curva. 

Para diferenças significativas foi assumido P <0,05 valores. 

Para avaliações comportamentais for utilizado ANOVA de um fator seguido pelo pós-teste 

de Bonferroni. A porcentagem de entradas nos braços abertos (%EBA) e de tempo despendido nos 

braços abertos (%TBA) no LCE foram calculadas para cada animal utilizando as fórmulas: (EBA 

/ EBA + EBF) x 100; (TBA / TBA + TBF) x 100. 
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4 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS  

Abaixo estão descritos os protocolos experimentais realizados nesse estudo. Conforme 

indicado na figura 1, os animais utilizados passaram por cirurgia para a canulação de artéria e veia 

femoral no dia 1. 24 horas após foi iniciado o experimento de registro cardiovascular, pré-tratados 

30 min antes do início do estresse por restrição (180 min). Para os protocolos com bloqueio prévio 

para investigar o mecanismo do atosiban, foram realizados 2 pré-tratamentos com 30 min de 

intervalos e em seguida colocados na restrição por 180 min. 

 

Figura 1 – Desenho experimental utilizado no protocolo de modulação periférica da avaliação 

cardiovascular e neuroendócrina no estresse por restrição. 

A avaliação comportamental ocorreu de acordo com a figura 2. Os animais foram 

previamente tratados via intraperitoneal e após 30 min foram expostos a restrição por 3 h. Em 

seguida, foram isolados em caixas individuais por 24 h e no dia seguinte realizaram os testes 

comportamentais. 
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Figura 2 - Desenho experimental utilizado no protocolo de modulação periférica da avaliação 

comportamental no estresse por restrição. 

Os protocolos centrais ocorreram de acordo com o indicado na figura 3. Os animais foram 

submetidos a cirurgia para implantação das cânulas guias nas estruturas centrais e no dia 5 passaram 

pela cirurgia para canulação da artéria femoral. Vinte e quatro horas após foi iniciado o 

experimento de registro cardiovascular, pré-tratados 10 min antes do início do estresse por restrição 

(60 minutos). 

 

Figura 3 - Desenho experimental utilizado no protocolo de modulação central da avaliação cardiovascular 

e neuroendócrina no estresse por restrição. 

A avaliação comportamental dos protocolos centrais ocorreu de acordo com a figura 4. Os 

animais foram previamente tratados via intracerebral e após 10 min foram expostos a restrição por 
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2 horas. Em seguida, foram isolados em caixas individuais por 24 h e no dia seguinte realizados os 

testes comportamentais. 

 

 

Figura 4 - Desenho experimental utilizado no protocolo de modulação central da avaliação comportamental  

no estresse por restrição 

4.1 ATOSIBAN 

4.1.1 Efeito do tratamento sistêmico com atosiban sobre as respostas cardiovasculares ao 

estresse por restrição em ratos não anestesiados.  

Este protocolo teve como objetivo investigar os efeitos a participação dos receptores para 

ocitocina sobre as respostas cardiovasculares observadas em ratos não anestesiados submetidos a 

um modelo de estresse por restrição, utilizando o antagonista não seletivo para receptores 

ocitocinérgicos atosiban. Para isso, grupos de animais foram tratados i.v. com veículo ou atosiban 

nas doses de 0,3; 1 e 3 µg/kg, e expostos ao protocolo de estresse por restrição. 

4.1.2 Efeito tratamento sistêmico com atosiban sobre a variabilidade da PA, FC e atividade 

barorreflexa ao estresse por restrição em ratos não anestesiados 

Este protocolo tem por objetivo avaliar a os efeitos a participação dos receptores para 

ocitocina sobre a atividade autonômica observadas em ratos não anestesiados submetidos a um 

modelo de estresse por restrição. Sendo assim, ao final dos registros cardiovasculares foi realizada 

a avaliação da variabilidade da PA e FC, além da sensibilidade barorreflexa espontânea, a qual 
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permite visualizar a modulação simpatovagal durante o estresse e sua possível modificação pelo 

estresse e tratamento. Para isso, foram utilizados os animais tratados i.v. com veículo ou atosiban 

1 µg/kg, e expostos ao protocolo de estresse por restrição. 

4.1.3 Efeito do tratamento sistêmico com D-Tyr AVP sobre as respostas cardiovasculares 

ao estresse por restrição em ratos não anestesiados. 

Este protocolo teve como objetivo investigar os efeitos a participação dos receptores para 

vasopressina V1a sobre as respostas cardiovasculares observadas em ratos não anestesiados 

submetidos a um modelo de estresse por restrição, utilizando o antagonista seletivo para receptores 

V1a vasopressinérgicos D-Tyr AVP. Para isso, grupos de animais foram tratados i.v. com veículo 

ou D-Tyr AVP 30 µg/kg, e expostos ao protocolo de estresse por restrição. 

4.1.1 Efeito do tratamento sistêmico com D-Tyr AVP sobre os efeitos do atosiban nas 

respostas cardiovasculares ao estresse por restrição em ratos não anestesiados. 

Este protocolo teve como objetivo investigar se os efeitos cardiovasculares de Atosiban 

foram mediados pela ativação dos receptores V1a em ratos não anestesiados submetidos ao estresse 

por restrição. Para isso, grupos de animais foram tratados i.v. com veículo ou D-Tyr AVP 30 µg / 

kg, e 30 minutos depois, foram injetados com veículo ou Atosiban 1 µg / kg. Os animais foram 

divididos em quatro grupos: Veículo + Veículo (Veíc + Veíc); D-Tyr AVP + veículo (D-Tyr AVP 

+ veíc); Veículo + Atosiban (Veíc + Atosiban), D-Tyr AVP  + Atosiban, e expostos ao protocolo 

de estresse por restrição. 

4.1.2 Efeito da desnervação sinoaórtica sobre os efeitos do Atosiban sobre as respostas 

cardiovasculares ao estresse por restrição em ratos não anestesiados. 

Este protocolo teve como objetivo investigar se os efeitos do Atosiban sobre as respostas 

cardiovasculares no estresse de restrição foram mediados por barorreflexo em ratos não 

anestesiados. Para isso, grupos de animais foram submetidos a uma cirurgia de desnervação sino-

aórtica, e após a recuperação foram tratados i.v. com veículo ou Atosiban 1 µg / kg e expostos a 

restrição. 
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4.1.3 Efeito do tratamento sistêmico com brometo de metilbrometo de homatropina sobre 

os efeitos do atosiban nas respostas cardiovasculares ao estresse por restrição em ratos não 

anestesiados. 

Este protocolo teve como objetivo investigar se os efeitos cardiovasculares de Atosiban 

foram mediados pela ativação parassimpática em ratos não anestesiados submetidos ao estresse por 

restrição. Para isso, grupos de animais foram tratados i.v. com veículo ou metilbrometo de 

homatropina 200 µg / kg (DOS REIS et al., 2014), e 30 minutos depois, foram injetados com 

veículo ou Atosiban 1 µg / kg. Os animais foram divididos em quatro grupos: Veículo + Veículo 

(Veh + Veh); Homatropina + veículo (Homatropina + Veh); Veículo + Atosiban (Veh + Atosiban), 

Homatropina + Atosiban (Homatropina + Atosiban), todos sujeitos a estresse de restrição. 

4.1.4 Efeito da hipofisectomia sobre os efeitos do Atosiban nas respostas cardiovasculares 

ao estresse por contenção em ratos não anestesiados. 

Este protocolo teve como objetivo investigar se os efeitos do Atosiban sobre as respostas 

cardiovasculares observadas sob estresse de restrição em ratos não anestesiados foram mediados 

pela ocitocina secretada para a periferia. Para isso, grupos de animais foram submetidos a 

hipofisectomia cirúrgica, e após a recuperação, os animais foram tratados i.v. com veículo ou 

Atosiban 1 µg / kg e expostos a tensão de restrição. 

4.2  L-368,899 

4.2.1  Efeito do tratamento sistêmico com L-368,899 sobre as respostas cardiovasculares ao 

estresse por restrição em ratos não anestesiados.  

Este protocolo teve como objetivo investigar os efeitos a participação dos receptores para 

ocitocina sobre as respostas cardiovasculares observadas em ratos não anestesiados submetidos a 

um modelo de estresse por restrição, utilizando o antagonista seletivo para receptores 

ocitocinérgicos L-368,899. Para isso, grupos de animais foram tratados i.v. com veículo ou L-

368,899 nas doses de 0,3; 1 e 3 µg/kg, e expostos ao protocolo de estresse por restrição. 

4.2.2 Efeito tratamento sistêmico com L-368,899 sobre a variabilidade da PA, FC e 

atividade barorreflexa ao estresse por restrição em ratos não anestesiados 

Este protocolo tem por objetivo avaliar a os efeitos a participação dos receptores para 

ocitocina sobre a atividade autonômica observadas em ratos não anestesiados submetidos a um 
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modelo de estresse por restrição. Sendo assim, ao final dos registros cardiovasculares foi realizada 

a avaliação da variabilidade da PA e FC, além da sensibilidade barorreflexa espontânea. Para isso, 

foram utilizados os animais tratados i.v. com veículo ou L-368,899 nas doses de 0,3; 1 e 3 µg/kg, 

e expostos ao protocolo de estresse por restrição. 

4.2.3 Efeito do tratamento sistêmico com L-368,899 sobre as alterações e danos a órgãos 

evocados pelo estresse por restrição em ratos não anestesiados. 

Este protocolo teve como objetivo investigar os efeitos a participação dos receptores para 

ocitocina presente em órgãos periféricos (timo, adrenal, rim e coração) sobre as possíveis alterações 

somáticas em ratos não anestesiados submetidos a um modelo de estresse por restrição (180 min), 

utilizando o antagonista seletivo para receptores ocitocinérgicos L-368,899. Para isso, grupos de 

animais foram tratados i.p. com Veículo ou L-368,899 nas doses de 0,3; 1 e 3 g/kg e expostos ao 

protocolo de estresse por restrição, mais a inserção de um grupo naïve (não estressado) para 

comparação com os valores basais da espécie. 

4.2.4 Efeito do tratamento sistêmico com L-368,899 sobre as respostas neuroendócrinas ao 

estresse por restrição em ratos não anestesiados.  

Este protocolo teve como objetivo investigar os efeitos a participação dos receptores para 

ocitocina sobre as secreções neuroendócrinas (corticosterona plasmática) observadas em ratos não 

anestesiados em resposta ao modelo de estresse por restrição, utilizando o antagonista seletivo para 

receptores ocitocinérgicos L-368,899. Para isso, grupos de animais utilizados na avaliação 

cardiovascular, ao final do teste (180 min) foram decapitados e coletado sangue para dosagem. 

Formando os seguintes grupos: veículo ou L-368,899 nas doses de 0,3; 1 e 3 µg/kg, expostos ao 

protocolo de estresse por restrição, mais a inserção de um grupo naïve (não estressado) para 

comparação com os valores basais da espécie. 

4.2.5 Efeito do tratamento sistêmico com L-368,899 sobre as respostas comportamentais ao 

estresse por restrição em ratos não anestesiados.  

Este protocolo teve como objetivo investigar os efeitos a participação dos receptores para 

ocitocina sobre as respostas comportamentais (locomoção e ansiedade retardada) observadas em 

ratos não anestesiados submetidos a um modelo de estresse por restrição, utilizando o antagonista 

seletivo para receptores ocitocinérgicos L-368,899. Para isso, grupos de animais foram tratados 
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intraperitoneal (i.p.) com veículo ou L-368,899 nas doses de 0,3; 1 e 3 µg/kg; ou Diazepam 1mg/kg 

(controle positivo), e expostos ao protocolo de estresse por restrição durante 180 min. 

Vinte e quatro horas após a restrição, todos os grupos experimentais mais o grupo naïve 

(não estressado), foram submetidos a avaliações comportamentais na arena de campo aberto e 

labirinto em cruz elevado. 

4.3 AGONISTAS OCITOCINÉRGICOS 

4.3.1 Efeito do tratamento com agonistas ocitocinérgicos sobre as respostas 

cardiovasculares evocadas pelo estresse por restrição em ratos não anestesiados. 

Este protocolo teve como objetivo investigar os efeitos a participação dos receptores para 

ocitocina presentes em vasos e no coração sobre as respostas cardiovasculares observadas em ratos 

não anestesiados submetidos a um modelo de estresse por restrição (180 min), utilizando o agonista 

seletivo para receptores ocitocinérgicos (ocitocina) e um agonista tendencioso para isoforma Gq 

(Carbetocina). Para isso, grupos de animais foram tratados i.v. com Veículo, ocitocina (1,5 ng/kg) 

ou carbetocina (3 ng/kg) no minuto anterior a exposição ao protocolo de estresse por restrição. 

As doses escolhidas foram calculadas a partir dos nossos dados de liberação de ocitocina 

plasmática por ratos Sprague Dawley submetidos ao ER, valor médio de 1,5 ng/kg. A dose de 

carbetocina foi calculado com o ajuste considerando o Kd da droga para p receptor (Kd=1,96), 

chegando a um resultado aproximado de 3 ng/kg. 

4.3.2 Efeito do tratamento com agonistas ocitocinérgicos sobre as respostas 

neuroendocrinas evocadas pelo estresse por restrição em ratos não anestesiados. 

Este protocolo teve como objetivo investigar os efeitos a participação dos receptores para 

ocitocina presentes em órgãos periféricos sobre as respostas neuroendócrinas (corticosterona) 

observadas em ratos não anestesiados submetidos a um modelo de estresse por restrição (180 min), 

utilizando o agonista seletivo para receptores ocitocinérgicos (ocitocina) e um agonistas 

tendencioso para isosforma Gq (Carbetocina). Para isso, grupos de animais foram tratados i.v. com 

Veículo, ocitocina (1,5 ng/kg) ou carbetocina (3 ng/kg) no minuto anterior a exposição ao protocolo 

de estresse por restrição, mais a inserção de um grupo Naïve (não estressado) para comparação com 

os valores basais da espécie. 
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4.4 CeA 

4.4.1 Efeito do tratamento intra-CeA com L-368,899 sobre as respostas cardiovasculares 

evocadas pelo estresse por restrição em ratos não anestesiados. 

Este protocolo teve como objetivo investigar os efeitos a participação dos receptores para 

ocitocina na CeA sobre as respostas cardiovasculares observadas em ratos não anestesiados 

submetidos a um modelo de estresse por restrição (60 min), utilizando o antagonista seletivo para 

receptores ocitocinérgicos L-368,899. Para isso, grupos de animais foram tratados intra-CeA com 

LCA ou L-368,899 nas doses de 3, 6 e 9 nmol/injeção.lado-1 e expostos ao protocolo de estresse 

por restrição. 

4.4.2 Efeito tratamento intra-CeA com L-368,899 sobre a variabilidade da PA, FC e 

atividade barorreflexa ao estresse por restrição em ratos não anestesiados 

Este protocolo tem por objetivo avaliar a os efeitos a participação dos receptores para 

ocitocina na CeA sobre a atividade autonômica observadas em ratos não anestesiados submetidos 

a um modelo de estresse por restrição. Sendo assim, ao final dos registros cardiovasculares foi 

realizada a avaliação da variabilidade da PA e FC, além da sensibilidade barorreflexa espontânea. 

Para isso, foram utilizados os animais tratados intra-CeA com LCA ou L-368,899 nas doses de 3, 

6 e 9 nmol/injeção.lado-1 e expostos ao protocolo de estresse por restrição. 

4.4.3 Efeito do tratamento intra-CeA com L-368,899 sobre as respostas neuroendócrinas 

evocadas pelo estresse por restrição em ratos não anestesiados. 

Este protocolo teve como objetivo investigar os efeitos a participação dos receptores para 

ocitocina sobre as respostas neuroendócrinas (corticosterona, ocitocina e vasopressina) observadas 

em ratos não anestesiados submetidos a um modelo de estresse por restrição, utilizando o 

antagonista seletivo para receptores ocitocinérgicos L-368,899. Para isso, grupos de animais foram 

tratados intra-CeA com LCA ou L-368,899 nas doses de 3, 6 e 9 nmol/injeção.lado-1 e expostos ao 

protocolo de estresse por restrição por 60 minutos, mais a inserção de um grupo Naïve (não 

estressado) para comparação com os valores basais da espécie. 
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4.4.4 Efeito do tratamento intra-CeA com L-368,899 sobre as respostas comportamentais 

evocadas pelo estresse por restrição em ratos não anestesiados. 

Este protocolo teve como objetivo investigar os efeitos a participação dos receptores para 

ocitocina sobre as respostas comportamentais (locomoção e ansiedade tardia) observadas em ratos 

não anestesiados submetidos ao modelo de estresse por restrição, utilizando o antagonista seletivo 

para receptores ocitocinérgicos L-368,899. Para isso, grupos de animais foram tratados intra-CeA 

com LCA ou L-368,899 nas doses de 3, 6 e 9 nmol/injeção.lado-1 e expostos ao protocolo de 

estresse por restrição por 120 min. 

Após vinte e quatro horas da restrição, os grupos experimentais e Naïve (não estressado) 

foram submetidos às avaliações comportamentais na arena de campo aberto, labirinto em cruz 

elevado e caixa claro/escuro. 

4.5 PVN 

4.5.1  Efeito do tratamento intra-PVN com L-368,899 sobre as respostas cardiovasculares 

evocadas pelo estresse por restrição em ratos não anestesiados. 

Este protocolo teve como objetivo investigar os efeitos a participação dos receptores para 

ocitocina no PVN sobre as respostas cardiovasculares observadas em ratos não anestesiados 

submetidos a um modelo de estresse por restrição (60 min), utilizando o antagonista seletivo para 

receptores ocitocinérgicos L-368,899. Para isso, grupos de animais foram tratados intra-PVN com 

LCA ou L-368,899 nas doses de 3, 6 e 9 nmol/injeção.lado-1 e expostos ao protocolo de estresse 

por restrição. 

4.5.2 Efeito tratamento intra-PVN com L-368,899 sobre a variabilidade da PA, FC e 

atividade barorreflexa ao estresse por restrição em ratos não anestesiados 

Este protocolo tem por objetivo avaliar a os efeitos a participação dos receptores para 

ocitocina na PVN sobre a atividade autonômica observadas em ratos não anestesiados submetidos 

a um modelo de estresse por restrição. Sendo assim, ao final dos registros cardiovasculares foi 

realizada a avaliação da variabilidade da PA e FC, além da sensibilidade barorreflexa espontânea. 

Para isso, foram utilizados os animais tratados intra-PVN com LCA ou L-368,899 nas doses de 3, 

6 e 9 nmol/injeção.lado-1 e expostos ao protocolo de estresse por restrição. 
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4.5.3 Efeito do tratamento intra-PVN com L-368,899 sobre as respostas neuroendócrinas 

evocadas pelo estresse por restrição em ratos não anestesiados. 

Este protocolo teve como objetivo investigar os efeitos a participação dos receptores para 

ocitocina sobre as respostas neuroendócrinas (corticosterona, ocitocina e vasopressina) observadas 

em ratos não anestesiados submetidos a um modelo de estresse por restrição, utilizando o 

antagonista seletivo para receptores ocitocinérgicos L-368,899. Para isso, grupos de animais foram 

tratados intra-PVN com LCA ou L-368,899 nas doses de 3, 6 e 9 nmol/injeção.lado-1 e expostos ao 

protocolo de estresse por restrição por 60 minutos, mais a inserção de um grupo naïve (não 

estressado) para comparação com os valores basais da espécie. 

4.5.4 Efeito do tratamento intra-PVN com L-368,899 sobre as respostas comportamentais 

evocadas pelo estresse por restrição em ratos não anestesiados. 

Este protocolo teve como objetivo investigar os efeitos a participação dos receptores para 

ocitocina sobre as respostas comportamentais (locomoção e ansiedade tardia) observadas em ratos 

não anestesiados submetidos a um modelo de estresse por restrição, utilizando o antagonista 

seletivo para receptores ocitocinérgicos L-368,899. Para isso, grupos de animais foram tratados 

intra-PVN com LCA ou L-368,899 nas doses de 3, 6 e 9 nmol/injeção.lado-1 e expostos ao 

protocolo de estresse por restrição por 120 min. 

Após vinte e quatro horas da restrição, os grupos experimentais e naïve (não estressado) 

foram submetidos às avaliações comportamentais na arena de campo aberto, labirinto em cruz 

elevado e caixa claro/escuro. 
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5 RESULTADOS  

5.1 Atosiban 

Todos os protocolos utilizados nesta parte do trabalho não promoveram alteração nos 

parâmetros basais de PAM e FC (tabela 1), avaliados pelo teste t de Student pareado, momento 

antes e após administração de tratamento ou veículo. 

Tabela 1 - Valores basais de pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC) antes e após injeção de 

veículo ou drogas Via intravenosa em ratos Wistar (Rattus novergicus). 

