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Resumo 



 
BORGES DE ASSIS, A. B. Participação do sistema endocanabinoide do núcleo 
do leito da estria terminal na modulação da resposta emocional condicionada 
em ratos: participação das neurotransmissões glutamatérgica e nitrérgica. 2021. 
67 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 
 
A participação do sistema endocanabinoide é amplamente descrita na modulação de 

respostas associadas ao medo e ansiedade, sendo seus efeitos mediados 

principalmente por meio dos receptores canabinoides do tipo 1 e 2 (CB1 e CB2, 

respectivamente). A ativação de receptores CB1 leva a supressão na liberação de 

neurotransmissores, incluindo o glutamato. O papel dos receptores CB2 na 

modulação da atividade neuronal ainda não está completamente elucidado, porém é 

sugerido que este também atue, em parte, através da modulação dos níveis de 

glutamato.  O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório presente no sistema 

nervoso central (SNC). Desta forma, os receptores CB1 apresentam papel 

fundamental na modulação da excitabilidade neuronal pela redução da atividade de 

receptores NMDA. Além disso, está bem estabelecido que a ativação de receptores 

NMDA pode induzir síntese de óxido nítrico (NO) no SNC. O NO, por sua vez, é uma 

molécula gasosa, predominantemente produzida no neurônio pós-sináptico sendo 

capaz de se difundir para a fenda sináptica e também atuar na modulação da 

excitabilidade neuronal. Dados prévios do nosso grupo já demonstraram o papel 

essencial dos receptores NMDA e do NO na resposta emocional condicionada (REC) 

evocada pelo modelo do medo condicionado ao contexto (MCC) no núcleo do leito da 

estria terminal (NLET). O NLET é uma estrutura límbica responsável pela integração 

de respostas autonômicas, neuroendócrinas e comportamentais durante situações 

aversivas, no qual o glutamato e NO possuem papel fundamental. Entretanto, o papel 

do sistema endocanabinoide nessa estrutura não está completamente elucidado, 

apesar de estudos demonstrarem sua presença no NLET. Desta forma, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar o papel dos antagonistas de receptores CB1 (AM251) e 

CB2 (AM630) no NLET na modulação das respostas induzidas pelo MCC, e ainda 

avaliar se os receptores CB1 atuam via NMDA/NO. Para isso, ratos Wistar (240 – 

270g) foram submetidos a cirurgia estereotáxica para implantação bilateral de cânulas 

no NLET, para administração de drogas. Cinco dias após a cirurgia, os animais foram 

submetidos ao protocolo do MCC, realizado em 3 dias consecutivos. No dia 1 os 

animais foram primeiramente expostos à caixa de condicionamento por um período 



de 10 minutos (Habituação), em uma segunda exposição à caixa (4 horas após a 

primeira sessão) foram deflagrados choques nas patas inescapáveis 

(Condicionamento). No dia 2 foi implantado um cateter de polietileno na artéria femoral 

para avaliação dos parâmetros cardiovasculares. No dia 3, as respostas 

comportamentais (tempo de congelamento) e autonômicas (Pressão arterial média-

PAM; Frequência cardíaca-FC e Temperatura cutânea da cauda-TC) foram 

continuamente avaliadas antes (período basal) e durante 10 minutos de reexposição 

a mesma caixa (Teste; sem deflagração de choques). Os compostos farmacológicos 

e o veículo foram administrados através de microinjeções no NLET, 10 minutos antes 

da reexposição ao contexto condicionado (Teste). Nossos resultados demonstraram 

que tanto o antagonismo de receptores CB1 quanto de CB2 aumentaram a expressão 

das respostas comportamentais e autonômicas frente a reexposição ao contexto 

previamente condicionado. Ademais, o aumento da REC induzida pelo antagonista 

CB1 foi prevenido pela administração prévia de um antagonista de receptores NMDA, 

inibidor da enzima nNOS, sequestrador de NO e inibidor da enzima guanilato ciclase 

solúvel (GCs). Desta maneira, podemos concluir que o sistema endocanabinoide 

presente no NLET possui papel fundamental na modulação da REC através dos 

receptores CB1 e CB2. Desta forma, sugerimos que a modulação da REC via 

receptores CB1 no NLET envolva ativação de receptores NMDA, produção de NO 

pela nNOS, difusão do NO na fenda sináptica e ativação da enzima GCs no terminal 

pré-sináptico. Portanto, o sistema endocannabinoide do NLTE possivelmente 

representa uma importante neurotransmissão na regulação e integração de respostas 

emocionais.   

 
 

 

Palavras-chave: Núcleo do leito da estria terminal, receptor CB1, receptor CB2, 

receptor NMDA, óxido nítrico, resposta emocional condicionada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract  



BORGES DE ASSIS, A. B. Participation of endocannabinoid system in the bed 
nucleus of the stria terminalis on conditioned emotional response modulation 
in rats: participation of glutamatergic and nitrergic neurotransmissions. 2021. 
School of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2021 
 

The endocannabinoid system role of fear and anxiety responses is widely described, 

mostly mediated via type 1 and 2 cannabinoid receptors (CB1 and CB2, respectively). 

CB1 receptor activation negatively modulates the release of several neurotransmitters, 

including glutamate. However, the CB2 receptor role in neuronal activity is not yet fully 

understood, but it is suggested that they also act through glutamate levels modulation. 

Glutamate is the main excitatory neurotransmitter of the central nervous system (CNS). 

Thus, CB1 receptors play a fundamental role in neuronal excitability by NMDA 

receptors. Furthermore, it is well established that NMDA receptors activation induce 

nitric oxide (NO) synthesis in the CNS. NO can diffuse to the synaptic cleft and act at 

neuronal excitability modulation. Previous data from our group demonstrated the 

essential role of NMDA receptors and NO in the conditioned emotional response (CER) 

evoked by the contextual fear conditioning (CFC) in the bed nucleus of the stria 

terminalis. The Bed Nucleus of the Stria Terminalis (BNST) is a limbic structure 

responsible for integration of autonomic, neuroendocrine and behavioral information 

during aversive situations. However, the endocannabinoid system role in this structure 

is not fully elucidated, despite studies demonstrating its presence in BNST. Thus, our 

aim was to evaluate the role of CB1 (AM251) and CB2 (AM630) receptors’ antagonists 

in BNST in responses induced by CFC, and also to assess whether CB1 receptors act 

via NMDA/NO. For this, Wistar rats (240 – 270g) were submitted to stereotaxic surgery 

for bilateral implantation of cannulas in the BNST, for drug administration. Five days 

after, the animals were submitted to the CFC protocol, performed on 3 consecutive 

days. The habituation session consisted of a 10-min-long exposure to the footshock 

chamber without shock delivery. Four hours later animals were placed back into the 

same experimental chamber, and three electric footshocks were delivered 

(Conditioning). Twenty-four hours after the conditioning, the surgery for a catheter 

implantation into the femoral artery was performed to do the cardiovascular recording. 

Behavior (freezing time) and autonomic (Mean arterial pressure-MAP; Heart rate-HR 

and cutaneous temperature-CT) measurements were carried out on the next day after 

femoral surgery. Pharmacological compounds and vehicle were administered into the 

NLET, 10 minutes before re-exposure to the conditioned context (Test). Our results 



demonstrated that both CB1 and CB2 receptor antagonism increased the CER 

expression. Furthermore, the administration of an NMDA receptor antagonist, neuronal 

NO synthase inhibitor, NO scavenger and soluble guanylate cyclase (sGC) enzyme 

inhibitor prevented the CB1 antagonist effect. Our results suggest that CB1 and CB2 

receptors modulate the expression of CER. Moreover, we suggest that the modulation 

of CER via CB1 receptors in BNST involves activation of NMDA receptors, NO 

production by nNOS, NO diffusion in the synaptic cleft and activation of the enzyme 

sGC in the presynaptic terminal. Therefore, the BNST endocannabinoid system 

possibly represents an important neurotransmission in the regulation and integration 

of emotional responses. 

 

 

Keywords: Bed nucleus of the stria terminalis, CB1 receptor, CB2 receptor, glutamate, 

nitric oxide, conditioned emotional response. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O estudo do sistema endocanabinoide deu-se inicialmente devido a 

identificação, em 1964, do principal constituinte psicotrópico da Cannabis Sativa, o 

Δ9-Tetrahidrocanabinol (THC), o que posteriormente proporcionou a caracterização 

de seus receptores e outros componentes do sistema endógeno (Gaoni and 

Mechoulam, 1964). O sistema endocanabinoide é constituído por ligantes endógenos 

(os chamados endocanabinoides, como a N-araquidonoiletanolamina (anandamida, 

AEA) e o 2-araquidonoilglicerol (2-AG)); proteínas responsáveis pela síntese, 

transporte e degradação dos endocanabinoides e seus receptores, sendo os mais 

estudados os receptores canabinóides do tipo 1 e 2 (CB1 e CB2, respectivamente) 

(Lu and Mackie, 2021). Ambos, CB1 e CB2, são receptores acoplados a proteína G 

(GPCRs) que, resumidamente, atuam inibindo a adenilato ciclase e canais de cálcio 

voltagem-dependente, estimulando proteínas quinases ativadas por mitogênio, 

ativando correntes retificadoras de entrada de potássio, entre outras ações (Howlett 

et al., 2002)  

Os receptores CB1 são amplamente expressos no sistema nervoso central 

(SNC), e são encontrados principalmente em terminais pré-sinápticos.  Sua ativação 

ocorre através da ação retrógrada dos endocanabinoides que, em geral, são 

sintetizados e liberados sob demanda, dependente da ativação de outros GPCRs 

(Gyombolai et al., 2012). É sugerido que a liberação pré-sináptica de glutamato ativa 

os receptores de glutamato ionotrópicos e metabotrópicos (mGluR) pós-sinápticos, 

acarretando a liberação de endocanabinoides. Os endocanabinoides liberados ativam 

receptores CB1 pré-sinápticos, que por sua vez atuam inibindo ou modulando a 

liberação de diferentes neurotransmissores, dentre eles o próprio glutamato (Köfalvi 

et al., 2020).  
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O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório presente no SNC e 

desempenha papel essencial na sinalização neuronial atuando em receptores 

glutamatérgicos ionotrópicos e metabotrópicos (Fleck et al., 1993; Hollmann and 

Heinemann, 1994; Jingami et al., 2003; Kemp and McKernan, 2002). O glutamato é 

caracterizado por ser um neurotransmissor típico, ou seja, é sintetizado e armazenado 

em vesículas no terminal pré-sináptico de neurônios glutamatérgicos pelos 

transportadores vesiculares de glutamato (vGluT) (Herzog et al., 2001). Os receptores 

ionotrópicos são de três tipos: AMPA, kainato e N-metil-D-aspartato (NMDA); já os 

metabotrópicos são divididos em 8 subtipos (mGluR1−8) (Swanson et al., 2005).  

