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RESUMO
Frias, Alana Tercino. Envolvimento dos sítios de ligação benzodiazepínicos
localizados na substância cinzenta periaquedutal dorsal de ratos nos efeitos
ansiolítico e panicolítico causado pelo alprazolam. 2018. LXXXV f. Dissertação
(Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, 2018.

O transtorno do pânico (TP) é um transtorno de ansiedade caracterizado por ataques
de pânico recorrentes e inesperados, com um prognóstico crônico. Entre as drogas
utilizadas no tratamento do TP, os benzodiazepínicos (BZs) de alta potência, como o
alprazolam e o clonazepam, apresentam a vantagem de serem eficazes logo no início
do tratamento. Assim como outras drogas BZs, tais como o diazepam e o flurazepam,
estes compostos também são empregados como ansiolíticos no tratamento de
pacientes com transtorno de ansiedade generalizada. O mecanismo da ação
primária dessas drogas ocorre pela interação com os sítios de ligação BZs presentes
nos receptores do ácido gama-aminobutírico do tipo A (GABAA), facilitando a
neutotransmissão GABAérgica. Entretanto, ainda permanecem desconhecidos os
substratos neurais envolvidos no efeito panicolítico causado pelos BZs. Dentre os
substratos em potencial, a substância cinzenta periaquedutal dorsal (SCPD), uma
estrutura mesencefálica criticamente

relacionada

à fisiopatogênica do TP,

apresenta alta densidade de receptores GABAA e de sítios de ligação BZs. Neste
trabalho avaliamos o envolvimento do complexo receptor GABAA/BZ presente na
SCPD no efeito panicolítico promovido pela administração sistêmica de alprazolam em
ratos Wistar. Para isso, empregamos o labirinto em T elevado (LTE), que além da
resposta de fuga, que é associada ao pânico, também permite avaliar a resposta de
esquiva inibitória, associada à ansiedade. Neste modelo, o alprazolam inibe a
expressão da resposta de fuga, indicando efeito panicolítico e inibe a aquisição da
esquiva inibitória, sugestivo de efeito ansiolítico. Além do LTE, também empregamos
os modelos experimentais da hipóxia e o de Vogel, associados ao pânico e a
ansiedade, respectivamente. Os resultados obtidos mostraram que o efeito
panicolítico promovido pela administração sistêmica de alprazolam, observado na
resposta de fuga do LTE, foi bloqueado pela administração intra-SCPD de flumazenil,
antagonista dos sítios de ligação BZs, ou de bicuculina, antagonista dos receptores
9

GABAA. No teste da hipóxia, o efeito panicolítico causado pela administração
sistêmica de alprazolam foi inibido, porém não significativamente bloqueado, pela
administração intra-SCPD de bicuculina. Já o efeito ansiolítico, observado na resposta
de esquiva do LTE e no teste do beber punido de Vogel, não foi bloqueado pela
administração intra-SCPD de flumazenil ou de bicuculina. No conjunto, nossos
resultados sugerem que o complexo receptor GABAA/BZ da SCPD está envolvido no
efeito panicolítico, mas não ansiolítico, promovido pela administração sistêmica de
alprazolam.

Palavras-chave: pânico; ansiedade; substancia cinzenta periaquedutal dorsal;
benzodiazepínico; receptor GABAA.
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ABSTRACT
Frias, Alana Tercino. Involvement of the benzodiazepine binding sites in the
dorsal periaqueductal gray matter of rats in the anxiolytic- and panicolytic-like
effects promoted by alprazolam. 2018. LXXXV f. Dissertação (Mestrado) – School
of Medicine of Ribeirão Preto – University of São Paulo – Ribeirão Preto.

Panic Disorder (PD) is an anxiety disorder characterized by recurrent and unexpected
panic attacks with a chronic prognosis. Among the drugs used to treat PD, highpotency benzodiazepines (BZs), such as alprazolam and clonazepam, have the
advantage of causing significant effects early in the treatment. Like others BZs, such
as diazepam and flurazepam, these compounds are also used as anxiolytics in the
treatment of patients with generalized anxiety disorder. The primary mechanism of
action of these drugs is the interaction with BZs binding sites present at gammaaminobutyric

acid

type

A

receptors

(GABAA),

facilitating

GABAergic

neurotransmission. However, it remains yet unknown the neural substrates involved in
the panicolytic-like action caused by BZs. Among the potential substrates, the dorsal
periaqueductal gray matter (DPAG), a mesencephalic structure critically associated
with the physiopathology of PD, presents a high density of GABAA receptors and of
BZs binding sites. In this work, we evaluated the participation of the GABAA/BZ
receptor complex present in the DPAG in the panicolytic-like effect caused by systemic
administration of alprazolam in Wistar rats. For this, we use the elevated T-maze
(ETM), that besides the escape response which is associated with panic, also allows
the measurement of inhibitory avoidance acquisition, which has been related to
anxiety. In this model, alprazolam inhibits the expression of escape, indicating a
panicolytic-like effect and inhibits the acquisition of inhibitory avoidance, suggestive of
an anxiolytic effect. In addition to the ETM, animals were also tested in the hypoxia
and Vogel’s conflict tests, which have been associated with panic and anxiety,
respectively. The results showed that the panicolytic-like effect caused by alprazolam
in ETM’s escape response was blocked by intra-DPAG injection of flumazenil, a BZs
binding site antagonist, or bicuculline, a GABAA receptor antagonist. In the hypoxia
test, the panicolytic-like effect caused by alprazolam was inhibited, but not significantly
blocked, by intra-DPAG injection of bicuculline. The anxiolytic effect observed in the
11

ETM’s avoidance task or in the Vogel’s conflict test was not blocked by intra-DPAG
injection of flumazenil or bicuculline. Taken together, our results suggest that the
GABAA/BZ receptor complex located in the DPAG is involved in the panicolytic, but not
anxiolytic, effect caused by systemic administration of alprazolam.

Keywords: panic; anxiety; periaqueductal gray matter; benzodiazepine; GABAA
receptor.
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Introdução
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1. Introdução
1.1.

Transtornos de Ansiedade

A ansiedade é um estado emocional de antecipação de uma ameaça futura.
Ela se difere do medo por ser frequentemente associada a tensão muscular, vigilância
e comportamentos de cautela ou esquiva, enquanto que o medo é mais
frequentemente associado a períodos de excitabilidade autonômica aumentada,
necessária para luta ou fuga, e pensamentos de perigo imediato (APA, 2013). Ambas
emoções apresentam um valor adaptativo, uma vez que preparam o indivíduo para
uma situação futura. Porém, a persistência e a expressão exacerbada da ansiedade
e do medo prejudicam a performance do indivíduo, tornando-se uma ansiedade
patológica (CRASKE; STEIN, 2016; GRAEFF, 1999)
A classificação dos diferentes transtornos de ansiedade sofreu muitas
modificações ao longo do século XX. Inicialmente, os critérios de classificação
empregados eram muito subjetivos, o que levava a acentuadas discordâncias entre
diferentes observadores (GRAEFF, 1999). A Associação Americana de Psiquiatria
(APA), com o objetivo de tornar mais clara a classificação e auxiliar no diagnóstico
dos transtornos de ansiedade, elaborou alguns critérios operacionais baseados nos
sintomas. A quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatísticas das Doenças
Mentais (DSM-V), publicado em 2013, classifica os transtornos de ansiedade em:
transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia social, transtorno do
pânico (TP), transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade induzido
por substâncias ou medicamentos, transtornos de ansiedade devido à condição
médica, transtorno de ansiedade com outras especificações e transtorno de
ansiedade não especificado (APA, 2013).
Dentre os transtornos de ansiedade, o TP é o de maior relevância para o
presente trabalho. Ele é caracterizado pela ocorrência de ataques de pânico
inesperados e recorrentes, que podem levar a preocupações acerca da ocorrência de
novos ataques. Durante um ataque de pânico, o indivíduo vivencia sensações de
intenso medo e desconforto, que atingem seu pico em poucos minutos e são
acompanhadas de quatro ou mais sintomas físicos e cognitivos, entre eles:
taquicardia, medo de morrer, tonturas e falta de ar (APA, 2013).
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Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2015, cerca de 264 milhões de
pessoas apresentavam algum transtorno de ansiedade ao redor do mundo, o que
representa um aumento de 14,9% comparado a 2005 (OMS, 2017). Mais
especificamente, em relação ao TP, diversos estudos demonstram que, na população
mundial, a prevalência varia entre 1,7% e 5,6% ao longo da vida (DE JONGE et al.,
2016; KESSLER et al., 2006; MONDIN et al., 2013; PIRES et al., 2014). Trata-se de
uma doença crônica, que exerce um impacto negativo na vida social, familiar e
ocupacional dos pacientes (MARCHESI, 2008; SALUM et al., 2009).

1.2.

Tratamento farmacológico do TP

O tratamento do TP pode ser realizado através de terapias cognitivocomportamentais e/ou com o uso de fármacos. O tratamento farmacológico é
realizado com drogas antidepressivas, principalmente os inibidores seletivos da
recaptação de serotonina (ISRS), e benzodiazepínicos (BZs) de alta potência, como
o alprazolam e o clonazepam (BALDWIN et al., 2014).
Os ISRS foram desenvolvidos na década de 1970 em um contexto de síntese
racional, uma vez que o papel da serotonina (5-HT) na depressão começava a ser
demonstrado (LÓPEZ-MUÑOZ; ALAMO, 2009). Ensaios clínicos da época relatavam
que pacientes depressivos apresentavam menores níveis de 5-HT e de seu metabólito
em diversas áreas cerebrais, suportando o que eles chamavam de a “hipótese
serotonérgica da depressão” (COPPEN, 1967). Apesar de desenvolvidos para tratar
a depressão, estes fármacos se mostraram efetivos também para tratar os transtornos
de ansiedade (LÓPEZ-MUÑOZ; ALAMO, 2009)
O mecanismo primário de ação dos ISRS consiste em bloquear o transportador
de 5-HT, impedindo a sua recaptação e consequentemente aumentando a
disponibilidade desse neurotransmissor na fenda sináptica. Esse aumento de 5-HT
disponível é observado logo após uma única administração (BYMASTER et al., 2002;
FULLER, 1994; KOCH et al., 2002). No entanto, o efeito terapêutico é visto apenas
com o tratamento contínuo e prolongando, sugerindo que alterações plásticas
decorrentes do aumento da 5-HT sejam necessárias para que o efeito terapêutico
ocorra (para uma revisão do tema ver Miller e Hen, 2015).
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Devido à baixa capacidade de causar tolerância e dependência, os ISRS são
considerados a primeira linha de tratamento para o TP (BALDWIN et al., 2014). No
entanto, esses fármacos podem apresentar alguns efeitos adversos relevantes, como
diarréia, sudorese, náusea e disfunção sexual (KASPER; RESINGER, 2001).
Ademais, a demora para que se observe a melhora clínica pode ser acompanhada de
uma piora inicial do quadro do paciente, o que faz com que diversos pacientes
abandonem o tratamento antes de se estabelecer o efeito terapêutico (GRIEBEL;
HOLMES, 2013; JOHNSON, 2005).
Os BZs de alta potência apresentam a vantagem sobre os ISRS de terem efeito
agudo (HOFFMAN; MATHEW, 2008) e são indicados principalmente no início do
tratamento (CHOUINARD, 2006). Diversos estudos demonstram que não existe
diferença entre os BZs e os ISRS quanto à eficácia (KASPER; RESINGER, 2001). No
entanto, o uso prolongado de BZs é desencorajado, uma vez que eles apresentam o
risco de dependência, elevado potencial de abuso, risco de overdose quando
associado a outros depressores do sistema nervoso central e desencadeamento de
tolerância se administrados continuamente (LÓPEZ-MUÑOZ et al., 2011).
A principal diferença entre o alprazolam e o clonazepam para os demais BZs é
que eles possuem uma maior afinidade pelo sítio de ligação BZ no receptor
GABAérgico (KASPER; RESINGER, 2001; SODERPALM, 1987). Para o tratamento
do TP, as doses requeridas de BZ são maiores do que as necessárias para tratar o
transtornos de ansiedade generalizada (GRIFFIN et al., 2013) e, apesar de alguns
estudos demonstrarem a eficácia de outros BZs, como o diazepam no tratamento do
TP (NOYES et al., 1996; DUNNER et al., 1986), as doses necessárias de alprazolam
e clonazepam são menores, o que faz com que as manifestações dos efeitos adversos
sejam também menores (para mais detalhes ver Kasper e Resinger, 2001).
O mecanismo de ação primário dos BZs ocorre pela ligação destes compostos
com um sítio alostérico presente no receptor ionotrópico GABAA, que culmina em um
aumento na frequência de abertura dos canais de cloreto, mediante a facilitação da
ligação do agonista endógeno GABA (ácido γ-aminobutírico; SAMARDZIC; SVOB,
2016). Assim, de maneira sucinta, a ativação do sítio de ligação BZ potencializa a
hiperpolarização da membrana, que é decorrente do aumento da condutância dos
canais de cloreto promovido pelo GABA (ZORUNSKI et al., 1991). O receptor GABAA
17