   PAM ± EPM (mmHg)  FC ±EPM (bpm) 

Protocolo 

Atosiban 
n Antes Depois t P  Antes Depois t P 

 Veículo 5 
110 ± 

0,7 
110 ± 0,6 0,2385 0,8269  399 ± 2 396 ± 2 0,8345 0,4652 

 
Atosiban (0.3 

g/kg) 
5 96 ± 0,6 98 ± 0,6 1,303 0,2836  388,5 ± 3 396 ± 3 3,149 0,0513 

 
Atosiban (1 

g/kg) 
5 92 ± 0,3 93 ± 0,8 1,429 0,2485  391 ± 5 377 ± 3 1,598 0,2084 

 
Atosiban (3 

g/kg) 
5 102 ± 1 108 ± 1 2,721 0,0725  371 ± 1 362 ± 3 2,391 0,0966 

Protocolo D-Tyr AVP 

 Veíc + Veíc 5 
101,5 ± 

1 
106,1 ± 1 2,533 0,0852  376,7 ± 3 374,2 ± 6 0,2770 0,7998 

 
D-Tyr AVP (30 

g/kg) + Veíc 
5 

100,5 ± 

0,8 

102,7 ± 

0,8 
1,580 0,2122  365,9 ± 3 380,2 ± 3 2,800 0,0679 

Protocolo D-Tyr AVP + Atosiban 

 Veíc + Veíc 5 
110 ± 

0,8 
111 ± 0,2 1,144 0,3355  386 ± 2 395 ± 1 2,991 0,0581 

 
D-Tyr AVP (30 

g/kg) + Veíc 
5 100 ± 1 105 ± 0,8 2,541 0,0846  392 ± 5 404 ± 2 1,759 0,1768 

 
Veíc + Ato (1 

g/kg) 
4 103 ± 1 103 ± 1 1,543 0,2205  403 ± 3 387 ± 4 2,308 0,1042 

 
D-Tyr AVP  + 

Ato  
5 

102 ± 

0,6 
102 ± 0,6 0,5356 0,6294  417 ± 2 405 ± 3 2,784 0,0688 

Protocolo Hom + Atosiban 

 Veíc + Veíc 6 98 ± 1 101 ± 0,5 2,703 0,0736  391 ± 5 389 ± 5 0,2680 0,8061 

 
Hom (200 

g/kg) + Veíc 
4 94 ± 0,6 96 ± 0,7 1,937 0,1481  390 ± 4 380,5 ± 5 1,559 0,2170 

 
Veíc + Ato (1 

g/kg) 
5 102 ± 1 100 ± 0,3 1,094 0,3538  377 ± 2 381 ± 3 2,496 0,0880 

 Hom  + Ato  6 99 ± 0,3 101 ± 1 1,921 0,1505  374 ± 2 373 ± 0,7 0,2904 0,7904 

Protocolo denervação sinoaortica 

 SAD + Veíc 7 115 ± 1 111 ± 1 2,400 0,0959  391 ± 3 386 ± 3 1,067 0,3644 

 
SAD + Ato (1 

g/kg) 
9 107 ± 1 109 ± 2 0,5821 0,6014  406 ± 4 414 ± 4 1,878 0,1571 

Protocolo hipofisectomia 

 Hip + Veíc 4 
107 ± 

2,5 
101 ± 0,5 2,257 0,1093  393 ± 5 396 ± 4 0,6398 0,5678 

 
Hip + Ato (1 

g/kg) 
6 94 ± 0,5 93 ± 0,5 2,024 0,1362  394 ± 3,5 407 ± 5,5 1,617 0,2044 
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Protocolo L-368,899 

 Veículo 5 
105 ± 

0,4 

105 ± 

0,65 
0,32684 0,8058  346 ± 3 360 ± 8 2,024 0,1361 

 
L-368,899 (0.3 

g/kg) 
6 

106 ± 

0,7 

106,5 ± 

0,4 
0,3647 0,7395  364 ± 2 369 ± 2,5 1,134 0,3391 

 
L-368,899 (1 

g/kg) 
6 

104 ± 

0,5 

105,5 ± 

0,7 
0,5957 0,5933  370 ± 2 375 ± 4 0,8925 0,4379 

 
L-368,899 (3 

g/kg) 
6 99 ± 1 101 ± 0,3 1,899 0,1553  364 ± 1 374± 4 2,494 0,0882 

Dados coletados 4 min imediatamente antes da injeção em comparação com coletados 4 min antes do início da 

exposição ao estresse usando o teste t pareado de Student. Os valores são representados como média ± erro padrão 

da média (EPM). Diferenças significativas foram assumidas quando P<0,05. Nota: Atosiban (Ato); Veículo (Veíc); 

D-Tyr(CH2)5(Me)AVP (D-Tyr AVP); metilbrometo de homatropina (Hom); Desnervação sinoaórtica (SAD), 

hipofisectomia (Hip). 

 

Inicialmente analisamos o efeito do tratamento com atosiban sobre respostas da PA e da FC 

ao ER ao longo do tempo. A análise de variância de dois fatores, demonstrou que o tratamento com 

atosiban sistêmico não alterou a elevação da PA e notadamente reduziu a resposta da FC evocados 

pelo ER (Figura 5), quando comparado ao grupo que recebeu veículo (PAM – Tempo: 

F19,152=12.78, P<0.0001; Tratamento: F3,19=0.1664, P>0.05 Interação: F24,152=1.506, P>0.05; FC - 

Tempo: F19,152=14.13, P<0.0001; Tratamento: F3,19=4.074, P<0.05 Interação: F24,152=4.500, 

P<0.0001).  

Em seguida foi analisado o efeito do tratamento com atosiban nas médias das respostas de 

PA e de FC durante o ER observadas nos 180 min. O teste de ANOVA de um fator mostrou que 

os grupos tratados com atosiban tiveram redução significativa na resposta pressórica (P<0.0001) 

comparado ao grupo controle. O pós-teste exato de Fischer, revelou um efeito somente da menor 

dose em reduzir o parâmetro de PAM comparado ao grupo veículo (P<0.0001). Quanto à resposta 

taquicárdica frente ao estresse, o tratamento com atosiban praticamente aboliu a resposta de 

taquicardia ao ER (P< 0.0001); o pós-teste mostrou que todas as doses inibiram o efeito de aumento 

da FC causada pelo ER (P<0.0001), sendo o efeito maior ocorreu na dose de 1 g/kg de atosiban. 

Sendo assim, está dose foi escolhida para os protocolos seguintes de investigação dos mecanismos 

envolvidos nos efeitos cardiovasculares. 
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Figura 5 - Avaliação cardiovascular durante a restrição em ratos pré-tratados com solução salina estéril 

(veículo, 1 ml / kg, i.v.) ou atosiban (0,3; 1 e 3 g/kg, i.v.).  Painel A: Variações na pressão arterial média 

(PAM). Painel B: Média das variações dePAM. Painel C: Variação na frequência cardíaca (FC). Painel 

D: Média das variações deFC. No tempo zero, os animais foram submetidos ao estresse por restrição. 

Média±EPM. ANOVA de dois fatores. ANOVA um fator. Pós-teste exato de Fischer. * diferença 

significativa em comparação com grupo Veículo (P<0.05). # diferença significativa em comparação com 

grupo atosiban (0,3 g/kg, i.v.) (P<0.05). + diferença significativa em comparação com grupo atosiban (1 

g/kg, i.v.) (P<0.05).  

A administração i.v. de antagonista para receptores V1a não alterou os efeitos 

cardiovasculares evocados pelo ER em ambos os parâmetros (PAM – Tempo: F8,64=7.316, 

P<0.0001; Tratamento: F1,8=1.121, P>0.05; Interação: F8,64=0.1655, P>0.05. FC – Tempo: 

F8,64=9.556, P<0.0001; Tratamento: F1,8=0.1317, P>0.05; Interação: F8,64=1.003, P>0.05.). Em 

seguida foi analisado o efeito do tratamento com D-Tyr AVP as médias das respostas de PA e de 

FC ao ER observadas durante os 180 min de restrição.  Os animais tratados com D-Tyr AVP 
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tiveram aumento da resposta pressórica, avaliados pelo teste t não pareado (t=8.709, P<0.001), sem 

alteração da FC (t=1.357; P>0.05), quando comparados com o grupo veículo (Figura 6). 

 

Figura 6 - Avaliação cardiovascular durante a restrição em ratos pré-tratados com solução salina estéril 

(veículo, 1 ml / kg, i.v.) ou D-Tyr AVP (30 g/kg, i.v.).  Painel A: Variações na pressão arterial média 

(MAP). Painel B: Média das variações dePAM. Painel C: Variação na frequência cardíaca (FC). Painel 

D: Média das variações deFC. No tempo zero, os animais foram submetidos ao estresse por restrição. 

Média±EPM. ANOVA de dois fatores. ANOVA um fator. Pós-teste exato de Fischer. * diferença 

significativa em comparação com grupo Veículo (P<0.05).  

Neste protocolo foi realizado o pré-tratamento com D-Tyr AVP previamente ao tratamento 

com atosiban (Figura 7). A ANOVA de dois fatores revelou ausência de efeito do tratamento sobre 

a PAM, porém significante em reduzir a FC (PAM – Tempo: F13,104=7.305, P<0.0001; Tratamento: 

F3,13=1.238, P>0.05; Interação: F24,104=0.1612, P>0.05. FC – Tempo: F13,104=14.36, P<0.0001; 

Tratamento: F3,13=3.482, P<0.05; Interação: F24,104=1.077, P>0.05). O Pós-teste de Fischer revelou 

que o pré-tratamento com D-Tyr AVP não alterou a efeito de redução da FC promovido pelo 

atosiban (P<0.05) comparado ao veículo.  
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 A seguir procedeu-se à análise dos efeitos do pré-tratamento com D-Tyr AVP sobre as 

médias das respostas de PA e FC observadas durante os 180 min de restrição observadas em 

animais tratados com veículo ou atosiban. A ANOVA de um fator revelou efeitos sobre a PA com 

redução dos valores em todos os tratamentos (P<0.0001), assim como na FC (P<0,0001) que 

apresentou redução em todos os tratamentos (Figura 7), com exceção da injeção de D-Tyr AVP 

que apresentou ligeiro aumento na resposta de taquicardia ao ER, quando comparada ao controle. 

Para avaliar o efeito entre os tratamentos foi realizada o pós-teste de Fischer, que demonstrou 

efeitos similares aos protocolos anteriores com a injeção de atosiban, ou seja, redução da PA e FC 

(P<0.0001); já o tratamento com D-Tyr AVP, neste experimento apresentou redução da PA 

(P<0.001) com ligeiro aumento da FC (P<0.05) durante o ER.  

 No grupo tratado D-Tyr AVP + Atosiban observou-se uma recuperação nas respostas 

pressora e taquicárdica causadas pelo ER, revertendo parcialmente, o efeito do atosiban sobre as 

respostas cardiovasculares ao ER (P<0.001), contudo ainda reduzidos quando comparados ao D-

Tyr AVP (P<0.001) ou veículo (P<0.001). 
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Figura 7 - Avaliação cardiovascular durante a restrição em ratos pré-tratados com solução salina estéril 

(veículo, 1 ml / kg, i.v.) ou D-Tyr AVP (30 g/kg, i.v.) em seguida com solução salina estéril (veículo, 1 ml 

/ kg, i.v.) ou atosiban (1 g/kg, i.v.).  Painel A: Variações na pressão arterial média (MAP). Painel B: 

Média das variações dePAM. Painel C: Variação na frequência cardíaca (FC). Painel D: Média das 

variações deFC. No tempo zero, os animais foram submetidos ao estresse por restrição. Média±EPM. 

ANOVA de dois fatores. ANOVA um fator. Pós-teste exato de Fischer. * diferença significativa em 

comparação com grupo Veículo (P<0.05). # diferença significativa em comparação com grupo D-Tyr 

AVP+Veíc (P<0.05). + diferença significativa em comparação com grupo Veíc+atosiban (P<0.05). 

 Neste ponto investigamos a modulação autonômica utilizando a análise espectral (Figura 

8). A ANOVA de dois fatores mostrou que o ER promoveu efeito na variabilidade de PAS (VLF 

– Tempo: F4,32=1.412, P>0.05; Tratamento: F3,8=2.443, P>0.05; Interação: F4,32=1.447, P>0.05. LF 

– Tempo: F4,26=4.981, P<0.005; Tratamento: F1,8=0,4761, P>0.05; Interação: F4,26=1.325, P>0.05). 

Além disso, o pós-teste de Fischer revelou aumento do componente VLF do parâmetro da PAS no 

grupo atosiban em comparação ao veículo no tempo hora 1 (P<0.05). 

Quanto à avaliação da variabilidade da FC, foi visto que o ER promoveu efeito no tempo 

somente no componente LF, e não no VLF e HF em unidades absolutas (VLF – Tempo: 
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F4,32=1.047, P>0.05; Tratamento: F1,8=0.1196, P>0.05; Interação: F4,32=0.8360, P>0.05. LF – 

Tempo: F8,32=4.981, P<0.05; Tratamento: F1,8=2,746, P>0.05; Interação: F4,32=0.3887, P>0.05. HF 

– Tempo: F4,31=1.390, P>0.05; Tratamento: F1,8=0,7195, P>0.05; Interação: F4,31=1.397). O pós-

teste de Fischer mostrou tendência de aumento dos componentes VLF (P=0.051) e HF (P=0.053) 

no tempo 3 do grupo atosiban comparado ao respectivo veículo.  

 

Figura 8 - Variabilidade da pressão arterial (A e B) e da frequência cardíaca (C, D, E, F, G e H) de animais 

tratados com veículo ou atosiban (1 μg/kg, i.v.) em cinco estágios (basal, tratamento, horas de restrição 1, 2 

e 3). Média ± EPM. ANOVA dois fatores de medidas repetidas seguido pelo pós-teste de Fischer. Os 

resultados limítrofes foram expressos no topo do grupo. * significativamente diferente do veículo, P < 0,05. 

Oscilações de frequência muito baixa (VLF), frequência baixa (LF) e alta frequência (HF); balanço 

simpatovagal (LF/HF); unidades normalizadas (nu). 

Os componentes LF e HF também foram analisados em “unidades normalizadas”, e 

mostraram efeito do ER no fator tempo (LF – Tempo: F8,32=7.975, P<0.0001; Tratamento: 

F1,8=0,2199, P>0.05; Interação: F4,32=1.475, P>0.05. HF – Tempo: F8,32=7.975, P<0.0001; 

Tratamento: F1,8=0,2199, P>0.05; Interação: F4,32=1.475, P>0.05). Ainda, foi avaliado o balanço 

simpatovagal, LF/HF, que também apresentou efeito do ER no tempo (F8,32=6.841, P<0.0001; 

Tratamento: F1,8=0,06630, P>0.05; Interação: F4,32=1.370, P>0.05). 

Em seguida utilizamos a análise do método da sequência para avaliar a atividade 

barorreflexa espontânea (Figura 9). Foi visto efeito no tempo no BEI das rampas Up, Down e All, 

além de efeito no tratamento nas rampas Up (Up – Tempo: F8,32=2.702, P<0.05; Tratamento: 

F1,8=6,277, P<0.05; Interação: F4,32=0.03546, P>0.05. Down – Tempo: F8,32=2.744, P<0.05; 
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Tratamento: F1,8=0,7314, P>0.05; Interação: F4,32=0.4237, P>0.05. All – Tempo: F8,32=2.695, 

P<0.05; Tratamento: F1,8=4,153, P>0.05; Interação: F4,32=0.4623, P>0.05).  Ainda, o ER promoveu 

efeito no ganho das rampas Up, Down e All, visto pelo tempo (Up – Tempo: F8,32=10.72, P<0.0001; 

Tratamento: F1,8=2,164, P>0.05; Interação: F4,32=2.257, P>0.05. Down – Tempo: F8,32=6,418, 

P<0.0001; Tratamento: F1,8=0,2358, P>0.05; Interação: F4,32=0.3532, P>0.05. All – Tempo: 

F8,32=12.88, P<0.05; Tratamento: F1,8=1,690, P>0.05; Interação: F4,32=0.3597, P>0.05).  O pós-

teste exato de Fischer mostrou diferença significativa do grupo atosiban comparado ao seu veículo 

no tempo 1 da restrição (P<0.05). 

 

 

 

Figura 9 - Análise da atividade barorreflexa espontânea de animais tratados com veículo ou Atosiban (1 

μg/kg, i.v.) em cinco fases (Basal, tratamento, horas de contenção 1, 2 e 3). Índice de efetividade do 

barorreflexo (BEI) Up (A), Down (B) e All (C). Ganho de barorreflexo Up (D), Down (E) e All (F). Média 

± S.E.M. Média ± EPM. ANOVA dois fatores de medidas repetidas seguido pelo pós-teste de Fischer. * 

significativamente diferente do veículo, P < 0,05. 

Para confirmar o envolvimento das respostas autonômicas barorreflexas nos efeitos vistos 

nos animais tratados com atosiban, procedemos à investigação realizando o protocolo de 

desnervação sinoaortica. Os animais previamente submetidos à desnervação sinoaortica foram 

tratados com atosiban (1 g/kg, i.v.) ou veículo e expostos ao ER (Figura 10). Na PAM, somente 
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o fator tempo foi significante (F14, 112 = 14,66; P<0.0001), assim como na FC (F14, 112 = 9,751; 

P<0.0001); de maneira interessante, o fator tratamento diferenciou no parâmetro de FC (F1, 14 = 

6,154; P<0.05), onde a ausência do barorreflexo promoveu uma reversão completa do efeito do 

atosiban e potencializou a resposta taquicárdica. 

 

Figura 10 - Avaliação cardiovascular durante a restrição em ratos denervados e pré-tratados com solução 

salina estéril (veículo, 1 ml / kg, i.v.) ou atosiban (1 g/kg, i.v.).  Painel A: Variações na pressão arterial 

média (MAP). Painel B: Média das variações dePAM. Painel C: Variação na frequência cardíaca (FC). 

Painel D: Média das variações deFC. No tempo zero, os animais foram submetidos ao estresse por 

restrição. Média±EPM. ANOVA de dois fatores. ANOVA um fator. Pós-teste exato de Fischer. * diferença 

significativa em comparação com grupo Veículo (P<0.05).  

A análise da variação durante a  restrição revelou efeitos em ambos os parametras avaliados. 

O teste t não pareado mostrou uma atenuação da respostas pressorica e elevação da taquicárdica 

nos aniamis tratados com atosiban em comparação ao grupo veículo (P<0.0001). Confirmando a 

necessidade da resposta barorreflexa integra para o bloqueio da taquicardia após tratamento com 

atosiban. 



63 
 

Em seguida, para investigar se o mecanismo de bloqueio da taquicardia era devido um 

aumento da atividade parassimpática cardíaca, os animais foram pré-tratados com metilbrometo de 

homatropina (200 g/kg, i.v.), antagonista dos receptores muscarínicos tipo 2 (M2), em seguida 

receberam atosiban (1 g/kg, i.v.), os grupos controles receberam veículo (Salina esteril 0,9%; 

figura 11). Em todos os grupos ocorreu aumento da PAM sem diferença, os fatores tempo e 

interação foram significativos (PAM – Tempo: F16, 128 = 16,89; P<0.0001; Interação: F24, 128 = 

1,629; P<0.05). Porém, a análise pós-teste mostrou que não havia diferença entre os grupos 

comparados. Na FC, o fator tempo foi significante (FC – Tempo: F16, 128 = 11,52; P<0.0001). Na 

análise pós-teste de Fisher mostrou que o grupo Veíc+Atosiban reduziu a resposta taquicárdica ao 

ER, quando comparado com o grupo Veíc+Veíc (P<0.05). O pré-tratamento com homatropina 

reverteu o efeito de bloqueio da taquicardia causado após tratamento com atosiban; 

Homatropina+Atosiban X Veíc+Atosiban (P<0.05), não diferenciando do grupo Veíc+Veíc 

(P>0.05). 
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Figura 11 - Avaliação cardiovascular durante a restrição em ratos pré-tratados com solução salina estéril 

(veículo, 1 ml / kg, i.v.) ou metilbrometo de homatropina (200 g/kg, i.v.) em seguida com solução salina 

estéril (veículo, 1 ml / kg, i.v.) ou atosiban (1 g/kg, i.v.).  Painel A: Variações na pressão arterial média 

(MAP). Painel B: Média das variações dePAM. Painel C: Variação na frequência cardíaca (FC). Painel 

D: Média das variações deFC. No tempo zero, os animais foram submetidos ao estresse por restrição. 

Média±EPM. ANOVA de dois fatores. ANOVA um fator. Pós-teste exato de Fischer. * diferença 

significativa em comparação com grupo Veículo (P<0.05). # diferença significativa em comparação com 

grupo homatropina+Veíc (P<0.05). + diferença significativa em comparação com grupo homatropina 

+atosiban (P<0.05). 

 A análise da média das respostas evocadas durante o ER mostrou efeito na PAM 

(P<0.0001) e o pós teste revelou efeito nos grupos tratados com homatropina em aumentar a 

respostas pressórica em comparação ao grupo Veíc+Veíc. Quanto ao parâmetro cardíaco, também 

ocorreu efeito na taquicardia, revelado pela ANOVA um fator (P<0.0001), e o pós-teste revelou 

efeito do atosiban em reduzir a taquicardia (P<0.05), sendo totalmente revertido pelo pré-

tratamento com homatropina (P>0.05) quando comparado ao grupo Veíc+Veíc.    

Afim de investigar se os efeitos de redução da taquicadia evocada pelo ER eram devidos 

ao tratamento com atosiban ou da ocitocina liberada durante o estresse, realizamos o protocolo de 
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hipofisectomia. Neste caso, ratos previamente hipofisectomizados foram tratados com atosiban (1 

g/kg, i.v.) ou veículo e em seguida expostos ao ER (Figura 12). Para PAM e FC houve resultado 

limítrofe e significância no fator tempo, respectivamente (PAM – Tempo: F8, 64 = 2,046; P=0.05; 

FC – Tempo: F8, 64 = 39,22; P<0.0001). O fator tratamento foi signiticante somente na  PAM e não 

na FC, mostrando que o efeito cardíaco depende da liberação endógena de ocitocina (PAM – 

Tratamento: F1, 8 = 6,245; P<0.05; FC – Tratamento: F1, 8 = 0,0,3408; P>0.05).   

 

Figura 12 - Avaliação cardiovascular durante a restrição em ratos hopofisectomizados e pré-tratados com 

solução salina estéril (veículo, 1 ml / kg, i.v.) ou atosiban (1 g/kg, i.v.).  Painel A: Variações na pressão 

arterial média (MAP). Painel B: Média das variações dePAM. Painel C: Variação na frequência cardíaca 

(FC). Painel D: Média das variações deFC. No tempo zero, os animais foram submetidos ao estresse por 

restrição. Média±EPM. ANOVA de dois fatores. ANOVA um fator. Pós-teste exato de Fischer. * diferença 

significativa em comparação com grupo Veículo (P<0.05). 

A seguir foi realizada dosagem de ocitocina plasmática em ratos Wistar com o propósito de 

verificar sua liberação frente ao estresse em diferentes protocolos (Figura 13). Corroborando nossa 
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teoria, ao final do estresse por restrição, animais submetidos ao modelo apresentaram aumento da 

ocitocina plasmática quando comparados ao grupo naïve (Naïve vs Veículo: P<0.05), e o 

tratamento com atosiban não alterou as concentrações de ocitocina, as quais não diferem do 

aumento mostrado pelo grupo veiculo estressado (P>0.05), e nem retornou aos niveis basais do 

grupo naïve (P>0.05). Por fim, animais hipofisectomizados não apresentaram aumento de ocitocina 

plasmática após o estresse por restrição (P>0.05) 

 

Figura 13 - Dosagem de níveis plasmáticos de ocitocina (A) e vasopressina (B) nos grupos: naïve (valores 

basais), ratos com e sem hipófise pré-tratados com solução salina estéril (veículo, 1 ml/kg, i.v.) ou atosiban 

(1 μg/kg, i.v. ) submetido a restrição por 180 min. Média ± EPM. ANOVA de dois fatores seguido pelo pós-

teste de Fischer. # significativamente diferente de Naïve, P < 0,05; + significativamente diferente do próprio 

controle (com hipófise), P < 0,05. 

Devido a similaridade entre os hormômios hipotalâmicos, ocitocina e vasopressina, assim 

como efeitos cruzados sobre os receptores para ocitocina e vasopressina, é necessário realizar a 

dosagem de vasopressina circulante (Figura 13). Nossos resultados mostram que em todos os 

protocolos realizados de estresse por restrição não ocorreu diferença entre os grupos (P>0.05), 

assim como o protocolo de remoção da hipófise  (P>0.05), quando comparado ao grupo naïve. 