Uma série de distúrbios neurológicos podem ocorrer devido a disfunção da 

neurotransmissão glutamatérgica. Estudos em roedores tem demonstrado que o 

estresse, fator chave no desenvolvimento de transtornos de ansiedade, estimula a 

liberação de glutamato em regiões límbicas, o que sugere um potencial papel dos 

moduladores de glutamato no tratamento desses transtornos (Bergink et al., 2004; 

Krystal et al., 2010; Moghaddam, 2002; Popoli et al., 2011). Neste contexto, o sistema 

endocanabinoide, especialmente através dos receptores CB1 tem papel relevante na 

redução da atividade de receptores NMDA por meio da inibição da liberação de seu 

ligante glutamato (Di Marzo et al., 1998; Howlett, 2002). 

Além disso, está bem estabelecido na literatura que a ativação de receptores 

glutamatérgicos do tipo NMDA pode induzir síntese de óxido nítrico (NO) no SNC por 

meio da isoforma neuronial da enzima sintase de NO (nNOS) (Fanselow, 1980; 

Garthwaite et al., 1989, 1988). O influxo de Ca2+ decorrente da ativação dos 

receptores NMDA promove ativação da nNOS e consequente produção de NO a partir 

da oxidação do aminoácido L-arginina em L-citrulina (Andrew, 1999; Garthwaite, 

1991). O NO é predominantemente produzido no neurônio pós-sináptico e, por ser 
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uma molécula gasosa é capaz de se difundir para a  fenda sináptica modulando a 

excitabilidade neuronial, bem como a liberação do próprio glutamato e outros 

neurotransmissores (Garthwaite et al., 1988; Lourenço et al., 2010). A modulação da 

atividade sináptica pelo NO se dá principalmente devido a ativação da enzima 

guanilato ciclase solúvel (GCs), uma enzima produtora de monofosfato cíclico de 

guanosina (GMPc) presente no terminal sináptico (Bredt e Snyder, 1989; Garthwaite, 

Garthwaite et al., 1989). A ativação da GCs promove aumento de GMPc no terminal 

pré-sináptico, culminando na liberação de neurotransmissores pela modulação de 

canais iônicos (Garthwaite and Boulton, 1995; Philippu, 2016). Diversos trabalhos na 

literatura apontam a relação entre os sistemas nitrérgico e endocanabinoide (Azad et 

al., 2001; Carletti et al., 2015; Fogaça et al., 2012; Ibrahim and Abdel-Rahman, 2012; 

Lisboa et al., 2015; McGavin et al., 2019; Nasehi et al., 2010; Roohbakhsh et al., 2007; 

Uliana et al., 2020). Já foi demonstrado por Hillard e colaboradores (1999) que o 

agonismo de receptores CB1 desempenha papel inibitório sobre a atividade da nNOS 

através do bloqueio da despolarização induzida por K+ e redução do influxo de Ca2+ 

voltagem-dependente (Hillard et al., 1999).  

Outro tipo de receptor do sistema endocanabinoide é o CB2 que, apesar de ter 

sido inicialmente descrito como restrito às células do sistema imune e tecidos 

periféricos (Munro et al., 1993), é crescente o número de estudos que sugerem sua 

presença também no SNC (Atwood and Mackie, 2010; Gong et al., 2006; Navarro et 

al., 2016; Onaivi et al., 2006; Emmanuel S. Onaivi et al., 2008b; Onaivi et al., 2012). 

Entretanto, esses receptores são caracterizados de forma bem menos estabelecida 

quando comparado à expressão de receptores CB1 no cérebro. Já foi demonstrada 

a expressão de receptores CB2 em regiões como córtex pré-frontal (CPF), estriado, 

núcleo talâmico, hipocampo, amígdala, substância cinzenta periaquedutal (PAG), 
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cerebelo e tronco encefálico em roedores (Gong et al., 2006; Van Sickle, 2005), tanto 

em células da glia (Ashton et al., 2006) como em neurônios (Chen et al., 2017; Gong 

et al., 2006; Onaivi et al., 2006). Onaivi e colaboradores (2006) observaram que o 

estresse foi capaz de influenciar de forma a aumentar a expressão gênica desses 

receptores (Onaivi et al., 2006), sugerindo assim um possível envolvimento dos 

receptores CB2 em transtornos neuropsiquiátricos relacionados ao estresse como  

distúrbios de ansiedade e depressão (Ashton and Moore, 2011; Marco, 2011; Onaivi 

et al., 2006). Similarmente, foi descrito aumento na expressão gênica de diversos 

constituintes do sistema endocanabinoide, incluindo os receptores CB2, em animais 

submetidos ao modelo de privação materna, um tipo de estresse precoce (Marco et 

al., 2014). Estudo mais recente demonstrou interação significativa entre estímulos 

estressores e expressão gênica de receptores CB2 no desenvolvimento de 

comportamentos tipo-depressivo em roedores (Ishiguro et al., 2018). Neste trabalho 

animais com deleção genética (KO) de receptores CB2 mostraram maior 

susceptibilidade para comportamentos do tipo-depressivo quando submetidos a 

diferentes estressores (Ishiguro et al., 2018). Foi demonstrado ainda que o tratamento 

com um antagonista de receptores CB2, o AM630, em animais submetidos a um 

protocolo de estresse crônico variado acentuou o comportamento tipo-ansiedade 

quando comparado ao grupo controle. Por outro lado, o tratamento com JWH015, um 

agonista CB2, apresentou efeito do tipo-ansiolítico similar ao efeito produzido por uma 

droga antidepressiva, a fluvoxamina (Ishiguro et al., 2018). Juntos esses dados 

sugerem que os receptores CB2 podem representar um potencial alvo terapêutico no 

tratamento de distúrbios relacionados a transtornos neuropsiquiátricos como 

depressão e ansiedade. 
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Ansiedade pode ser caracterizada como um estado emocional de apreensão 

ou tensão orientado para o futuro por ameaças imprevisíveis que estão física ou 

psicologicamente distantes (Avery et al., 2014). Esses processos antecipatórios 

possuem função adaptativa quando proporcionais à probabilidade e gravidade da 

ameaça, podendo se tornarem patológicos quando excessivos (Rosen and Schulkin, 

1998). Distúrbios de ansiedade são condições crônicas debilitantes que geram 

prejuízos tanto do ponto de vista do indivíduo como socioeconômicos (Korem et al., 

2016). Apesar disso, em geral os tratamentos existentes são pouco eficazes ou estão 

associados a efeitos adversos clinicamente significantes, ressaltando a necessidade 

de estudos para uma compreensão mais aprofundada dos circuitos neurais que 

controlam a expressão desse estado visando o desenvolvimento de novos alvos 

terapêuticos (Daniel and Rainnie, 2016). Nesse aspecto, o núcleo do leito da estria 

terminal (NLET) tem surgido como uma importante região de interesse em relação à 

distúrbios psiquiátricos relacionados ao estresse, incluindo a ansiedade, devido a sua 

diversidade anatômica, de conexões neurais, neurotransmissores e subpopulações 

de receptores (Lebow and Chen, 2016). 

O NLET, descrito pela primeira vez em 1923, é uma estrutura límbica com 

importante papel na integração de informações, sendo usualmente associado ao 

controle autonômico, endócrino e comportamental observados na expressão do 

comportamento de medo e ansiedade (Crestani et al., 2009). Estudos em roedores 

mostraram que o NLET possui conectividade com outras regiões límbicas, incluindo 

o complexo amigdaloide, hipotálamo, hipocampo, PAG e o CPF. Além disso, sua 

conectividade também se estende para núcleos hipotalâmicos e tronco encefálico 

(Dong et al., 2001; Dong and Swanson, 2006a, 2006b, 2006c, 2004a, 2004b), que 

são estruturas relevantes ao controle autonômico (Avery et al., 2014). Desta forma, 
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Lebow e Chen (2016) sugerem que o NLET atue na integração entre as regiões 

responsáveis pela percepção de situações aversivas com as regiões que geram 

respostas correspondentes ao estresse sofrido, o que é demonstrado em trabalhos 

que investigaram o papel dessa estrutura sobre respostas comportamentais e 

autonômicas em modelos animais utilizados para estudar ansiedade (Fendt et al., 

2005; Hammack et al., 2015; Walker and Davis, 1997). 

Diversos modelos animais são utilizados para avaliação e caracterização de 

estados de ansiedade, dentre eles o medo condicionado ao contexto (MCC), modelo 

pavloviano clássico baseado em aprendizado associativo (Millan, 2003; Pellow et al., 

1985). No MCC, o animal é exposto a um estímulo inicialmente neutro (neste caso o 

contexto), que posteriormente será pareado a um estímulo aversivo ou desagradável, 

como choque nas patas, caracterizando assim o estímulo incondicionado. Desta 

maneira, a reexposição do animal ao contexto passa a predizer a ocorrência de 

choque nas patas, passando o contexto a ser o estímulo condicionado (Fanselow, 

1980). A reexposição do animal ao contexto resulta em respostas comportamentais e 

autonômicas características que em seu conjunto representam a resposta emocional 

condicionada (REC)(Carrive, 2000; Fanselow, 1980; Resstel et al., 2006).  