é um receptor ionotrópico com diferentes isoformas, formado pela combinação de 5
subunidades (α1-6, β1-3, γ1-3, π, θ, δ), que diferem quanto a localização e a
responsividade (MÖHLER, 2011; NUSS, 2015; SAMARDZIC; SVOB, 2016). A ligação
dos BZs depende da presença das subunidades α1,2,3 ou 5 e γ2 (BARNARD et al.,
1998), sendo que cada uma está relacionada com algum efeito clínico específico dos
BZs (GRIFFIN et al., 2013; MÖHLER, 2011; NUSS, 2015). Por exemplo, a subunidade
α1, que está presente em 60% dos receptores GABAA responsivos aos BZs, está
amplamente distribuída em todo o encéfalo (PIRKER et al., 2000) e é relacionada aos
efeitos sedativos dessas drogas (MCKERNAN et al., 2000; RUDOLPH et al., 1999).
Já as subunidades α2 e α3, que estão mais localizadas em estruturas implicadas na
regulação do comportamento (PICKER et al., 2000), são relacionadas ao efeito
ansiolítico dos BZs (para mais detalhes ver Möhler, 2011).

1.3.

Fisiopatologia do TP

Os estudos das regiões encefálicas reguladoras do comportamento são de
extrema importância para o entendimento dos transtornos psiquiátricos e das drogas
utilizadas na clínica, bem como para o desenvolvimento de novos fármacos mais
efetivos e com menos efeitos adversos. Algumas estruturas, como o complexo
amigdalóide e a substância cinzenta periaquedutal dorsal (SCPD) são cruciais na
regulação das respostas relacionadas à ansiedade e ao TP. Estudos comportamentais
utilizando animais de laboratórios, principalmente roedores, contribuíram muito para o
que se sabe sobre a importância e o papel dessas estruturas na fisiopatologia dos
transtornos de ansiedade (CARVALHO-NETO, 2009).

Eles são baseados em

diferentes reações de defesa expressas por animais frente a uma ameaça e serão
descritos resumidamente neste tópico.
O estudo do comportamento animal frente às situações aversivas visando
entender os diferentes transtornos psiquiátricos é baseado na perspectiva evolutiva
proposta por Charles Darwin em seu livro “A expressão das emoções nos homens e
nos animais” (1872). Ele propôs que assim como as características físicas, as
estratégias comportamentais e a expressão das emoções teriam uma característica
hereditária.
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As diferentes estratégias de defesa expressas por roedores foram
extensamente estudadas pelo casal Caroline e Robert Blanchard, na Universidade do
Havaí. Eles realizaram diversos estudos comportamentais, utilizando ratos selvagens
e de laboratório, e propuseram que as estratégias de defesa poderiam ser
classificadas em diferentes níveis, de acordo com a proximidade da ameaça. No
primeiro nível, a ameaça (no caso, um predador) é dita como potencial, ou seja, a
ameaça não está presente no ambiente em que se encontra o rato, mas existem pistas
de que o predador já esteve ali, como cheiro, pistas visuais e/ou sons indicativos,
fazendo com que o animal expresse comportamentos de avaliação de risco. Esses
comportamentos também podem ser observados quando o animal é exposto a um
ambiente novo, onde ele não sabe o que vai encontrar. No segundo nível, a ameaça
está presente, mas a uma distância segura do rato, sendo o comportamento de fuga
orientada ou de imobilidade adotados, dependendo da existência ou não de uma rota
de fuga viável. Já quando a ameaça está próxima, o animal adota um comportamento
de fuga

explosiva

e desorientada ou ataques

defensivos (BLANCHARD;

BLANCHARD, 1988, 2008; BLANCHARD; GRIEBEL; BLANCHARD, 2001).
Em humanos, a expressão das emoções é mais variada e complexa, devido à
influência cultural. Entretanto, estudos têm identificado semelhanças nas estratégias
de defesa adotadas por humanos quando comparados com roedores (SHUHAMA et
al., 2007). Blanchard e colaboradores (2001) no Havaí e Shuhama e colaboradores
(2008) no Brasil realizaram estudos utilizando cenários imaginários contendo
diferentes situações ameaçadoras, onde os voluntários foram orientados a escolher
qual resposta defensiva seria mais adequada para a situação. Assim como nos
estudos envolvendo roedores, a resposta escolhida correspondeu ao nível da
ameaça; por exemplo, em uma situação onde a ameaça era real e intensa, os
voluntários escolhiam uma reação de fuga (BLANCHARD et al., 2001; SHUHAMA et
al., 2008).
As diferentes estratégias de defesa tem sido associadas à diferentes substratos
neurais tanto em humanos quanto em animais. Brevemente, quando uma ameaça é
potencial e/ou distal e o animal expressa comportamentos de avaliação de risco e/ou
congelamento (BLANCHARD et al., 1986; 1993), ocorre a ativação de estruturas como
o complexo amigdalóide, o sistema septo-hipocampal e o córtex pré-frontal, os quais
estão relacionados à ansiedade (GRAY; MCNAUGHTON, 2000; MCNAUGHTON;
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CORR, 2004). Por outro lado, quando a ameaça é proximal, ocorre uma resposta de
fuga explosiva (BLANCHARD et al., 1986; 1993), que leva à ativação de estruturas
como a SCPD, relacionada por sua vez, com a resposta de pânico, como descrito logo
abaixo (GRAEFF, 2002; NASHOLD et al., 1969).
De interesse para este trabalho, a substância cinzenta periaquedutal é uma
estrutura mesencefálica localizada ao redor do aqueduto, dividida em quatro colunas:
dorsomedial, dorsolateral, ventrolateral e lateral (BANDLER et al., 2000). Evidências
obtidas nos últimos 60 anos associam as duas primeiras colunas, comumente
denominadas de SCPD, à fisiopatologia do TP (GRAEFF 2002; 2003). Por exemplo,
Nashold e colaboradores (1969) observaram que pacientes acordados submetidos à
neurocirurgia para alivio da dor, quando tinham uma região encefálica que
compreende a SCPD estimulada, relatavam sensações de intenso medo e terror, além
de apresentarem alterações autonômicas como taquicardia e sudorese (NASHOLD et
al., 1969). Em animais, a estimulação da SCPD promove um aumento da vocalização
e/ou uma resposta de fuga intensa, enquanto que a estimulação da porção
ventrolateral promove apenas imobilidade (BANDLER; CARRIVE, 1988; BANDLER;
DEPAULIS, 1988). Essas respostas observadas em humanos e em animais, pela
estimulação da SCPD, têm sido associadas com os sintomas de um paciente durante
um ataque de pânico (JENCK; MOREAU; MARTIN, 1995; SCHENBERG, 2001; 2011;
SCHENBERG et al., 2014).
Em consonância, estudos utilizando técnicas de neuroimagem em humanos
demonstraram que pacientes com TP apresentam anormalidades estruturais e
funcionais da SCPD (DEL-BEN; GRAEFF, 2009; PROTOPOPESCU et al., 2006;
UCHIDA et al., 2008). Além disso, essas alterações possuem uma relação direta com
o número de ataques de pânico vivenciados pelo paciente (DEL-BEN; GRAEFF,
2009). Mais especificamente, Sakai e colaboradores (2005; 2006) demonstraram,
utilizando a técnica de tomografia por emissão de pósitrons (PET), que pacientes com
TP apresentam um aumento no consumo de glicose em diferentes regiões, inclusive
na SCPD (SAKAI et al., 2005a; 2005b). Após o tratamento com a terapia cognitivo
comportamental, onde se observa uma diminuição considerável dos ataques de
pânicos, eles encontraram uma correlação positiva entre a porcentagem de mudança
na utilização de glicose pela região “ao redor da SCPD” e a frequência de ataques de
pânico (SAKAI et al., 2006).
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A SCPD é inervada por redes complexas de vias aferentes e eferentes,
relacionadas a diferentes funções desempenhadas por essa estrutura (BEHBEHANI,
1995). Dentre elas, as vias serotonérgicas e GABAérgicas têm sido amplamente
estudadas quanto a suas participações na fisiopatologia do TP.

1.4.

Neurotransmissão serotonérgica e GABAérgica na SCPD e o TP.