Para finalizar estes experimentos, optamos por utilizar um antagonista seletivo para os 

receptores ocitocinérgicos, o L-368,899 nas mesmas doses utilizadas para a construção da curva 

dose-inibição do atosiban (0,3; 1 e 3 g/kg. iv.); nossos resultados confirmaram que o bloqueio 

destes receptores presentes em orgãos periféricos promovia aumento das respostas 

cardiovasculares evocadas pelo estresse por restrição (Figura 14). A ANOVA dois fatores mostrou 

efeito do estresse por restrição em ambos parametros analisados (PAM – Tempo: F19, 152 = 5,562; 
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P<0.0001; FC – Tempo: F19,152 = 11,33; P<0.0001), sem efeito do tratamento ou interação (PAM 

– Tratamento: F3,19 = 0,2510; P>0.05; Interação: F24,152 = 0,7288; P>0.05;  FC – Tratamento: F3,19 

= 0,3481; P>0.05; Interação: F24,152 = 0,6354; P>0.05)  

 

Figura 14 - Avaliação cardiovascular durante a restrição em ratos pré-tratados com solução salina estéril 

(veículo, 1 ml / kg, i.v.) ou L-368,899 (0,3; 1 e 3 g/kg, i.v.).  Painel A: Variações na pressão arterial média 

(PAM). Painel B: Média das variações dePAM. Painel C: Variação na frequência cardíaca (FC). Painel 

D: Média das variações deFC. No tempo zero, os animais foram submetidos ao estresse por restrição. 

Média±EPM. ANOVA de dois fatores. ANOVA um fator. Pós-teste exato de Fischer. * diferença 

significativa em comparação com grupo Veículo (P<0.05). # diferença significativa em comparação com 

grupo L-368,899 (0,3 g/kg, i.v.) (P<0.05). + diferença significativa em comparação com grupo L-368,899 

(1 g/kg, i.v.) (P<0.05). 

 A análise durante a restrição mostrou efeitos potencializadores nas respostas 

cardiovasculares evocadas. A ANOVA de um fator mostrou significância tanto na PAM quanto na 

FC (P<0.0001). O pós-teste de Fischer mostrou efeitos das doses 1 e 3 g/kg em aumentar a 

resposta pressórica durante o estresse, quando comparado ao veículo (P<0.05). Já no parâmetro 

cardíaco, todas as doses promoveram aumento da FC evocada pelo estresse (P<0,0001) em 
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comparação ao veículo. Neste ponto do trabalho foi encerrado o uso de ratos Wistar pela 

Universidade de São Paulo, sendo assim optamos por continuar o projeto com o uso de ratos 

Sprague Dawley. 

5.2 L-368,899 

Utilizando ratos Sprague-Dawley foi iniciou o protocolo com o L-368,899, antagonista 

seletivo do receptor para ocitocina, os quais apresentaram padrão de respostas cardiovasculares ao 

estresse por restrição diferentes dos nossos resultados anteriores. O tratamento com antagonista L-

368,899 não alterou os parâmetros cardiovasculares de PAM e FC, com exceção da dose de 0,3 g 

que elevou a FC basal do grupo, verificado pelo teste t de Student pareado (Tabela 2). 

Tabela 2 - Valores basais de pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC) antes e após injeção 

de veículo ou L-368,899 (0.3, 1 ou 3 g/kg) intravenosa em ratos Sprague Dawley. 

Grupo N PAM ± EPM (mmHg) FC ± EPM (bpm) 

  Antes Depois t P Antes Depois t P 

Veículo 7 100 ± 1 101 ± 0,7 1,922 354 ± 1 357 ± 2 0,7853 0.4896 0,4896 

L-368,899          

0.3 g/kg  6 115 ± 0,8 116 ± 1 1,698 0.1880 373 ± 2 385 ± 2 5,562 0.0115* 

1 g/kg 7 107 ± 0,3 109 ± 0,7 1,853 0.1609 359 ± 5 365 ± 3 1,258 0.2974 

3 g/kg 8 107 ± 1 108 ± 0,4 1,106 0.3494 361 ± 4 356 ± 2 1,070 0.3631 

Legenda: Erro padrão da média (EPM) 

 

Foi avaliada a influência dos receptores ocitocinérgicos sobre as respostas cardiovasculares 

evocadas pelo ER (Figura 15), em doses equivalentes aos nossos resultados prévios obtidos com 

atosiban e L,368-899 em ratos Wistar.  A ANOVA de dois fatores mostrou que somente o fator 

tempo foi estatisticamente significativo na PAM (Tempo: F26, 208 = 15,53; P < 0,0001; Tratamento: 

F3,26 = 0,5689; P > 0,05; Interação: F24, 208 = 1,157; P>0,05), assim como na FC, que também teve 

efeito do tratamento (Tempo: F26, 208 = 11,25; P < 0,0001; Tratamento: F3,26 = 3,204; P < 0,05; 

Interação: F24, 208 = 0,3091; P>0,05). O pós-teste exato de Fischer revelou que o grupo 0,3 g/kg 

potencializou a taquicardia durante o estresse, comparado ao veículo (P<0,05) 
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Figura 15 - Avaliação cardiovascular durante a restrição em ratos pré-tratados com solução salina estéril 

(veículo, 1 ml / kg, i.v.) ou L-368,899 (0,3; 1 e 3 g/kg, i.v.).  Painel A: Variações na pressão arterial média 

(PAM). Painel B: Média das variações dePAM. Painel C: Variação na frequência cardíaca (FC). Painel 

D: Média das variações deFC. No tempo zero, os animais foram submetidos ao estresse por restrição. 

Média±EPM. ANOVA de dois fatores. ANOVA um fator. Pós-teste exato de Fischer. * diferença 

significativa em comparação com grupo Veículo (P<0.05). # diferença significativa em comparação com 

grupo L-368,899 (0,3 g/kg, i.v.) (P<0.05). + diferença significativa em comparação com grupo L-368,899 

(1 g/kg, i.v.) (P<0.05). 

Contudo, ao avaliar a média do aumento das respostas pressóricas e cardíacas durante o 

ER, análise de área sob a curva (AUC, do inglês area under curve), ficou evidenciado uma 

potencialização das respostas taquicardicas nas doses de 0,3 e 3 g/kg do antagonista L-368,899, 

e redução na dose de 1 g/kg, formando uma curva em U (Figura 15). ANOVA de um fator mostrou 

que tratamento produziu efeito sobre a PAM (F3, 716 = 159,1; P < 0,0001) e notadamente sobre a 

FC (F3, 716 = 394,5; P < 0,0001). Nas análises pós-teste para ambos os parâmetros, os grupos foram 

significativamente diferentes comparados com o veículo (P<0,0001). 

Em seguida procedemos à análise espectral (Figura 16). A ANOVA de dois fatores mostrou 

que o ER promoveu efeito na variabilidade de PAS (VLF – Tempo: F4,88=13.22, P<0,0001 
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Tratamento: F3,22=0.4422, P>0.05; Interação: F12,88=0.8873, P>0.05. LF – Tempo: Tempo: 

F4,88=8.277, P<0,0001 Tratamento: F3,22=1,915, P>0.05; Interação: F12,88=0.3977, P>0.05). 

Quanto à avaliação da variabilidade da FC, foi visto que o ER promoveu efeito no tempo 

somente no componente VLF e LF, não ocorrendo no HF, em unidades absolutas (VLF – Tempo: 

F4,88=3.362, P<0,05; Tratamento: F3,22=0.3871, P>0.05; Interação: F12,88=0.4674, P>0.05. LF –  

Tempo: F4,88=3.467, P<0,05; Tratamento: F3,22=1,134, P>0.05; Interação: F12,88=0.5830, P>0.05. 

HF – Tempo: F4,88=0.1816, P>0,05; Tratamento: F3,22=1.580, P>0.05; Interação: F12,88=0.8662, 

P>0.05). O pós-teste de Fischer mostrou aumento do componente LF (P<0,05) do grupo 3 g/kg 

comparado com veículo no tempo 3.  

 

Figura 16 - Variabilidade da pressão arterial (A e B) e da frequência cardíaca (C, D, E, F, G e H) de animais 

tratados com veículo ou L-368,899 (0.3, 1 ou 3 μg/kg, i.v.) em cinco estágios (basal, tratamento, horas de 

restrição 1, 2 e 3). Média ± EPM. ANOVA dois fatores de medidas repetidas seguido pelo pós-teste de 

Fischer. Os resultados limítrofes foram expressos no topo do grupo. * significativamente diferente do 

veículo, P < 0,05. Oscilações de frequência muito baixa (VLF), frequência baixa (LF) e alta frequência 

(HF); balanço simpatovagal (LF/HF); unidades normalizadas (nu). 

A análise dos componentes LF e HF em unidades normalizadas, e mostrou efeito do ER no 

fator tempo (LF – Tempo: F4,88=10.14, P<0.0001; Tratamento: F3,22=0,6571, P>0.05; Interação: 

F12,88=0.5686, P>0.05. HF – Tempo: F4,88=10.14, P<0.0001; Tratamento: F3,22=0,6571, P>0.05; 

Interação: F12,88=0.5686, P>0.05). Ainda, foi avaliado o balanço simpatovagal, LF/HF, que também 

apresentou efeito do ER no tempo (F4,88=6.212, P<0.001; Tratamento: F3,22=0,7247, P>0.05; 
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Interação: F12,88=0.8393, P>0.05). A análise pós-teste revelou aumento do balanço simpatovagal 

no grupo 0,3 g/kg comparado ao veículo, no tempo 1 (P<0,05). 

Em seguida utilizamos a análise do método da sequência para avaliar a atividade 

barorreflexa espontânea (Figura 17). Foi visto ausência de efeito no tempo, tratamento ou interação, 

tanto no BEI quanto no ganho das rampas Up, Down e All (BEI: Up – Tempo: F4,88=0.1749; 

Tratamento: F3,22=1,967; Interação: F12,88=0.1875, P>0.05. Down – Tempo: F4,88=0.7439; 

Tratamento: F3,22=1,087; Interação: F12,88=0.5350, P>0.05. All – Tempo: F4,88=0.1020; 

Tratamento: F3,22=1,508; Interação: F12,88=0.1704, P>0.05. Ganho: Up – Tempo: F4,88=1.282; 

Tratamento: F3,22=1,956; Interação: F12,88=0.7559, P>0.05. Down – Tempo: F4,88=1.267; 

Tratamento: F3,22=1,363; Interação: F12,88=0.5430, P>0.05. All – Tempo: F4,88=1.554; Tratamento: 

F3,22=1,708; Interação: F12,88=0.5916, P>0.05.  ). 

 O pós-teste exato de Fischer mostrou diferença significativa do grupo L-368,899 0,3 g/kg 

no BEI Up nos pontos tratamento e restrição 2 (P<0,05), além de tendência na restrição 1 (P=0,05) 

comparado ao veículo. Nas rampas All também foi significativo no tratamento atosiban (P<0,05). 

Já no ganho médio do barorreflexo, a dose de 0,3 g/kg mostrou reduzida para o Up, Down e All 

comparado ao seu veículo nos tempos 2 e 3 da restrição (P<0.05), assim como alguns resultados 

limítrofes no tempo 2 para rampas Up e All (P=0,06 e 0,05, respectivamente). 
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Figura 17 - Análise da atividade barorreflexa espontânea de animais tratados com veículo ou L-368,899 

(0.3, 1 ou 3 μg/kg, i.v.) em cinco fases (Basal, tratamento, horas de contenção 1, 2 e 3). Índice de efetividade 

do barorreflexo (BEI) Up (A), Down (B) e All (C). Ganho de barorreflexo Up (D), Down (E) e All (F). 

Média ± S.E.M. Média ± EPM. ANOVA dois fatores de medidas repetidas seguido pelo pós-teste de Fischer. 

* significativamente diferente do veículo, P < 0,05. 

Dando sequência às análises, avaliamos alterações somáticas oriundas do ER, que 

apontaram que mesmo os animais apresentando uma taquicardia elevada e mantida durante 3 h de 

restrição, não se observou danos aos órgãos testados, e nem aumento na formação de marcadores 

funcionais. A avaliação das alterações a órgãos sensíveis ao estresse (timo e adrenal) ou envolvidos 

com o sistema cardiovascular (rim) não demonstrou efeito do estresse ou tratamento em nenhum 

dos parâmetros de peso dos órgãos avaliados (P>0,05; Figura 18), assim como não apresentou 

alteração nos marcadores de danos celulares (transaminases hepáticas, ureia e creatinina) (Figura 

19).   
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Figura 18 – Pesos de órgãos de animais expostos ao estresse por restrição (180 min) e tratados com L-

368,899 (0,3; 1 e 3 mg/kg). Painel A: Adrenal. Painel B: Timo. Painel C: Rim. Dados corrigidos pelo peso 

corporal do animal. Média±EPM. ANOVA de um fator. Pós-teste exato de Fischer. 

 

 

Figura 19 – Dosagem sérica de marcadores de danos celulares em animais expostos ao estresse por restrição 

(180 min) e tratados com L-368,899 (0,3; 1 e 3 mg/kg). Painel A: Uréia . Painel B: Creatinina. Painel C: 

Alanina transaminase (ALT). Painel D: Aspartato transaminase (AST). Média±EPM. ANOVA de um fator. 

Pós-teste exato de Fischer. 
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Quanto à avaliação de possíveis danos cardíacos, devido a taquicardia aumentada e 

sustentada por 3 h, não se observou efeito do estresse ou do tratamento no peso, espessura da parede 

livre do ventrículo esquerdo ou do septo, tampouco sobre a área de colágeno, bem como em 

marcadores como o CK-MB e CPK (P>0,05; Figura 20). 
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Figura 20 – Ausência de danos cardíacos em animais expostos ao estresse por restrição (180 min) e tratados 

com L-368,899 (0,3; 1 e 3 g/kg).Painel A: Peso do coração corrigido pelo peso corporal. Painel B: 

Espessura da parede livre do ventrículo esquerdo. Painel C: Espessura do septo cardíaco. Painel D: área de 

colágeno cardíaco. Painel E: Creatina quinase isoforma MB (CK-MB). Painel F: Creatinofosquinase (CPK). 

Painel G: fotomicrografias representativas do tecido cardíaco (coloração- hematoxilina+eosina e 

picrosirius) dos grupos. Média±EPM ANOVA de um fator. Pós-teste exato de Fischer. 
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Ainda, realizamos a investigação das alterações neuroendócrinas provocadas pelo ER, 

assim como pelo tratamento com L-368,899, sendo mensurada a concentração plasmática de 

corticosterona dos ratos submetidos ao ER, assim como do grupo naïve, como parâmetro dos níveis 

basais de corticosterona de ratos Sprague Dawley (Figura 21). A concentração de corticosterona 

plasmática encontrava-se elevada em todos os grupos expostos as ER, comparados com o grupo 

naïve (F4,22 = 3,251; P<0,05).  

A análise pós-teste mostrou que os grupos estressados não se diferenciavam entre si 

(P>0.05), assim como o tratamento com L-368,899 não alterou a modulação neuroendócrina em 

resposta ao estresse. Quanto aos hormônios hipofisários, a ocitocina apresentou-se elevada em 

relação ao grupo naïve (F4,37 = 7,846; P<0,0001) e na análise pós-teste foi capaz de se verificar 

uma interferência do tratamento na liberação da ocitocina endógena, onde a dose menor do 

antagonista apresentou elevação da ocitocina plasmática (P<0,05) em comparação ao naïve e 

veículo, e as doses de 1 e 3 g/kg não apresentaram liberação de ocitocina, voltando a valores 

basais comparados ao de animais não estressados (P>0.05). Quanto à vasopressina, corroborando 

nossos resultados anteriores, não ocorreu liberação de vasopressina plasmática em resposta ao 

estresse por restrição (F4,37 = 0,9445; P>0,05). 

 

Figura 21 - Dosagem de níveis plasmáticos de corticosterona (A), ocitocina (B) e vasopressina (C) nos 

grupos: Naïve (valores basais), ratos pré-tratados com solução salina estéril (veículo, 1 ml/kg, i.v.) ou L-

368,899 (0.3 ,1  e 3 μg/kg, i.v. ) submetido a restrição por 180 min. Média ± EPM. ANOVA de dois fatores 

seguido pelo pós-teste de Fischer. * significativamente diferente de Naïve, P < 0,05; + significativamente 

diferente do grupo veículo, P < 0,05. # significativamente diferente do grupo L-368,899 (1 g/kg), P < 0,05. 

$ significativamente diferente do grupo L-368,899 (3 g/kg), P < 0,05.  

Com esta possível alteração central no sistema ocitocinérgico, investigamos a possibilidade 

de no mesmo padrão de tratamento periférico poder modular respostas centrais, como 
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comportamento. A avaliação comportamental ocorreu com grupos independentes das análises 

cardiovasculares. Os animais receberam injeções intraperitoneais de L-368,899 nas doses 0.3, 1 e 

3 g/kg, diazepam 1 mg/kg ou veículo em seguida expostos ao ER durante 180 min. Vinte e quatro 

horas após os animais foram avaliados quanto às alterações comportamentais.  

Avaliação de alterações de locomoção espontânea (Figura 22) evidenciou que nem o 

estresse ou os tratamentos alteraram a locomoção dos animais. Ao avaliar o tempo gasto nos 

quadrantes centrais do campo aberto, como parâmetro de comportamento tipo ansiogênico, animais 

estressados apresentaram redução do tempo quando comparados ao naïve (vs Veículo; L-368,899 

0.3; 1 ; 3 – P<0.005); somente o grupo tratado com diazepam não se diferenciou do grupo não 

estressado (P>0.05).  

 

Figura 22 - Avaliação comportamental, no campo aberto de ratos Naïve (não estressados), pré-tratados com 

solução salina estéril (veículo, 1 ml/kg, i.p.),  L-368,899 (0.3 ,1  e 3 μg/kg, i.p. ) ou diazepam (2 mg/kg, i.p) 

submetidos a restrição por 180 min.  Painel A: Distância percorrida (m). Painel B: tempo na zona periférica 

da arena (s). Painel C: tempo na zona central da arena (s). Média±EPM. ANOVA de um fator. Pós-teste 

exato de Fischer. * diferença significativa em comparação com grupo Naïve (P<0.05). + diferença 

significativa em comparação com grupo Veículo (P<0.05). 

Para confirmar os efeitos do estresse e tratamento sobre a ansiedade tardia desencadeada 

pelo ER agudo, os animais foram testados no LCE (Figura 23). Animais estressados apresentaram 

redução de % tempo e entrada nos braços abertos do LCE comparados ao grupo naïve (%TBA – 

F5, 57 = 4,083; P<0,005; %EBA - F5, 56 = 7,326; P<0,0001), sem produzir hipolocomoção medida 

pela entrada e tempo nos braços fechados do LCE. O tratamento com antagonista ocitocinérgico 

L368,899 produziu um efeito aditivo ao ER nos parâmetros de % TBA (Estressado - Veículo vs L-

368,899 1: P<0.05) e %EBA (Estressado - Veículo vs L-368,899 0.3: P<0.05; vs L-368,899 1: 

P<0.05). 
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Figura 23 - Avaliação comportamental, no labirinto em cruz elevado, de ratos Naïve (não estressados), pré-

tratados com solução salina estéril (veículo, 1 ml/kg, i.p.),  L-368,899 (0.3 ,1  e 3 μg/kg, i.p. ) ou diazepam 

(2 mg/kg, i.p) submetidos a restrição por 180 min.  Painel A: tempo nos braços abertos (%). Painel B: Tempo 

nos braços fechados (s). Painel C: entradas nos braços abertos (%). Painel D: entradas nos braços fechados 

(n). Média±EPM. ANOVA de um fator. Pós-teste exato de Fischer. * diferença significativa em comparação 

com grupo Naïve (P<0.05). + diferença significativa em comparação com grupo Veículo (P<0.05). # 

diferença significativa em comparação com grupo Diazepam (P<0.05). 

Assim, evidenciando que a utilização do antagonista ocitocinérgico L-368,899 

sistemicamente produz um prejuízo comportamental, cujo efeito é aditivo ou sinérgico aos efeitos 

do ER. 

5.3 Agonistas ocitocinérgicos 

Como um dos nossos últimos protocolos periféricos, avaliamos se os efeitos 

cardiovasculares até agora demonstrados poderiam ser mimetizados por tratamento com agonista 

exógeno (ocitocina) administrado em dose semelhante à secretada pela hipófise nos ratos expostos 
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ao ER e se ocorreria um efeito aditivo caso fosse utilizado um agonista tendencioso para a isoforma 

Gq do receptor para ocitocina. Para isso realizamos o tratamento com ocitocina na dose de 1.5 

ng/kg i.v. baseado nos nossos dados de dosagem de ocitocina plasmática de ratos Sprague Dawley, 

e a dose de Carbetocina (Agonista Gq) de 3 ng/kg i.v, baseando no seu Kd para o receptor 

ocitocinérgico (Figura 24). 

ANOVA de dois fatores mostrou efeito do estresse no fator tempo sem efeito em tratamento 

ou interação, para ambos parâmetros (PAM – Tempo: F14,112 = 15,64; P<0,0001. Tratamento: F2,14 

= 0,2385; P>0,05. Interação: F16,112 = 1,374; P>0,05. FC – Tempo: F14,112 = 9,486; P<0,0001. 

Tratamento: F2,14 = 0,7563; P>0,05. Interação: F16,112 = 0,9260; P>0,05). Contudo, o pós-teste 

revelou que a carbetocina reduziu a FC durante o estresse (P<0,05). A avaliação das alterações 

durante o ER, mostrou que os agonistas promoveram efeitos em ambos os parâmetros 

cardiovasculares (PAM – F2,177 = 65,79; P<0,0001. FC – F2,177 = 43,33; P<0,0001). A análise pós-

teste mostrou que a carbetocina reduz a FC durante o estresse a níveis mais baixos que os 

observados com o veículo e a própria ocitocina, contudo apresenta um aumento da resposta 

pressórica; já a ocitocina reduziu a pressão e a FC durante o estresse, ambos mantidos durante as 3 

h de restrição (P<0,05). 
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Figura 24 - Avaliação cardiovascular durante a restrição em ratos pré-tratados com solução salina estéril 

(veículo, 1 ml / kg, i.v.), carbetocina (3 ng/kg, i.v.) ou ocitocina (1.5 ng/kg, i.v.) no minuto anterior à 

restrição.  Painel A: Variações na pressão arterial média (MAP). Painel B: Média das variações dePAM. 