A REC é caracterizada por uma postura imóvel e tensa em que todos os 

movimentos, exceto os ligados à respiração, são cessados, conhecida como 

congelamento (Fanselow, 2000, 1980), sendo acompanhada por componentes 

autonômicos que consistem em aumento da pressão arterial média (PAM) e da 

frequência cardíaca (FC) (Carrive, 2000; Resstel et al., 2006) e redução da 

temperatura cutânea da cauda (TC) (Hott et al., 2016, 2012; Spiacci et al., 2016; 

Uliana et al., 2020, 2016; Vianna and Carrive, 2005). Resstel e colaboradores (2008) 

avaliaram a participação do NLET na expressão da REC no modelo do MCC. Foi 
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demonstrado que a inativação reversível da neurotransmissão local do NLET com 

CoCl2 (cloreto de cobalto, um inibidor reversível inespecífico de sinapses) reduziu o 

tempo de congelamento e atenuou o aumento da FC e PAM (Resstel et al., 2008). 

Outro estudo do nosso grupo demonstrou que o bloqueio farmacológico de receptores 

NMDA e também a inibição da nNOS no NLET foram capazes de reduzir a REC no 

MCC (Hott et al., 2016), corroborando o envolvimento do glutamato e do NO que, 

como descrito anteriormente, são modulados pelo sistema endocanabinoide  na 

expressão de respostas aversivas.   

Dentre os poucos estudos presentes na literatura envolvendo o sistema 

endocanabinoide no NLET, Puente e colaboradores (2010) demonstraram a presença 

de receptores CB1 na porção anterior do NLET, bem como a co-localização destes 

receptores e transportadores vesiculares de glutamato (vGluT) do tipo 1. Ainda nesse 

mesmo estudo, os autores  demonstraram que a ativação de receptores CB1 inibe 

transmissões sinápticas tanto excitatórias como inibitórias em fatias de cérebros 

contendo o NLET de roedores, sugerindo o possível mecanismo pelo qual os 

receptores canabinóides podem regular respostas aversivas nessa estrutura (Puente 

et al., 2010).  

Gomes-de-Souza e colaboradores (2016) avaliaram a participação do sistema 

endocanabinoide no NLET frente às respostas autonômicas evocadas por um tipo de 

estresse agudo, o estresse por restrição, que geralmente resulta em aumento da FC 

e PAM e queda da TC. A administração intra-NLET de um antagonista CB1 resultou 

em aumento da taquicardia, sem alterar as variações de PAM e de TC. Já a injeção 

local de fármacos inibidores das enzimas responsáveis pela degradação dos 

endocanabinoides AEA e 2-AG levou à diminuição da FC; efeito que foi abolido pela 

administração prévia do antagonista CB1 (Gomes-de-Souza et al., 2016). Estes 
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resultados mostram que o sistema endocanabinoide no NLET é importante para 

modulação das respostas autonômicas frente a situações aversivas. Recentemente, 

o mesmo grupo de pesquisa investigou a participação dos receptores CB1 e CB2 no 

modelo do labirinto em cruz elevado (LCE). A administração intra-BNST de 

antagonista CB1 e CB2 resultou no aumento e diminuição, respectivamente, do tempo 

de exploração dos braços abertos do LCE (Gomes-de-Souza et al., 2021).  

Portanto, considerando que o sistema endocanabinoide possui papel 

importante na modulação de respostas de ansiedade, e que o glutamato e o NO estão 

envolvidos na evocação dessas respostas, a primeira hipótese do trabalho foi que o 

antagonismo de receptores CB1 no NLET produza efeito ansiogênico no MCC, e que 

tal efeito seria revertido pela inibição da via NMDA/NO. A segunda hipótese do 

trabalho foi que os receptores CB2 também estejam expresso e atuem modulando as 

respostas de ansiedade no modelo do MCC. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

Avaliar o papel dos receptores endocanabinoides no NLET na modulação das 

respostas induzidas pelo MCC em ratos; bem como investigar a participação de 

receptores do tipo NMDA e da via do NO na alteração da REC induzida pelos 

receptores CB1.  

 

2.2.  Objetivos específicos:  

➢ Avaliar a participação de receptores CB1 e CB2 no NLET sobre a REC no 

MCC. 

➢ Avaliar se o efeito sobre a REC evocado pelo antagonismo de receptores CB1 

no NLET depende da ativação de receptores NMDA. 

➢ Avaliar se o efeito sobre a REC evocado pelo antagonismo de receptores CB1 

no NLET depende da ativação da nNOS. 

➢ Avaliar se o efeito sobre a REC evocado pelo antagonismo de receptores CB1 

no NLET depende da produção/liberação de NO. 

➢ Avaliar se o efeito sobre a REC evocado pelo antagonismo de receptores CB1 

no NLET depende da enzima GCs. 

➢ Investigar a possível expressão de receptores CB1 e CB2 bem como da nNOS 

no NLET. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Animais 

Durante os experimentos foram utilizados ratos Wistar entre 7 e 8 semanas de 

idade provenientes do biotério da empresa ANILAB - Animais de Laboratório Criação 

e Comércio Ltda situada no município de Paulínia. Os animais foram alojados no 

biotério do próprio laboratório em caixa de polipropileno (39x32x17cm), em ambiente 

monitorado, submetidos ao ciclo de claro-escuro de 12 horas, com livre acesso à 

ração e água.  

Os procedimentos foram realizados em concordância com o guia de uso e 

cuidados de animais de laboratório da Sociedade Brasileira de Neurociência e 

Comportamento, estando de acordo com as leis internacionais. O Conselho Nacional 

de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) aprovou as condições de 

habitação e procedimentos experimentais (número do protocolo: 155/2017). 

3.2. Drogas utilizadas 

•  Antagonista de receptores CB1, AM251 (N-(piperidin-1yl)-

5-(4-iodophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-1Hpyrazole-3-

carboxamide; Tocris) na dose de 0,3 nmol (Borges-Assis,2017) diluído 

em 10% de DMSO em salina (0,9%NaCl) 

• Antagonista de receptores NMDA, AP7 (2-amino-7-

phosphonoheptanoic acid; Tocris) na dose de 0,1nmol (Hott et al., 2016) 

diluído em salina 0,9% NaCl;  

• Antagonista de receptores CB2, AM630 (6-Iodo-2-methyl-

1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl](4-methoxyphenyl)methanone; 
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Tocris) nas doses de 0,01, 0,1 e 1nmol (Almeida-Santos et al., 2013) 

diluído em salina. 

• Inibidor seletivo da nNOS, NPLA (N-propyl-l-arginina; 

Tocris) na dose de 0,04nmol(Hott et al., 2016) diluído em salina 0,9% 

Na Cl;  

• Sequestrador de NO, c-PTIO ((S)-3-carboxy-4-

hydroxyphenylglicine; Tocris) na dose de 0,1 nmol(Aguiar et al., 2014) 

diluído em salina 0,9% NaCl;  

• Inibidor seletivo de guanilato ciclase sensível ao NO, ODQ 

(1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one; Tocris) na dose de 1 

nmol(Lisboa et al., 2013) diluído em 10% de DMSO em salina 

(0,9%NaCl). 

 

3.3. Cirurgia para implante da cânula-guia no NLET 

Os animais foram induzidos à anestesia com 2,2,2-tribromoetanol (Aldrich, 

EUA 250 mg/Kg, i.p), seguido por adaptação ao aparelho estereotáxico (Stoelting, 

USA).  Foi administrado anestésico local cloridrato de lidocaína 2% contendo o 

vasoconstritor norepinefrina (Novocol 100, S.S. White-Brasil, 0,3 mL, s.c.). Em 

seguida, uma pequena incisão longitudinal de aproximadamente 1,5 cm foi feita para 

exposição da calota craniana. A limpeza da região foi feita utilizando-se solução salina 

e água oxigenada 10%.   

A trepanação do crânio foi realizada com o auxílio de broca odontológica para 

obtenção de três orifícios, sendo um orifício utilizado para fixação de parafuso de aço 

inoxidável que fixa a resina acrílica autopolimerizável a ser disposta no crânio. Os 

outros orifícios foram utilizados para introdução de cânulas-guia bilateralmente no 
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NLET, sendo as cânulas constituídas por segmentos de agulha hipodérmica (26 x 0,6 

mm, 33G), com 13 mm de comprimento. As cânulas foram fixadas ao crânio com 

resina acrílica. As coordenadas utilizadas foram baseadas no atlas de Paxinos & 

Watson (1997) (Anteroposterior: -8.4 mm em relação a interaural; Lateral: +4.0 mm 

em relação a sutura medial; Vertical: -5.5 mm; Ângulo: 23º; Incisivo: -3.2 mm).  

Foram inseridos mandris de 0,2 mm de diâmetro externo no interior de cada 

cânula guia para evitar sua obstrução durante o período de recuperação do rato. A 

fim de prevenir infecção decorrente do procedimento cirúrgico, os animais receberam 

Pentabiótico veterinário (Fontoura-Wyeth, BR) (0,3 mL/animal, via i.m.). Foi também 

administrado um analgésico profilático (Banamine; Schering-Plough S/A-Brasil) (2,5 

mg/Kg/ml, via s.c.) para reduzir a dor pós-cirúrgica. 

 

3.4. Condicionamento ao contexto 

Sete dias após a realização da cirurgia estereotáxica os animais foram 

submetidos à sessão de condicionamento. Primeiramente os animais foram 

habituados por 10 minutos à caixa de condicionamento (23x20x21cm, Insight®, 

Ribeirão Preto, Brasil) com assoalho capaz de deflagrar choques. Em uma segunda 

exposição à caixa com duração de 10 minutos, os animais foram condicionados de 

acordo com o protocolo de baixa intensidade de choques padronizado em nosso 

laboratório (3 choques inescapáveis nas patas de 0,85 mA/ 2s , em intervalos 

randomizados variando de 20 a 60s) (Lisboa et al., 2010). Após o condicionamento, 

os animais permaneceram em caixas individuais até a realização do experimento. 

Após 48h do condicionamento, no dia do teste, os animais foram reexpostos à caixa 

de condicionamento, sem deflagração de choque, e as respostas autonômicas (PAM; 
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FC e TC) comportamentais (tempo de congelamento) foram continuamente avaliadas 

durante todo período. 