Ao longo da história, diversos trabalhos se dedicaram a estudar o papel da 5HT na ansiedade, devido ao fato de que o mecanismo de ação de fármacos
antidepressivos envolve a facilitação da neurotransmisão serotonérgica (GRAEFF,
2002; GRIEBEL, 1995; GUIMARÃES et al. 2010). Por muito tempo, o seu papel na

ansiedade foi visto como um paradoxo. Resumidamente, estudos utilizando testes de
conflito, que são testes de ansiedade baseados na recompensa e punição, ou seja,
um determinado comportamento é ao mesmo tempo recompensado e punido, o que
gera um conflito do tipo esquiva-aproximação (GELLER; SEFTER, 1960),
demonstravam que a 5-HT exercia um papel de aumentar a ansiedade. No entanto, o
mesmo não era observado em testes que utilizavam o modelo da estimulação elétrica
da SCPD. Nesse modelo, a 5-HT apresentou um papel de inibir a resposta de fuga,
caracterizado como uma diminuição da ansiedade (para revisão ver GRAEFF, 2003).
Na tentativa de explicar esse paradoxo, em 1991, os pesquisadores Bill Deakin
e Frederico Graeff propuseram uma teoria para explicar o papel dual da 5-HT. Eles se
basearam nos estudos das diferentes estratégias de defesa realizados pelo casal
Blanchard, descritos anteriormente, que fundamentaram a relação entre a ameaça
potencial, as respostas que envolvem conflito e a ansiedade e entre a ameaça
proximal, a resposta de fuga e o pânico. (BLANCHARD; BLANCHARD, 1988, 1989;
BLANCHARD;

FLANNELLY;

BLANCHARD,

1986;

BLANCHARD;

GRIEBEL;

BLANCHARD, 2003; BLANCHARD et al., 1993). Deakin e Graeff propuseram o papel
crítico de três estruturas na regulação da ansiedade pela neurotransmissão
serotonérgica: o núcleo dorsal da rafe (NDR), o complexo amigdalóide e a SCPD.
O NDR é a principal fonte de inervação serotonérgica tanto para o complexo
amigdaloide quanto para a SCPD (AZMITIA; SEGAL, 1978). De acordo com a
proposta de Deakin e Graeff, em uma situação de ameaça potencial, o NDR é ativado,
resultando na liberação de 5-HT para essas estruturas. No complexo amigdaloide, a
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ativação da neurotransmissão serotonérgica desencadearia estratégias de defesa
cautelosas, como a avaliação de risco, enquanto na SCPD, inibiria as reações de fuga,
evitando que comportamentos extremos sejam adotados quando a ameaça é incerta
ou distante (DEAKIN; GRAEFF, 1991).
A fim de comprovar essa teoria em laboratório, foi desenvolvido o modelo do
labirinto em T elevado (LTE). Este modelo é baseado no medo inato que roedores
possuem de locais elevados e desprotegidos e possibilita avaliar em um mesmo
animal dois comportamentos distintos: a esquiva inibitória e a fuga (GRAEFF, 1999;
2004; PINHEIRO et al., 2008). Drogas utilizadas na clínica para tratar o transtorno de
ansiedade generalizada inibem a resposta de esquiva inibitória, enquanto que as
drogas usadas para o tratar o TP inibem a resposta de fuga (para revisão ver
Zangrossi e Graeff, 2010; 2014).
Utilizando

esse

modelo,

diversos

trabalhos

reforçam

o

papel

da

neurotransmissão serotonérgica da SCPD na fisiopatologia do TP e do complexo
amigdaloide na fisiopatologia do transtorno de ansiedade generalizada, bem como no
efeito dos fármacos utilizados na clínica para tratar esses transtornos (para revisão
ver Graeff e Zangrossi, 2010). Brevemente, a administração intra-SCPD de 5-HT, bem
como de agonistas dos receptores serotonérgicos do tipo 1A (5-HT1A) e 2A (5-HT2A),
8-OHDPAT e DOI, respectivamente, prejudicam a resposta de fuga de animais
submetidos ao LTE (DE PAULA SOARES; ZANGROSSI, 2004; ZANOVELI;
NOGUEIRA; ZANGROSSI, 2003). Já no núcleo basolateral do complexo amigdaloide
(BLA), a administração de 5-HT e do agonista de receptores serotonérgicos do tipo
2C (5-HT2C), o MK212, promove uma facilitação da aquisição da esquiva inibitória
(VICENTE; ZANGROSSI, 2012). Esses achados sugerem que diferentes receptores
estão envolvidos nas respostas eliciadas pelo BLA e pela SCPD, mas que enquanto
na primeira região a facilitação da neurotransmissão serotonérgica promove um efeito
do tipo ansiogênico, na última ocasiona efeito panicolítiico, como proposto pela teoria
de Deakin e Graeff (1991).
A neurotransmissão serotonérgica da SCPD tem sido implicada no efeito
panicolítico causado pela administração de antidepressivos. A administração crônica
e sistêmica de fluoxetina e sertralina, antidepressivos ISRS, e de imipramina, um
antidepressivo

tricíclico,

potencializa

o

efeito

panicolítico

promovido

pela

administração intra-SCPD de 8-OHDPAT e DOI no LTE (ZANOVELI; NOGUEIRA;
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ZANGROSSI, 2007) e no modelo de estimulação elétrica da SCPD (DE BORTOLI;
NORGUEIRA; ZANGROSSI, 2006; JACOB et al., 2002;). Além disso, Zanoveli e
colaboradores (2010) demonstraram, utilizando a técnica de microdiálise, que a
administração crônica de fluoxetina aumenta os níveis extracelulares de serotonina
na SCPD, sugerindo que o efeito antipânico da fluoxetina seja decorrente da
facilitação da neurotransmissão serotonérgica nessa estrutura (ZANOVELI et al.,
2010).
Além de neurônios serotonérgicos, a SCPD também é rica em interneurônios
GABAérgicos, responsáveis pela regulação de outras neurotransmissões, e apresenta
alta densidade de isoformas dos receptores GABAA responsivos aos BZs (complexo
receptor GABAA/BZ; BARBARESI, 2005; GRIFFITHS; LOVICK, 2005; LOVICK; PAUL,
1999). De maneira similar ao observado com a neurotransmissão serotonérgica,
drogas que facilitam a neurotransmissão GABAérgica, como o midazolam (agonista
dos sítios BZ), o muscimol (agonista dos receptores GABAA) e o bacofleno (agonista
dos receptores GABAB), quando administrados intra-SCPD, também promovem um
efeito do tipo panicolítico no LTE, sem alterar a resposta de esquiva inibitória neste
teste (BUENO et al., 2005), sugerindo o envolvimento da neurotransmissão
GABAérgica na regulação do comportamento relacionado ao pânico.
Diferente do que se observa com a administração intra-SCPD de antagonistas
dos receptores serotonérgicos, a administração intra-SCPD de antagonistas
GABAérgicos por si só promove um efeito contrário daquele relatado com os
agonistas, ou seja, facilita a expressão do comportamento de fuga (BRANDÂO et al.,
2005; CASAROTO et al., 2010; DE OLIVEIRA SERGIO; DE BORTOLI; ZANGROSSI,
2011), o que sugere que os receptores GABAérgicos nessa estrutura são estimulados
de maneira tônica. De Oliveira Sergio (2011) demonstrou, por sua vez, que as duas
neurotransmissões podem interagir entre si. Estes pesquisadores observaram que a
administração prévia intra-SCPD de bicuculina, antagonista dos receptores GABAA,
bloqueou o efeito panicolítico desencadeado pela ativação dos receptores 5-HT2A no
modelo de estimulação elétrica da SCPD. Os autores atribuem este resultado ao fato
de que os receptores 5-HT2A estarem localizados em interneurônios GABAérgicos, e
ao serem ativados inibem o comportamento de fuga desencadeado pela ativação da
SCPD (DE OLIVEIRA SERGIO; DE BORTOLI; ZANGROSSI, 2011). Ademais, a
administração crônica e sistêmica de alprazolam potencializa o efeito panicolítico
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decorrente da administração intra-SCPD de doses subeficazes dos agonistas
serotonérgicos 8-OHDPAT e DOI, no modelo de estimulação elétrica da SCPD (DE
BORTOLI; NOGUEIRA; ZANGROSSI, 2008).
Diferente do que já foi demonstrado quanto ao envolvimento da SCPD no efeito
antipânico dos antidepressivos, não se sabe se esta estrutura está envolvida também
no efeito antipânico promovido pela administração sistêmica de BZs de alta potência,
como o alprazolam.
Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi investigar a participação do
complexo receptor GABAA/BZ localizado na SCPD no efeito panicolítico causado pela
administração sistêmica de alprazolam, utilizando-se o teste do LTE. O emprego deste
teste permite ainda avaliar se ocorre o envolvimento diferencial desse complexo
receptor no efeito ansiolítico do alprazolam. A hipótese é que o efeito panicolítico, mas
não o ansiolítico, observado após o tratamento sistêmico com o alprazolam seja
decorrente da ativação do complexo receptor GABAA/BZ presente na SCPD.
De acordo com os resultados obtidos, também foi utilizado o teste do beber
punido de Vogel, a fim de avaliar generalidade da resposta encontrada no LTE quanto
à ansiedade. Este modelo evoca um conflito do tipo aproximação-esquiva nos
animais. Brevemente, o animal é privado de água e submetido a uma caixa onde se
encontra um bebedouro de água. No entanto, a cada 20 lambidas, o animal é punido
com um choque na língua, causando o conflito entre a motivação para beber água e
a punição pelos choques. Testes de conflito são extensamente utilizados como
modelos de ansiedade (MILLAN; BROCCO, 2003).
Já o modelo de hipóxia foi utilizado para avaliar a generalidade dos nossos
achados com a resposta de fuga no LTE. Este modelo, desenvolvido recentemente
em nosso laboratório de pesquisa, consiste em submeter os animais à uma condição
aversiva de hipóxia severa (7% de O2), que leva o animal a expressar uma resposta
de fuga. Spiacci e colaboradores (2015) demonstraram que a administração de drogas
utilizadas na clínica para tratar o TP, como a fluoxetina e o alprazolam, diminuem a
resposta de fuga desencadeada nesses animais (SPIACCI et al., 2015).
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Nos estudos com o LTE, após a realização do teste, os animais foram
submetidos ao teste do campo aberto para avaliar a influência do tratamento
farmacológico sobre a atividade locomotora.
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Objetivos
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2. Objetivos

2.1.

Objetivo Geral

Avaliar o envolvimento do complexo receptor GABAA/BZ localizado na SCPD no
efeito panicolítico e ansiolítico promovido pela administração sistêmica de alprazolam.

2.2.

Objetivos específicos

- Verificar se o antagonismo farmacológico dos sítios de ligação BZs ou dos
receptores GABAA presentes na SCPD, através da injeção de flumazenil ou de
bicuculina nesta estrutura, interfere com os efeitos ansiolítico e panicolítico causado
pela administração intraperitoneal de alprazolam em ratos submetidos ao LTE;

- Verificar se o antagonismo dos receptores GABAA presentes na SCPD,
através da injeção de bicuculina, interfere com o efeito ansiolítico causado pela
administração intraperitoneal de alprazolam no teste de beber punido de Vogel;

- Verificar se o antagonismo dos sítios de ligação BZs ou dos receptores GABAA
presentes na SCPD, através da injeção de flumazenil ou de bicuculina, interfere com
o efeito panicolítico causado pela administração intraperitoneal de alprazolam no teste
de hipóxia (Experimento 2).
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3. Material e Métodos

3.1.

Animais

Foram utilizados ratos Wistar (270 – 300 gramas, no início dos procedimentos
experimentais) provenientes do Biotério Central da Universidade de São Paulo –
Campus de Ribeirão Preto. Os animais permaneceram no biotério do Laboratório de
Farmacologia do Comportamento, onde ficaram alojados em caixas de polipropileno
(38 x 32x 18 cm) forradas com serragem, tendo livre acesso à água e comida durante
todo o procedimento (máximo de 5 animais por caixa). O biotério foi mantido com
temperatura de 22±1ºC e com ciclos de claro-escuro de 12 horas, sendo o período
iluminado das 7:00 às 19:00 horas com intensidade de 60 lux. Todos os procedimentos
experimentais realizados neste trabalho foram aprovados pelo Comitê de Ética em
pesquisa da Universidade de São Paulo (protocolo nº 114/2016).