Painel C: Variação na frequência cardíaca (FC). Painel D: Média das variações deFC. No tempo zero, 

os animais foram submetidos ao estresse por restrição. Média±EPM. ANOVA de dois fatores. ANOVA de 

um fator. Pós-teste exato de Fischer. * diferença significativa em comparação com grupo Veículo (P<0.05). 

# diferença significativa em comparação com grupo carbetocina (P<0.05). 

Ainda, realizamos a investigação das alterações neuroendócrinas provocadas neste 

protocolo para avaliar se os efeitos eram devidos à manipulação farmacológica do sistema ou uma 

ausência de estresse, mensurado pela liberação de corticosterona plasmática. Assim, foi mensurada 

a concentração plasmática de corticosterona dos ratos submetidos ao ER e tratados, assim como do 

grupo naïve, como parâmetro dos níveis basais de corticosterona de ratos Sprague Dawley (Figura 

25). A concentração de corticosterona plasmática encontrava-se elevada em todos os grupos 

expostos as ER, comparados com o grupo naïve (F3,24 = 8,997; P<0,001). A análise pós-teste 
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revelou que todos os animais estressados tiveram aumento da corticosterona plasmática comparado 

ao naïve (P<0.05), não diferindo entre os grupos (P>0,05).  

 

 

Figura 25 - Dosagem de níveis plasmáticos de corticosterona nos grupos: Naïve (valores basais), em ratos 

pré-tratados com solução salina estéril (veículo, 1 ml / kg, i.v.), carbetocina (3 ng/kg, i.v.) ou ocitocina (1.5 

ng/kg, i.v.) no minuto anterior à restrição submetidos a restrição por 180 min. Média ± EPM. ANOVA de 

dois fatores seguido pelo pós-teste de Fischer. ### significativamente diferente de Naïve, P < 0,0001. 

5.4 CeA 

Para segunda parte da tese investigamos o envolvimento dos receptores ocitocinérgicos em 

estruturas centrais para identificar a possíveis locais de modulação. Como primeira estrutura a ser 

investigada escolhemos a CeA. Após a inserção da cânula-guia bilateralmente os animais foram 

tratados com doses de L-368,899 nas doses de 3, 6 ou 9 nmol e estressados. A representação 

diagramática de todos os animais utilizados nos protocolos é apresentada na figura 26.  
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Figura 26 – Representação diagramática dos sítios  de microinjeção de todas as drogas administradas na 

amígdala central (CeA) de todos os protocolos. Modificado do atlas de Paxinos (2007). 

 A microinjeção bilateral de L-368,899 (3, 6 e 9 nmol/100 nL) na CeA não alterou os valores 

basais de PAM e FC. Somente a dose de 6 nmol mostrou tendência de aumento da FC (P=0,05, 

Tabela 3). 

Tabela 3 - Valores basais de pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC) antes e após 

injeção de veículo ou L-368,899 (3, 6 ou 9 nmol/100 nL) intra-CeA bilateralmente em ratos 

Sprague Dawley. 

Grupo N PAM ± EPM (mmHg) FC ± EPM (bpm) 

  Antes Depois t P Antes Depois t P 
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LCA 5 102±4 98±2,7 1,108 0,33 359±17,9 362 ±10,2 0,2519 0,81 

L-368,899          

3 nmol 4 104±4,9 100±2,8 1,704 0,18 370±7 350±10,4 1,725 0,18 

6 nmol 7 100±3,7 101±,3,5 0,3984 0,70 358±16,4 382±15,8 2,388 0,05 

9 nmol 7 94±3,6 104±7,8 1,824 0,11 353±9 375±11 1,463 0,19 

Legenda: Amígdala central (CeA), líquido cefalorraquidiano artificial (LCA), Erro padrão da 

média (EPM) 

Neste protocolo, avaliamos a participação dos receptores ocitocinérgicos presentes na CeA 

frente ao ER, utilizando o antagonista L-368,899 em doses crescentes (3, 6 e 9 nmol/ injeção.lado-

1; figura 27). A análise de variância de dois fatores de medidas repetidas mostrou que para a PAM 

e FC foi significante o fator tempo e interação, não ocorrendo por fator tratamento (PAM – Tempo: 

F19,171=4,201; P<0,0001. Tratamento: F3, 19= 1,988; P>0,05. Interação:  F27, 171= 2,742; P<0,0001. 

FC – Tempo: F19,171=8,673; P<0,0001. Tratamento: F3, 19= 0,3155; P>0,05. Interação –  F27, 171= 

1,648; P<0,05). O pós-teste revelou que a dose de 9 nmol apresentou um efeito limítrofe no 

aumento da resposta pressórica evocada pelo estresse (P=0,05).  

Ao avaliar a variação da resposta pressórica e cardíaca durante o estresse, foi possível 

verificar efeitos dos tratamentos ao longo do período da restrição tanta na PA quanto na FC. A 

análise de variância de um fator (tratamento) revelou efeito do tratamento para ambos os 

parâmetros (PAM – F3,76= 33,79; P<0,0001. FC – F3,76= 5,661;  P<0,01). O pós-teste mostrou que 

a dose de 3 nmol produziu uma atenuação na resposta pressórica e taquicárdica ao estresse 

(P<0.05), enquanto que a dose de 9 nmol produziu um aumento da resposta pressórica ao ER 

(P<0,05) e um resultado limítrofe (P=0,05) na redução da resposta taquicárdica. 
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Figura 27 -  Avaliação cardiovascular durante a restrição em ratos pré-tratados intra-CeA com líquido 

cefalorraquidiano artificial (LCA, 100 nL.lado-1), ou L-368,899 (3,6 ou 9 nmol/100 nL.lado-1) expostos a 

restrição por 60 min.  Painel A: Variações na pressão arterial média (MAP). Painel B: Média das variações 

dePAM. Painel C: Variação na frequência cardíaca (FC). Painel D: Média das variações deFC. No 

tempo zero, os animais foram submetidos ao estresse por restrição. Média±EPM. ANOVA de dois fatores. 

ANOVA de um fator. Pós-teste exato de Fischer. * diferença significativa em comparação com grupo LCA 

(P<0.05). Resultados limítrofes são expostos nos gráficos. 

Em seguida procedemos com a análise espectral (Figura 28). A ANOVA de dois fatores 

mostrou que o ER promoveu efeito na variabilidade de PAS no tempo do componente VLF 

(Tempo: F17,51=1.907, P<0,05. Tratamento: F3,17=0.4511, P>0.05; Interação: F9,51=0.8468, 

P>0.05), sem alterar o LF (Tempo: F17,51=1.468, P<0,05. Tratamento: F3,17=1.284, P>0.05; 

Interação: F9,51=1.871, P>0.05). Para a variabilidade de FC o fator tempo foi significativo em todos 

os componentes VLF, LF e HF (VLF – Tempo: F17,51=2.535, P<0,05. Tratamento: F3,17=0.5461, 

P>0.05; Interação: F9,51=0.6869, P>0.05. LF – Tempo: F17,51=2.408, P<0,05. Tratamento: 
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F3,17=1.040, P>0.05; Interação: F9,51=0.4915, P>0.05. HF – Tempo: F17,51=4.348, P<0,0001. 

Tratamento: F3,17=1.079, P>0.05; Interação: F9,51=0.9389, P>0.05). 

A análise pós-teste indicou que o grupo 9nmol apresentava aumento do VLF basal (P<0.05) 

e o tratamento produziu aumento da LF no grupo 3 nmol (P<0.05) comparados com o grupo veículo 

no mesmo tempo. 

Já na avaliação da variabilidade da FC, foi visto que o ER promoveu efeito no tempo nos 

componentes VLF, LF e HF (VLF – Tempo: F17,51=2.535, P<0,01; Tratamento: F3,17=0.6575, 

P>0.05; Interação: F9,51=0.6869, P>0.05. LF –  Tempo: F17,51=2.408, P<0,01; Tratamento: 

F3,17=0.4002, P>0.05; Interação: F9,51=0.8735, P>0.05. HF – Tempo: F17,51=4.348, P<0,0001; 

Tratamento: F3,17=1.079, P>0.05; Interação: F9,51=0.9389, P>0.05). O pós-teste de Fischer mostrou 

aumento do componente VLF e HF basal dos grupos 6 e 9 nmol, respectivamente, comparados ao 

veículo (P<0,05), fator que pode ter interferido nos resultados.  

Quanto aos componentes LF e HF, em unidades normalizadas, mostraram efeito do ER no 

fator tempo (LF – Tempo: F17,51=7.694, P<0.0001; Tratamento: F3,17=0,4115, P>0.05; Interação: 

F9,51=0.7890, P>0.05. HF – Tempo: F17,51=7.694, P<0.0001; Tratamento: F3,17=0,4115, P>0.05; 

Interação: F9,51=0.7890, P>0.05.), assim como no balanço LF/HF (Tempo: F17,51=4.902, P<0.0001; 

Tratamento: F3,17=0.2903, P>0.05; Interação: F9,51=0.6551, P>0.05). 

 

Figura 28 - Variabilidade da pressão arterial (A e B) e da frequência cardíaca (C, D, E, F, G e H) de animais 

tratados com veículo ou L-368,899 (3,6 ou 9nmol/100nL.lado-1 intra-CeA) em quatro estágios (basal, 

tratamento, tempo de restrição 1 e 2). Média ± EPM. ANOVA dois fatores de medidas repetidas seguido 
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pelo pós-teste de Fischer. Os resultados limítrofes foram expressos no topo do grupo. * significativamente 

diferente do veículo, P < 0,05. Oscilações de frequência muito baixa (VLF), frequência baixa (LF) e alta 

frequência (HF); balanço simpatovagal (LF/HF); unidades normalizadas (nu). 

 

A análise do método da sequência (Figura 29) revelou somente efeito do estresse no tempo 

no BEI das rampas Up, Down e All (Up – Tempo: F17,51=2.745, P<0.05; Tratamento: F3,17=0,6052, 

P>0.05; Interação: F9,51=0.5759, P>0.05. Down – Tempo: F17,51=1.853, P<0.05; Tratamento: 

F3,17=1,981, P>0.05; Interação: F9,51=2.069, P>0.05. All – Tempo: F17,51=2.373, P<0.05; 

Tratamento: F3,17=0,3887, P>0.05; Interação: F9,51=1.032, P>0.05). Os mesmos efeitos foram 

vistos no ganho médio das rampas (Up – Tempo: F17,51=2.924, P<0.005; Tratamento: F3,17=0,6161, 

P>0.05; Interação: F9,51=1.078, P>0.05. Down – Tempo: F17,51=3.747, P<0.05; Tratamento: 

F3,17=0,5261, P>0.05; Interação: F9,51=1.027, P>0.05. All – Tempo: F17,51=3.206, P<0.05; 

Tratamento: F3,17=0,5876, P>0.05; Interação: F9,51=0.9129, P>0.05). 

 O único efeito visto no pós-teste exato de Fischer foi aumento do BEI Down do grupo 

3nmol comparado ao veículo no segmento tratamento (P<0.05). 
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Figura 29 - Análise atividade barorreflexa espontânea de animais tratados com veículo ou L-368,899 (3,6 

ou 9nmol/100nL.lado-1 intra-CeA) em quatro estágios (basal, tratamento, tempo de restrição 1 e 2). Índice 

de efetividade do barorreflexo (BEI) Up (A), Down (B) e  All (C). Ganho de barorreflexo Up (D), Down 

(E) e All (F). Média ± S.E.M. Média ± EPM. ANOVA dois fatores de medidas repetidas seguido pelo pós-

teste de Fischer.* significativamente diferente do veículo, P < 0,05. 

Em grupos independentes do cardiovascular, avaliamos as alterações comportamentais 

tardias induzidas pelo estresse por restrição iniciando pelo campo aberto (Figura 30). Na ANOVA 

um fator não verificamos efeito na locomoção espontânea (F4,48=0.7121, P>0.05), nem no tempo 

despendido nos quadrantes centrais (F4,48=1.205, P>0.05) ou periféricos (F4,48=1.216, P>0.05).  

Porém, a análise pós-teste de Fischer mostrou uma tendência nos animais estressados e 

tratados com 6nmol do antagonista ocitocinérgico em induzir comportamento tipo ansiogênico, 

visto na redução do tempo no quadrante central e aumento no periférico (P=0.05) quando 

comparado ao grupo Naïve, enquanto, a dose de 9 nmol parece atenuar estes efeitos, uma vez que 

o resultado não diferiu do grupo não estressado. 
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Figura 30 - Avaliação comportamental, no campo aberto de ratos Naïve (não estressado), pré-tratados intra-

CeA com líquido cefalorraquidiano artificial (LCA, 100 nL.lado-1), ou L-368,899 (3,6 ou 9 nmol/100 

nL.lado-1) expostos a restrição por 120 min. Painel A: Distância percorrida (m). Painel B: tempo na zona 

central da arena. Painel C: tempo na zona periférica da arena (s). Média±EPM. ANOVA de um fator. Pós-

teste exato de Fischer. * diferença significativa em comparação com grupo Naïve (P<0.05). + diferença 

significativa em comparação com grupo Veículo (P<0.05). 

O LCE revelou que os animais estressados apresentaram comportamento tipo ansiogênico 

24 h após a sessão de estresse, grupo veículo x Naïve (P<0.05) no tempo nos braços abertos do 

labirinto (%TBA; F4,43=3.011, P<0.05), não foi visto nas entradas nos braços abertos (%EBA; 

F4,43=1.719, P>0.05). O pós-teste mostrou que os grupos estressados tratados com veículo, L-

368,899 3 e 6 nmol apresentaram redução nesse parâmetro comparados ao naïve (P<0,05). Já na 

%EBA, mesmo a ANOVA não determinando efeito, o pós-teste mostrou que os grupos estressados 

tratados com veículo, L-368,899 3 e 6 nmol também apresentaram redução nesse parâmetro 

comparados ao naïve (P<0,05). 

De maneira interessante, os tratamentos nas menores doses não foram capazes de alterar a 

resposto ao estresse; os animais apresentaram comportamento tipo ansiogênico comparado ao 

Naïve (P<0.05). Contudo, na dose de 9 nmol observou-se uma diminuição do efeito do estresse, os 

animais não diferiam do grupo Naïve (P>0.05), assim como não diferiam do grupo veículo 

estressado (P>0.05). 

Quanto a validação motora no teste, utilizando o número de entradas e o tempo gasto nos 

braços fechados do LCE, vimos efeito no tempo (F4,43= 4,914, P<0,01) mas não nos números de 

entradas (F4,43= 0.1280, P>0,05). O pós-teste mostrou que todos os grupos estressados 

independentes dos tratamentos estavam com tempo aumentado em relação ao naïve (P<0,05), já 

no número não teve esse efeito (P>0,05) 
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Figura 31 - Avaliação comportamental, no labirinto em cruz elevado, de ratos Naïve (não estressado), pré-

tratados intra-CeA com líquido cefalorraquidiano artificial (LCA, 100 nL.lado-1), ou L-368,899 (3,6 ou 9 

nmol/100 nL.lado-1) expostos a restrição por 120 min.  Painel A: tempo nos braços abertos (%). Painel B: 

Tempo nos braços fechados (s). Painel C: entradas nos braços abertos (%). Painel D: entradas nos braços 

fechados (n). Média±EPM. ANOVA de um fator. Pós-teste exato de Fischer. * diferença significativa em 

comparação com grupo Naïve (P<0.05).  

 Com a finalidade de avaliar este possível efeito da modulação dos receptores para ocitocina 

na CeA, avaliamos também os animais no teste de caixa claro/escuro (Figura 32). Mesmo com 

ausência do efeito do estresse sobre as respostas avaliadas (Transições: F4,48= 1.168, P>0,05. 
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Tempo: F4,48= 0.1607, P>0,05. Entradas: F4,48= 1.159, P>0,05), o pós-teste mostrou que a maior 

dose de L-368,899 (9 nmol) apresentou tendência a promover efeito ansiolítico visto no tempo 

expendido na zona clara na caixa (P<0,05) comparado ao Naïve, assim como nos resultados 

limítrofes no número de transições e entradas no lado claro (P=0,06) 

 

Figura 32 - Avaliação comportamental, na arena claro/escuro, , de ratos Naïve (não estressado), pré-tratados 

intra-CeA com líquido cefalorraquidiano artificial (LCA, 100 nL.lado-1), ou L-368,899 (3,6 ou 9 nmol/100 

nL.lado-1) expostos a restrição por 120 min.  Painel A: Transições claro/escuro (C/E, n). Painel B: tempo na 

zona clara da arena (s). Painel C: Entradas na zona escura da arena (n). Média±EPM. ANOVA de um fator. 

Pós-teste exato de Fischer. * diferença significativa em comparação com grupo Naïve (P<0.05). Resultados 

limítrofes são escritos no gráfico. 

Por fim, foi mensurada a concentração plasmática de corticosterona dos ratos submetidos 

ao ER e tratados, assim como do grupo Naïve, como parâmetro dos níveis basais de corticosterona 

de ratos Sprague Dawley (Figura 33). A ANOVA de um fator mostrou efeito do ER na liberação 

de corticosterona (F4,21 = 5,260, P<0,01). A análise pós-teste revelou que os animais estressados e 

tratados com veículo, L,389-899 3 e 6 nmol apresentavam aumento dos níveis plasmáticos de 

corticosterorna em comparação ao naïve (P<0,05), e de maneira interessante o efeito sumiu com o 

tratamento com L,389-899 9 nmol (P>0.05), sugerindo uma possível atenuação do estresse nesse 

grupo. 
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Figura 33 - Dosagem de níveis plasmáticos de corticosterona nos grupos: naïve (valores basais), em ratos 

pré-tratados com veículo ou L-368,899 (3,6 ou 9 nmol/100nL.lado-1 intra-CeA) submetidos a restrição por 

60 min. Média ± EPM. ANOVA de dois fatores seguido pelo pós-teste de Fischer. # significativamente 

diferente de Naïve, P < 0,05. 

 

 Ainda, mensuramos os hormônios hipofisários por método de ELISA, o qual não se mostrou 

tão sensível para as amostras; porém, representamos os resultados na tabela 4. Vasopressina não 

apresentou quantidade detectável como já previsto; contudo, ocitocina variou mostrando aumento 

no tratamento com L-389,899 9nmol.  

Tabela 4 – Média da concentração plasmática ± EPM de ocitocina (OT) e vasopressina (AVP) de ratos 

Sprague Dawley submetidos ao estresse por restrição (ER) após tratamento com liquido cefalorraquidiano 

artificial (LCA) ou L-368,899 (3,6 ou 9 nmol/100 nL.Lado-1) intra-CeA medidos por técnica de imunoensaio 

enzimático. 

Protocolo intra-CeA 

Grupo Naïve LCA (100nL/lado) 

L-368,899 (100 nL.Lado-1) 

3 nmol 6 nmol 9 nmol 

OT (pg/mL) ND 2,44 ± 0,43 1,49 ± 0,65 1,25 ± 1,25 3,16 ± 0,53 

AVP (pg/mL) ND ND ND ND ND 

ND- Não detectado 
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5.5 PVN 

Como parte final da tese, investigamos o envolvimento dos receptores ocitocinérgicos em 

estruturas centrais no PVN para identificar possíveis locais de modulação. Após a inserção da 

cânula-guia bilateralmente os animais foram tratados com L-368,899 nas doses de 3, 6 ou 9 nmol 

e estressados. A representação diagramática de todos os animais utilizados nos protocolos é 

apresentada na figura 34 

 

Figura 34 - Representação diagramática dos sítios  de microinjeção de todas as drogas administradas no 

núcleo paraventricular hipotalâmico (PVN) de todos os protocolos. Modificado do atlas de Paxinos (2007). 
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A microinjeção bilateral de L-368,899 (3 e 6 nmol/100 nL) no PVN não alterou os valores 

basais de PAM e FC. O grupo 9 nmol apresentou um aumento PAM basal, assim como o grupo 

tratado com LCA apresentou aumento da FC basal, que entendemos que possa ter sido uma 

agitação do animal na caixa (Tabela 5). 

Tabela 5 - Valores basais de pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC) antes e após injeção 

de veículo ou L-368,899 (3, 6 ou 9 nmol/100 nL) intra-PVN bilateralmente em ratos Sprague Dawley. 

Grupo N PAM ± EPM (mmHg) FC ± EPM (mmHg) 

  Antes Depois t P Antes Depois t P 

LCA 7 106±1,6 109±2,5 1,116 0,30 341±12,4 372±11,3 5,307 0,001* 

L-368,899          

3 nmol 9 101±2 100±2,5 1,504 0,17 341±10,2 342±7,4 0,1845 0,85 

6 nmol 7 110±3,9 115±3,1 1,792 0,12 338±8,4 353,9±8,5 1,509 0,18 

9 nmol 8 102±2,6 109±2,4 3,771 0,007* 365±11,9 377±11,1 1,355 0,21 

Legenda: Núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN), líquido cefalorraquidiano artificial (LCA), Erro 

padrão da média (EPM) 

Neste parte, avaliamos a participação dos receptores ocitocinérgicos presentes no PVN 

frente ao ER, utilizando o antagonista L-368,899 em doses crescentes (3, 6 e 9 nmol/ injeção.lado-

1; figura 27). A ANOVA de dois fatores de medidas repetidas mostrou que para a PAM e FC foi 

significante o fator tempo e interação, não ocorrendo por fator tratamento (PAM – Tempo: 

F27,243=8,033; P<0,0001. Tratamento: F3, 27= 1,194; P>0,05. Interação:  F27, 243= 1,569; P<0,05. FC 

– Tempo: F27,243=6,671; P<0,0001. Tratamento: F3, 27= 1,712; P>0,05. Interação –  F27,243= 1,822; 

P<0,01). O pós-teste revelou que a dose de 3 nmol apresentou um efeito de atenuação da resposta 

pressórica e taquicárdica (P<0.05), enquanto a dose de 9 nmol produziu efeito de redução somente 

na FC (p<0.05) comparados ao grupo LCA.  

Ao avaliar a variação da resposta pressórica e cardíaca durante o estresse, foi possível 

verificar efeitos dos tratamentos ao longo do período da restrição tanta na PA quanto na FC. A 

análise de variância de um fator (tratamento) revelou efeito do tratamento para ambos os 

parâmetros (PAM – F3,76= 23,96; P<0,0001. FC – F3,76= 4,527;  P<0,01). O pós-teste revelou 

novamente que a dose de 3 nmol promoveu uma atenuação da resposta pressórica e taquicárdica 

(P<0.05), a dose de 6 nmol aumentou a resposta pressórica, enquanto a dose de 9 nmol produziu 

efeito de redução somente na FC (p<0.05), todos comparados ao grupo LCA. 
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Figura 35 - Avaliação cardiovascular durante a restrição em ratos pré-tratados intra-PVN com líquido 

cefalorraquidiano artificial (LCA, 100 nL.lado-1), ou L-368,899 (3,6 ou 9 nmol/100 nL.lado-1) expostos a 

restrição por 60 min.  Painel A: Variações na pressão arterial média (MAP). Painel B: Média das variações 

dePAM. Painel C: Variação na frequência cardíaca (FC). Painel D: Média das variações deFC. No 

tempo zero, os animais foram submetidos ao estresse por restrição. Média±EPM. ANOVA de dois fatores. 