 

3.5. Canulação da artéria femoral  

Um dia antes do teste do condicionamento, os animais passaram por novo 

procedimento cirúrgico para canulação da artéria femoral (Hott et al., 2016). Os 

animais foram anestesiados com 2,2,2-tribromoetanol (Aldrich, EUA, 250 mg/Kg, i.p.) 

para o implante de uma cânula na artéria femoral que foi introduzida até a artéria aorta 

abdominal inferior. A cânula foi constituída por segmento de polietileno PE-10 (4-5 

cm) soldado a segmento de polietileno PE-50 (2-13 cm), sendo preenchida com uma 

solução de salina e anticoagulante (heparina) e obstruída com pino de metal. A cânula 

foi exteriorizada no dorso do animal por meio de um trocater e fixada à pele por sutura 

cirúrgica. A fim de reduzir a dor pós-cirúrgica foi administrado por via subcutânea 

analgésico (Banamine; Schering-Plough S/A-Brasil) (2,5 mg/Kg/ml). Após este 

procedimento, os animais permaneceram em caixas individuais até a realização do 

experimento. 

 

3.6. Registro da PAM, FC e TC. 

No dia do teste, 48 horas após o condicionamento, em uma sala para registro 

de atividade cardiovascular, o cateter arterial foi conectado a um transdutor de 

pressão acoplado a um amplificador de sinais (AECADE 04P), o qual foi conectado a 

um sistema de aquisição de dados computadorizados (Power Lab, EUA). Na própria 

caixa de cada animal, foram coletados os registros da atividade autonômica (PAM, 

FC, TC) basal durante 5 minutos. Ainda nas suas caixas, os animais receberam 



16 

 

injeção de veículo ou drogas intra-NLET e 10 minutos após a última injeção cada 

animal foi colocado na caixa de condicionamento para avalição dos parâmetros 

autonômicos por 10 minutos.    

A variação da TC foi registrada manualmente por meio de uma câmera térmica 

Multi-Purpose Thermal Imager IRI 4010 (InfraRed Integrated Systems Ltd Park Circle, 

Tithe Barn Way Swan Valley Northampton, EUA) mantendo-se uma distância de 50 

cm. Os registros foram realizados a cada minuto, durante os 5 minutos da medida 

basal e durante o período de 10 minutos de reexposição ao contexto. 

 

3.7. Avaliação do comportamento de congelamento 

O registro do tempo de congelamento foi manual. O congelamento, medida 

comportamental associada à REC, foi considerado como a ausência total de 

movimentos, exceto aqueles relacionados à respiração (Fanselow, 1980). 

 

3.8. Técnica para microinjeção de drogas no NLET 

As microinjeções foram realizadas mediante o auxílio de seringas de 10 µL, 

modelo KH7001 (Hamilton, EUA) conectadas a agulhas microinjetoras de metal (33 

G), através de tubos de polietileno PE-10. As agulhas microinjetoras são 1,5 mm mais 

longas do que as cânulas-guia. As microinjeções foram dadas em um volume de 100 

nL, bilateralmente. Após cada microinjeção a agulha foi mantida por 30 segundos na 

cânula para evitar refluxo.  
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3.9. Determinação anatômica do local de injeção 

Os animais foram anestesiados com uretana 25% (10mL/Kg) e por meio das 

cânulas guia foram administrados 100 nL de corante Azul de Evans 1%. A seguir os 

animais foram submetidos à perfusão transcardíaca, primeiramente com 20 mL de 

solução salina (NaCl 0,9%) e em seguida com 20 mL de formol a 10%. O 

procedimento consiste na abertura da caixa torácica para exposição do coração.  Para 

facilitar a perfusão encefálica, a aorta descendente foi bloqueada com o auxílio de 

uma pinça hemostática. Foi introduzida no ventrículo esquerdo uma agulha para 

perfusão e feita uma incisão no átrio direito para o escoamento do sangue e do 

perfusato. Após a perfusão, o cérebro foi retirado da caixa craniana e mantido em 

solução de formol a 10% para fixação. Os cérebros foram seccionados (cortes 

frontais) após 48 horas em um criostato. As secções foram analisadas utilizando o 

Atlas de Paxinos e Watson (1997) como referência. Após a análise do sítio de 

microinjeção, os animais que receberam a microinjeção das drogas em áreas 

adjacentes ao NLET foram agrupados e denominados grupo Fora.  

 

3.10. Western Blotting 

Animais condicionados e não condicionados, foram decapitados, e tiveram o 

cérebro rapidamente removido, colocado sob uma placa de petri disposta em gelo 

seco, banhado com solução fisiológica, e então a área do NLET foi dissecada.  

Para medir os níveis de proteína, as amostras do NLET foram homogeneizadas 

em tampão de lise (RIPA, Sigma Aldrich, EUA), inibidor de protease (Sigma Aldrich, 

EUA) e os inibidores de fosfatase fluoreto de sódio (NaF) 1M e ortovanadato de sódio 

(Na3VO4) 200 mM e, em seguida, centrifugadas em 12000 rpm, a 4º C, durante 10 

minutos. Então, o sobrenadante das amostras foi coletado e armazenado a -80º C. 
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Posteriormente, as proteínas das amostras foram separadas de acordo com o 

peso molecular por meio de eletroforese em gel gradiente (4-15%) de poliacrilamida 

(Bio-Rad, EUA) e, em seguida, transferidas para uma membrana de nitrocelulose 

(Bio-Rad, EUA). Após o bloqueio com uma solução de leite em pó desnatado 5% em 

salina tamponada com tris (TBS) 0,05% de Tween 20 (TBST), a membrana foi 

incubada com os anticorpos primários de coelho anti-CB1 (1:1000, Cell Signalling, 

DSNSC, #93815), anti-CB2 (1:1000, Cayman, 101550), de camundongo anti-NOS 

(1:500, Santa Cruz, sc-5302) ou anticorpo primário de camundongo contra B-actina 

(1:2000, Cell Signaling, 8H10D10), overnight, a 4º C. Em seguida, a membrana foi 

incubada com os anticorpos secundários anti-coelho (1:2000, A0545, Sigma) ou anti-

camundongo (1:5000, A9044, Sigma) e, após três lavagens, revelados (GH 

Healthcare Bio-Science AB, Amersham Imager 680). Por fim, a densidade óptica das 

amostras foi analisada pelo software ImageLab (Bio-Rad, EUA), sendo que os valores 

obtidos foram corrigidos pelos valores de densidade óptica encontrados para B-actina 

ou GAPDH em cada amostra e expressos em relação ao controle, cuja média foi 

considerada 1. 

 

 

3.11. Protocolos experimentais 

Os protocolos foram realizados conforme esquema temporal descrito abaixo.  
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No dia do teste, todos os animais foram ambientados à sala de experimentação 

2 h antes do início do experimento. Para todos os protocolos descritos a seguir, cada 

animal foi conectado ao sistema de registro de atividade cardiovascular para obtenção 

de valores basais dos parâmetros autonômicos de PAM, FC e TC em suas caixas-

moradia durante 5 min. Os animais foram reexpostos a caixa de condicionamento 10 

min após a administração da última droga intra-NLET, bilateralmente. Durante a 

reexposição à caixa de condicionamento foram avaliados os parâmetros 

comportamentais (tempo de congelamento) e autonômicos (PAM, FC e TC). 

3.11.1. Avaliação da participação dos receptores CB1 

no NLET sobre a REC contextual.  

Para investigação da participação dos receptores CB1 no NLET sobre a REC, 

foi avaliado o efeito intra-NLET da dose efetiva do antagonista CB1 (AM251 0,3 nmol) 

previamente obtida em nosso laboratório (Borges-Assis, dados não publicados). O 

teste teve início 10 min após a administração da droga.  

 

3.11.2.  Avaliação da participação de receptores CB2 no 

NLET sobre a REC contextual.  

Para avaliar a participação dos receptores CB2 intra-NLET sobre a REC, foi 

realizada administração de doses crescentes de antagonista de receptores CB2, o 

AM630  nas doses de 0,01; 0,1 e 1,0 nmol (Almeida-Santos et al., 2013). O teste teve 

início 10 min após a administração da droga. 

3.11.3. Avaliação da participação dos receptores NMDA 

sobre a REC evocada pelo antagonista CB1 no 

condicionamento ao contexto.  
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A fim de verificar o envolvimento dos receptores de glutamato do tipo NMDA 

sobre a REC evocada pelo antagonista CB1, foi administrado previamente no NLET 

uma dose inefetiva do antagonista de receptores NMDA (AP7 0,1 nmol) (Hott et al., 

2016), 5 minutos antes da administração do AM251 0,3 nmol. O teste teve início 10 

min após a administração da última droga.  

3.11.4. Avaliação do envolvimento da via do NO no 

efeito do antagonista de receptores CB1 no NLET 

sobre a REC contextual. 

A participação do sistema nitrérgico sobre a REC evocada pelo antagonismo 

de receptores CB1 foi investigada através da pré-administração de doses inefetivas 

intra-NLET de um inibidor da nNOS 0,04 nmol (NPLA) (Hott et al., 2016), sequestrador 

de NO 0,1 nmol (c-PTIO) (Aguiar et al., 2014) ou inibidor da GCs 1,0 nmol (ODQ) 

(Lisboa et al., 2013) 5 minutos antes do antagonista CB1, o AM251 na dose de 0,3 

nmol. Os animais foram reexpostos ao contexto 10 min após a administração do 

antagonista CB1. 

3.11.5. Avaliação da presença dos 

receptores CB1 e CB2, bem como presença da nNOS 

no NLET por meio da técnica de Western Blotting. 

Para os procedimentos do WB, 5 animais foram submetidos ao 

condicionamento ao contexto e 5 animais foram apenas habituados a caixa de 

condicionamento. Ambos os grupos foram eutanasiados após 48h por decapitação, 

tiveram seus cérebros removidos e a área do NLET dissecada. Os tecidos foram 

submetidos a técnica de Western Blotting.  
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3.12. Análise Estatística dos dados  

O comportamento de congelamento dos animais foi expresso como percentual 

do tempo total de exposição à caixa, que foi analisado utilizando variância (ANOVA) 

de uma via, sendo o tratamento a variável independente e a porcentagem de tempo 

de congelamento a variável dependente. Nos casos em que foi comparado o 

comportamento de animais condicionados entre apenas duas condições diferentes 

(tratados com veículo ou uma dose de uma determinada droga), foi utilizado o teste t 

de Student.   