3.2.

Drogas

Alprazolam (EMS, Brasil), flumazenil (Tocris, EUA) e bicuculina (Sigma-Aldrich,
EUA). O alprazolam e o flumazenil foram solubilizados em salina estéril 0,9% com 2%
de Tween 80. Já a bicuculina foi solubilizada apenas em salina estéril 0,9%.

3.3.

Aparatos Experimentais

3.3.1. Labirinto em T Elevado
O LTE é feito de madeira e consiste em três braços de dimensões iguais (50 x 12
cm), elevados a 50 cm do chão (Figura 1). Um dos braços é perpendicular aos outros
dois e cercado por 40 cm de paredes altas, enquanto os outros dois são cercados por
barreiras de acrílico de 1 cm de altura.
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Figura 1: Labirinto em T elevado.

3.3.2. Campo Aberto
O campo aberto consiste em uma caixa quadrada (60 x 60 cm) com paredes de
30 cm de altura (Figura 2).

Figura 2: Teste do campo aberto
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3.3.3. Teste do beber punido de Vogel
O aparato empregado no teste fica dentro de uma caixa acústica e é composto por
uma caixa de acrílico transparente (42 x 25 x 20 cm), que possui uma grade metálica
no assoalho e um bebedouro de água acoplado que projeta um bico também metálico
em seu interior (Figura 3).
O contato do animal com o bico e o assoalho fecha um circuito elétrico controlado
por um sensor (Insight, Brasil) que produz 7 pulsos/s quando o animal está em contato
com os dois componentes. Cada pulso é considerado uma lambida e a cada 20
lambidas o animal recebe, do bico, um choque elétrico de 0,5 mA, durante dois
segundos. O sensor registra o número de lambidas e choques durante o período do
teste.

Figura 3: Teste do beber punido de Vogel
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3.3.4. Teste de hipóxia
A câmara de hipóxia é constituída por uma arena cilíndrica (25 cm de diâmetro)
com paredes de acrílico transparente (35 cm de altura), vedada hermeticamente
(Figura 4), contendo 2 válvulas localizadas na parte superior, sendo uma das válvulas
conectada à uma fonte de gás nitrogênio (N2), acionada para reduzir a concentração
de oxigênio (O2) dentro da câmara. Na outra válvula está acoplado um analisador de
gás (Gas Analyzer ML206, Ad Instruments, Australia), que monitora continuamente as
concentrações O2 e dióxido de carbono (CO2) dentro da câmara de hipóxia.

Figura 4: Câmara de Hipóxia

3.4.

Procedimentos

3.4.1. Cirurgia estereotáxica
Os animais foram anestesiados com 2,2,2-tribromoetanol 2,5% (10ml/kg, i.p.;
Sigma-Aldrich, EUA) associado com anestesia local de lidocaína 2% (Novocol 100,
S.S. White-Brasil). Após indução anestésica, os animais foram fixados no
estereotáxico para implante de cânulas-guia de aço inoxidável (12 mm de
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comprimento, 0,6 mm de diâmetro) objetivando a SCPD, de acordo com as
coordenadas (PAXINO; WATSON, 2007): barra do incisivo fixa em -2,5 mm, ângulo
de 22º, lateral +1,9 mm tendo o lambda como referência e dorsoventral -3,2 mm. Em
seguida, as cânulas foram fixadas à calota craniana por meio de resina acrílica e
parafusos de aço inoxidável. Mandris de aço inoxidável foram introduzidos nas
cânulas para evitar entupimento até a realização do experimentos. Por fim, os animais
receberam uma associação antibiótica de amplo espectro (0,2ml/animal, i.m;
Pentabiótico, Fontoura-Wyeth-Brasil), a fim de prevenir possíveis infecções. Além
disto, foi administrado um agente analgésico com atividade anti-inflamatória e
antipirética, fluxinina meglumina (2,5 mg/kg/ml, s.c.; 3 doses, uma a cada 12 horas).

3.4.2. Habituação
Dois dias antes da sessão de teste no LTE, cada animal foi levado a sala de teste
e manuseado pelo experimentador durante 5 minutos e, em seguida, foi colocado em
uma caixa de acrílico forrada com serragem, também durante 5 minutos. Esta mesma
caixa foi utilizada no dia do teste como coadjuvante na execução do experimento.
A luminosidade da sala foi mantida com intensidade de 60 lux e um ruído constante
foi fornecido pelo exaustor de ar e pelo ar condicionado.

3.4.3. Injeções de drogas na SCPD
No dia do teste, a injeção intra-SCPD foi realizada pela inserção de uma agulha
odontológica (0,6mm de diâmetro externo; 14 mm de comprimento) na cânula-guia. A
agulha odontológica foi conectada a uma seringa (Hamilton 7000/701) através de um
tubo de polietileno (PE-10), preenchido com água destilada. O controle do volume e
do tempo de injeção (0,2µl ou 0,5µl/2min) foi realizado por uma bomba microinjetora
digital (modelo 55-2222, Harvard Apparatus). Para verificar se a droga foi realmente
injetada foi utilizado, como referência, o deslocamento de uma bolha de ar no
polietileno.
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3.5.

Análises comportamentais

3.5.1. Experimento 1: envolvimento do complexo receptor GABAA/BZ
presente

na

SPCD

no

efeito

promovido

pela

administração

intraperitoneal de alprazolam no LTE, no campo aberto e no teste do
beber punido de Vogel
Após a última sessão de habituação, os braços abertos do LTE foram
separados por uma parede de maneira posicionada no centro do labirinto. Cada
animal foi exposto individualmente, por trinta minutos, à um dos braços abertos do
LTE, a fim de reduzir reações comportamentais neofóbicas e potencializar a
expressão do comportamento de fuga (para mais detalhes ver Teixeira, Zangrossi e
Graeff, 2000).
Vinte e quatro horas após a pré-exposição e após sorteio prévio, os animais
receberam, no experimento 1A, injeção intra-SCPD de flumazenil (80nmol/0,5µl) ou
de veículo e, dez minutos após, injeção intraperitoneal de alprazolam (4 mg/kg/ml) ou
veículo. Desta maneira, os seguintes grupos experimentais foram formados:
veículo/veículo (n=15), veículo/alprazolam (n=15), flumazenil/veículo (n=8) e
flumazenil/alprazolam (n=10).
Trinta minutos após o tratamento periférico, os animais foram colocados na
extremidade distal do braço fechado e a latência de saída deste braço, com as quatro
patas, foi cronometrada por três vezes consecutivas (LB, E1 e E2). Posteriormente,
foi verificada a latência de fuga dos animais de um dos braços abertos do labirinto (o
mesmo ao qual ele foi pré-exposto no dia anterior). O tempo de saída deste braço,
com as quatro patas, também foi cronometrado por três vezes consecutivas (F1, F2 e
F3). Entre cada uma das tentativas (esquiva e fuga) foram respeitados intervalos de
30 segundos, durante os quais os animais foram mantidos na caixa utilizada no
procedimento de habituação. O tempo máximo para a realização de cada tarefa foi de
5 minutos.
As doses utilizadas de alprazolam e flumazenil foram escolhidas com base em
estudos prévios realizados por Sant’Ana et al, 2016 e Lopes, 2010.
No experimento 1B, um grupo distinto de animais recebeu o mesmo tratamento
descrito

acima,

formando

os

seguintes

grupos:

veículo/veículo

(n=9),
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veículo/alprazolam (n=10), flumazenil/veículo (n=9) e flumazenil/alprazolam (n=7). A
diferença neste experimento foi que, após trinta minutos da injeção periférica, os
animais foram submetidos apenas a tarefa de fuga, a fim de avaliar somente a
resposta relacionada ao comportamento de pânico nesses animais. Para tal, os
animais foram colocados diretamente na extremidade distal do braço aberto ao qual
eles foram pré-expostos no dia anterior e a latência de fuga desse braço foi
cronometrada por seis vezes consecutivas (F1, F2, F3, F4, F5 e F6). Também foi
respeitado um intervalo de 30 segundos entre cada tarefa e o tempo máximo foi de 5
minutos.
No experimento 1C, os animais receberam, após sorteio prévio, a injeção intraSCPD de bicuculina (5 pmol/0,2µl) e, dez minutos após, a injeção intraperitoneal de
alprazolam

(4

mg/kg/ml),

formando

os

grupos:

veículo/veículo

(n=10),

veículo/alprazolam (n=7), bicuculina/veículo (n=9) e bicuculina/aprazolam (n=7).
Passado 30 minutos, os animais foram primeiramente colocados na extremidade distal
do braço fechado e a latência de saída deste braço, com as quatro patas, foi
cronometrada por três vezes consecutivas (LB, E1 e E2). Em seguida, os animais
foram colocados na extremidade distal do braço aberto (o mesmo a qual ele foi préexposto no dia anterior) e a latência de saída deste braço foi cronometrada por 6 vezes
consecutivas (F1, F2, F3, F4, F5 e F6). Novamente, o tempo máximo de realização
de cada tarefa foi de 5 minutos e se respeitou um intervalo de 30 segundos entre cada
tarefa.
A dose utilizada de bicuculina foi baseada no estudo realizado por Sergio et al.,
2011.
Imediatamente após o teste no LTE, em todos os protocolos de execução, os
animais foram submetidos ao teste do campo aberto, com a finalidade de verificar a
atividade locomotora dos mesmos. Para tal, os animais foram colocados no centro da
arena quadrada e a distância total percorrida durante 5 minutos foi analisada com o
auxílio de uma câmera posicionada em cima da aparato e do software de imagem
ANYmaze (versão 4.96).
Ainda no experimento 1C, com o intuito de avaliar a generalidade da resposta
quanto à ansiedade, os animais foram submetidos ao teste do beber punido de Vogel.
Dois dias após a realização do LTE e do campo aberto, foi retirado o acesso à agua
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dos animais. Após as primeiras 24 horas, na sessão treino, cada animal foi colocado
individualmente dentro da caixa-teste, onde lhe foi permitido beber água livremente
por três minutos. Esse procedimento foi realizado para que o animal encontrasse o
bico do bebedouro e se habituasse ao aparato experimental.
Vinte e quatro horas após a sessão treino, os animais receberam, após sorteio
prévio, uma injeção intra-SCPD de bicuculina (5 pmol/0,2µl) e, dez minutos após, a
injeção intraperitoneal de alprazolam (4 mg/kg/ml). Os grupos formados, então, foram:
veículo/veiculo

(n=8),

veículo/alprazolam

(n=6),

bicuculina/veículo

(n=8)

e

bicuculina/alprazolam (n=6). Passados trinta minutos, os animais foram colocados na
caixa-teste por três minutos, contados a partir do momento em que o bico do
bebedouro era encontrado. Durante este período, a cada 20 lambidas os animais
recebiam, através do bico do bebedouro, um choque de 0,5 mA durante dois
segundos.