ANOVA de um fator. Pós-teste exato de Fischer. * diferença significativa em comparação com grupo LCA 

(P<0.05). Resultados limítrofes são expostos nos gráficos. 

Em seguida procedemos com a análise espectral (Figura 36). A ANOVA de dois fatores 

mostrou que o ER promoveu efeito na variabilidade de PAS no tempo do componente VLF e no 

LF (LF - Tempo: F28,84=1.947, P<0,05. Tratamento: F3,28=0.9397, P>0.05; Interação: F9,84=1.109, 

P>0.05; VLF - Tempo: F28,84=3.228, P<0,001. Tratamento: F3,28=0.8679, P>0.05; Interação: 

F9,84=1.023, P>0.05). O pós-teste revelou que o tratamento com 9 nmol de L-368,899 promoveu 

efeito aumentando o componente oscilatório em comparação ao veículo (P<0,05), enquanto este 

mesmo grupos apresentou aumento da componente LF no tempo 1 da restrição (P<0,05).  

Para a variabilidade de FC o fator tempo foi significativo em todos os componentes VLF, 

LF e HF (VLF – Tempo: F28,84=5.679, P<0,001. Tratamento: F3,28=0.7404, P>0.05; Interação: 
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F9,84=0.57952, P>0.05. LF – Tempo: F28,84=2.219, P<0,005. Tratamento: F3,28=1.180, P>0.05; 

Interação: F9,84=1.329, P>0.05. HF – Tempo: F28,84=2.017, P<0,01. Tratamento: F3,28=0.9818, 

P>0.05; Interação: F9,84=1.178, P>0.05). A análise pós-teste que o grupo 6 nmol apresentava 

aumento do HF (P<0.05) após o tratamento comparado com o grupo veículo no mesmo tempo. 

Quanto aos componentes LF e HF, em unidades normalizadas, mostraram efeito do ER no 

fator tempo e limítrofe no fato interação (LF – Tempo: F28,84=3.0258, P<0,001. Tratamento: 

F3,28=0.4549, P>0.05; Interação: F9,84=1.972, P=0.05. HF – Tempo: F28,84=3.0258, P<0,001. 

Tratamento: F3,28=0.4549, P>0.05; Interação: F9,84=1.972, P=0.05). O pós-teste exato de Fischer 

mostrou que os grupos 3 e 9 nmol apresentaram redução do componente LF no tempo 2 de restrição 

comparados ao veículo (P<0,05). Estes mesmo grupos apresentaram aumento do HF no tempo 2 

da restrição comparados ao veículo no mesmo período (P<0,05). 

Na avaliação do balanço simpatovagal LF/HF, o fator tempo foi significativo novamente 

(Tempo: F28,84=2.261, P<0,005. Tratamento: F3,28=0.5966, P>0.05; Interação: F9,84=1.612, 

P>0.05). A análise pós-teste mostrou que durante os períodos de restrição 1 e 2 os grupos tratados. 

Para as doses de 3 e 9 nmol apresentou redução no LF e no LF/HF no período 2 da restrição 

(P<0.05) e aumentado no componente HF (P<0.05) comparados ao grupo LCA. Já a dose de 6 

nmol apresentou redução no período 1 da restrição no balanço simpatovagal (P<0.05) comparado 

ao grupo LCA no mesmo período.   
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Figura 36 - Variabilidade da pressão arterial (A e B) e da frequência cardíaca (C, D, E, F, G e H) de animais 

tratados com veículo ou L-368,899 (3,6 ou 9nmol/100nL.lado-1 intra-PVN) em quatro estágios (basal, 

tratamento, tempo de restrição 1 e 2). Média ± EPM. ANOVA dois fatores de medidas repetidas seguido 

pelo pós-teste de Fischer. Os resultados limítrofes foram expressos no topo do grupo. * significativamente 

diferente do veículo, P < 0,05. Oscilações de frequência muito baixa (VLF), frequência baixa (LF) e alta 

frequência (HF); balanço simpatovagal (LF/HF); unidades normalizadas (nu). 

A análise do método da sequência (Figura 37) revelou somente efeito do estresse no tempo 

no BEI das rampas Up, Down e All (Up – Tempo: F28,84=2.189, P<0.005; Tratamento: 

F3,28=0,2759, P>0.05; Interação: F9,48=1.487, P>0.05. Down – Tempo: F28,84=2.857, P<0.0001; 

Tratamento: F3,28=0,6302, P>0.05; Interação: F9,48=1.386, P>0.05. All – Tempo: F28,84=2.856, 

P<0.0001; Tratamento: F3,28=1,073, P>0.05; Interação: F9,48=1.363, P>0.05).  

Os mesmos efeitos foram vistos no ganho médio das rampas (Up – Tempo: F28,84=3.833, 

P<0.0001; Tratamento: F3,28=0,07833, P>0.05; Interação: F9,48=1.123, P>0.05. Down – Tempo: 

F28,84=3.006, P<0.0001; Tratamento: F3,28=0,1375, P>0.05; Interação: F9,48=0.6202, P>0.05. All – 

Tempo: F28,84=3.653, P<0.0001; Tratamento: F3,28=0,08984, P>0.05; Interação: F9,48=0.7063, 

P>0.05). Os únicos efeitos vistos no pós-teste exato de Fischer foi aumento do BEI Up e BEI All 

do grupo 9 nmol comparado ao veículo no segmento restrição 1 (P<0.05). 
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Figura 37 – Análise atividade barorreflexa espontânea de animais tratados com veículo ou L-368,899 (3,6 

ou 9nmol/100nL.lado-1 intra-PVN) em quatro estágios (basal, tratamento, tempo de restrição 1 e 2). Índice 

de efetividade do barorreflexo (BEI) Up (A), Down (B) e  All (C). Ganho de barorreflexo Up (D), Down 

(E) e All (F). Média ± S.E.M. Média ± EPM. ANOVA dois fatores de medidas repetidas seguido pelo pós-

teste de Fischer.* significativamente diferente do veículo, P < 0,05. 

Em seguida realizamos, em grupos independentes do cardiovascular, a avaliação das 

alterações comportamentais tardias induzidas pelo estresse por restrição iniciando pelo campo 

aberto (Figura 38). Na ANOVA um fator verificamos efeito na locomoção espontânea (F4,47=3.276, 

P<0.05). O pós-teste mostrou que o grupo estressado e tratado com L-368,899 6 nmol apresentou 

hiperlocomoção comparado ao grupo naïve (P<0,05). 

As analises seguintes revelaram ausência de efeito no tempo despendido nos quadrantes 

centrais (F4,47=0.3091, P>0.05) ou periféricos (F4,47=1.170, P>0.05). Esta avaliação de 

comportamentos relacionados com ansiedade mostrou um efeito limítrofe da dose de 9 nmol, 

sugerindo um perfil ansiogênico, evidenciado pela falta de preferência pelas áreas centrais da arena 

(P=0.06). 
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Figura 38 - Avaliação comportamental, no campo aberto de ratos Naïve (não estressado), pré-tratados intra-

PVN com líquido cefalorraquidiano artificial (LCA, 100 nL.lado-1), ou L-368,899 (3,6 ou 9 nmol/100 

nL.lado-1) expostos a restrição por 120 min. Painel A: Distância percorrida (m). Painel B: tempo na zona 

central da arena. Painel C: tempo na zona periférica da arena (s). Média±EPM. ANOVA de um fator. Pós-

teste exato de Fischer. * diferença significativa em comparação com grupo Naïve (P<0.05). Resultados 

limítrofes são escritos nos gráficos. 

Dando continuidade, os animais foram testados no LCE (Figura 39) e foi possível observar 

dois efeitos. A ANOVA de um fator revelou que ocorreu efeito sobre a %EBA (F4,46=3.594, 

P<0.05) e %TBA (F4,46=2.263, P<0.05) seguida do pós-teste Fischer mostrou que a dose de 6 nmol 

foi capaz de reduzir as entradas nos braços abertos do LCE (P<0,05), enquanto a dose de 9 nmol 

aumentou no tempo que os animais ficaram no braço aberto (P<0,05) comparados ao grupo Naïve. 

Estes resultados sugerem um efeito ansiogênico, observado na dose de 6nmol, e efeito ansiolítico 

na dose de 9 nmol. 

O tempo e as entradas nos braços fechados do LCE não obtiveram significância na ANOVA 

um fator (F4, 46 = 1,212, P>0.05 e F4, 46 = 1,018, P>0.05, respectivamente), assim como não 

diferiram no pós-teste. 
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Figura 39 - Avaliação comportamental, no labirinto em cruz elevado, de ratos Naïve (não estressado), pré-

tratados intra-PVN com líquido cefalorraquidiano artificial (LCA, 100 nL.lado-1), ou L-368,899 (3,6 ou 9 

nmol/100 nL.lado-1) expostos a restrição por 120 min.  Painel A: tempo nos braços abertos (%). Painel B: 

Tempo nos braços fechados (s). Painel C: entradas nos braços abertos (%). Painel D: entradas nos braços 

fechados (n). Média±EPM. ANOVA de um fator. Pós-teste exato de Fischer. * diferença significativa em 

comparação com grupo Naïve (P<0.05). # diferença significativa em comparação com grupo LCA (P<0.05). 

+ diferença significativa em comparação com grupo L-368,899 9 nmol (P<0.05). 

 

 Como última avaliação, submetemos os animais ao teste na caixa claro/escuro (Figura 40). 

Neste teste foi possível ver efeitos tipo ansiogênico nos grupos tratados com as três doses do 

antagonista. A ANOVA de um fator mostrou efeito no número de transições entre as zonas (F4, 47 

= 3.341, P>0.05) e nas entradas no lado claro da caixa (F4, 47 = 4.866, P>0.005), ambiente mais 

aversivo para os roedores. A análise pós-teste mostrou que as doses de 3 e 6 nmol do antagonista 

reduziram a transição dos animais em comparação ao grupo naïve e LCA. Já nas entradas na zona 
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clara, todos os tratamentos reduziram este parâmetro em comparação aos grupos naïve e LCA, 

onde L-369,899 3 nmol e 6 nmol (P<0.05), enquanto a dose de 9 nmol teve resultado limítrofe 

(P=0,06) comparado ao grupo LCA.  

 Quanto ao tempo na zona clara, a ANOVA um fator não identificou efeito (F4, 47 = 1,291, 

P>0.05), e o pós-teste de Fischer acusou um resultado limítrofe do grupo tratado com 3 nmol de L-

368,899 (P=0,05) em comparação com o grupo naïve. 

 

Figura 40 - Avaliação comportamental, na arena claro/escuro, , de ratos Naïve (não estressado), pré-tratados 

intra-PVN com líquido cefalorraquidiano artificial (LCA, 100 nL.lado-1), ou L-368,899 (3,6 ou 9 nmol/100 

nL.lado-1) expostos a restrição por 120 min.  Painel A: Transições claro/escuro (C/E, n). Painel B: tempo na 

zona clara da arena (s). Painel C: Entradas na zona escura da arena (n). Média±EPM. ANOVA de um fator. 

Pós-teste exato de Fischer. * diferença significativa em comparação com grupo Naïve (P<0.05). # diferença 

significativa em comparação com grupo LCA (P<0.05). Resultados limítrofes são escritos no gráfico. 

Por fim, foi mensurada a concentração plasmática de corticosterona dos ratos submetidos 

ao ER e tratados, assim como do grupo naïve, como parâmetro dos níveis basais de corticosterona 

de ratos Sprague Dawley (Figura 41). A ANOVA de um fator mostrou efeito do ER na liberação 

de corticosterona (F4,27 = 3,056, P<0,05). A análise pós-teste revelou que os animais estressados e 

tratados com LCA, L,389-899 3, 6 e 9 nmol apresentavam aumento dos níveis plasmáticos de 

corticosterona em comparação ao naïve (P<0,05), não diferindo entre si. 
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.   

Figura 41 - Dosagem de níveis plasmáticos de corticosterona nos grupos: naïve (valores basais), em ratos 

pré-tratados com veículo ou L-368,899 (3,6 ou 9 nmol/100nL.lado-1 intra-PVN) submetidos a restrição por 

60 min. Média ± EPM. ANOVA de dois fatores seguido pelo pós-teste de Fischer. # significativamente 

diferente de Naïve, P < 0,05. 

 

Por fim, mensuramos os hormônios hipofisários por método de ELISA, o qual já sabemos 

não ser método tão sensível para as amostras, porém apresentamos os resultados na tabela 3. 

Vasopressina não apresentou quantidade detectável como já previsto; já a ocitocina variou 

mostrando um possível aumento no tratamento com L-389,899 dose-dependente, quanto maior a 

dose, maior a liberação. 

Tabela 6 – Média da concentração plasmática ± EPM de ocitocina (OT) e vasopressina (AVP) de ratos 

Sprague Dawley submetidos ao estresse por restrição (ER) após tratamento com liquido cefalorraquidiano 

artificial (LCA) ou L-368,899 (3,6 ou 9 nmol/100 nL.Lado-1) intra-PVN medidos por técnica de 

imunoensaio enzimático. 

Protocolo intra-PVN 

Grupo Naïve LCA (100nL/lado) 

L-368,899 (100 nL.Lado-1) 

3 nmol 6 nmol 9 nmol 

OT (pg/mL) 
ND 1,01 ± 0,71 ND 0,92 ± 0,60 1,34 ± 0,56 

AVP(pg/mL) 
ND ND ND ND ND 
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ND- Não detectado 
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6 DISCUSSÃO  

Desde que Selye cunhou o termo estresse para definir alterações no organismo frente a um 

estimulo considerado nocivo (SELYE, 1950), estudos vem demonstrando alterações em vários 

sistemas, entre eles o SNC e cardiovascular. O estresse psicológico é uma adaptação à resposta de 

luta ou fuga durante a evolução e pode induzir uma série de respostas fisiológicas, que em algumas 

condições podem ser prejudiciais ao organismo (HALL et al., 2012). 

Modelos de estresse psicológico como em parte é o ER, desencadeiam respostas fisiológicas 

para enfrentamento; é um modelo de estresse agudo inescapável que causa secreção de hormônios 

e ativação autonômica (STROTH; EIDEN, 2010; TAVARES; CORRÊA, 2006). A ativação 

autonômica frente ao ER produz elevação da PA e FC decorrente da alteração do ponto de controle 

do barorreflexo para valores de PA mais elevados, facilitando taquicardia e reduzindo bradicardia 

(CRESTANI et al., 2010). Quanto à secreção de hormônios, estudos anteriores demonstraram que 

o ER promove aumento da concentração plasmática de corticosterona, ACTH (MINHAS et al., 

2016; STROTH; EIDEN, 2010) e curiosamente de ocitocina (GIBBS, 1984, 1986a; MINHAS et 

al., 2016).  

A utilização de ocitocina em transtornos decorrente do estresse vem sendo estudada com 

resultados promissores em algumas patologias como o transtorno de estresse pós-traumático 

(ESKANDARIAN et al., 2013; FRIJLING et al., 2015), porém estes efeitos podem ser estendidos 

a outros modelos de estresse como o ER. Nossos resultados demonstram dois efeitos relacionados 

à modulação do sistema ocitocinérgico: efeitos protetores ao sistema cardiovascular e ao SNC, com 

redução das respostas taquicárdicas e da ansiedade tardia evocadas pelo ER.  

No caso dos efeitos cardiovasculares à ocitocina, nossos protocolos utilizando antagonistas 

ocitocinérgicos promoveram alterações nas respostas autonômicas desencadeadas pelo ER, com 

maior impacto sobre a taquicardia induzida pelo estresse. Porém, de maneira oposta dependendo 

do antagonista utilizado; o tratamento com atosiban inibiu a taquicardia, enquanto L-368,899 

potencializou a mesma, dando a idéia de modulações opostas do mesmo receptor. 

Contudo, é conhecido que receptores para ocitocina estão presentes no sistema 

cardiovascular (coração e vasos) e quando ativados no coração, produzem efeitos cronotrópicos e 

inotrópicos negativos, assim reduzindo a frequência cardíaca, além de promover vasodilatação 

mediada por óxido nítrico, reduzindo a PA (GUTKOWSKA; JANKOWSKI, 2008; 
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ONDREJCAKOVA et al., 2009). O bloqueio desta via produz efeitos opostos na situação de 

estresse, com aumento da FC e da PA. Em concordância, o tratamento com L-368,899 promoveu 

aumento das respostas de FC e PA, corroborando resultados prévios. 

Curiosamente, o atosiban apresentou efeito oposto e reduziu a taquicardia evocada pelo ER; 

contudo, trabalhos iniciais de desenvolvimento de antagonistas ocitocinérgicos já demonstravam 

que o atosiban, além de possuir efeitos como antagonista para ocitocina, também atuava como 

agonista parcial em receptores V1a vasopressinérgicos (MANNING et al., 1995), fato este que 

poderia ser o responsável pelo seu efeito no ER. 

A ativação de receptores V1a em estruturas centrais de controle do barorreflexo, como o 

núcleo do trato solitário, produziu resposta oposta ao ER no set point do barorreflexo 

(MICHELINI; BONAGAMBA, 1988). Enquanto o ER gera aumento dos valores de PA 

necessários para promover bradicardia reflexa ocasionando aumento de PA e FC (CRESTANI et 

al., 2010), a ativação de receptores V1a por  injeção de vasopressina intra núcleo do trato solitário 

promove uma facilitação da bradicardia reflexa a pequenos aumentos da PA (MICHELINI; 

BONAGAMBA, 1988).  

Assim, foi investigada a ação agonista parcial V1a do atosiban, através de pré-tratamento 

com o antagonista de receptores vasopressinérgicos D-Tyr AVP, o qual não foi capaz de reverter 

o bloqueio da taquicardia mediada pelo atosiban. Recentemente, o atosiban foi reclassificado de 

antagonista ocitocinérgico para um agonista tendencioso para a proteína G inibitória (Gi) 

(BUSNELLI et al., 2012; REVERSI et al., 2005). Assim sendo, investigamos o mecanismo pelo 

qual a ocitocina poderia estar modulando as respostas cardiovasculares. 

Baseado nas respostas de redução da taquicardia ao ER, observadas após tratamento com 

atosiban, investigamos se este mecanismo era devido a uma modulação autonômica 

parassimpática. Para tanto, realizamos dois protocolos: desnervação sinoaortica e bloqueio 

farmacológico dos receptores M2 cardíacos. 

Ao realizarmos estes protocolos foi visto que tanto a retirada cirúrgica da resposta 

parassimpática (desnervação), quanto o bloqueio farmacológico dos receptores M2 reverteu o 

bloqueio da taquicardia observado após o tratamento com atosiban. Contudo, estudos demostraram 

que atosiban não altera a modulação do SNA sobre a FC ou PA (VERDURMEN et al., 2017; 
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WEISSMAN et al., 2017). Além disso, em preparação isolada de coração, o atosiban não produziu 

efeitos na força ou FC (THORP; MAYER; KULLER, 1999), fornecendo evidência  que o atosiban 

não causa efeitos cardíacos, mas que os efeitos se devem à ocitocina circulante associada ao ER. 

Grippo e colaboradores (GRIPPO et al., 2009) mostraram que em animais cronicamente 

isolados, um modelo de estressor social, ocorre redução do componente parassimpático da FC, e 

que o tratamento com ocitocina recuperou o mesmo a valores iguais aos de animais não estressados. 

Da mesma forma, a ocitocina aumentou o componente parassimpático em mulheres grávidas, com 

efeitos bradicárdicos (WEISSMAN et al., 2017) e sob condições de repouso, a ocitocina pode 

aumentar o componente parassimpático na variabilidade da FC (KEMP et al., 2012).  

Possivelmente, a ocitocina secretada na periferia atue nos receptores ocitocinérgicos 

cardíacos causando efeito cronotrópico negativo, o qual é revertido pelo tratamento com 

antagonistas muscarínicos, como relatado por Mukaddam-Daher e cols (2001) e observado no 

presente estudo.  

Para confirmar se os efeitos cardíacos no ER eram produzidos pela ocitocina liberada 

durante o estresse, foi realizado o protocolo da hipofisectomia. A hipofisectomia bloqueou o efeito 

do pré-tratamento com atosiban nos parâmetros cardíacos durante o estresse. Na literatura é 

relatado que a remoção cirúrgica da hipófise interrompe de forma aguda a secreção de ocitocina 

para a periferia (BALMENT et al., 1986), No momento do experimento, a ocitocina plasmática 

ainda estava em níveis baixos quando comparada a ratos com hipófise intacta. A hipofisectomia 

bloqueou o efeito do pré-tratamento com atosiban sobre os parâmetros cardíacos durante o ER. 

Nossos experimentos de dosagem plasmática de ocitocina mostraram que no ER ocorre 

liberação de ocitocina para a periferia, e que o tratamento com atosiban não altera a concentração 

do hormônio na periferia, enquanto hipofisectomia reduz a concentração periférica de ocitocina, 

corroborando trabalhos prévios, bem como a nossa hipótese. 

A ocitocina é secretada em resposta à restrição, suspensão pela cauda (GIBBS, 1986b, 

1986a), estímulo osmótico (FORTALEZA et al., 2020) dentre outros estímulos (JUREK; 

NEUMANN, 2018), podendo ser considerada um marcador de estresse ou ter um papel fisiológico 

frente a situações de estresse. Corroborando nossos resultados com ratos hipofisectomizados, 

sugere-se que a secreção de ocitocina na periferia durante a restrição é necessária para a redução 
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da resposta taquicárdica evocada, que foi observada após o pré-tratamento com atosiban, sugerindo 

assim um possível efeito do tratamento prévio com atosiban ajudando a ocitocina endógena a se 

ligar aos seus receptores no ramo parassimpático, reduzindo a frequência cardíaca durante o 

estresse. 

Este efeito pode ser devido às características do receptor ocitocinérgico. O receptor para 

ocitocina é um membro da família de receptores acoplados à proteína G, e estudos demonstraram 

que ele pode recrutar diferentes subtipos de proteína G, como Gq, Gi e Gs, e provavelmente 

produzir vários efeitos dependendo do subtipo de proteína G (BUSNELLI et al., 2012; THAKUR; 

SHRIVASTAVA; SHRIVASTAVA, 2019), promovendo efeitos funcionais seletivos. 