As variações da PAM (∆PAM), FC (∆FC) e TC (∆TC) foram medidas 

simultaneamente minuto a minuto em cada animal durante os 10 min de reexposição 

ao contexto. Posteriormente foi calculada a média da variação desses parâmetros 

para cada grupo experimental. A análise dos dados foi realizada utilizando-se análise 

de variância (ANOVA) de medidas repetidas, sendo o tempo o fator repetido, o 

tratamento a variável independente e as medidas autonômicas as variáveis 

dependentes. O pós-teste de Tukey foi aplicado em caso de interação significativa 

entre os fatores. O nível de significância assumido foi p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1) Participação de receptores CB1 no NLET sobre a REC contextual. 

Os dados apresentados na Figura 1 mostram o efeito da administração intra-

NLET de veículo ou do AM251 0,3 nmol (Borges-Assis et al., dados não publicados), 

10 min antes dos animais serem reexpostos ao contexto aversivo. O teste t de Student 

demonstrou diferença significativa no tempo de congelamento entre os grupos 

(t=3,81; p<0,05), sendo que o AM251 0,3 nmol (n=8) aumentou a porcentagem do 

tempo de congelamento em relação ao grupo veículo (n=9) (Figura 2B).  

As respostas autonômicas dos animais estão representadas graficamente na 

Figura 2 (C, D e E). A análise de medidas repetidas dos parâmetros autonômicos 

durante a reexposição ao contexto mostrou efeito significativo do tempo (PAM, 

F14,210=82,74, p<0,0001; FC, F14,210=62,12, p<0,0001; TC, F14,210=49,73, p<0,0001), 

do tratamento (PAM, F1,15=29,28 p<0,0001; FC, F1,15=7,94, p<0,05; TC, F1,15=4,97, 

p<0,05) e da interação entre tempo e tratamento (PAM, F14,210=9,10, p<0,0001; FC, 

F14,210=5,75, p<0,0001; TC, F14,210=2,68, p<0,05). O AM251 0,3 nmol aumentou 

significativamente os parâmetros autonômicos em relação ao grupo veículo. 
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Figura 1: Efeitos da microinjeção bilateral de veículo (DMSO 10%) (n=9) ou AM251 na dose de 0,3 
nmol (n=8) sobre a REC. Sítios de injeção no NLET dos grupos experimentais veículo e AM251 são 
representados em (A). O efeito do tratamento com antagonista CB1 sobre a porcentagem de tempo de 
congelamento durante a reexposição ao contexto aversivo é demonstrado em (B). As colunas 
representam à média e as barras o EPM. Teste t de Student t=3,81; *p<0,05 em relação ao grupo 
veículo. (C) Efeitos ao longo do tempo sobre a pressão arterial média (ΔPAM), (D) frequência cardíaca 
(ΔFC) e (E) temperatura cutânea (ΔTC). Os símbolos representam à média e as barras o EPM. O 
asterisco indica diferença significativa do tratamento em relação aos animais tratados com veículo 
(*p<0,05). 
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4.2) Participação de receptores CB2 no NLET sobre a REC. 

O efeito da administração de doses crescentes do antagonista de receptores 

CB2 no NLET sobre a REC estão demonstrados na Figura 2. Houve efeito significativo 

do tratamento entre os grupos no tempo de congelamento (F3,19=4,48; p<0,05). Os 

grupos tratados com AM630 nas doses de 0,1 e 1,0 nmol promoveram aumento no 

tempo de congelamento em relação ao grupo veículo (p<0,05) (Figura 2B). 

A resposta autonômica durante a reexposição ao contexto é representada 

graficamente na Figura 2 (C, D e E). A análise de medidas repetidas dos parâmetros 

autonômicos demonstrou que houve efeito significativo do tempo (PAM, F14,266=147,5, 

p<0,0001; FC, F14,266=122,3, p<0,0001; TC, F14,266=69,84; p<0,0001), do tratamento 

nos parâmetros da FC (F3,19=4,13; p<0,05); mas não na PAM (p>0,05), nem na TC 

(p>0,05). Além disso, houve efeito na interação entre tempo/tratamento na (PAM, 

F42,266=2,04; p<0,05; FC, F42,266=2,12; p<0,05; TC, F42,266=2,19; p<0,05). O tratamento 

com AM630 nas doses de 0,01 nmol (n=5); 0,1 nmol (n=6) e 1,0 nmol (n=6) aumentou 

os parâmetros de PAM, FC e TC em relação ao grupo veículo (n=6). 
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Figura 2. Efeitos da injeção intra-NLET de veículo (DMSO 10%) (n=6) ou AM630 nas doses de 0,01 
(n=5), 0,1 (n=6) e 1,0 nmol (n=6) sobre a REC. Sítios de injeção no NLET dos grupos experimentais 
veículo e AM630 em suas diferentes doses são representados em (A). O efeito do tratamento com 
antagonista CB2 sobre a porcentagem de tempo de congelamento durante a reexposição ao contexto 
aversivo é demonstrado em (B).  As colunas representam à média e as barras o EPM. O asterisco 
indica diferença significativa em relação ao grupo veículo. (C) Efeitos ao longo do tempo sobre a 
pressão arterial média (ΔPAM), (D) frequência cardíaca (ΔFC) e (E) temperatura cutânea (ΔTC). Os 
símbolos representam a média e as barras o EPM. Os asteriscos indicam diferença significativa em 
relação aos demais grupos. (*p<0,05, pós teste de Tukey). 
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4.3) Participação dos receptores NMDA sobre as respostas evocadas pelo 

antagonista CB1 no Condicionamento ao contexto. 

Com o objetivo de avaliar a participação do receptor NMDA na REC evocada 

pelo AM251 0,3 nmol, foi utilizado um antagonista de receptores NMDA, o AP7, em 

sua dose inefetiva 0,1 nmol (Hott et al., 2016). O AP7 foi administrado 5 minutos antes 

da administração do AM251. A figura 3 demonstra graficamente os resultados do 

protocolo. Houve efeito significativo do tratamento entre os grupos no tempo de 

congelamento (F3,28=7,61; p<0,05) (Figura 3B). O tratamento com AM251 

(Veíc+AM251; n=9) aumentou a porcentagem do tempo de congelamento dos 

animais (p<0,05, pós-teste de Tukey), efeito este que foi prevenido com a 

administração prévia de AP7 (AP7+AM251; n=7). O AP7 (AP7+Veíc; n=7) não alterou 

o tempo de congelamento em relação ao grupo controle (Veíc+Veíc; n=9) (p>0,05). 

Nos parâmetros autonômicos houve efeito significativo do tempo (PAM, 

F14,392=153,2, p<0,0001; FC, F14,392=132,8, p<0,0001; TC, F14,392=85,33, p<0,0001), 

tratamento (PAM, F3,28=7,69, p<0,05; FC, F3,28=14,52, p<0,0001; TC, F3,28=3,09, 

p<0,05) e na interação tempo/tratamento (PAM, F42,392=4,38, p<0,0001; FC, 

F42,392=8,11, p<0,0001; TC, F42,392=2,51, p<0,0001). O grupo AM251 (AM251+Veíc) 

acentuou o aumento da PAM e FC e a redução da TC em relação ao grupo veículo 

(Veíc+Veíc) (p<0,05; pós-teste de Tukey), e a administração prévia de AP7 

(AP7+AM251) foi capaz de prevenir estas alterações. O AP7 (AP7+Veíc) por si só 

não foi capaz de modificar os parâmetros autonômicos em relação ao grupo veículo 

(Veíc+Veíc) (p>0,05).  As diferenças significativas da análise dos parâmetros 

autonômicos estão representadas nos gráficos (Figura 3C-E).  
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Figura 3: Efeitos da injeção intra-NLET dos veículos Salina + DMSO 10% (n=9), Salina + AM251 
0,3nmol (n=9), AP7 0,1nmol + DMSO 10% (n=7), AP7 0,1nmol + AM251 0,3nmol (n=7) sobre a REC. 
Sítios de injeção no NLET dos grupos experimentais são representados em (A). O efeito da 
administração das drogas sobre a porcentagem do tempo de congelamento é demonstrado em (B). As 
colunas representam a média e as barras o EPM. *p<0,05 em relação ao grupo veículo e #p<0,05 em 
relação ao grupo Veíc + AM251 (pós-teste de Tukey). Efeitos ao longo do tempo sobre (C) a pressão 
arterial média (ΔPAM), (D) frequência cardíaca (ΔFC) e (E) temperatura cutânea (ΔTC). Os símbolos 
representam a média e as barras o EPM. Os * indicam diferença significativa do tratamento em relação 
aos animais tratados com veículo e os # indicam diferença do grupo Veíc + AM251 (pós teste de 
Tukey). 
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4.4) Envolvimento da via do NO no efeito do antagonista de receptores 

CB1 no NLET no Condicionamento ao contexto. 

4.4.1) Participação da enzima nNOS na REC evocada pelo antagonista 

CB1 no NLET 

Com o objetivo de avaliar a participação da produção de NO sobre a 

REC evocada pelo antagonista CB1, foi utilizado um inibidor da nNOS, o NPLA, 

em uma dose inefetiva 0,04 nmol, 5 minutos antes da administração do AM251. 

A figura 5 demonstra graficamente os resultados do protocolo. Houve efeito 

significativo do tratamento no tempo de congelamento entre os grupos 

(F3,26=6,78; p<0,05; Figura 4B). O tratamento com AM251 (Veíc+AM251; n=8) 

aumentou a porcentagem do tempo de congelamento dos animais (p<0,05, 

Tukey), efeito este que foi prevenido com a administração prévia do NPLA 

(NPLA+AM251; n=7). O NPLA (NPLA+Veíc; n=7) não alterou o tempo de 

congelamento em relação ao grupo controle (Veíc+Veíc; n=8; p>0,05). 