3.5.2. Experimento 2: envolvimento do complexo receptor GABAA/BZ
presente

na

SCPD

no

efeito

promovido

pela

administração

intraperitoneal de alprazolam no modelo de hipóxia
Para avaliar o envolvimento dos sítios de ligação BZs localizados na SCPD no
efeito antifuga do alprazolam em um outro modelo relacionado ao pânico, foi realizado
o experimento 2. Vinte e quatro horas após a última sessão de habituação ao
experimentador, os animais foram expostos, por 15 minutos, sob condição de
normóxia (21% de O2) à câmara de acrílico utilizada no teste de hipóxia. No dia
seguinte, no experimento 2A, os animais receberam injeção intra-SCPD de flumazenil
na mesma dose utilizada no LTE (80 nmol/0,5ul) e, passados 10 minutos, injeção
intraperitoneal de alprazolam (2 mg/kg/ml), sendo formados os seguintes grupos:
veículo/veículo

(n=6),

veículo/alprazolam

(n=6),

flumazenil/veículo

(n=6)

e

flumazenil/alprazolam (n=7). Trinta minutos após a administração periférica, os
animais foram submetidos ao teste comportamental. Par tal, os animais foram
colocados na câmara de hipóxia e mantidos sob condições de normóxia por um
período de 5 minutos (período utilizado para avaliar a atividade locomotora), seguidos
por 4 minutos em que se ocorre a transição de 21% de O2 para 7% e 6 minutos de
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condição hipóxia (7% de O2), no qual foi analisado o número de saltos em direção a
borda superior da câmara.
As doses de alprazolam e flumazenil empregadas neste estudo foram baseadas
nos resultados obtidos por Spiacci et al., 2015 e Lopes, 2010.
Como a administração por si só de flumazenil apresentou efeito panicolítico no
experimento 2A, no experimento 2B verificamos se o mesmo ocorreria com a
microinjeção de bicuculina. Para tal, os animais receberam apenas injeção intra-SCPD
de bicuculina (2,5 e 5 pmol/0,2µl) e dez minutos após foram submetidos ao mesmo
protocolo experimental descrito para o experimento 2A. Os grupos formados foram:
veículo (n=5), bicuculina 2,5pmol/0,2µl (n=4) e bicuculina 5 pmol/0,2µL (n=5). As
doses de bicuculina utilizadas neste experimento foram baseadas em estudos prévios
realizados por Casaroto et al., 2010; Sergio et al., 2011.
Com base nos resultados do experimento 2B, no experimento 2C, os animais
receberam injeção intra-SCPD de bicuculina (5 pmol/0,2µl) e dez minutos após,
injeção intraperitoneal de alprazolam (2 mg/kg/ml), sendo submetidos ao protocolo
experimental 30 minutos após a injeção sistêmica. Os grupos deste experimento
foram: veículo/veículo (n=7), veículo/alprazolam (n=8), bicuculina/veículo (n=6) e
bicuculina/alprazolam (n=7).

3.6.

Perfusão e análise do sítio de injeção

Após o término dos testes comportamentais, os animais foram anestesiados com
uretana a 25% (10 ml/kg, i.p.; Sigma, EUA) e, da mesma maneira realizada nos teste
descritos acima, foi realizado uma microinjeção de azul de Evans, com intuito de
visualizar o sítio de injeção.

Os animais foram, então, submetidos a perfusão

intracardíaca com solução salina 0,9%, seguida de solução de formalina 10%. Os
encéfalos foram removidos e fixados também em solução de formalina 10%. Cortes
histológicos de 40 µm foram seccionados com o auxílio de um criostato. O sítio de
injeção foi identificado de acordo com o Atlas Paxino de Watson (2007).
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3.7.

Análises Estatísticas

Os dados obtidos no LTE (Experimento 1) foram avaliados por meio da Análise de
Variância (ANOVA) de medidas repetidas, tendo os tratamentos central e sistêmico,
como fatores independentes e as latências de esquiva e fuga, como medidas
repetidas. Os dados obtidos no campo aberto, na hipóxia e no teste do beber punido
de Vogel foram avaliados por uma ANOVA de duas vias também tendo como fatores
independentes os tratamentos central e sistêmico. Para o experimento 3B, foi utilizada
uma ANOVA de uma via, tendo como fator independente o tratamento central. Quando
apropriado, foi utilizado o teste de post-hoc de Duncan.
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Resultados
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4. Resultados
Análise histológica
A Figura 4 (A-D) mostra os sítios de injeção dentro e fora da SCPD realizados
neste estudo. Somente os animais que apresentaram sítios de injeção dentro da
SCPD foram considerados.

Figura 5: Representação dos sítios de injeção dentro (

) e fora (

) da SCPD

observados em todos os experimentos, através do plano ântero-posterior conforme o
Atlas Paxinos e Watson (2007). O número total de pontos é menor do que o número
total de animais devido a sobreposições dos sítios de injeção.
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Experimento 1A: Envolvimento dos sítios de ligação BZs presentes na SPCD no
efeito promovido pela administração intraperitoneal de alprazolam no LTE.
A Figura 6 mostra o efeito da administração sistêmica de alprazolam sobre as
latências de esquiva inibitória e de fuga em animais que receberam previamente a
injeção intra-SCPD de flumanezil.
Para a tarefa de esquiva inibitória (Figura 6A), a ANOVA de medidas repetidas
mostrou que houve aquisição da esquiva inibitória [fator tentativa: F(2,88)= 10,919 ;
p= 0,001], que o tratamento intra-SCPD com o flumazenil não alterou o
comportamento [tratamento central: F(1,44)= 0,070 ; p= 0,792] e que o tratamento
com o alprazolam promoveu uma alteração significativa [tratamento sistêmico:
F(1,44)= 12,308; p= 0,001]. Além disso, não houve interação entre os tratamentos
[tratamento central x tratamento sistêmico: F(1,44)= 0,014 ; p= 0,908]. A análise de
post-hoc mostrou que o tratamento sistêmico com o alprazolam diminuiu a latência de
saída

do

braço

fechado

quando

comparado

aos

grupos

salina/salina

e

flumazenil/salina, indicando um efeito do tipo ansiolítico, na terceira tentativa de
esquiva inibitória (E2).
Já na tarefa de fuga, apesar de ser possível observar na Figura 6B que o
tratamento sistêmico com o alprazolam aumentou a latência de saída dos braços
abertos, a ANOVA de medidas repetidas mostrou que o flumazenil e o alprazolam não
tiveram efeito significativo [tratamento central: F(1,44)= 2,296 ; p= 0,137; tratamento
sistêmico: F(1,44)= 2,894 ; p= 0,096]. Além disso, não houve interação entre os dois
tratamentos [tratamento central x tratamento sistêmico: F(1,44]= 1,948 ; p= 0,170].
Quando realizada a média das fugas de cada animal (Fuga Colabada – Figura
6C), a ANOVA de duas vias mostrou que o flumazenil não alterou a resposta
[tratamento central: F(1,44)= 2,583 ; p= 0,115], mas o alprazolam promoveu uma
alteração significativa [tratamento sistêmico: F(1,44)= 3,220 ; p= 0,050]. Entretanto,
não houve interação entre os dois tratamentos [tratamento central x tratamento
sistêmico: F(1,44)= 2,210 ; p= 0,144]. A análise de post-hoc mostrou que o grupo
salina/alprazolam teve um aumento da latência de saída do braço aberto quando
comparado ao grupo salina/salina, indicando um efeito do tipo panicolítico.
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Figura 6: Efeito (média + EPM) da injeção intra-SCPD de flumazenil (80 nmol/0,5ul)
ou salina 10 minutos antes da administração intraperitoneal de alprazolam (4
mg/kg/ml) ou salina sobre as latências de [A] esquiva inibitória e de [B] fuga medidas
no labirinto em T elevado. [C] Média das três tentativas de fuga de cada animal. LB:
linha de base; E: esquiva; F: fuga. *p<0.05 comparado aos grupos controle. N= 8-15.
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Quanto à atividade locomotora, podemos observar na Tabela 1, que não houve
diferença significativa quanto à distância total percorrida no teste do campo aberto em
nenhum dos grupos experimentais [tratamento central: F(1,44)= 0,145 ; p= 0,705;
tratamento sistêmico: F(1,44)= 2,001 , p= 0,164; tratamento central x tratamento
sistêmico: F(1,44)= 0,480 , p= 0,496].

Tabela 1: Média ± EPM da distância percorrida (em metros) dos animais submetidos
ao teste de campo aberto imediatamente após a realização do LTE no experimento
1A.
Tratamento

Distância (m)

Veículo – Veículo

10,61 ± 1,11

Veículo – Alprazolam

9,22 ± 2,43

Flumazenil – Veículo

11,22 ± 1,34

Flumazenil – Alprazolam

7,14 ± 1,66
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Experimento 1B: Envolvimento dos sítios de ligação BZs presentes na SPCD no
efeito promovido pela administração intraperitoneal de alprazolam na tarefa de
fuga do LTE.
A Figura 7A mostra o efeito da administração sistêmica de alprazolam após a
injeção intra-SCPD de flumazenil em animais submetidos a seis tentativas de fuga no
LTE.
Como pode ser visto, a administração intra-SCPD de flumazenil não promoveu
alteração no comportamento [tratamento central: F(1,31= 3,761 ; p= 0,062], enquanto
que o tratamento com o alprazolam promoveu uma alteração significativa [tratamento
sistêmico: F(1,31)= 6,170 ; p= 0,019]. Além disso, houve interação entre os
tratamentos [tratamento central x tratamento sistêmico: F(1,31)= 5,278 ; p= 0,029]. A
análise de post-hoc mostrou que o grupo salina/alprazolam teve um aumento da
latência de saída do braço aberto quando comparado aos demais grupos, indicando
um efeito do tipo panicolítico, na terceira e quarta tentativa de fuga (F3 e F4). Ademais,
o tratamento prévio intra-SCPD com flumazenil foi capaz de bloquear esse efeito.
A Figura 7B ilustra a média das 6 tentativas para cada animal. A ANOVA de
duas vias mostrou que o tratamento intra-SCPD com o flumazenil não alterou o
comportamento [tratamento central: F(1,31)= 3,761 ; p= 0,062], mas o tratamento com
o alprazolam promoveu uma alteração significativa [tratamento sistêmico: F(1,31)=
6,170 ; p=0,019]. Além disso, houve interação entre os tratamentos [tratamento central
x tratamento sistêmico: F(1,31)= 5,278 ; p=0,029]. Novamente, a análise de post-hoc
mostrou que o grupo salina/alprazolam teve um aumento da latência de saída do braço
aberto quando comparado aos demais grupos, indicando um efeito do tipo panicolítico,
e que o tratamento prévio intra-SCPD com flumazenil foi capaz de bloquear esse
efeito.
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Figura 7: Efeito (média + EPM) da injeção intra-SCPD de flumazenil (80 nmol/0,5ul)
ou salina 10 minutos antes da administração intraperitoneal de alprazolam (4
mg/kg/ml) ou salina sobre as latências de [A] fuga medidas no labirinto em T elevado.
[B] Média das seis tentativas de fuga de cada animal. F: fuga. *p<0.05 comparado aos
demais grupos. N=7-10.
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Quanto à atividade locomotora (Tabela 2), a ANOVA de duas vias mostrou que
a administração intra-SCPD de flumazenil não alterou a distância total percorrida no
teste do campo aberto [tratamento central: F(1,31)= 0,039 ; p= 0,845], mas o
tratamento sistêmico com o alprazolam diminui esta medida [tratamento sistêmico:
F(1,31)=7,625 ; p= 0,010]. Não houve interação entre os dois tratamentos realizados
[tratamento central x tratamento sistêmico: F(1,31)= 0,002 , p= 0,964].
Uma análise de covariância mostrou que o efeito do tratamento com o
alprazolam permaneceu significativo quando a distância percorrida no teste do campo
aberto foi covariada com as latências de fuga no LTE [valores covariados - tratamento
central [F(1,30)= 3,647; p=0,066]; tratamento sistêmico: F(1,30)= 4,946 ; p= 0,034;
tratamento central x tratamento sistêmico: F(1,30)= 5,112 ; p=0,031], sugerindo que a
alteração observada sobre esta última medida foi independente do efeito observado
no teste do campo aberto.