Especificamente, o receptor ocitocinérgico humano mostrou se associar mais com a subunidade 

excitatória Gq e inibitória Gi (BRIGHTON et al., 2020; STRAKOVA; SOLOFF, 1997), que em 

algumas situações atuam de forma antagônica, como em células neuroniais (GRAVATI et al., 

2010; WILLIAMS et al., 2020).  

Evidências recentes apontam para o atosiban como sendo um agonista para o subtipo de 

receptor Gi (BUSNELLI et al., 2012), que pode induzir efeitos funcionais seletivos, como a 

ativação de vias pró-inflamatórias no tecido humano (KIM et al., 2016), liberação do 

neurotransmissor ácido gama-aminobutírico no sistema nervoso central (THAKUR; 

SHRIVASTAVA; SHRIVASTAVA, 2019) e inibição do crescimento celular (REVERSI et al., 

2005). No entanto, atosiban não atua como um agonista parcial para Gq (REVERSI et al., 2005), e 

ao mesmo tempo atua como um antagonista competitivo do acoplamento receptor 

ocitocinérgico/Gq induzido por ocitocina, promovendo e/ou estabilizando um estado 

conformacional de receptor que se liga a Gi e não à Gq (BUSNELLI et al., 2012; REVERSI et al., 

2005). 

Mesmo atuando como antagonista competitivo, o atosiban ainda possui efeitos na via de 

ativação da Gq que podem influenciar o efeito da ocitocina. Atosiban promove uma estabilização 

do receptor de ocitocina na superfície celular e este receptor ainda é responsivo à ocitocina, levando 

à ativação da via Gq demonstrada pela formação de fosfato de inositol em células do miométrio 

humano cultivadas tratadas com ocitocina 24 h após o tratamento com atosiban (PHANEUF, 1994). 

Esse efeito também ocorre no curto prazo, onde Reversi e colaboradores (2005) demonstraram que 

passados 60 minutos do pré-tratamento com atosiban, a ativação da via Gq induzido por 15 minutos 
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de exposição à ocitocina mensurado pelo acúmulo de fosfato de inositol. Neste sentido, o atosiban 

administrado previamente à ocitocina não induziu a dessensibilização da via canônica Gq. Em 

nossos protocolos, pré-tratamos os animais com atosiban 30 min antes da exposição à restrição, 

que é responsável pela ativação da via da neurohipófise e consequente liberação de ocitocina.  

Um fato muito importante é que o atosiban não tem capacidade de promover 

dessensibilização (REVERSI et al., 2005) e não promove recrutamento de β-arrestina 1 ou 2 

(BUSNELLI et al., 2012). De maneira oposta, a ocitocina per se induz a dessensibilização do 

receptor e recrutamento de β-arrestina em um curto período, 5-10 min de exposição são suficiente 

para promover a dessensibilização (PHANEUF, 1994; REVERSI et al., 2005), de 2 a 5 min para 

recrutamento da β-arrestina e uma internalização completa do receptor induzida por agonista em 

30 min (BUSNELLI et al., 2012). Nesse sentido, nosso protocolo sugere que o atosiban poderia 

atuar facilitando a ligação da ocitocina aos receptores de ocitocina, o que medeia os efeitos 

cardíacos por um mecanismo para reduzir a dessensibilização do receptor. Além disso, o atosiban 

reduz em cerca de 20% os sítios de ligação de alta afinidade para [3H]-ocitocina, o que pode 

representar uma população de receptores ativados acoplados a Gi que sofrem dessensibilização 

(REVERSI et al., 2005) por outro mecanismo que não envolve β-arrestina, o que indicaria 

diferentes tipos de população de receptores.  

Para confirmar os nossos achados, buscamos evitar todos os acoplamentos ao receptor de 

ocitocina e utilizamos um antagonista pleno para evitar a interação ocitocina-receptor. O L-368.899 

é um antagonista não peptídico do receptor ocitocinérgico, sem efeitos tendenciosos (BOCCIA et 

al., 2007). L-368.899, na mesma dose que atosiban, causou efeitos opostos, aumentando as 

respostas taquicárdicas à restrição. Esse achado indica que a ocitocina circulante pode reduzir e/ou 

manter as respostas cardíacas adequadas à situação de estresse, e que o pré-tratamento com o 

antagonista L-368.899 bloqueou esse papel da ocitocina. 

Devido à troca de animais no biotério central, reiniciamos o projeto utilizando ratos 

Sprague-Dawley e de maneira interessante os resultados não reproduziram plenamente os dos 

animais Wistar; os perfis das curvas dose-inibição mostraram-se diferentes. No entanto, ainda 

vimos um aumento da resposta taquicardica induzida pelo estresse, corroborando nossos achados 

prévios. A investigação de mecanismo mostrou dois efeitos distintos: redução da resposta 
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hipertensiva em uma dose de antagonista e aumento da taquicardia evocada pelo estresse por 

restrição em duas das doses utilizadas.  

Acerca dos efeitos pressóricos da ocitocina, não há muito conhecimento; porém, trabalhos 

anteriores mostraram que camundongos nocaute para o receptor da ocitocina apresentam baixos 

níveis de PA em condições basais, o que pode implicar a ocitocina como um fator tônico para 

controlar a PA (MICHELINI et al., 2003). De maneira contraditória, o tratamento prolongado com 

ocitocina promoveu uma redução no aumento da PA induzida pela fenilefrina (ONDREJCAKOVA 

et al., 2010), então já não é totalmente compreendido o efeito da ocitocina na PA, porém 

encontramos em uma pequena proporção, que os receptores para ocitocina, quando ativados, 

aumenta a PA evocada pelo modelo de restrição. 

Por outro lado, as respostas taquicárdicas evocadas pela restrição foram mais proeminentes, 

sendo assim, a ocitocina parece ser benéfica para o sistema cardiovascular, em especial para o 

coração em que muitos efeitos já foram estudados. Atuando diretamente no coração, a ocitocina 

pode reduzir a força e diminuir a FC, efeitos inotrópicos e cronotrópicos negativos 

(MUKADDAM-DAHER et al., 2001), e em gestantes que receberam ocitocina apresentaram 

respostas bradicárdicas dose-dependentes (WEISSMAN et al., 2017). Interessante, Weissman e 

colaboradores (2017) encontraram um aumento da variabilidade da FC, tanto nas frequências 

baixas como altas, relacionado com a atividade simpática e parassimpática. Considera-se que o 

poder do LF reflete tanto as influências simpáticas quanto as parassimpáticas, enquanto o 

componente HF está ligado à atividade parassimpática  (BERNTSON et al., 1997). Encontramos 

dois resultados diferentes para doses baixas e altas de L-368,899; em doses baixas um aumento do 

balanço LF/HF, provavelmente devido ao não aumento do componente HF, redução da atividade 

parassimpática, e em doses mais altas um aumento do componente LF, aumento de atividade 

simpática; em ambos os casos o efeito final foi a resposta taquicárdica.  

Atuando diretamente no coração, os efeitos bradicárdicos da ocitocina podem ser 

bloqueados pelo pré-tratamento com atropina, antagonista dos receptores muscarínicos 

(MUKADDAM-DAHER et al., 2001) e a banda HF tem influência do sistema nervoso 

parassimpático, mediado pela ativação dos receptores muscarínicos, pois uma vez bloqueados 

promove redução de intervalo cardíaco e aumento da FC no modelo de exercício em ratos 

(WARREN et al., 1997), modelo que aumenta a atividade autonômica tal qual o ER. Mais 
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evidências sugerem a relação entre HF e ocitocina; em voluntários saudáveis o tratamento com 

ocitocina intranasal aumenta a banda de HF em estado de repouso (KEMP et al., 2012). Nossos 

resultados com antagonistas confirmam estes dados, onde ambos os agonistas produziram efeitos 

bradicardizantes durante a sessão de 3 h de ER.  

Por outro lado, altas doses de antagonista da ocitocina parecem promover um aumento da 

atividade do sistema nervoso simpático (SNS) relacionado com o aumento da banda LF. É descrito 

que os neurônios ocitocinérgicos do PVN estão funcionalmente acoplados a ambas áreas 

autonômicas cardio-reguladoras, do eixo simpato-adrenal e sistema nervoso parassimpático (YEE 

et al., 2016). Num modelo de enfarte do miocárdio, os neurônios ocitocinérgicos pré-autonômicos 

do PVN conduzem a um aumento da atividade SNS que foi completamente abolida utilizando 

antagonistas da ocitocina em dois padrões de tratamento: atosiban i.c.v., ou seja, injeção central, e 

Retosiban i.p. administração periférica (ROY et al., 2018). O Retosiban tem capacidade de 

atravessar a barreira hematoencefálica (BHE) (MANNING et al., 2008) e em nosso estudo usamos 

L-368.899, que também pode atravessar a BHE (BOCCIA et al., 2007) e encontramos efeito 

contrário. 

Os efeitos dos antagonistas de ocitocina e do receptor parecem ser dependentes da condição 

(saudável ou enfartado), estresse e local da injeção. No estresse induzido por jato de ar, a ocitocina 

não foi capaz de alterar os valores de FC durante o experimento, no entanto, o antagonista de 

ocitocina (composto de Manning) infundido intracerebroventricular foi capaz de aumentar a FC 

durante a sessão de estresse apenas no grupo falso operado (SHAM); entretanto, a ocitocina foi 

capaz de diminuir a FC no grupo enfartado (WSOL et al., 2008).  

A ocitocina também estimula os neurônios do complexo dorsal do vago (CHARPAK et al., 

1984), aumenta a bradicardia barorreflexa e reduz a cardioaceleração induzida pelo exercício 

(HIGA et al., 2002; MICHELINI, 2001). Neste caso, se esta atividade está ativada durante a 

restrição, o uso do antagonista promoveria efeito de aumento da FC, corroborando nossos dados. 

Quanto aos efeitos locais e danos a órgãos periféricos, com foco em possíveis danos 

cardíacos, investigamos se este modelo seria capaz de causar danos estruturais cardíacos. Mesmo 

que evidente, a taquicardia de 3 h não foi capaz de promover danos estruturais. Em outros 

contextos, o bloqueio do receptor para ocitocina produz danos ao tecido cardíaco, como 

provocando remodelamento cardíaco no acidente isquêmico/reperfusão (JANKOWSKI et al., 
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2010; MOGHIMIAN et al., 2013). Este achado mostra que mesmo o efeito funcional sendo 

evidente, a taquicardia potencializada pela ausência do efeito da ocitocina, não é grave para o 

sistema cardiovascular, e sim trata-se de uma resposta fisiológica necessária no contexto do 

estresse. Trata-se de um primeiro achado nesse contexto. 

Como parte final, mostramos que a ativação do receptor para ocitocina reduz a taquicardia 

evocada pelo ER, e que também atua reduzindo a hipertensão no estresse. Estes dados estão de 

acordo com a nossa hipótese inicial e também com a literatura que mostra que ocitocina reduz FC, 

que já sabemos ser por atuar na ramificação parassimpática do SNA (BELÉM-FILHO et al., 2021; 

MUKADDAM-DAHER et al., 2001), e reduz a pressão, possivelmente pela liberação de oxido 

nítrico endotelial (GUTKOWSKA; JANKOWSKI, 2008). E para confirmação do envolvimento da 

proteína Gq, utilizamos um agonista tendencioso para esta isoforma, o qual potencializou o efeito 

de redução da taquicardia. Assim, podemos propor o possível mecanismo de ação da ocitocina no 

controle da frequência cardíaca no estresse.  

Devido à característica de atravessar a BHE, o L-368,899 poderia modular efeitos centrais 

como efeitos comportamentais. Já é conhecido pelo nosso grupo e achados de outros que a restrição 

promove comportamentos tipo ansiogênicos em roedores (BUSNARDO et al., 2013, 2019; 

MCEWEN et al., 2012; VILA-VERDE et al., 2016) assim como o envolvimento de várias 

neurotransmissões. Nesse sentido, vimos que era possível que o antagonismo dos receptores 

ocitocinérgicos durante o estresse por restrição potencializar os déficits comportamentais, 

comportamento tipo ansiogênico, observados 24 h após a sessão única de estresse. Alguns trabalhos 

confirmam a ideia que ocitocina tem propriedades ansiolíticas em animais (BLUME et al., 2008; 

VAN DEN BURG et al., 2015), contudo ambos, apontam estruturas centrais relacionadas com o 

efeito. 

Nossos resultados prévios demonstravam dois efeitos relacionados a modulação do sistema 

ocitocinérgico, efeitos protetores ao sistema cardiovascular e ao SNC, com redução das respostas 

taquicárdicas e da ansiedade tardia evocadas pelo ER. Assim buscamos investigar mais sobre os 

efeitos centrais da ocitocina. 

Neste nível do estudo já identificamos a necessidade de investigar efeitos centrais da 

ocitocina. Assim, diferentes modulações frente ao estresse por restrição foram estudadas, contudo 

em sua maioria, controle por centros suprabulbares do SNC (CRESTANI et al., 2009a, 2009b; 
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FASSINI; RESSTEL; CORRÊA, 2016), assim como a participação de vias centrais nestes 

comandos. Porém, poucos trabalhos verificaram a participação dos receptores para ocitocina em 

modulações autonômicas do estresse, contudo sabe-se que além daqueles localizados na periferia 

(ALIZADEH et al., 2012; GRIPPO et al., 2012; GUTKOWSKA; JANKOWSKI; ANTUNES-

RODRIGUES, 2014; MOGHIMIAN et al., 2012), receptores centrais estão envolvidos nas 

respostas a estressores (GRANJEIRO et al., 2014; LOZIĆ et al., 2014; MORRIS et al., 1995).  

A via ocitocinérgica central é amplamente distribuída pelo SNC, onde receptores para 

ocitocina estão presentes em áreas límbicas incluindo a CeA (JUREK; NEUMANN, 2018). 

Aparentemente, esta área possui envolvimento nas respostas ao ER, onde se mostra com atividade 

aumentada após 1 h de restrição (STERRENBURG et al., 2012), podendo estar relacionada com 

regulação tanto de comportamentos de ansiedade, quanto da atividade autonômica. 

No tocante à regulação autonômica, nossos resultados demostraram que o bloqueio dos 

receptores para ocitocina na CeA promoveu uma redução do aumento da PA. Granjeiro e cols. 

(GRANJEIRO et al., 2014) mostraram que a injeção de ocitocina nesta área produzia aumenta da 

PA e FC em ratos não estressados, sendo que o bloqueio com antagonista vasopressinérgico reduziu 

a resposta pressórica sem alterar a taquicárdica. Roozendaal e cols. (ROOZENDAAL et al., 1993) 

também obtiveram o mesmo resultado com injeção de ocitocina na CeA, promovendo aumento da 

FC. Estes achados corroboram nosso estudo, uma vez que o bloqueio deste receptor promoveu 

redução da FC evocada pelo ER. 

Um dos achados que pode envolver a CeA é quanto à resposta comportamental ao ER, 

comportamento tipo ansiedade tardia. Nossos resultados demonstram que o antagonismo 

farmacológico da ocitocina não promove efeito aditivo ao ER sobre o desenvolvimento de 

ansiedade tardia testados após 24 h. L-368,899 é um potente antagonista do receptor ocitocinérgico 

que possui a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e se acumular em estruturas 

como a amígdala (BOCCIA et al., 2007). Diferentes modulações de comportamento são 

relacionadas à ocitocina na CeA, como efeito anti-agressivo, (CALCAGNOLI et al., 2013, 2015), 

pró-social (CALCAGNOLI et al., 2015; LUKAS et al., 2011) e ansiolítico (LUKAS et al., 2011; 

VEENEMA; NEUMANN, 2008). 

Roedores que receberam ocitocina intra-CeA apresentaram comportamentos tipo 

ansiolíticos quando testados no campo aberto e no LCE, com aumento de entrada nos quadrantes 



113 
 

centrais e do tempo/frequência nos braços abertos, respectivamente. Estes resultados foram 

totalmente revertidos com injeção de antagonista ocitocinérgico (DONG et al., 2017). 

Além disso, animais isolados cronicamente apresentam fenótipos comportamentais tipo 

depressivos e ansiosos, onde a injeção intra-CeA de ocitocina atenuou estes fenótipos 

comportamentais testados no nado forçado e labirinto em zero elevado (HAN et al., 2018). Portanto 

trata-se de uma possível área que seja responsável pela resposta ao tratamento sistêmico com 

antagonista ocitocinérgico. Nossos dados estão de acordo com estes achados, uma vez que as duas 

menores doses de antagonista ainda apresentam o efeito tipo ansiogênico. 

Estudos desta década demonstraram que o CeA está acoplada funcionalmente a estrutura 

de controle cardiovascular (dorsal do vago) e de controle comportamental (substância cinzenta 

periaquedutal) (VIVIANI et al., 2011) dessa maneira pode modular, neurônios ocitocinérgicos, 

ambos os componentes da resposta ao ER. 

Um dado interessante é que após o ER ocorre aumento de ocitocina circulante nos animais 

Sprague Dawley, e aumento significativo nos animais Wistar, e o tratamento com doses crescentes 

de L-368,899 reduz estas concentrações, mostrando que pode haver uma interferência na liberação 

de ocitocina por estruturas centrais, como o PVN, que estaria relacionado ao maior 

desenvolvimento de comportamentos tipo ansiogênicos. Neste sentido visamos investigar esta 

estrutura central 

Modelos de estresse psicológico como em parte é o ER, desencadeiam respostas fisiológicas 

para enfrentamento, é um modelo de estresse agudo inescapável que causa secreção de hormônios 

e ativação autonômica (STROTH; EIDEN, 2010; TAVARES; CORRÊA, 2006). A ativação 

autonômica frente ao ER produz uma elevação da PA e FC decorrente da alteração do ponto de 

controle do barorreflexo para valores de PA elevados, facilitando taquicardia e reduzindo 

bradicardia (CRESTANI et al., 2010). Quanto à secreção de hormônios, estudos anteriores 

demonstraram que o ER promove aumento da concentração plasmática de corticosterona, ACTH 

(MINHAS et al., 2016; STROTH; EIDEN, 2010) e curiosamente de ocitocina (GIBBS, 1984, 

1986a; MINHAS et al., 2016). 

Recentemente, nosso grupo identificou o efeito fisiológico da ocitocina no modelo de ER 

(BELÉM-FILHO et al., 2021), onde é responsável pela manutenção da resposta taquicárdica 
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adequada para não sobrecarregar o sistema durante a situação estressante. Neste contexto a 

ocitocina atua como protetora ao sistema cardiovascular atuando via modulação parassimpática. 

Nossos resultados iniciais demonstram que esta estrutura parece estar relacionada com a 

respostas cardiovasculares evocados no ER. Busnardo e colaboradores em uma série de estudos 

(BUSNARDO; TAVARES; CORREA, 2014; BUSNARDO et al., 2013, 2019) demonstraram o 

PVN como uma estrutura central de controle das resposta ao ER, sendo estas cardiovasculares, 

endócrinas e comportamentais, em nosso estudo vimos que o bloqueio do receptor para ocitocina 

nesta áreas produz uma redução da FC evocada no ER. 

Interessante que já foi demonstrado acoplamento do PVN com estruturas de controle 

cardiovascular tanto simpático quanto parassimpático (YEE et al., 2016), neste caso do ER, este 

receptores parecem estar relacionados a um aumento da atividade simpática, uma vez que o 

bloqueio reduz a taquicardia. Nossos dados sugerem sim a participação da neurotransmissão 

ocitocinérgica do PVN nas respostas cardiovasculares no ER, com a participação do sistema 

nervoso simpático, uma vez que ocorreu uma redução das ondas LF durante o estresse.  

Foi demonstrado que a injeção de ocitocina no PVN produz aumento da frequência cardíaca 

sendo este efeito bloqueado pelo tratamento com L-368,899 (YANG; HAN; COOTE, 2009), em 

concordância com nossos achados. Ainda, no mesmo trabalho, Yang e colaborados (2009) 

demonstraram a existência de uma população de neurônios ocitocinérgicos  oriundos do PVN e 

que se projetam para regiões bulbares que excitam neurônios pré-ganglionares simpáticos 

cardíacos que controlam a frequência cardíaca. No nosso trabalho podemos propor que além da 

existência dessa população neuronial, estes atuariam como um centro simpatoexcitatório durante o 

ER, relacionado com o aumento da FC.  

A avaliação comportamental, de maneira geral, mostrou que o bloqueio dos receptores 

ocitocinérgicos presentes no PVN induz comportamento tipo ansiogênico. Já existem na literatura 

vários relatos que a ocitocina no PVN produz efeito ansiolítico em roedores (BLUME et al., 2008; 

VAN DEN BURG et al., 2015), assim como sua liberação endógena no PVN associada a funções 

sexuais (WALDHERR; NEUMANN, 2007). Diferentes mecanismos são propostos, mas a ideia 

central é que o a ocitocina no PVN atue sobre seu receptor gerando uma corrente de entrada de 

cálcio mediada por canal de potencial do receptor transitório (TRP), em especial o TRPV2 levando 

à ativação de quinases como a MEK2, promovendo efeito ansiolítico (BLUME et al., 2008; JUREK 
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et al., 2012; JUREK; NEUMANN, 2018; KIM et al., 2015; VAN DEN BURG et al., 2015). Assim, 

nossos resultados estão em consonância com a literatura mostrando que neurônios ocitocinérgicos 

do PVN, quando ativados em resposta ao ER, atuariam de maneira a reduzir a resposta de ansiedade 

desencadeada por este modelo. 

Um dos últimos achados quanto a modulação neuroendócrina foi que ambas as áreas 

centrais estudadas PVN e CeA não alteraram a liberação de corticosterona plasmática, assim como 

o tratamento com antagonista L-368,899, com exceção da dose de 9 nmol na CeA que atenuou está 

liberação, fato que pode estar relacionado com efeito antiestresse que carece de mais investigação. 

Trabalho utilizando camundongos submetidos a restrição e outros estresses, semelhante à síndrome 

do intestino irritável, mostrou que ocorre uma ativação de neurônio FOS+ e CRF+ nas áreas de 

PVN e CeA, sendo que promove aumento de corticosterona plasmática, semelhante aos nossos 

resultados. No mesmo trabalho eles trataram com L-368,899 em doses baixas e altas via i.p. e não 

conseguiram reduzir esta ativação ou a liberação do hormônio (TSUSHIMA et al., 2021). Estes 

dados estão em consonância com os nossos achados, uma vez que nenhum dos nossos protocolos 

conseguiu modular a resposta endócrina. 
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7 CONCLUSÕES  

Nossos resultados sugerem que a ocitocina liberada na periferia é responsável pelos efeitos 

observados na resposta da frequência cardíaca à restrição aguda observada em nossos protocolos. 