A resposta autonômica durante a reexposição ao contexto está 

representada graficamente na Figura 4 (C, D e E). A análise de medidas 

repetidas dos parâmetros autonômicos demonstrou que houve efeito 

significativo do tempo (PAM, F14,364=267,9, p<0,0001; FC, F14,364=89,71, 

p<0,0001; TC, F14,364=118,6, p<0,0001), tratamento (PAM, F3,26=15,42, 

p<0,0001; FC, F3,26=4,96, p<0,05; TC, F3,26 =2,85, p=0,06) e na interação 

tempo/tratamento (PAM, F42,364=9,28, p<0,0001; FC, F42,364=3,78, p<0,0001; 

TC, F42,364=2,64, p<0,0001). O grupo AM251+Veíc acentuou o aumento da 

PAM e FC e a redução da TC em relação ao grupo veículo (p<0,05; Tukey), e 

a administração prévia do NPLA (NPLA+AM251) foi capaz de prevenir estas 

alterações.  
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Figura 4: Efeitos da injeção intra-NLET dos veículos salina + DMSO 10% (n=8) ou salina + 
AM251 0,3nmol (n=8), NPLA 0,04nmol + DMSO 10% (n=7), NPLA 0,04nmol + AM251 0,3nmol 
(n=7) sobre a REC. Sítios de injeção no NLET dos grupos experimentais são representados 
em (A). O efeito da administração das drogas sobre a porcentagem do tempo de congelamento 
é demonstrado em (B). As colunas representam a média e as barras o EPM. *p<0,05 em 
relação ao grupo veículo (pós-teste de Tukey). Efeitos ao longo do tempo sobre (C) a pressão 
arterial média (ΔPAM), (D) frequência cardíaca (ΔFC) e (E) temperatura cutânea (ΔTC). Os 
símbolos representam a média e as barras o EPM. Os * indicam diferença significativa do 
tratamento em relação aos animais tratados com veículo e os # indicam diferença do grupo 
Veíc + AM251 (p<0,05; pós-teste de Tukey).  
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4.4.2) Participação do NO extracelular na REC evocada pelo antagonista 

CB1 no NLET. 

Com o objetivo de avaliar a participação do NO extracelular na REC 

evocada pelo antagonista CB1, foi utilizado um sequestrador de NO, o c-PTIO 

na dose de 0,1 nmol, 5 minutos antes da administração do AM251. A figura 5 

demonstra graficamente os resultados do protocolo. Houve efeito significativo 

do tratamento em relação ao tempo de congelamento entre os grupos 

(F3,32=6,66; p<0,05). O tratamento com AM251 (Veíc+AM251; n=9) aumentou 

a porcentagem do tempo de congelamento dos animais (p<0,05, Tukey), efeito 

este que foi prevenido com a administração prévia do c-PTIO (c-PTIO+AM251; 

n=9). O c-PTIO (c-PTIO+Veíc; n=8) não alterou o tempo de congelamento em 

relação ao grupo controle (Veíc+Veíc; n=10; p>0,05). 

A resposta autonômica durante a reexposição ao contexto é 

representada graficamente na Figura 5 (C, D e E). A análise de medidas 

repetidas dos parâmetros autonômicos demonstrou que houve efeito 

significativo do tempo (PAM, F14,448=157,7, p<0,0001; FC, F14,448=120,1, 

p<0,0001; TC, F14,448=176,8; p<0,0001), tratamento (PAM, F3,32=4,36, p<0,05; 

FC, F3,32=3,78, p<0,05; TC, F3,32=13,74, p<0,0001) e na interação 

tempo/tratamento (PAM, F42,448=3,22, p<0,0001; FC, F42,448=3,11, p<0,0001; 

TC, F42,448=7,99; p<0,0001). O grupo Veíc+AM251 acentuou o aumento da 

PAM e FC e a redução da TC em relação ao grupo Veíc+Veíc (p<0,05; Tukey), 

e a administração prévia do c-PTIO+AM251 foi capaz de prevenir estas 

alterações. O c-PTIO (c-PTIO+Veíc) por si só não foi capaz de modificar os 

parâmetros autonômicos em relação ao grupo veículo (Veíc+Veíc) (p>0,05).   
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Figura 5: Efeitos da injeção intra-NLET dos veículos salina + DMSO 10% ou salina + AM251 
0,3nmol, c-PTIO 0,1nmol + DMSO 10%, c-PTIO 0,1 nmol + AM251 0,3nmol (n=8-10) sobre a 
REC. Sítios de injeção no NLET dos grupos experimentais são representados em (A). O efeito 
da administração das drogas sobre a porcentagem do tempo de congelamento é demonstrado 
em (B). As colunas representam a média e as barras o EPM. *p<0,05 em relação ao grupo 
veículo (pós-teste de Tukey). Efeitos ao longo do tempo sobre (C) a pressão arterial média 
(ΔPAM), (D) frequência cardíaca (ΔFC) e (E) temperatura cutânea (ΔTC). Os símbolos 
representam a média e as barras o EPM. Os * indicam diferença significativa do tratamento 
em relação aos animais tratados com veículo e os # indicam diferença do grupo Veíc + AM251 
(p<0,05; pós-teste de Tukey). 
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4.4.3) Participação da enzima GCs na REC evocada pelo antagonista CB1 

intra-NLET 

Com o objetivo de avaliar a participação a enzima GCs na REC evocada 

pelo antagonista CB1, foi utilizado um inibidor da GCs, o ODQ na dose de 1 

nmol, 5 minutos antes da administração do AM251. A figura 6 demonstra 

graficamente os resultados do protocolo. Houve efeito significativo do 

tratamento em relação ao tempo de congelamento entre os grupos (F3,24=7,09; 

p<0,05). O tratamento com AM251 (Veíc+AM251; n=7) aumentou a 

porcentagem do tempo de congelamento dos animais (p<0,05, Tukey), efeito 

este que foi prevenido com a administração prévia do ODQ (ODQ+AM251; 

n=7). O ODQ (ODQ+Veíc; n=6) não alterou o tempo de congelamento em 

relação ao grupo controle (Veíc+Veíc; n=8; p>0,05). 

A resposta autonômica durante a reexposição ao contexto é 

representada graficamente na Figura 6 (C, D e E). A análise de medidas 

repetidas dos parâmetros autonômicos demonstrou que houve efeito 

significativo do tempo (PAM, F14,336=158,6, p<0,0001; FC, F14,336=176,6, 

p<0,0001; TC, F14,336=97,83; p<0,0001), tratamento (PAM, F3,24=9,49, p<0,05; 

FC, F3,24=4,14, p<0,05; TC, F3,24=10,13, p<0,05) e na interação 

tempo/tratamento (PAM, F42,336=6,44, p<0,0001; FC, F42,336=3,08, p<0,0001; 

TC, F42,336=3,17; p<0,0001). O grupo Veíc+AM251 acentuou o aumento da 

PAM e FC e a redução da TC em relação ao grupo Veíc+Veíc (p<0,05; Tukey), 

e a administração prévia do ODQ +AM251 foi capaz de prevenir estas 

alterações.  
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Figura 6: Efeitos da injeção intra-NLET dos veículos salina + DMSO 10% (n=8) ou salina + AM251 
0,3nmol (n=7), ODQ 1,0nmol + DMSO 10% (n=6), ODQ 1,0nmol + AM251 0,3nmol (n=7) sobre a REC. 
Sítios de injeção no NLET dos grupos experimentais são representados em (A). O efeito da 
administração das drogas sobre a porcentagem do tempo de congelamento é demonstrado em (B). As 
colunas representam a média e as barras o EPM. *p<0,05 em relação ao grupo veículo e #p<0,05 em 
relação ao grupo Veíc + AM251 0,3nmol (pós-teste de Tukey). (C) Efeitos ao longo do tempo sobre a 
pressão arterial média (ΔPAM), (D) frequência cardíaca (ΔFC) e (E) temperatura cutânea (ΔTC). Os 
símbolos representam a média e as barras o EPM. Os * indicam diferença significativa do tratamento 
em relação aos animais tratados com veículo e os # indicam diferença do grupo Veíc + AM251 (p<0,05; 
pós-teste de Tukey). 

 

A) 



35 

 

4.5) Avaliação da expressão de receptores CB1 e CB2, bem como 

da nNOS no NLET por meio da técnica de Western Blotting em animais 

condicionados e não condicionados 

As análises do CB1 e do CB2 foram não paramétricas, pq nesse caso 

as variâncias foram significativamente diferentes. O CB1 foi o mais próximo de 

ter uma alteração significativa, p=0.05... então creio que aq tá tranquilo p 

discutir como diferença e tal. Bom, dá uma olhada no arquivo prisma (layout), 

já ajeitei tudo os gráficos e as figuras representativas 

Foram quantificadas as bandas para os receptores CB1 (60 kDa) e CB2 

(37 kDa) e para nNOS (155 kDa). Os experimentos foram realizados com 10 

amostras independentes para determinar a média ± EPM% dos receptores 

CB1, CB2 ou nNOS presente em cada fração obtida. 

A figura 7 demonstra que não houve efeito da condição (não 

condicionado x condicionado, n=5/grupo) na expressão dos receptores CB1 

(fig.7A), CB2 (B) e NOS (C). O teste t de Student demonstrou que não houve 

diferença (p=0,53) na expressão de NOS (t=0,65; df=8) entre os grupos. As 

análises dos receptores CB1 e CB2 demonstraram variâncias 

significativamente diferentes e, apesar das análises não paramétricas (Mann-

Whitney test) não demonstrarem diferença significativa na expressão de 

receptores CB1 (p=0,056) e CB2 (p=0,15), especialmente a expressão dos 

receptores CB1 apresentaram uma tendência a diminuírem nos animais 

condicionados. 
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Figura 7: Efeito do condicionamento sobre a expressão de receptores CB1, CB2 e da nNOS no NLET. 
O condicionamento não alterou (p>0,05) a expressão de receptores CB1 (A), CB2 (B) e nNOS (C). As 
colunas representam a média e as barras o EPM (n=5/grupo). 
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5. DISCUSSÃO 

O presente estudo investigou o papel do sistema endocanabinoide 

presente no NLET sobre as respostas comportamentais e autonômicas 

evocadas pelo modelo do MCC em ratos. Foi avaliado o envolvimento dos 

receptores CB1 e CB2, bem como se as respostas moduladas pelo 

antagonismo dos receptores CB1 acontecem via NMDA/NO. Os resultados 

apresentados nos permitem sugerir que o sistema endocanabinoide no NLET, 

através dos receptores CB1 e CB2, desempenham papel importante na 

modulação da resposta emocional condicionada (REC). Foi demonstrado que 

a administração intra-NLET de antagonistas de receptores CB1 e CB2 

aumentou a REC durante a re-exposição ao contexto condicionado. Além 

disso, foi demonstrado também que o aumento da REC pelo antagonista CB1 

no NLET depende da ativação de receptores glutamatérgicos do tipo NMDA, 

produção de NO através da nNOS, difusão do NO na fenda sináptica e ativação 

da GCs. 