Tabela 2: Média ± EPM da distância percorrida (em metros) dos animais submetidos
ao teste de campo aberto imediatamente após a realização do LTE no experimento
1B.
Tratamento

Distância (m)

Veículo – Veículo

9,43 ± 1,30

Veículo – Alprazolam

6,76 ± 1,24*

Flumazenil – Veículo

9,62 ± 0,72

Flumazenil - Alprazolam

6,07 ± 1,94*
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Experimento 1C: Envolvimento dos receptores GABAA presentes na SPCD no
efeito promovido pela administração intraperitoneal de alprazolam no LTE e no
teste do beber punido de Vogel
A Figura 8 mostra o efeito do administração sistêmica de alprazolam após a
administração intra-SCPD de bicuculina em animais submetidos ao LTE.
Para a tarefa de esquiva inibitória (Figura 8A), a ANOVA de medidas repetidas
mostrou que houve aquisição da esquiva inibitória [fator tentativa: F(2,56)= 14,469 ;
p= 0,001], que o tratamento com a bicuculina não alterou o comportamento
[tratamento central: F(1,28)= 0,094 ; p= 0,762] e que o tratamento com o alprazolam
promoveu uma alteração significativa [tratamento sistêmico: F(1,28)= 13,693 ; p=
0,001]. Além disso, não houve interação entre os tratamentos [tratamento central x
tratamento sistêmico: F(1,28)= 0,213 ; p= 0,648]. A análise de post-hoc mostrou que
o tratamento intraperitoneal com o alprazolam diminuiu a latência de saída do braço
fechado quando comparado aos grupos salina/salina e bicuculina/salina, indicando
um efeito do tipo ansiolítico na terceira tentativa (Esquiva 2).
Quanto à tarefa de fuga (Figura 8B), a ANOVA de medidas repetidas mostrou
que o tratamento intra-SCPD com a bicuculina não alterou o comportamento
[tratamento central: F(1,28)= 3,489 ; p= 0,073], enquanto que o tratamento com o
alprazolam promoveu uma alteração significativa [tratamento sistêmico: F(1,28)=
9,394 ; p= 0,005]. Ademais, houve interação entre os tratamentos [tratamento central
x tratamento sistêmico: F(1,28)= 9,435 ; p= 0,005]. O mesmo pode ser observado na
Figura 8C, que ilustra a média das 6 tentativas de fuga de cada animal [tratamento
central: F(1,28)= 5,392 ; p= 0,073; tratamento sistêmico: F(1,28)= 9,402 ; p=0,005;
interação tratamento central x tratamento sistêmico: F(1,28)= 9,443 ; p=0,005]. A
análise de post-hoc mostrou que o grupo salina/alprazolam teve um aumento da
latência de saída do braço aberto quando comparado aos demais grupos, indicando
um efeito do tipo panicolítico em todas as tentativas de fuga, com exceção da quinta
tentativa (Fuga 5). Além disso, a administração prévia intra-SCPD de bicuculina foi
capaz de bloquear o efeito promovido pelo alprazolam.
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Figura 8: Efeito (média + EPM) da injeção intra-SCPD de bicuculina (5 pmol/0,2ul) ou
salina 10 minutos antes da administração intraperitoneal de alprazolam (4 mg/kg/ml)
ou salina sobre as latências de [A] esquiva inibitória e [B] fuga medidas no labirinto
em T elevado. [C] Média das seis tentativas de fuga de cada animal. LB: linha de base;
E: esquiva; F: fuga. *p<0.05 comparado aos demais grupos. N=7-10
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Para a atividade locomotora (Tabela 3), a ANOVA de duas vias mostrou que
não houve diferença significativa para nenhum dos tratamentos quanto a distância
total percorrida no teste de campo aberto [tratamento central: F(1,28)= 1,531 ; p=
0,226; tratamento sistêmico: F(1,28)= 2,767 , p= 0,107],

porém houve efeito

significativo da interação entre os tratamentos com a bicuculina e com o alprazolam
[tratamento central x tratamento sistêmico: F(1,28)= 11,875 ; p= 0,002].
Uma análise de covariância mostrou que o efeito do tratamento com o
alprazolam permaneceu significativo quando a distância percorrida no teste do campo
aberto foi covariada com as latências de fuga no LTE [valores após covariação –
tratamento central: F(1,27)= 3,462 ; p=0,082; tratamento sistêmico: F(1,27)= 7,247 ;
p=0,012; tratamento central x tratamento sistêmico: F(1,27) = 4,743 ; p=0,038]
sugerindo que a alteração observada sobre esta última medida foi independente do
efeito observado no teste do campo aberto.

Tabela 3: Média ± EPM da distância percorrida (em metros) dos animais submetidos
ao teste de campo aberto imediatamente após a realização do LTE no experimento
1C.
Tratamento

Distância (m)

Veículo – Veículo

11,38 ± 1,28

Veículo – Alprazolam

4,38 ± 1,10*

Bicuculina – Veículo

8,38 ± 0,85

Bicuculina - Alprazolam

10,85 ± 1,30

A Figura 9 mostra o efeito da administração sistêmica de alprazolam após a injeção
intra-SCPD de bicuculina sobre o número de lambidas punidas expressas por ratos
submetidos ao teste de beber punido de Vogel. A ANOVA de duas vias mostrou que
a bicuculina não alterou o comportamento [tratamento central: F(1,24)= 0,097 ; p=
0,758], enquanto que o alprazolam promoveu uma alteração significativa [tratamento
sistêmico: F(1,24)= 24,699 ; p= 0,001]. Além disso, não houve interação entre os
tratamentos [tratamento central x tratamento sistêmico: F(1,24)= 0,079 ; p= 0,781]. A
análise de post-hoc mostrou que o tratamento com o alprazolam aumentou o número
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de lambidas punidas quando comparado aos grupos salina/salina e bicuculina/salina,
indicando um efeito do tipo ansiolítico.

Figura 9: Efeito da injeção intra-SCPD de bicuculina (5 pmol/0,2ul) ou salina 10
minutos após a administração intraperitoneal de alprazolam (4 mg/kg/ml) ou salina
sobre o número de lambidas punidas medidas no teste do beber punido de Vogel.
*p<0,05 comparado aos grupos controle. N=6-8.
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Experimento 2A: Envolvimento dos sítios de ligação BZs presentes na SCPD no
efeito promovido pela administração intraperitoneal de alprazolam no modelo
de hipóxia
A Figura 10 mostra o efeito da administração sistêmica de alprazolam após
injeção intra-SCPD de flumazenil sobre o número de saltos de animais submetidos ao
teste de hipóxia.
A ANOVA de duas vias mostrou que o tratamento intra-SCPD com o flumazenil
promoveu diferença significativa [tratamento central: F(1,21)= 5,596 ; p= 0,028],
enquanto que o tratamento com o alprazolam não alterou o comportamento
[tratamento sistêmico: F(1,21)= 0,276 ; p= 0,605]. Além disso, não ocorreu interação
entre os tratamentos [tratamento central x tratamento sistêmico: F(1,21)= 3,886 ; p=
0,062]. A análise de post-hoc mostrou que o tratamento com flumazenil/salina diminuiu
o número de saltos quando comparado ao grupo salina/salina, indicando um efeito do
tipo panicolítico.

Figura 10: Efeito (média + EPM) da injeção intra-SCPD de flumazenil ou salina 10
minutos antes da administração intraperitoneal de alprazolam (4 mg/kg/ml) ou salina
sobre o número de saltos medidos no teste de hipóxia. *p<0.05 comparado ao grupo
salina/salina. N=6-7.
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Quanto à atividade locomotora, podemos observar na Tabela 4 que não houve
diferença significativa em nenhum dos grupos experimentais quanto a distância
percorrida durante o período de normóxia [tratamento central: F(1,21)= 0,966 ; p=
0,337; tratamento sistêmico: F(1,21)= 0,000 , p= 0,998; tratamento central x
tratamento sistêmico: F(1,21)= 0,113 , p= 0,740].

Tabela 4: Média ± EPM da distância percorrida (em metros) durante o período de
normóxia (21% de O2) pelos animais que receberam injeção intra-SCPD de flumazenil
(80 nmol/0,5ul) ou salina 10 minutos antes da administração intraperitoneal de
alprazolam (4 mg/kg/ml) ou salina.
Tratamento

Distância (m)

Veículo – Veículo

1,64 ± 0,32

Veículo – Alprazolam

1,42 ± 0,18

Flumazenil – Veículo

2,06 ± 0,38

Flumazenil - Alprazolam

2,28 ± 1,07
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Experimento 2B: Efeito da administração intra-SCPD de bicuculina no modelo
de hipóxia.
A Figura 11 mostra o efeito de diferentes doses de bicuculina, administradas
intra-SCPD, sobre o número de saltos de animais submetidos ao teste de hipóxia. A
ANOVA de uma via mostrou que nenhuma das doses testadas de bicuculina alterou
o número de saltos dos animais [F(2,13)= 0,041 ; p= 0,960].

Figura 11: Efeito (média + EPM) da injeção intra-SCPD de bicuculina (2,5 e 5
pmol/0,2ul) ou salina sobre o número de saltos medidos no teste de hipóxia. N=4-5.

O mesmo foi observado quanto à distância percorrida pelos animais no período
de normóxia (Tabela 5), onde nenhuma das doses testadas promoveu alteração na
distância total [tratamento: F(2,13)= 0,832 ; p= 0,461]).