Sugerimos que a ocitocina secretada para a circulação periférica atenua a resposta taquicárdica 

evocada pela restrição aguda como mecanismo para compensar uma possível sobrecarga no sistema 

cardiovascular. O aumento da disponibilidade de ocitocina possivelmente diminui a frequência 

cardíaca, facilitando a atividade parassimpática cardíaca e reduzindo a resposta taquicárdica 

evocada pelo estresse. Quanto aos possíveis efeitos centrais da ocitocina, ela atua de maneira a 

reduzir o desenvolvimento de comportamentos tipo ansiogênicos evocados pelo ER. Que sugere 

envolvimento de estruturas centrais. 

Na CeA, a ocitocina atuaria no aumento da FC evocada pelo ER, com efeitos contraditórios 

em relação a PA, aumento e redução dose-depedente, independente de barorreflexo. Já na 

modulação de comportamento, está relacionada com o desenvolvimento de comportamentos 

ansiogênicos, onde o bloqueio com a dose maior do antagonista reduziu estes comportamentos e 

até reduziu a secreção de corticosterona, um possível efeito antiestresse que necessita de maior 

investigação. 

Quanto à via ocitocinérgica no PVN, estaria relacionada com uma ativação 

simpatoexcitatória, onde a ativação durante o ER promove aumento da FC mediado pela ativação 

simpática. Ainda, esta área é relacionada com o desenvolvimento de comportamentos ansiolíticos, 

o que denotaria uma proteção pela ocitocina, frente a respostas mal adaptadas do estresse.  
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Aguiar Corrêa a 
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A B S T R A C T   

Restraint stress (RS) is an unavoidable stress model that triggers activation of the autonomic nervous system, 
endocrine activity, and behavioral changes in rodents. Furthermore, RS induces secretion of oxytocin into the 
bloodstream, indicating a possible physiological role in the stress response in this model. The presence of 
oxytocin receptors in vessels and heart favors this possible idea. However, the role of oxytocin secreted in RS and 
effects on the cardiovascular system are still unclear. The aim of this study was to analyze the influence of 
oxytocin on cardiovascular effects during RS sessions. Rats were subjected to pharmacological (blockade of either 
oxytocin, vasopressin, or muscarinic receptors) or surgical (hypophysectomy or sinoaortic denervation) ap-
proaches to study the functional role of oxytocin and its receptor during RS. Plasma levels of oxytocin and 
vasopressin were measured after RS. RS increased arterial pressure, heart rate, and plasma oxytocin content, but 
not vasopressin. Treatment with atosiban (a Gi biased agonist) inhibited restraint-evoked tachycardia without 
affecting blood pressure. However, this effect was no longer observed after sinoaortic denervation, homatropine 
(M2 muscarinic antagonist) treatment or hypophysectomy, indicating that parasympathetic activation mediated 
by oxytocin secreted to the periphery is responsible for blocking the increase in tachycardic responses observed 
in the atosiban-treated group. Corroborating this, L-368,899 (oxytocin antagonist) treatment showed an opposite 
effect to atosiban, increasing tachycardic responses to restraint. Thus, this provides evidence that oxytocin 
secreted to the periphery attenuates tachycardic responses evoked by restraint via increased parasympathetic 
activity, promoting cardioprotection by reducing the stress-evoked heart rate increase.   

1. Introduction 

Stressful events are recurrent in modern life, and there is growing 
evidence of a link between life stress and development of psychiatric and 
cardiovascular disorders (Dedic et al., 2018). Exposure to psychological 
and emotional stress is related to autonomic dysfunction, hypertension, 
coronary heart disease, acute myocardial infarction, anxiety, and 
depression (Cohen et al., 2015; Gullette et al., 1997; Kivimäki and 
Steptoe, 2018; Liu et al., 2016; Steptoe and Kivimäki, 2012). In fact, 
acute stress leads to activation of the sympathetic nervous system, 
generating cardiovascular adjustment and an increase in heart rate and 
blood pressure. In the same way, stress activates the 
hypothalamus-pituitary-adrenal axis promoting immune/metabolic 

responses by secretion of glucocorticoids, and these responses together 
promote adequate organism functioning to face stress (McEwen, 2007). 

Restraint stress (RS) is an acute unavoidable psychological stress 
model widely used to study stress-evoked cardiovascular, endocrine, 
and behavioral responses. In rats, RS promotes intense and sustained 
blood pressure and heart rate elevations (Dos Reis et al., 2014), 
increased plasma corticosterone, and behavioral alterations related to 
anxiety (Busnardo et al., 2013). Interestingly, oxytocin is secreted into 
the bloodstream in response to restraint, as reported by Gibbs (1984) 
and more recently by our group (Brasil et al., 2020; Lopes-Azevedo et al., 
2019). 

Oxytocin is a hypothalamic nonapeptide produced in the para-
ventricular and supraoptic nuclei (Swanson and Kuypers, 1980). It is 

* Corresponding author. Department of Pharmacology, University of Ribeirão Preto, Bandeirantes Avenue, 3900, Ribeirão Preto, São Paulo, 14049-900, Brazil. 
E-mail addresses: ivaldofilho@usp.br, ivaldofilho90@hotmail.com (I.J.A. Belém-Filho).  

Contents lists available at ScienceDirect 

European Journal of Pharmacology 

journal homepage: www.elsevier.com/locate/ejphar 

https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2021.174182 
Received 3 December 2020; Received in revised form 22 April 2021; Accepted 12 May 2021   



European Journal of Pharmacology 904 (2021) 174182

2

widely distributed in the central nervous system (Jurek and Neumann, 
2018; Stoop, 2012) and promotes several events, including behavioral 
responses (Bale et al., 2001; Calcagnoli et al., 2015; Knobloch et al., 
2012; Toth et al., 2012; Veenema and Neumann, 2008) as well as car-
diovascular effects, which are the focus of this paper. In rodents, para-
ventricular oxytocin neurons are coupled to sympathetic and 
parasympathetic cardioregulatory nuclei during stress (Yee et al., 2016); 
in the nucleus tractus solitarius oxytocin increases 
baroreceptor-mediated bradycardia in basal conditions (Higa et al., 
2002), and reduces exercise evoked-tachycardia (Braga et al., 2000). In 
humans, intranasal oxytocin increases parasympathetic cardiac control 
shown by increased heart rate variability (Norman et al., 2011), sup-
porting the evidence that oxytocin can modulate the cardiovascular 
system by acting in the brain. 

However, during the RS session oxytocin is released from the hy-
pophysis into the circulation to reach body organs as a hormone to act 
via oxytocin receptors (OT receptors). Despite its role in parturition and 
lactation (Arrowsmith and Wray, 2014) oxytocin has been implicated as 
a cardiovascular hormone (Gutkowska et al., 2000) acting directly on 
the cardiovascular system. Presence of OT receptors in the heart and 
vascular endothelium (Gimpl and Fahrenholz, 2001; Jankowski et al, 
1998, 2000) provides an action site for circulating oxytocin. Activation 
of these sites promotes negative chronotropic and inotropic effects 
(Mukaddam-Daher et al., 2001), releases the atrial natriuretic peptide 
(Gutkowska et al., 1997), and causes nitric oxide-dependent vasodila-
tation (Oyama et al., 1993). However, none of these effects were evi-
denced under stress situations, and it remains unclear if oxytocin has 
cardiovascular effects during restraint. Considering this, the present 
study aimed to evaluate the role of oxytocin secreted during RS on the 
stress-evoked cardiovascular response. 

2. Materials and methods 

2.1. Animals 

All experimental procedures were approved by the University of São 
Paulo Ethical Committee (number 079/2017) and followed the guide-
lines recommended by the National Institutes of Health guide for the 
care and use of laboratory animals (NIH Publications No. 8023, revised 
1978). Male Wistar (Rattus norvergicus) rats (n = 140), weighing 
approximately 250 g, were used in this study. Animals were housed in 
plastic cages (five animals/cage) in a temperature-controlled room (24 
± 2 ◦C) at the Animal Care Unit of the Department of Physiology, School 
of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo. They were kept 
under controlled conditions with a light-dark cycle of 12 h (6 a.m. lights 
on). Animals had free access to water and standard laboratory chow, 
except during the experimental period. 

2.2. Surgical procedures 

2.2.1. Catheterization 
One day before the stress protocol, the animals were anesthetized 

with ketamine (50 mg/kg, i.p.) and xylazine (5 mg/kg, i.p.) for surgical 
procedures. Animals were subjected to surgery to implant polyethylene 
catheters into the femoral artery and vein to record pulsatile arterial 
pressure (PAP) and drug injection, respectively. The catheters were 
exposed on the dorsal region of the animal and sutured to the skin 
(Busnardo et al., 2014). 

2.2.2. Sinoaortic denervation 
The procedure was performed according to Krieger (1964), and as 

previously reported (Dos Reis et al., 2014). Briefly, seven days before 
stress, the animals were anesthetized with ketamine (50 mg/kg, i.p.) and 
xylazine (5 mg/kg, i.p.) and subjected to the surgical procedure. Press-
oreceptor fibers were carefully isolated and sectioned. Carotid fibers 
were sectioned at the carotid bifurcation, and the carotid corpuscles 

were removed. 

2.2.3. Hypophysectomy 
The hypophysectomy procedure was done according to Fregoneze 

and Antunes-Rodrigues (1992). Seven days before the stress protocol, 
the animals were anesthetized with ketamine (50 mg/kg, i.p.) and 
xylazine (5 mg/kg, i.p.), and the hypophysis was removed by a para-
pharyngeal approach. 

After all surgical procedures, the animals received poly-antibiotic 
(Pentabiotico®, 0.27 mg/kg, i.m. Fort Dodge, Brazil) to prevent infec-
tion and a non-steroidal anti-inflammatory (Banamine®, Flunixine 
Meglumine, 0.025 mg/kg, i.m., Schering Plough, Brazil) for post-
operative analgesia. 

2.3. Cardiovascular recording 

On the day of the experiment, the arterial cannula was connected to a 
pressure transducer to record PAP (mmHg). PAP was recorded using an 
amplifier (model 7754A, Hewlett Packard, Palo Alto, CA, USA) coupled 
to a computerized acquisition system (MP100A, Biopac, Santa Barbara, 
CA, USA). Mean arterial pressure and heart rate data were calculated 
from PAP recording using the Acknowledge III software (Biopac, USA), 
and PAP peak intervals were integrated every 6 s (Busnardo et al., 2014). 

2.4. Acute restraint stress 

Animals were subjected to acute RS according to Moreira et al. 
(2015). This consisted of putting the animal inside a plastic cylindrical 
restraint tube (6.5 cm of diameter by 15 cm of length), with lateral holes 
for ventilation (1 cm of diameter) covering approximately 20% of the 
surface (Busnardo et al., 2014). The animals were restrained for 180 
min. 

2.5. Blood sample collection and hormone measurements 

Immediately after the 180 min RS session, the animals were decap-
itated and trunk blood was collected in polypropylene tubes containing 
an anticoagulant (15 IU of heparin per 1 ml of blood), kept on ice. 
Plasma was separated by centrifugation (2000 g, 20 min, 4 ◦C) and 
stored at − 70 ◦C until required for the extraction process and hormonal 
measurements. For each hormone, the extraction was performed using 1 
ml of plasma with acetone and petroleum ether. Plasma vasopressin and 
oxytocin concentrations were measured using specific radioimmuno-
assay techniques as described previously (Haanwinckel et al., 1995; 
Husain et al., 1973). All samples were measured in the same assay. 

2.6. Cardiovascular analyses 

2.6.1. Power spectral analysis 
PAP recordings from animals were processed using a computer 

program (LabChart 7 Pro, ADInstruments, Bella Vista, Australia) to 
determine systolic arterial pressure (SAP) and cardiac interval (CI). The 
analysis of frequency domain was performed using online software 
(CardioSeries v2.4, available on www.danielpenteado.com) with the 
fast Fourier transform method. Recordings were visually inspected, and 
segments with artifacts or nonstationary data were excluded from the 
analysis. The spectra were integrated into very low (0.0–0.2 Hz), low 
(0.2–0.75 Hz) and high frequency (0.75–3.0 Hz) bands. The sampling 
was fixed as 10 min recordings at 5 different times: basal, post- 
treatment, and restraint hours 1, 2, and 3. For the analyses during the 
restraint, the time sampling was fixed between 30 and 40, 90–100, and 
150–160 min of restraint for heart rate variability. The power of low 
frequency is considered to reflect both sympathetic and parasympathetic 
influences, whereas the high-frequency component is linked to para-
sympathetic activity (Berntson et al., 1997). The sympathovagal balance 
measurement was calculated as the ratio between low and high 
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frequency (LF/HF); a higher LF/HF ratio is associated with a relative 
increase in the sympathetic drive (Carnevali and Sgoifo, 2014; Malik 
et al., 1996). For SAP, results were represented in absolute units 
(mmHg2), and CI were represented in absolute units (ms2) as normalized 
units (nu). 

2.6.2. Spontaneous baroreflex analysis 
Using the software Cardioseries v2.4, we performed a sequencing 

method to determine spontaneous baroreflex (Lataro et al., 2017). 
Different from spectral analysis, this method considers signals in the 
time domain, and successive spontaneous increases or decreases (ramps) 
in the arterial pressure might elicit baroreflex-mediated responses in 
either heart rate or sympathetic nerve activity. In summary, SAP time 
series were scanned to identify SAP elevations of four or more beats 
accompanied by a progressive increase in the R-R interval, character-
izing up ramps. For down ramps, we considered the opposite, SAP re-
ductions of four or more beats accompanied by a progressive decrease in 
the R-R interval. The correlation coefficient (r) for inclusion should be 
higher than 0.80. 

The parameters measured were mean gain and baroreflex effective-
ness index (BEI). The gain of a sequence is represented by the slope of 
the linear regression of SAP versus CI (R-R interval), for a correlation 
coefficient greater than the threshold r. The final gain is the averaged 
slopes, obtained from all the considered sequences, for up, down, and all 
ramps. BEI was calculated as the number of sequences divided by the 
number of baroreflex ramps, for up, down, and all ramps (Di Rienzo 
et al., 2001). 

2.7. Drugs and solutions 

Drugs were dissolved in sterile saline (0.9% NaCl) at a concentration 
that allowed their injection at 1 ml/kg: atosiban acetate 0.3, 1, and 3 μg/ 
kg (Tractocile®, Ferring GmbH, Germany), dTyr (CH2)5 (Me)AVP 30 μg/ 
kg (dTyr AVP, Peninsula, Belmont, CA, USA), homatropine methyl-
bromide 200 μg/kg (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) and L-368,899 
hydrochloride 0.3, 1 and 3 μg/kg (Tocris Bioscience, Bristol, UK). The 
animals received sterile saline as vehicle treatment. 

2.8. Treatment 

All injections were made intravenously (i.v.) via the catheter 
implanted into the femoral vein. The animals were connected with the 
acquisition system and after recording 30 min of basal parameters, they 
received the injection of either vehicle, atosiban (0.3, 1 or 3 μg/kg), dTyr 
AVP (30 μg/kg), or L-368,899 (0.3, 1 and 3 μg/kg) and 30 min later they 
were subjected to stress. 

For subsequent protocols with a previous blockade, animals had 30 
min of baseline parameters collected before being treated with either 
dTyr AVP or vehicle (V1A receptor blockade protocol); homatropine or 
vehicle (for cardiac M2 receptor blockade protocol), and after 30 min of 
post-treatment recording, they were injected with either vehicle or 
atosiban (1 μg/kg), and 30 min later on, the animals were subjected to 
stress. 

2.9. Data analysis 

Statistical analyses and graphical designs were made using GraphPad 
Prism software (Version 6.01. San Diego, CA, USA). Data are expressed 
as mean ± standard error of the mean (S.E.M.). Basal values of mean 
arterial pressure and heart rate were compared before and after vehicle 
or drug treatment using Student’s paired t-test. A two-way ANOVA (time 
and treatment) for repeated measures (time) was used to compare the 
time-course curves of mean arterial pressure (ΔMAP) and heart rate 
(ΔHR) changes, power spectral analysis, and spontaneous baroreflex 
parameters, for average ΔMAP and ΔHR responses, Student’s unpaired 
t-test was used for dTyr AVP, sinoartic denervation and hypophysectomy 

protocols, and one-way ANOVA (treatment) for atosiban, dTyr AVP +
atosiban, homatropine, and L-368,899 protocols. For oxytocin and 
vasopressin measurements, we used two-way ANOVA (stress and hy-
pophysis). Fischer’s LSD test was used as post-hoc. The PAP was recor-
ded during all experimental procedures and curves for statistical 
analysis, or illustrative figures were generated with points obtained 
using different data sampling. For statistical analysis, curves were 
generated with sampling at 0.04/min for 9 points on the curve. Illus-
trative figures were generated with sampling at 0.26/min for 20 points 
per hour on the curve. For significant differences we assumed P < 0.05 
values. 

3. Results 

3.1. Baseline parameters of mean arterial pressure and heart rate in 
unanesthetized rats 

The effects of all treatments on basal parameters of mean arterial 
pressure and heart rate are shown in Table 1. None of the treatments, for 
all protocols, affected basal values of cardiovascular parameters. 

3.2. Treatment with atosiban reduced tachycardic responses to RS in 
unanesthetized rats 

Fig. 1 shows cardiovascular changes induced by RS, characterized by 
mean arterial pressure and heart rate increases. Atosiban treatment did 
not affect the mean arterial pressure increase induced by restraint. The 
most pronounced effect was on the tachycardic responses evoked by RS; 
all three doses were capable of reducing tachycardic responses to stress 
(Fig. 1C). The middle dose, 1 μg/kg, inhibited around 92% of the 
tachycardic response evoked by RS (Fig. 1D) and we chose this for future 
protocols. 

3.3. V1A receptor does not participate in cardiac responses to RS in 
unanesthetized rats 

An enhancement in the mean arterial pressure increase response to 
restraint was observed after treatment with the vasopressin receptor V1A 
antagonist dTyr AVP (Fig. 2B). However, for the cardiac parameter, a 
previous block with dTyr AVP did not affect the increase observed 
during RS. 

3.4. Previous treatment with dTyr AVP was not able to recover restraint- 
evoked tachycardic responses in animals treated with atosiban 

The pretreatment with dTyr AVP before atosiban (1 μg/kg) injection 
confirmed that V1A receptors are not involved in the cardiovascular 
responses to RS. Mean arterial pressure increase was not different be-
tween groups (Fig. 3A and B); however, for tachycardic response to 
stress, the pretreatment with only atosiban still had the effect to reduce 
this response, and dTyr AVP pretreatment was not able to reverse this 
effect (Fig. 3C and D). 

3.5. The atosiban group showed a difference in blood pressure and heart 
rate variability when exposed to RS 

Power spectral analysis of cardiovascular recordings was used to 
analyze autonomic modulations involved in the responses observed in 
the atosiban group. The analysis revealed an increase in the oscillatory 
component very low in the blood pressure variability (Fig. 4A); how-
ever, the low component, more related to sympathetic activity, did not 
differ between groups (Fig. 4B). 

Analyses of heart rate variability showed a tendency in the high 
oscillatory component (P = 0.053, Fig. 4E). This result could be asso-
ciated with an increase of parasympathetic activity in RS after treatment 
with atosiban that results in a reduction of tachycardic responses seen in 
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this group. 3.6. Baroreflex parasympathetic responses are necessary for the reduction 
in the tachycardic response observed in the atosiban group subjected to RS 

Next, we analyzed baroreflex involvement in the reduction of 
tachycardia in animals after atosiban treatment. Analyses of 

Table 1 
Basal values of mean arterial pressure (MAP) and heart rate (HR) before and after injection of vehicle or drugs intravenously in Wistar rats (Rattus novergicus).    

MAP ± SEM (mmHg)   HR ±SEM (bpm)   

Protocol Atosiban n Before After t P Before After t P 

Vehicle 5 110 ± 0,7 110 ± 0,6 0,2385 0,8269 399 ± 2 396 ± 2 0,8345 0,4652 
Atosiban (0.3 μg/kg) 5 96 ± 0,6 98 ± 0,6 1,303 0,2836 388,5 ± 3 396 ± 3 3,149 0,0513 
Atosiban (1 μg/kg) 5 92 ± 0,3 93 ± 0,8 1,429 0,2485 391 ± 5 377 ± 3 1,598 0,2084 
Atosiban (3 μg/kg) 5 102 ± 1 108 ± 1 2,721 0,0725 371 ± 1 362 ± 3 2,391 0,0966 
Protocol dTyr AVP 
Veh + Veh 5 101,5 ± 1 106,1 ± 1 2,533 0,0852 376,7 ± 3 374,2 ± 6 0,2770 0,7998 
dTyr AVP (30 μg/kg) + Veh 5 100,5 ± 0,8 102,7 ± 0,8 1,580 0,2122 365,9 ± 3 380,2 ± 3 2,800 0,0679 
Protocol dTyr AVP + Atosiban 
Veh + Veh 5 110 ± 0,8 111 ± 0,2 1,144 0,3355 386 ± 2 395 ± 1 2,991 0,0581 
dTyr AVP (30 μg/kg) + Veh 5 100 ± 1 105 ± 0,8 2,541 0,0846 392 ± 5 404 ± 2 1,759 0,1768 
Veh + Ato (1 μg/kg) 4 103 ± 1 103 ± 1 1,543 0,2205 403 ± 3 387 ± 4 2,308 0,1042 
dTyr AVP + Ato 5 102 ± 0,6 102 ± 0,6 0,5356 0,6294 417 ± 2 405 ± 3 2,784 0,0688 
Protocol Hom + Atosiban 
Veh + Veh 6 98 ± 1 101 ± 0,5 2,703 0,0736 391 ± 5 389 ± 5 0,2680 0,8061 
Hom (200 μg/kg) + Veh 4 94 ± 0,6 96 ± 0,7 1,937 0,1481 390 ± 4 380,5 ± 5 1,559 0,2170 
Veh + Ato (1 μg/kg) 5 102 ± 1 100 ± 0,3 1,094 0,3538 377 ± 2 381 ± 3 2,496 0,0880 
Hom + Ato 6 99 ± 0,3 101 ± 1 1,921 0,1505 374 ± 2 373 ± 0,7 0,2904 0,7904 
Protocol sinoaortic denervation 
SAD + Veh 7 115 ± 1 111 ± 1 2,400 0,0959 391 ± 3 386 ± 3 1,067 0,3644 
SAD + Ato (1 μg/kg) 9 107 ± 1 109 ± 2 0,5821 0,6014 406 ± 4 414 ± 4 1,878 0,1571 
Protocol hypophysectomy 
Hyp + Veh 4 107 ± 2,5 101 ± 0,5 2,257 0,1093 393 ± 5 396 ± 4 0,6398 0,5678 
Hyp + Ato (1 μg/kg) 6 94 ± 0,5 93 ± 0,5 2,024 0,1362 394 ± 3,5 407 ± 5,5 1,617 0,2044 
Protocol L-368,899 
Vehicle 5 105 ± 0,4 105 ± 0,65 0,32684 0,8058 346 ± 3 360 ± 8 2,024 0,1361 
L-368,899 (0.3 μg/kg) 6 106 ± 0,7 106,5 ± 0,4 0,3647 0,7395 364 ± 2 369 ± 2,5 1,134 0,3391 
L-368,899 (1 μg/kg) 6 104 ± 0,5 105,5 ± 0,7 0,5957 0,5933 370 ± 2 375 ± 4 0,8925 0,4379 
L-368,899 (3 μg/kg) 6 99 ± 1 101 ± 0,3 1,899 0,1553 364 ± 1 374 ± 4 2,494 0,0882 

Data collected 4 min immediately prior to the injection as compared to collected 4 min before onset of stress exposure using Student’s paired t-test. Values are 
represented as mean ± standard error of mean (S.E.M.). Significant differences were assumed when P < 0.05. Note: Atosiban (Ato); Vehicle (Veh); dTyr(CH2)5(Me)AVP 
(dTyr AVP); Homatropine methylbromide (Hom); Sinoaortic denervation (SAD), Hypophysectomy (Hyp). 