Os receptores CB1 são amplamente expressos em estruturas cerebrais 

envolvidas na modulação de respostas de medo e ansiedade, como 

hipocampo, CPFM, amígdala basolateral, amígdala central, diversos núcleos 

hipotalâmicos bem como no NLET (Lisboa et al., 2017). Puente e 

colaboradores (2010) demonstraram através da técnica de imunofluorescência 

a localização desses receptores, especialmente na porção anterolateral do 

NLET, uma das divisões da amígdala estendida responsável pelo 

processamento de informações relacionadas ao estresse (Puente et al., 2010). 

Recentemente, outro estudo identificou a expressão gênica tanto de receptores 
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CB1 como CB2 nas divisões anterior e posterior no NLET (Gomes-de-Souza 

et al., 2021).  

O papel dos receptores CB1 na modulação de respostas relacionadas 

ao medo e ansiedade é bem descrito na literatura, tanto através de ferramentas 

genéticas como farmacológicas (para revisão ver (Lisboa et al., 2017)). Nossos 

resultados demonstraram que a administração intra-NLET do antagonista CB1, 

o AM251 (0,3 nmol; dose previamente padronizada em nosso laboratório), 

levou ao aumento da REC caracterizada por aumento do tempo de 

congelamento, PAM, FC e queda da TC. Tal achado corrobora estudos prévios 

do nosso grupo de pesquisa que demonstraram que a administração de 

antagonistas de receptores CB1 em estruturas cerebrais como a SCP (Uliana 

et al., 2016), hipocampo dorsal (Spiacci et al., 2016) e CPFM (Lisboa et al., 

2010; Uliana et al., 2020) também levou ao aumento da REC frente à 

reexposição ao contexto aversivo.  

Por outro lado, a participação dos receptores CB1 no NLET na 

modulação das respostas autonômicas em animais expostos ao modelo de 

estresse por restrição (ER), um tipo de estresse agudo, foi em partes 

semelhante aos nossos achados. A exposição ao ER geralmente resulta em 

aumento da PAM, FC e queda da TC e, a injeção de AM251 no NLET 10 min 

antes dessa exposição levou ao aumento da FC, sem alterar os parâmetros de 

PAM e TC (Gomes-de-Souza et al., 2016). Já no LCE, modelo animal de medo 

inato, o antagonista CB1 administrado intra-NLET produziu efeito ansiolítico, 

caracterizado pelo aumento do tempo de permanência nos braços abertos. 

Este mesmo trabalho demonstrou ainda que a microinjeção no NLET com 

antagonista CB1 10 min antes dos animais serem expostos a uma sessão de 
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60 min de ER apresentou uma tendência a prevenir o efeito ansiogênico do ER 

no teste do LCE.  

O NLET é uma estrutura límbica, bastante heterogênea, que está 

centralmente posicionada as redes cerebrais envolvidas no processamento de 

estímulos aversivos e relacionados a respostas de recompensa (Ch’ng et al., 

2018). É uma estrutura composta por múltiplos subnúcleos e com populações 

celulares neuroquimicamente distintas (Ch’ng et al., 2018). Nos últimos anos o 

NLET tem sido alvo de interesse e relevância clínica especialmente em relação 

a psicopatologias relacionados ao estresse tais como ansiedade e adicção 

(Lebow and Chen, 2016; Avery et al., 2016). 

É relatada a participação do NLET em respostas de ansiedade em 

modelos animais de aprendizado associativo bem como de medo inato. 

Trabalhos prévios do nosso grupo demonstraram que a inativação reversível 

do NLET produziu efeito ansiolítico representado através do aumento no 

número de lambidas punidas no teste de conflito de Vogel e diminuição do 

tempo de congelamento em animais submetidos ao MCC (Resstel et al., 2008). 

Lesões na região dorsal do NLET resultaram em comportamento ansiolítico 

com aumento da exploração no teste do campo aberto e nos braços abertos 

do LCE em roedores. De maneira oposta, a estimulação do NLET promoveu 

efeito ansiogênico nesses testes (Kim et al., 2013). Já foi demonstrado também 

atividade aumentada de neurônios glutamatérgicos na porção ventral do NLET 

em resposta a estímulos aversivos (Jennings 2013), sugerindo assim um 

possível mecanismo para a modulação dessas respostas.  

O NLET apresenta conexões recíprocas com os núcleos medial e 

central da amígdala, além de receber projeções de estruturas como o 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278584617306309?via%3Dihub#bb0050
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hipocampo, complexo basolateral da amígdala e CPFM (Dong et al., 2001; 

Dong and Swanson, 2004c; Herman et al., 2003; Radley et al., 2009; 

Shammah-Lagnado et al., 2000; Spencer et al., 2005; Vertes, 2004). Essas 

estruturas são conhecidas por serem ativadas sob condições aversivas e 

possuem extrema importância na mediação de respostas comportamentais 

(Campeau and Davis, 1995; McDougall et al., 2004; Spencer and Day, 2004). 

Ademais, o NLET envia projeções para diversas áreas envolvidas na regulação 

autonômica em resposta a situações aversivas (Crestani et al., 2013; Resstel 

et al., 2008), dentre elas o núcleo dorso medial do hipotálamo (DMH), um dos 

principais componentes responsáveis por mediar respostas cardiovasculares 

relacionadas ao estresse (Thompson and Swanson, 1998). Já foi demonstrado 

que a estimulação elétrica da porção medial do NLET levou ao aumento da 

PAM (Dunn and Williams, 1995). Resultado que mostra que além de estar 

relacionado ao controle da resposta comportamental ao estresse, o NLET é 

uma estrutura importante na modulação da resposta cardiovascular. 

Conforme referido anteriormente, já foi detectado através de 

imunomarcação a expressão de receptores CB1 na porção anterior do NLET, 

em terminais GABAérgicos e glutamatérgicos (Puente et al., 2010). Dados 

prévios haviam observado que receptores CB1 presentes em terminais 

glutamatérgicos projetados pelo CPFM foram capazes de mediar respostas do 

NLET evocadas pela excitação cortical (Massi et al., 2008). Adicionalmente, 

Lange e colaboradores (2016) demonstraram que tanto inputs GABAérgicos 

advindos da amígdala central bem como glutamatérgicos da amígdala 

basolateral para o NLET foram regulados por receptores CB1 (Lange et al., 

2016). Tais receptores localizados em terminais glutamatérgicos já se 
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mostraram envolvidos no controle de respostas psiconeuroendócrinas 

evocadas pela exposição a estresse crônico e agudo, atuando através de 

diferentes meios (Hill et al., 2010; Iremonger et al., 2011). Além disso, foi 

avaliado através de ferramentas genéticas, farmacológicas e de eletrofisiologia 

in vivo a contribuição do sistema endocanabinoide para as alterações elicitadas 

pela estimulação do CPFM frente a plasticidade de células do NLET em 

camundongos controle e estressados. O estresse agudo reverteu a 

plasticidade neuronal de LTD (depressão de longo prazo, do inglês long-term 

depression) para LTP (potencialização de longo prazo, do inglês long-term 

potentiation) no NLET em resposta a estimulação do CPFM (Glangetas et al., 

2013). O mesmo estudo demonstrou que camundongos com deleção genética 

de receptores CB1 total (CB1
−/−) e condicional (apenas em neurônios 

glutamatérgicos, Glu-CB1
−/−) comprovaram que essa mudança na plasticidade 

provocada pelo estresse foi modulada por receptores CB1 localizados em 

terminais glutamatérgicos. Tais dados foram reforçados pela administração 

intra-NLET de AM251, antagonista CB1, no NLET (Glangetas et al., 2013). 

Estudos prévios do nosso grupo envolvendo regiões do cérebro como o 

hipocampo dorsal, SCP e CPFM demonstraram que existe interação entre os 

receptores CB1 e a neurotransmissão glutamatérgica sobre a modulação da 

REC (Spiacci et al., 2016; Uliana et al., 2020, 2016). Além disso, estudo 

utilizando camundongos com deleção gênica de receptores CB1 (CB1-/-) em 

neurônios glutamatérgicos, mostrou que a administração de baixas doses de 

um agonista CB1 gerou efeito tipo ansiolítico no LCE em animais selvagens, 

sendo que esta resposta era ausente nos animais CB1-/- em neurônios 

glutamatérgicos, sugerindo que este efeito seja mediado por inibição da 



43 

 

neurotransmissão glutamatérgica (Rey et al., 2012). Utilizando a mesma 

técnica de deleção genética condicional, foi demonstrado que animais CB1-/- 

em neurônios glutamatérgicos apresentam aumento do comportamento de 

congelamento quando expostos ao teste do medo condicionado em relação a 

animais selvagens (Metna-Laurent et al., 2012; Terzian et al., 2011). Em 

nossos achados, observamos que a administração prévia do antagonista de 

receptores NMDA, AP7, foi capaz de prevenir o aumento da REC promovido 

pelo antagonista de receptores CB1; dados que suportam as evidências 

prévias de que o sistema endocanabinoide, através da ativação do receptor 

CB1, é importante na modulação de forma negativa da liberação de 

neurotransmissores como o glutamato.  

Posteriormente foi avaliado o envolvimento da via do NO sobre a REC 

induzida pelo antagonista de receptores CB1, o AM251. O inibidor da enzima 

responsável pela síntese de NO neuronial (nNOS), o NPLA, administrado 

previamente ao antagonista CB1 foi capaz de prevenir o efeito ansiogênico 

causado pelo AM251. O que mostra que a produção de NO é uma etapa 

essencial para a resposta da REC mediada pelos receptores CB1 no NLET. 