Tabela 5: Média ± EPM da distância percorrida (em metros) durante o período de
normóxia (21% de O2) pelos animais que receberam injeção intra-SCPD de bicuculina
(2,5 e 5 pmol/0,2ul) ou salina.
Tratamento

Distância (m)

Veículo

2,28 ± 0,48

Bicuculina 2,5pmol

2,39 ± 0,70

Bicuculina 5pmol

1,65 ± 0,34
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Experimento 2C: Envolvimento dos receptores GABAA presentes na SCPD no
efeito promovido pela administração intraperitoneal de alprazolam no modelo
de hipóxia
A Figura 12 mostra o efeito da administração sistêmica de alprazolam após a
injeção intra-SCPD de bicuculina sobre o número de saltos de animais submetidos ao
teste de hipóxia.
A ANOVA de duas vias mostrou que o tratamento intra-SCPD com a bicuculina
não promoveu alteração no comportamento [tratamento central: F(1,29)= 0,012 ; p=
0,915], enquanto que o tratamento com o alprazolam promoveu uma alteração
significativa [tratamento sistêmico: F(1,29)= 16,238 ; p= 0,001]. Além disso, houve um
efeito marginal na significância estatística na interação entre os tratamentos
[tratamento central x tratamento sistêmico: F(1,29)= 3,479 ; p= 0,072]. A análise de
post-hoc mostrou que o tratamento com o alprazolam diminui o número de saltos
quando comparado ao grupos salina/salina e bicuculina/salina, indicando um efeito do
tipo panicolítico.

Figura 12: Efeito (média + EPM) da injeção intra-SCPD de bicuculina (5 pmol/0,2ul)
ou salina 10 minutos antes da administração intraperitoneal de alprazolam (4
mg/kg/ml) ou salina sobre o número de saltos medidos no teste de hipóxia. *p<0.05
comparado ao grupo salina/salina. N=7-9.
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Quanto à atividade locomotora, podemos observar na Tabela 6 que nenhum
dos tratamentos foi capaz de alterar a distância percorrida pelos animais no período
de normóxia [tratamento central: F(1,29)= 0,006 ; p= 0,941; tratamento sistêmico:
F(1,29)= 0,769 , p= 0,388; tratamento central x tratamento sistêmico: F(1,29)= 0,583 ,
p= 0,451].

Tabela 6: Média ± EPM da distância percorrida (em metros) durante o período de
normóxia (21% de O2) pelos animais que receberam injeção intra-SCPD de bicuculina
(5 pmol/0,2ul) ou salina 10 minutos antes da administração intraperitoneal de
alprazolam (4 mg/kg/ml) ou salina.
Tratamento

Distância (m)

Veículo – Veículo

1,82 ± 0,28

Veículo – Alprazolam

1,88 ± 0,65

Bicuculina – Veículo

1,38 ± 0,25

Bicuculina - Alprazolam

2,25 ± 0,69
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Discussão
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5. Discussão
O presente trabalho teve por objetivo investigar se o complexo receptor
GABAA/BZ presente na SCPD está envolvido no efeito panicolítico causado pela
administração sistêmica de alprazolam. A partir do emprego do LTE e dos testes do
beber punido de Vogel e da hipóxia foi possível também avaliar se esse complexo
receptor localizado na SCPD também está implicado no efeito ansiolítico causado por
este BZs.
Os resultados obtidos no experimento 1A mostraram que a administração
sistêmica de alprazolam (4 mg/kg/ml) promoveu um efeito do tipo ansiolítico, inibindo
a aquisição da esquiva inibitória. Este efeito não foi bloqueado pela administração
prévia intra-SCPD de flumazenil (80nmol/0,5ul), sugerindo que os sítios de ligação
BZs da SCPD não estão envolvidos no efeito ansiolítico causado pelo alprazolam
(Figura 6A). O mesmo foi encontrado no experimento 1C, onde a administração prévia
de bicuculina também não foi capaz de bloquear o efeito ansiolítico causado pelo
alprazolam na tarefa de esquiva inibitória do LTE (Figura 8A) e no teste do beber
punido de Vogel (Figura 9)
Quanto ao efeito panicolítico, os resultados obtidos no experimento 1A
demonstraram que o alprazolam (4 mg/kg/ml) inibiu a expressão da resposta de fuga
no LTE, caracterizando um efeito panicolítico e a administração prévia intra-SCPD de
flumazenil (80 nmol/0,5ul) inibiu este efeito, ainda que não significativamente do ponto
de vista estatístico (Figura 6B e 6C). Como este resultado nos pareceu inconclusivo,
no experimento 1B, a questão do efeito do flumazenil sobre a resposta de fuga foi
reavaliada, agora em ratos submetidos somente a esta tarefa defensiva no LTE.
Os resultados obtidos neste experimento mostraram, de maneira clara, que a
administração de alprazolam (4 mg/kg/ml) prejudicou a resposta de fuga e que a
injeção prévia na SCPD de flumazenil bloqueou este efeito (Figura 7A e 7B), sugerindo
o envolvimento dos sítios de ligação BZs da SCPD no efeito panicolítico causado por
essa droga. Dando maior suporte a este achado, o mesmo foi encontrado no
experimento 1C, onde a administração prévia de bicuculina também foi capaz de
bloquear o efeito panicolítico causado pelo alprazolam na tarefa de fuga do LTE
(Figura 8B e 8C).
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Como dito anteriormente, o LTE foi desenvolvido a fim de estudar em
laboratório a teoria proposta por Deakin e Graeff. Segundo essa teoria, projeções
serotonérgicas distintas originadas no NDR inervam a amígdala, regulando as
respostas relacionadas à ansiedade, e a SCPD, regulando as respostas relacionadas
ao pânico (DEAKIN; GRAEFF, 1991). No caso dos antidepressivos, já foi demonstrado
que o efeito ansiolítico decorrente da administração crônica de imipramina, um
antidepressivo tricíclico, parece ser de fato mediado pelo BLA, uma vez que a
administração intra-BLA de antagonista dos receptores 5-HT1A bloqueia o efeito
ansiolítico, mas não o panicolítico no LTE (VICENTE et al., 2014). Desta maneira, é
possível que o efeito ansiolítico do alprazolam observado no LTE e no teste do beber
punido de Vogel seja regulado também pelo BLA e não pela SCPD.
Sustentando essa hipótese, diversos estudos demonstram o envolvimento da
amígdala, mais especificamente do núcleo BLA, no efeito ansiolítico dos BZs.
Brevemente, a administração intra-amígdala de midazolam promove um efeito
ansiolítico no teste do campo aberto (HEDT; RESSLER, 2006) e no LTE, sem alterar
a resposta de fuga neste modelo (ZANGROSSI et al., 1999). Além disso, utilizando o
labirinto em cruz elevado, Pesold e Triet (1995) demonstraram que a administração
de midazolam no núcleo BLA promove um efeito ansiolítico, enquanto que no núcleo
central da amígdala não promove qualquer alteração na resposta, sugerindo que o
efeito ansiolítico seja mediado especificamente pelo BLA. De maneira interessante, o
bloqueio dos sítios de ligação BZs e dos receptores GABAA no BLA bloqueia o efeito
ansiolítico causado pela administração sistêmica de clordiazepóxido no modelo de
interação social (SANDERS; SHEKHAR, 1995).
A fim de avaliar a generalidade da resposta observada na tarefa de esquiva
inibitória do LTE em um outro modelo de ansiedade, os animais do experimento 1C
também foram submetidos ao teste do beber punido de Vogel.
O teste do beber punido de Vogel é um teste de conflito que envolve o
comportamento de recompensa versus punição. Drogas BZs como diazepam,
clordiazepóxido e alprazolam aumentam o número de lambidas punidas, indicando
um efeito do tipo ansiolítico (BARRETT; GLEESON, 1991; FLORES; PÉLLON, 2000;
SÖDERPALM; ENGEL, 1989). No entanto, este teste envolve outros parâmetros
como, por exemplo, a atividade locomotora, a nocicepção, o aprendizado e a sede,
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todos possíveis de serem influenciados pelo tratamento com BZs. Diversos trabalhos
foram realizados com intuito de investigar o efeito do tratamento com drogas BZs no
teste do beber punido de Vogel (para mais detalhes ver Millan e Brocco, 2002). Por
exemplo, o composto SL651498, que possui alta afinidade para as subunidades α2 e
α3 do receptor GABAA, relacionadas com o efeito ansiolítico dos BZs, e baixa
afinidade para as subunidades α1 e α5, relacionadas, respectivamente, com os efeito
sedativos e cognitivos dos BZs, promove um efeito ansiolítico parecido com o
diazepam, tanto no teste do beber punido de Vogel, como em outros modelos animais
de ansiedade (GRIEBEL et al., 2001). Isso sugere o efeito ansiolítico observado com
os BZs no teste do beber punido de Vogel é decorrente da sua influência no
comportamento relacionado à ansiedade.
Assim como em outros modelos animais de ansiedade descritos anteriormente,
que demonstram o papel da amígdala no efeito ansiolítico dos BZs, um trabalho
realizado por Shibata e colaboradores em 1989 mostrou que a administração intraamígdala de BZs promove um efeito ansiolítico no teste do beber punido de Vogel.
Ademais, a administração prévia de flumazenil intra-amígdala é capaz de bloquear o
efeito tanto da administração sistêmica de diazepam, quanto da administração intraamígdala (Shibata et al., 1989).
Somados, os resultados encontrados na tarefa de esquiva inibitória do LTE e
no teste do beber punido de Vogel sugerem que o complexo receptor GABAA/BZ
presente na SCPD não está envolvido no efeito ansiolítico causado pelo alprazolam.
No entanto, diferente do observado no LTE e no teste do beber punido de
Vogel, no labirinto em cruz elevado, a administração prévia intra-SCPD de flumazenil
foi capaz de bloquear o efeito ansiolítico decorrente da administração intra-SCPD de
midazolam (Russo et al., 1993), sugerindo o envolvimento da SCPD também no efeito
ansiolítico desta droga. O labirinto em cruz elevado é um modelo preditivo de
ansiedade, constituído de dois braços fechados e dois braços abertos dispostos em
forma de cruz. O animal é colocado no centro e pode explorar livremente o labirinto
por 5 minutos, sendo que as drogas ansiolíticas aumentam o tempo de exploração do
braço aberto (Campos et al., 2013). No entanto, ele pode ser considerado um modelo
misto, uma vez que a exploração do braço aberto pode englobar respostas
relacionadas tanto com a ansiedade quanto com o pânico (HANDLEY; MCBLANE,
1993), o que explicaria o efeito observado com a administração intra-SCPD de
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midazolam. Ademais, Russo e colaboradores (1993) demonstraram que a
administração intra-SCPD de flumazenil não foi capaz de bloquear o efeito ansiolítico
causado pela administração sistêmica de diazepam no labirinto em cruz elevado,
sugerindo que o efeito ansiolítico decorrente da administração sistêmica não é
regulado pela SCPD.
Quanto ao efeito panicolítico promovido pelo alprazolam no LTE, diversos
trabalhos utilizando modelos animais corroboram com o resultado encontrado,
demonstrando a eficácia do alprazolam em diminuir respostas aversivas relacionadas
ao pânico (SPIACCI et al., 2015; 2018; BATISTA et al., 2017; JOHNSON; SHEKAR,
2012; SANT’ANA et al., 2016; POBBE et al., 2014). Por exemplo, utilizando também
o modelo do LTE, Sant’Ana e colaboradores (2016) demonstraram que tanto a
administração sistêmica aguda, quanto a crônica (14 dias) desta droga foi capaz de
causar efeitos ansiolítico e panicolítico em ratos. O mesmo já foi demonstrado para o
clonazepam, um outro BZ de alta potência, onde tanto a administração aguda como a
crônica foi capaz de alterar as respostas relacionadas à ansiedade e ao pânico de
ratos submetidos ao LTE (POBBE et al., 2014).
A participação da SCPD no efeito panicolítico do alprazolam foi sugerida devido
a importância dessa estrutura na fisiopatologia do TP, bem como do seu envolvimento
no efeito panicolítico causado pelos antidepressivos. Zanoveli e colaboradores (2010)
demonstraram que o efeito panicolítico causado pela administração crônica e
sistêmica de fluoxetina em ratos submetidos ao LTE é bloqueado pela administração
de um antagonista dos receptores 5-HT1A na SCPD. Ademais, a administração crônica
tanto de antidepressivos, como a imipramina, a fluoxetina e a sertralina, como de
alprazolam potencializa o efeito antipânico decorrente da administração intra-SCPD
de doses subeficazes de agonistas dos receptores serotonérgicos 5-HT1A e 5-HT2A no
LTE e na estimulação elétrica da SCPD (JACOB et al., 2002; ZANOVELI; NOGUEIRA;
ZANGROSSI, 2005; 2007; DE BORTOLI; NOGUEIRA; ZANGROSSI, 2006; 2008),
sugerindo o envolvimento da neurotrasmissão serotonérgica dessa estrutura no efeito
panicolítico dessas drogas.
Quanto a neurotransmissão GABAérgica, a administração intra-SCPD de
drogas que facilitam esta neurotransmissão é capaz de alterar o comportamento de
animais em testes relacionados com o pânico. Utilizando o modelo de estimulação
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elétrica da SCPD, Audi e Graeff (1984) demonstraram que a administração intraSCPD de clordiazepóxido e de midazolam aumentam o limiar necessário para que o
animal expresse o comportamento de fuga. Além disso, este efeito foi bloqueado pela
administração prévia intra-SCPD de flumazenil (AUDI; GRAEFF, 1984). No LTE, a
administração intra-SCPD de midazolam e de muscimol também afetou a resposta de
fuga, causando um efeito do tipo panicolítico, sem alterar a resposta de esquiva
inibitória (BUENO; ZANGROSSI; VIANA, 2005). Vale ressaltar, que os BZs utilizados
por esses estudos não são BZs de alta potência e, portanto, não promovem efeito
panicolítico quando administrados perifericamente.
Os resultados obtidos no presente projeto corroboram com os achados
descritos acima, uma vez que demonstra o envolvimento do complexo receptor
GABAA/BZ da SCPD apenas no efeito panicolítico causado pela administração
sistêmica de alprazolam.
Imediatamente após a realização do LTE, os animais foram colocados no teste
de campo aberto para avaliar o impacto dos tratamentos sobre a atividade locomotora.
O teste de campo aberto empregado não envolveu a análise do comportamento de
ansiedade, comumente avaliada neste teste (PRUT; BELZUNG, 2003). Ademais, a
avaliação da atividade locomotora foi de extrema importância para elucidar os efeitos
relacionados à ansiedade e ao pânico, visto que um dos efeitos adversos dos BZs é
a sedação e o LTE envolve a capacidade do animal se locomover adequadamente.
Os resultados encontrados demonstram que o tratamento sistêmico com alprazolam
(4 mg/kg/ml) diminuiu a distância total percorrida pelos animais no experimento 1B
(Tabela 2). No entanto, o grupo flumazenil/alprazolam, que apresentou uma
diminuição da atividade locomotora, apresentou uma resposta de fuga semelhante ao
grupo veículo, demonstrando que o tratamento com o alprazolam não influenciou na
resposta observada no LTE. Ademais, a análise estatística de covariância mostrou
que o efeito panicolítico do alprazolam é independente da alteração causada por esta
droga no teste do campo aberto.
Como o complexo receptor GABAA/BZ da SCPD parece estar envolvido
somente na tarefa de fuga do LTE, no experimento 2 avaliamos a participação desse
complexo em um outro modelo animal usado para o estudo de respostas defensivas
associadas ao pânico, o modelo de hipóxia. Spiacci e colaboradores (2015) realizaram
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uma validação farmacológica deste modelo e mostraram que drogas efetivas para o
tratar o TP, como a fluoxetina e o alprazolam, são capazes de diminuir o número de
saltos expressos por ratos quando em condição de hipóxia, efeito caracterizado como
panicolítico.
Os resultados obtidos no experimento 2A mostraram que a administração intraSCPD de flumazenil, na mesma dose utilizada nos experimentos com o LTE (80
nmol/0,5ul), promoveu um efeito do tipo panicolítico (Figura 10). Este resultado é
curioso, uma vez que o uso de antagonistas, quando promove alguma resposta,
geralmente é contrária à observada com os agonistas. Resultados divergentes quanto
ao efeito do flumazenil na ansiedade têm sido descritos na literatura tanto em ratos
como em humanos (UHLIROV; SUSTKOVÁ-FISEROVÁ; KRSIAK, 2004). Por
exemplo, no labirinto em cruz elevado, o flumazenil administrado sistematicamente
promoveu efeito ansiolítico (BELZUNG; LE GUISQUET; CRESTANI, 2000),
ansiogênico (LEE; RODGERS, 1991) ou até mesmo nenhum efeito (DALVI;
RODGERS, 1999).
Diante desse cenário, no experimento 2B, optamos por utilizar a bicuculina.
Baseando-se em estudos realizados pelo nosso grupo de pesquisa em outros
modelos animais (SERGIO; DE BORTOLI; ZANGROSSI, 2011; CASAROTO et al.,
2010), avaliamos o efeito das doses de 2,5 e 5 pmol/0,2ul desta droga, a fim de
encontrar doses subeficazes no modelo de hipóxia. Como mostrado na figura 11,
nenhuma das duas doses promoveu alteração no número de saltos, sendo a dose de
5 pmol/0,2ul escolhida para a realização do experimento 2C.
Os resultados obtidos no experimento 2C mostraram que a administração
sistêmica de alprazolam (2 mg/kg/ml) promoveu um efeito do tipo panicolítico no
modelo de hipóxia. No entanto, a administração prévia de bicuculina na SCPD inibiu,
mas bloqueou de maneira significativa este efeito (Figura 12).
Estudos prévios realizados em nosso laboratório de pesquisa demonstraram
que administração intra-SCPD de bicuculina em doses superiores a 5 pmol/0,2ul
causa uma resposta de fuga imediata a administração (SERGIO; DE BORTOLI;
ZANGROSSI, 2011; CASAROTO et al., 2010). Dessa maneira, é difícil determinar se
para este modelo não seria necessário uma dose maior desse antagonista para
promover o bloqueio do efeito panicolítico do alprazolam. Além disso, visto que o
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modelo de hipóxia envolve uma resposta relacionada ao ataque de pânico do subtipo
respiratório, o efeito do alprazolam neste modelo pode ser decorrente de sua ação em
outros substratos neurais, além da SCPD, envolvidos nessa condição.
A distinção do TP em respiratório e não respiratório têm sido sugerida nos
últimos anos e se baseia na presença ou não de sintomas respiratórios (BRIGGS;
STRETCH; BRANDON, 1993; NARDI et al., 2003), sendo que os pacientes
acometidos pelo TP do tipo respiratório apresentam prominência de sintomas
respiratórios como dispnéia, dor torácica e sensação de sufocamento (BRIGGS;
STRETCH; BRANDON, 1993).
Uma das teorias proposta para explicar esse subtipo de pânico é a teoria do
falso alarme de sufocamento, descrita por Donald Klein em 1993. A partir de diversas
evidências,