Fig. 1. Changes in mean arterial pressure (ΔMAP) 
(A) and heart rate (ΔHR) (C) over time during re-
straint in rats pretreated with sterile saline (vehicle, 
1 ml/kg, i.v.) or atosiban at the doses of 0.3; 1 and 
3 μg/kg (i.v.). On time zero, animals were subjected 
to restraint stress. Average of ΔMAP (B) and ΔHR 
(D) during 180 min of restraint stress expressed as 
% of control response. Mean ± S.E.M. Two-way RM 
ANOVA followed by Fischer’s post-test. One-way 
ANOVA followed by Fischer’s post-test. * signifi-
cantly different from vehicle, P < 0.05; # signifi-
cantly different from atosiban (0.3 μg/kg), P < 0.05; 
+ significantly different from atosiban (1 μg/kg), P 
< 0.05.   
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spontaneous baroreflex (Fig. 5) using a sequence method showed that 
baroreflex sequence gain, for up ramps, was increased in the atosiban 
group when compared to the vehicle (Fig. 5D) during the RS session. Up 
ramps represent the parasympathetic branch of the baroreflex and 
indicate an increase of parasympathetic activity. 

The initial baroreflex response was tested in sinoaortic denervated 
animals. Surgical removal of the afferent baroreflex nerve caused a 
reversal of the cardiac response to RS in the atosiban treated group 
(Fig. 6); these animals presented a recovery of tachycardic responses 
(Fig. 6B), thus evidencing that the classical first signal for 

parasympathetic activation, the baroreceptor, is triggered by blood 
pressure increases and is necessary in the atosiban treated group sub-
jected to the RS model. 

3.7. Previous blockade of the M2 muscarinic receptor can recover 
tachycardic responses evoked by RS in the atosiban group 

As a final part of evidence for the increase in parasympathetic ac-
tivity, we blocked the M2 muscarinic response using homatropine 
methylbromide, confirming that reduction of the tachycardic response 

Fig. 2. Changes in mean arterial pressure (ΔMAP) 
(A) and heart rate (ΔHR) (C) over time during re-
straint in rats pretreated with sterile saline (vehicle, 
1 ml/kg, i.v.) or dTyr (CH2)5 (Me)AVP (dTyr AVP, 
30 μg/kg i.v.). On time zero, animals were subjected 
to restraint stress. Average of ΔMAP (B) and ΔHR 
(D) during 180 min of restraint stress expressed as 
% of control response. Mean ± S.E.M. Two-way RM 
ANOVA followed by Fischer’s post-test. Student’s t- 
test unpaired. * significantly different from vehicle, 
P < 0.05.   

Fig. 3. Changes in mean arterial pressure (ΔMAP) 
(A) and heart rate (ΔHR) (C) over time during re-
straint in rats pretreated with sterile saline (vehicle, 
1 ml/kg, i.v.) or dTyr (CH2)5 (Me)AVP (dTyr AVP, 
30 μg/kg i.v.) following by vehicle (1 ml/kg, i.v.) or 
atosiban (1 μg/kg, i.v.). On time zero, animals were 
subjected to restraint stress. Average of ΔMAP (B) 
and ΔHR (D) during 180 min of restraint stress 
expressed as % of control response. Mean ± S.E.M. 
Two-way RM ANOVA followed by Fischer’s post 
test. One-way ANOVA followed by Fischer’s post- 
test. * significantly different from vehicle, P < 0.05; 
# significantly different from dTyr AVP + vehicle, 
P < 0.05; + significantly different from dTyr AVP +
atosiban, P < 0.05.   
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after treatment with atosiban was mediated by parasympathetic activ-
ity. Atosiban reduced the tachycardic response to RS, and previous 
blockade with a M2 muscarinic receptor antagonist reverted the 
tachycardia to values close to those of the vehicle stressed group (Fig. 7). 

This finding indicates that neither atosiban nor oxytocin receptor 
antagonism are capable by themselves of blunting tachycardic responses 

in this stress model, and that effects of atosiban are dependent on 
parasympathetic activation, mediated by acetylcholine release acting on 
M2 muscarinic receptors. 

Fig. 4. Blood pressure (A and B) and heart rate (C, D, E, F, G and H) variability of animals treated with either vehicle or atosiban (1 μg/kg, i.v.) on five stages (basal, 
treatment, restraint hours 1, 2 and 3). Mean ± S.E.M. Two-way RM ANOVA followed by Fischer’s post-test. Borderline results were expressed on top of the group. * 
significantly different from vehicle, P < 0.05. Very low-frequency (VLF) Low frequency (LF); high frequency (HF) oscillations, sympathovagal balance (LF/HF); 
normalized units (nu). 

Fig. 5. Spontaneous baroreflex analysis of animals treated with vehicle or atosiban (1 μg/kg, i.v.) on five stages (Basal, treatment, restraint hours 1, 2 and 3). 
Baroreflex effectiveness index (BEI) Up (A), Down (B) and All (C). Baroreflex gain Up (D), Down (E) and All (F). Mean ± S.E.M. Two-way RM ANOVA followed by 
Fischer’s post-test. * significantly different from vehicle, P < 0.05. 
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3.8. Oxytocin secreted from the neurohypophysis to the periphery is 
responsible for attenuation of tachycardic responses to RS 

To this point, we had not tested whether secreted oxytocin could be 
acting and inducing the responses seen in the previous protocols. To test 
this hypothesis, we removed the whole hypophysis, and treated animals 
with atosiban before restraint (Fig. 8). Hypophysectomy promoted a 
decrease in restraint-evoked mean arterial pressure responses in both 
groups, vehicle and atosiban (Fig. 8A and B). 

For the cardiac responses, the absence of oxytocin hormone in the 

periphery reverted the reduction of tachycardic responses to stress, even 
with treatment with atosiban (Fig. 8C and D). 

To confirm our hypothesis about the effects of secreted oxytocin, we 
measured blood contents of oxytocin (Fig. 8E) and vasopressin (Fig. 8F), 
in the presence or absence of the hypophysis in animals subjected to RS. 
As previously shown, oxytocin is secreted in response to RS and atosiban 
did not alter oxytocin plasma concentration; however, the absence of the 
hypophysis reduced oxytocin concentration to that of naïve group values 
(Fig. 8E). Neither the stress session nor the absence of the hypophysis 
altered vasopressin plasma concentration (Fig. 8F), indicating that 

Fig. 6. Changes in mean arterial pressure (ΔMAP) 
(A) and heart rate (ΔHR) (C) over time during re-
straint sino-aortic denervated rats pretreated with 
sterile saline (vehicle, 1 ml/kg, i.v.) or atosiban (1 
μg/kg, i.v.). On time zero, animals were subjected 
to restraint stress. Average of ΔMAP (B) and ΔHR 
(D) during 180 min of restraint stress expressed as 
% of control response. Mean ± S.E.M. Two-way RM 
ANOVA followed by Fischer’s post test. Student’s t- 
test unpaired. * significantly different from vehicle, 
P < 0.05.   

Fig. 7. Changes in mean arterial pressure (ΔMAP) 
(A) and heart rate (ΔHR) (C) over time during re-
straint in rats pretreated with sterile saline 
(vehicle, 1 ml/kg, i.v.) or homatropine methyl-
bromide (200 μg/kg i.v.) following by vehicle (1 
ml/kg, i.v.) or atosiban (1 μg/kg, i.v.). On time 
zero, animals were subjected to restraint stress. 
Average of ΔMAP (B) and ΔHR (D) during 180 min 
of restraint stress expressed in % of control 
response. Mean ± S.E.M. Two-way RM ANOVA 
followed by Fischer’s post-test. One-way ANOVA 
followed by Fischer’s post-test. * significantly 
different from vehicle, P < 0.05; # significantly 
different from vehicle + atosiban, P < 0.05; +
significantly different from homatropine + atosi-
ban, P < 0.05.   
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vasopressin does not participate in the cardiovascular responses evoked 
by the RS model, further corroborating the cardiovascular responses 
observed in the present study (Figs. 2 and 3). 

3.9. Atosiban acts as a selective Gi-protein receptor ligand and favors 

oxytocin secreted to act on the Gq oxytocin receptor, which promotes 
the reduction of tachycardic responses to RS. 

Recently, atosiban was reclassified as an agonist with selective 
functional effects on the OT receptor coupled to Gi-protein (Busnelli 

Fig. 8. Changes in mean arterial pressure (ΔMAP) 
(A) and heart rate (ΔHR) (C) over time during re-
straint hypophysectomized rats pretreated with 
sterile saline (vehicle, 1 ml/kg, i.v.) or atosiban (1 
μg/kg, i.v.). On time zero, animals were subjected 
to restraint stress. Average of ΔMAP (B) and ΔHR 
(D) during 180 min of restraint stress expressed as 
% of control response. Dosage of plasmatic oxytocin 
(E) and vasopressin (F) hormones in groups: naïve 
(basal values), rats with and without hypophisis 
pretreated with sterile saline (vehicle, 1 ml/kg, i.v.) 
or atosiban (1 μg/kg, i.v.) subjected to restraint over 
180 min. Mean ± S.E.M. Two-way RM ANOVA 
followed by Fischer’s post-test. Two-way ANOVA 
followed by Fischer’s post-test. Student’s t-test un-
paired. * significantly different from vehicle, P <
0.05; # significantly different from Naïve, P < 0.05; 
+ significantly different from own control (with 
hypophisis), P < 0.05.   

Fig. 9. Changes in mean arterial pressure (ΔMAP) 
(A) and heart rate (ΔHR) (C) over time during re-
straint in rats pretreated with sterile saline (vehicle, 
1 ml/kg, i.v.) or L-368,899 at the doses of 0.3; 1 and 
3 μg/kg (i.v.). On time zero, animals were subjected 
to restraint stress. Average of ΔMAP (B) and ΔHR 
(D) during 180 min of restraint stress expressed as 
% of control response. Mean ± S.E.M. Two-way RM 
ANOVA followed by Fischer’s post-test. One-way 
ANOVA followed by Fischer’s post-test. * signifi-
cantly different from vehicle, P < 0.05; # signifi-
cantly different from L-368,899 (0.3 μg/kg), P <
0.05; + significantly different from L-368,899 (1 
μg/kg), P < 0.05.   
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et al., 2012). Based on this fact, we also used a full oxytocin receptor 
antagonist with no agonistic or functional selective G-protein properties. 
L-368,899 at the same doses as atosiban (Fig. 9) increased the tachy-
cardic responses to stress to values higher than the vehicle group, 
showing that oxytocin secreted to the periphery has a chronotropic 
negative effect. Based on this result, we postulate that atosiban is not 
directly responsible for reducing tachycardic responses to RS, but in-
creases oxytocin availability. Oxytocin secreted to the periphery may 
have this functional effect based on selective binding to the oxytocin G 
protein coupled receptor. 

4. Discussion 

The present findings indicate that oxytocin released into the circu-
lation attenuates the stress-evoked tachycardic response by increasing 
baroreflex parasympathetic activity, possibly by acting on oxytocin re-
ceptors coupled to Gq protein. 

Studies indicate that stress evokes changes in several organs and 
systems, including the central nervous and the cardiovascular system 
(Dedic et al., 2018; Gullette et al., 1997). Psychological stress may 
induce a series of physiological responses that under some conditions 
are detrimental to the organism (Hall et al., 2012); in this context, 
oxytocin can act to maintain an adequate response without overloading 
the cardiovascular system. Acute psychological stress models, such as 
RS, trigger responses to cope with autonomic activation (Tavares and 
Corrêa, 2006), resulting in mean arterial pressure and heart rate in-
creases due to sympathetic nervous system activation (Dos Reis et al., 
2014). 

Our first experimental protocol showed that animals treated with 
atosiban had a reduction in the tachycardic response to restraint. Ato-
siban is widely used as an OT receptor antagonist, including its clinical 
use to prevent preterm parturition, and has fewer maternal side effects 
when compared to other tocolytic agents (Flenady et al., 2014). Con-
cerning the cardiovascular system, it was demonstrated that atosiban 
has neither a direct effect on rate or force in an isolated heart prepara-
tion (Thorp et al., 1999), nor indirectly via autonomic modulation 
(Weissman et al., 2017). 

Once activated by circulating hormone, the OT receptor has the 
property to reduce heart rate and cardiac force (Favaretto et al., 1997), 
enhancing parasympathetic activity (Mukaddam-Daher et al., 2001); it 
also mediates the release of atrial natriuretic peptide (Gutkowska et al., 
2014), and modulates vasculature function by promoting nitric 
oxide-related vasodilatation and natriuresis (Bernal et al., 2015). 
Assuming atosiban to be an OT receptor antagonist, after its adminis-
tration a reversal of the cardiac effects of oxytocin would be expected, 
with a consequent increase in the stress-evoked heart rate response 
observed in the atosiban group; however, our results were in disagree-
ment with this idea. 

Oxytocin and atosiban share similarities with vasopressin (Manning 
et al., 2008; Vrachnis et al., 2011). Vasopressin cardiac effects are 
restricted to inotropic modulation in a dose-dependent manner, where 
low doses promote a positive inotropic effect while higher doses 
decrease it (Walker et al., 1988). Higher vasopressin doses are related to 
a heart rate decrease, both effects being modulated by the V1A receptor 
(Cheng et al., 1993; Walker et al., 1988). Considering this, we tested the 
possible involvement of V1A receptors present in the periphery in the 
cardiac effects evoked by RS; however, this seems not to be the case. Our 
results confirmed that vasopressin is not secreted to the periphery in 
response to RS, in agreement with a previous report (Gibbs, 1984), and 
also that pretreatment with dTyr AVP did not affect the tachycardic 
response evoked by restraint. Additionally, it has been reported that 
atosiban has V1A agonistic properties (Manning et al. (2008), but this 
possible effect can be presently excluded since previous blockade of V1A 
receptors did not affect the atosiban-evoked reduction in tachycardia 
during restraint, ruling out any significant vasopressin involvement in 
the cardiovascular response to restraint. 

Next, we investigated the involvement of autonomic modulation in 
treated animals subjected to restraint and processed the data using 
power spectral analysis. For the cardiac parameter, we observed a ten-
dency to increase parasympathetic activity related to the high frequency 
band, a result similar to that previously reported in the literature for 
oxytocin effects on stress. Grippo et al. (2009) showed that chronic stress 
isolation reduces high frequency oscillatory component, whereas 
oxytocin treatment recovered high frequency to values equal to 
non-stressed animals. Similarly, oxytocin increased heart rate variability 
in pregnant women with bradycardic effects (Weissman et al., 2017), 
and under resting conditions oxytocin can increase the high frequency 
component (Kemp et al., 2012), indicating that circulating oxytocin is 
involved in the cardiac events associated with RS. 

Confirming this idea, we observed that pretreatment with an M2 
muscarinic antagonist was effective in reversing the reduction of heart 
rate in the atosiban group, showing that the parasympathetic autonomic 
system is functional in the restraint model, as previously reported 
(Crestani et al., 2010; Dos Reis et al., 2014). Our results also indicate 
that animals pretreated with atosiban had an increase in the activity of 
the reflex parasympathetic branch. Possibly, oxytocin secreted into the 
periphery, by acting on the cardiac oxytocin receptor, causes a negative 
chronotropic effect that is reversed by muscarinic antagonist treatment, 
as reported by Mukaddam-Daher and collaborators (Mukaddam-Daher 
et al., 2001) and observed in the present study. 

Spontaneous baroreflex responses are increased under RS, and 
atosiban-treated rats showed an increase in the gain up measurement, 
which is related to reflex parasympathetic responses in response to 
blood pressure increases. 

Centrally, the oxytocin system is functionally coupled to the sym-
pathoadrenal axis and the parasympathetic nervous system and can 
respond to peripherally administered oxytocin (Yee et al., 2016). Once 
again, these results appear to be caused by oxytocin rather than atosi-
ban, and even with high-order baroreflex modulation, since the 
sinoaortic denervation protocol blocked the effect of the pretreatment 
with atosiban on the stress-evoked heart rate response, provides infor-
mation that the baroreflex system must be fully functional in order for 
oxytocin to be able to produce its cardiac effect. 

To confirm whether cardiac effects on the RS paradigm were caused 
by atosiban or by oxytocin released during stress, we performed a hy-
pophysectomy protocol (Fregoneze and Antunes-Rodrigues, 1992). In 
the literature, it is reported that hypophysectomy acutely disrupts the 
secretion of oxytocin to the periphery (Balment et al., 1986). At the time 
of the experiment, plasma oxytocin was still at low levels when 
compared to restrained rats with an intact hypophysis. Hypophysectomy 
blocked the effect of the pretreatment with atosiban on the cardiac pa-
rameters during RS. 

Oxytocin is secreted in response to restraint, tail suspension (Gibbs, 
1986a, 1986b), osmotic stimulus (Fortaleza et al., 2019), and other 
stimuli (Jurek and Neumann, 2018), and can be considered as a stress 
marker or have a physiological role in stress events. 

Corroborating our results with hypophysectomized rats, it is sug-
gested that oxytocin secretion into the periphery during RS is necessary 
for the reduction in the tachycardic response evoked by RS, which was 
observed after pretreatment with atosiban, thus suggesting a possible 
effect of previous treatment with atosiban in helping endogenous 
oxytocin to bind to its receptors in the parasympathetic branch, reducing 
heart rate during stress. 

This effect may be due to characteristics of the oxytocinergic re-
ceptor. The OT receptor is a member of the G-protein coupled receptor 
family, and studies have demonstrated that it can recruit different sub-
types of G-protein such as Gq, Gi, and Gs, and probably produce 
numerous effects depending on the G-protein subtype (Busnelli et al., 
2012; Thakur et al., 2019), promoting selective functional effects. Spe-
cifically, the human OT receptor has been shown to associate more with 
the excitatory subunit Gq and inhibitory subunit Gi proteins (Brighton 
et al., 2020; Strakova and Soloff, 1997), acting antagonistically, in 
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neuronal cells (Gravati et al., 2010; Williams et al., 2020). 
Recent evidence points to atosiban as being an agonist for the sub-

type of Gi-OT receptor (Busnelli et al., 2012), which can induce func-
tionally selective effects such as activation of pro-inflammatory 
pathways in human tissue (Kim et al., 2016), GABA release in the central 
nervous system (Thakur et al., 2019), and cell growth inhibition (Reversi 
et al., 2005). However, atosiban does not act as a partial agonist for Gq 
(Reversi et al., 2005), and at the same time acting as a competitive 
antagonist of the oxytocin-induced OT receptor/Gq coupling, promoting 
and-or stabilizing a conformational state of receptor that binds to Gi 
over Gq (Busnelli et al., 2012; Reversi et al., 2005). 

Even acting as a competitive antagonist, atosiban still has effects on 
the Gq activation pathway that can influence the effect of oxytocin. 
Atosiban promotes a stabilization of the receptor for oxytocin on the cell 
surface and this receptor is still responsive to oxytocin, leading to acti-
vation of the Gq pathway demonstrated by the formation of inositol 
phophate in cultured human myometrial cells treated with oxytocin 24 h 
after atosiban treatment (Phaneuf, 1994). 

This effect also occurs in the short term. At 60 min, atosiban pre-
treatment did not affect the accumulation of inositol phosphate induced 
by 15 min of oxytocin exposure (Reversi et al., 2005); in this sense, 
atosiban given previously to oxytocin did not induce desensitization of 
the canonical Gq pathway. In our protocols, we pretreated animals with 
atosiban 30 min before the exposure to restraint, which is responsible for 
the activation of the neurohypophysis pathway and the consequent 
release of oxytocin. 

A very important fact is that atosiban has no ability to promote 
desensitization (Reversi et al., 2005) and does not couple to β-arrestin 1 
or 2 (Busnelli et al., 2012). In an opposite manner, oxytocin per se in-
duces receptor desensitization and β-arrestin recruitment in a short 
period, 5–10 min of exposure to promote sensitization (Phaneuf, 1994; 
Reversi et al., 2005), from 2 to 5 min for β-arrestin recruitment, and a 
complete agonist-induced internalization of the receptor within 30 min 
(Busnelli et al., 2012). 

In this sense, our protocol suggests that atosiban could act by facil-
itating oxytocin binding to oxytocin receptors, which mediates cardiac 
effects by a mechanism to reduce receptor desensitization. 

In addition, atosiban reduced by about 20% the high-affinity binding 
sites for [3H] -oxytocin, which may represent a population of activated 
receptors coupled to Gi that undergo desensitization (Reversi et al., 
2005) by another mechanism that does not involve β-arrestin, which 
would indicate different types of receptor population. 

In this sense, we aimed to avoid all couplings to the oxytocin receptor 
and used a full antagonist to prevent oxytocin-receptor interaction. L- 
368,899 is a non-peptide OT receptor antagonist without biased effects 
(Boccia et al., 2007). L-368,899, at the same dose as atosiban, caused 
opposite effects, increasing tachycardic responses to RS. This finding 
indicates that circulating oxytocin can reduce and/or maintain the 
cardiac responses adequate to the stress situation, and that pretreatment 
with the antagonist L-368,899 blocked this oxytocin role. 

5. Conclusion 

In summary, our results suggest that oxytocin released into the pe-
riphery is responsible for the effects observed in the heart rate response 
to acute RS observed in our protocols (Fig. 10). We suggest that oxytocin 
secreted to the peripheral circulation attenuates the tachycardic 
response evoked by acute RS as a mechanism to compensate possible 
overload in the cardiovascular system. Increasing oxytocin availability 
possibly decreases heart rate by facilitating cardiac parasympathetic 
activity and reducing the stress-evoked tachycardic response. 
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