Posteriormente avaliamos o efeito do c-PTIO, um sequestrador de NO 

extracelular impermeável à membrana celular, ou seja, sequestra moléculas 

de NO apenas no meio extracelular (Ko and Kelly, 1999). A administração 

prévia desta droga também atuou prevenindo o efeito do antagonista CB1 intra-

NLET, sugerindo assim que o efeito de aumento da REC do AM251 depende 

da difusão do NO para a fenda sináptica. Adicionalmente avaliamos o papel da 

enzima GC nestas respostas. A enzima GC é referida como um dos alvos mais 

importantes do NO, estando presente tanto pré- como pós-sinapticamente 
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(Koesling et al., 2016). Estudos descrevem o papel da GC no terminal pré-

sináptico modulado pelo NO através do aumento de GMPc, alteração na 

concentração do Ca2+ intracelular e consequente facilitação da liberação de 

glutamato (Feil and Kleppisch, 2008; Garthwaite, 2008; Hall and Behbehani, 

1998; Wang et al., 2017). Em nosso estudo o ODQ, um inibidor da enzima GC, 

preveniu o efeito ansiogênico do AM251 na REC modulada pelo NLET. Essa 

interação entre o sistema endocanabinoide e a neurotransmissão nitrérgica 

modulando respostas de ansiedade já foi demonstrada sistêmica (Batista et al., 

2021) e centralmente, tendo sido estudada em estruturas encefálicas como 

CPFM (Lisboa et al., 2015; Uliana et al., 2020), hipocampo (Lisboa et al., 2015; 

Roohbakhsh et al., 2007; Spiacci et al., 2016)  e SCP (Lisboa et al., 2013; 

Uliana et al., 2016) em diversos modelos animais. Neste sentido, apesar de 

não existirem evidências concretas da ligação do sistema endocanabinoide ao 

sistema nitrérgico no NLET na modulação da REC no MCC, podemos sugerir 

que a resposta promovida pela microinjeção do antagonista de receptores CB1 

no NLET aumenta a REC provavelmente por induzir a produção de NO e sua 

difusão para o terminal pré-sináptico, onde ativa a GCs, aumenta níveis de 

GMPc levando a liberação de glutamato. 

Estudos em animais mostraram que antagonistas NMDA são capazes 

de reverter respostas aversivas induzidas pela administração de um doador de 

NO na SCP de ratos (Moreira et al., 2004). Além disso, o pré-tratamento com 

inibidor da nNOS atenua reações defensivas induzidas pela administração de 

agonistas NMDA, também na SCP (Miguel and Nunes-de-Souza, 2008), 

demonstrando o envolvimento e integração das neurotransmissões 

glutamatérgica e nitrérgica na modulação de respostas defensivas.  
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Resultados prévios do nosso laboratório mostraram que o sistema 

nitrérgico presente no NLET modula a REC no MCC. Neste trabalho a 

administração de um inibidor da nNOS e um sequestrador extracelular de NO 

foram capazes de reduzir a resposta comportamental e autonômica durante a 

re-exposição ao contexto condicionado, sugerindo o envolvimento do sistema 

nitrérgico presente nesta estrutura na expressão da REC (Hott et al., 2016).  

Este trabalho mostra ainda que a produção de NO durante a reexposição ao 

contexto aversivo depende da ativação de receptores NMDA, uma vez que a 

administração de um antagonista de receptores NMDA no NLET diminuiu a 

quantidade de NOx no NLET em relação aos animais tratados com salina (Hott 

et al., 2016). Esse resultado demonstra a íntima relação do sistema 

glutamatérgico e nitrérgico no NLET na modulação da REC. Portanto, 

considerando que o receptor CB1 no NLET modula a transmissão 

glutamatérgica e que a resposta observada pelo antagonismo de receptores 

CB1 possivelmente sejam mediados por glutamato, o sistema nitrérgico 

também parece estar envolvido nas respostas do MCC.   

Concomitantemente, investigamos sobre a possível participação dos 

receptores CB2 no NLET sobre a REC. A expressão dos receptores CB2 no 

cérebro é bem menos caracterizada quando comparada aos receptores CB1, 

especialmente quando se refere a sua presença em neurônios (Onaivi et al., 

2012). Apesar dos achados ainda serem controversos, o desenvolvimento de 

ferramentas cada vez mais sensíveis e seletivas tem contribuído para o 

aumento das evidências sobre a expressão destes receptores no cérebro 

(Roche and Finn, 2010). Diversos trabalhos tem demonstrado o potencial papel 

modulador dos receptores CB2 sobre distúrbios neuropsiquiátricos como 
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esquizofrenia, ansiedade, depressão, transtornos alimentares e abuso de 

substâncias (Ishiguro et al., 2018, 2010; Emmanuel S. Onaivi et al., 2008a; E. 

S. Onaivi et al., 2008).   

Dados recentes demonstraram que o tratamento com um agonista CB2 

produziu efeito tipo-ansiolítico em diferentes modelos animais de ansiedade 

como o teste do campo aberto, LCE e caixa claro-escuro; sendo que o pré-

tratamento com AM630, um antagonista de receptores CB2, preveniu esse 

efeito (Youssef et al., 2019). Outro estudo demonstrou que a administração de 

antagonistas tanto de receptores CB1 como de receptores CB2 em animais 

submetidos a um modelo de estresse por isolamento social foi capaz de 

exacerbar ainda mais o comportamento tipo-depressivo produzido por este 

modelo (Haj-Mirzaian et al., 2017). Além disso, já foi relatado também que a 

co-administração de doses inefetivas de AM630 potencializou o efeito de 

drogas antidepressivas de diferentes classes, incluindo a ketamina (Khakpai et 

al., 2019; Poleszak et al., 2020, 2019).  

Em nossos resultados, as doses de 0,1 e 1,0 nmol do antagonista CB2, 

AM630, administrado intra-NLET foi capaz de aumentar o tempo de 

congelamento dos animais reexpostos ao contexto previamente condicionado. 

Quanto aos dados autonômicos todas as doses testadas aumentaram as 

medidas de PAM, FC e TC em relação ao grupo veículo. Vale ressaltar que o 

AM630 é um antagonista altamente seletivo para receptores CB2 visto que 

apresenta valores de Ki de 31,2 nM para receptores CB2 e Ki de 5.152 nM para 

receptores CB1, já o AM251 apresenta Ki de 7,49 nM para receptores CB1 - 

lembrando que quanto menor o Ki (constante de dissociação) maior a 

seletividade pelo receptor (Ross et al., 1999). Esses dados sugerem que o 
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receptor CB2 a princípio possua papel na regulação dos componentes 

comportamentais e autonômicos da REC no MCC.  

Estudo recente demonstrou que a administração intra-NLET de um 

antagonista de receptores CB2 diminuiu o tempo de exploração nos braços 

abertos do LCE de maneira dose-dependente (Gomes-de-Souza et al., 2021). 

Entretanto, o tratamento com AM251 apresentou uma tendência em diminuir o 

efeito ansiogênico evocado pelo ER sobre a resposta de exploração do LCE, 

sugerindo uma resposta do tipo ansiolítica (Gomes-de-Souza et al., 2021).  

É descrito na literatura que a presença de polimorfismos no gene que 

expressa os receptores CB2, bem como a diminuição da expressão desses 

receptores estão relacionados com desordens psiquiátricas incluindo 

esquizofrenia, depressão e ansiedade (Ishiguro et al., 2018). A superexpressão 

de receptores CB2 ou o uso de agonistas desses receptores reduziu 

comportamentos de ansiedade e depressão em modelos animais, 

demonstrando que esse receptor participa na regulação de respostas 

comportamentais in vivo (Boorman et al., 2016). De forma complementar, tem 

sido reportado alteração na plasticidade sináptica do hipocampo e prejuízo na 

consolidação da memória em camundongos CB2KO no teste de esquiva 

inibitória (García-Gutiérrez et al., 2013).   

Nasehi e colaboradores (2017) avaliaram o papel do CB2 na região CA1 

do hipocampo sobre o déficit na consolidação da memória aversiva induzido 

pelo antagonista NMDA D-AP5 e os resultados sugeriram que os receptores 

CB2 atuam modulando tal resposta (Nasehi et al., 2017). Outro estudo recente 

demonstrou interação direta entre receptores NMDA e CB2 (Rivas-Santisteban 
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et al., 2021). Os dois receptores formam um complexo que é expresso em 

células do SNC (Rivas-Santisteban et al., 2021).  

Há evidências sobre expressão de receptores CB2 em neurônios pré e 

pós-sinápticos no CPF, núcleos da base, tálamo, tronco cerebral e cerebelo 

assim como em oligodendrócitos, astrócitos, micróglia e células endoteliais da 

barreira hematoencefálica (Gong et al., 2006; Navarro et al., 2016). É valido 

lembrar também que a expressão desses receptores é regulada pela micróglia 

sob condições neuroinflamatórias (Gong et al., 2006; Navarro et al., 2016). 

Além disso, há estudos mostrando uma forte relação entre inflamação crônica 

e alterações neurológicas observadas em distúrbios psiquiátricos (Dowlati et 

al., 2010; Howren et al., 2009). Portanto, também é possível que os receptores 

CB2 estejam envolvidos nas condições neuropsiquiátricas através desse 

mecanismo (Hinwood et al., 2012). 
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6. CONCLUSÃO 
 

Nossos resultados sugerem que o sistema endocanabinoide presente 

no NLET possui papel importante na modulação da REC através dos 

receptores CB1 e CB2. Ademais, sugerimos que o aumento da REC evocado 

pelo antagonista CB1 no NLET seja devido ao aumento da liberação de 

glutamato e consequente ativação de receptores NMDA. Além disso, o efeito 

do antagonista CB1 também é dependente da produção de NO pela nNOS, 

difusão do NO na fenda sináptica e ativação da enzima GCs no terminal pré-

sináptico, levando ao aumento dos níveis de GMPc que, por sua vez, induz a 

liberação de glutamato. 
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