Klein propôs que

os pacientes com

TP apresentariam

uma

hipersensibilidade em centros encefálicos envolvidos no monitoramento de estímulos
relacionados com a sufocação. Dessa maneira, estímulos inofensivos, como um
aumento pequeno da pressão parcial de CO2, passaria a ser interpretado
erroneamente, desencadeando um ataque de pânico (KLEIN, 1993). No entanto, esta
teoria não deixa evidente qual estrutura encefálica desempenharia a função principal
no falso alarme de sufocamento.
Estudos pré-clínicos sugerem que a SCPD possa ser uma das estruturas
críticas nesta teoria (KRAMER et al., 1999; SCHIMITEL et al., 2012; CASANOVA et
al., 2013). Nesse sentido, a fim de avaliar o papel desta estrutura em um modelo
animal de ataque de pânico do tipo respiratório, um trabalho recente do nosso grupo
de pesquisa investigou a capacidade da SCPD por si só evocar respostas de fuga em
ratos submetidos ao teste de hipóxia. Neste trabalho, foi realizado a administração
intra-SCPD de CoCl2, uma droga que inibe a transmissão sináptica aferente,
previamente a realização do teste. O que foi observado é que a inibição da
transmissão sináptica aferente da SCPD reduz o número de saltos dos animais, mas
não os bloqueia completamente, indicando que outras estruturas encefálicas são
recrutadas e suas aferências para a SCPD são relevantes para a elaboração do
comportamento defensivo evocado pela hipóxia (GRIPP-FERNANDES, 2017).
Neste sentido, a exposição de roedores a situação de hipóxia além de recrutar
neurônios presentes SCPD (CASANOVA et al., 2013), também recruta regiões como
o hipotálamo dorsomedial (HDM), envolvido com a elaboração de comportamentos
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defensivos (BERQUIN et al., 2000; CANTERAS; GRAEFF, 2014). Além disso, dados
na literatura sugerem que o hipotálamo medial seja uma estrutura relevante para a
gênese de ataques de pânico (CANTERAS, 2002; JOHNSON; SHEKHAR, 2012).
Assim como a administração intra-SCPD de drogas que facilitam a
neurotransmissão GABAérgica e serotonérgica promovem efeito panicolítico na
estimulação elétrica da SCPD e no LTE, a administração intra-HDM dessas drogas
também desencadeia um efeito panicolítico (NASCIMENTO; ZANGROSSI; VIANA,
2010; DE BORTOLI; YAMASHITA; ZANGROSSI, 2013; NACIMENTO et al., 2014).
Dessa forma, é possível que o efeito panicolítico causado pelo alprazolam no teste de
hipóxia, seja dependente do complexo receptor GABAA/BZ presente também no HDM.
Em resumo, os resultados do presente trabalho mostram que o complexo
receptor GABAA/BZ presente na SCPD está envolvido no efeito panicolítico, mas não
no ansiolítico decorrente da administração sistêmica de alprazolam. No entanto,
outras estruturas também podem estar envolvidas no efeito panicolítico do alprazolam,
principalmente quando o comportamento é avaliado em um teste comportamental
relacionado ao pânico do subtipo respiratório.
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Conclusão
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7. Conclusão
Com base nos resultados obtidos com a administração intra-SCPD de
antagonistas dos sítios de ligação BZs e dos receptores GABAA previamente a
administração sistêmica de alprazolam, podemos concluir que:



O complexo receptor GABAA/BZ localizado na SCPD está envolvido no efeito
panicolítico, mas não ansiolítico, promovido pela administração sistêmica de
alprazolam
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