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Resumo 

Frias, Alana Tercino. Envolvimento do núcleo dorsal da rafe na mediação de 

comportamentos defensivos relacionados ao pânico evocados por 

desafios respiratórios. 2022. Tese de Doutorado – Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022.  

O transtorno do pânico (TP) é um transtorno de ansiedade crônico, muitas 

vezes incapacitante, cuja fisiopatologia não está totalmente elucidada. Tem sido 

sugerido que a ativação de neurônios serotonérgicos das asas laterais do núcleo 

dorsal da rafe (alNDR) inibe respostas comportamentais associadas ao pânico, 

como a fuga, em teste como o labirinto em T elevado, através da liberação de 

serotonina na substância cinzenta periaquedutal dorsal (SCPD). No núcleo 

dorsal da rafe (NDR) também estão presentes neurônios sensíveis a alterações 

de pH e de pressão parcial de gás carbônico (CO2) que, por sua vez, são 

estímulos desencadeadores de ataques de pânico em humanos. Resultados 

prévios do nosso grupo de pesquisa mostram que camundongos expressam a 

resposta de fuga quando submetidos a alta concentração de CO2 (20%).  No 

entanto, ainda permanece o questionamento se a resposta de fuga 

desencadeada pelo desafio respiratório também envolve a participação do NDR 

e da SCPD. Diante destas observações, neste trabalho estendemos as análises 

dos comportamentos defensivos associados ao pânico expressos por 

camundongos submetidos ao desafio respiratório com CO2 e investigamos as 

bases neurais recrutadas, com foco no NDR e na SCP. Para isso, no 

experimento 1 comparamos a expressão do comportamento de fuga frente a 

exposição ao CO2 em três linhagens de camundongos, C57BL/6, BalbC e Swiss. 

Os resultados demonstram que as 3 linhagens expressam o comportamento de 

fuga, sendo a resposta mais acentuada nos animais C57Bl/6. Então, testamos a 

hipótese de que a linhagem que expressa um maior índice de fuga, no caso, o 

C57BL/6, tem uma maior ativação das alNDR e da SCPD. Para tal, submetemos 

os camundongos Swiss e C57BL/6 a duas condições experimentais: câmara de 

altura padrão, onde é possível a realização do comportamento de fuga; e câmara 

de altura reduzida, onde não é possível a expressão deste comportamento. Além 

disso, avaliamos o perfil de ativação do NDR e da SCP através da marcação da 

proteína cFOS pela técnica de imunofluorescência. Os resultados encontrados 
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demonstram que a exposição ao CO2 é capaz de recrutar as sub-regiões dorsal 

e as alNDR, mas que apenas a expressão do comportamento de fuga recruta a 

SCPD. Ainda nesse sentido, também submetemos os camundongos C57BL/6 

ao desafio respiratório de exposição a baixa concentração de oxigênio, que não 

promove a expressão do comportamento de fuga, e comparamos o padrão de 

ativação do NDR e da SCP com os expostos a 20% de CO2. Curiosamente, os 

resultados demonstram que ambos os desafios recrutam as alNDR e a SCPD. 

Por fim, a fim de aprofundar o mecanismo acerca da exposição ao CO2, 

investigamos o papel dos canais iônicos sensíveis a ácidos do tipo 1A (ASIC1a), 

presentes nas alNDR, no desencadeamento da resposta de fuga de 

camundongos frente a exposição ao CO2. Os resultados demonstram que a 

administração intra-alNDR de psalmotoxina-1, um bloqueador de ASIC1a, inibe 

a resposta de fuga. Além disso, a administração intra-SCPD do antagonista de 

receptores 5-HT1A, WAY100635, inibe o efeito antifuga da psalmotoxina-1. No 

conjunto, nossos resultados sugerem a participação das alNDR e da SCPD nas 

alterações defensivas decorrentes da exposição de camundongos ao CO2 e que 

os ASIC1a presentes nas alNDR são capazes de regular esse comportamento 

através da ativação dos receptores 5HT1A na SCPD.   

 

 

 

Palavras-chave: transtorno do pânico, desafios respiratórios, núcleo dorsal da 

rafe, substância cinzenta periaquedutal, ASIC1a.  
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Abstract 

Frias, Alana Tercino. Involvement of the dorsal raphe nucleus in the 

mediation of panic-related defensive behaviors evoked by respiratory 

challenges. 2022. PhD Thesis – School of Medicine of Ribeirão Preto, University 

of São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

Panic disorder (PD) is a chronic, often disabling anxiety disorder whose 

pathophysiology is not fully elucidated. It has been suggested that activation of 

serotonergic neurons of the lateral wings of the dorsal raphe nucleus (lwDRN) 

inhibits panic-associated behavioral responses, such as escape, in a test such 

as the elevated T maze, through the release of serotonin in the dorsal 

periaqueductal gray matter (dPAG). Also present in the dorsal raphe nucleus 

(DRN) are neurons sensitive to changes in pH and partial pressure of carbon 

dioxide (CO2), which in turn are triggers of panic attacks in humans. Previous 

results from our research group show that mice express the escape response 

when subjected to high concentrations of CO2 (20%).  However, the question still 

remains whether the escape response elicited by respiratory challenge also 

involves the participation of the DRN and dPAG. Given these observations, in this 

work we extended the analyses of panic-associated defensive behaviors 

expressed by mice subjected to CO2 respiratory challenge and investigated the 

recruited neural bases, with a focus on the DRN and PAG. To this end, in 

experiment 1 we compared the expression of escape behavior upon CO2 

exposure in three strains of mice, C57BL/6, BalbC and Swiss. The results show 

that all three strains express escape behavior, with the response being more 

pronounced in the C57BL/6 animals. Then, we tested the hypothesis that the 

strain expressing a higher escape rate, in this case, C57BL/6, has a higher 

activation of lwDRN and dPAG. To this end, we subjected Swiss and C57BL/6 

mice to two experimental conditions: standard height chamber, where it is 

possible to perform the escape behavior; and reduced height chamber, where the 

expression of this behavior is not possible. In addition, we evaluated the 

activation profile of the DRN and the PAG through the labeling of the cFOS 

protein by the immunofluorescence technique. The results found demonstrate 

that exposure to CO2 is able to recruit the dorsal subregions of DRN and the 

lwDRN, but that only the expression of the escape behavior recruits the dPAG. 

Along these lines, we also subjected C57BL/6 mice to the respiratory challenge 
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of exposure to low oxygen concentration, which does not promote the expression 

of escape behavior, and compared the activation pattern of the DRN and dPAG 

with those exposed to 20% CO2. Interestingly, the results demonstrate that both 

challenges recruit the lwDRN and dPAG. Finally, in order to further explore the 

mechanism about CO2 exposure, we investigated the role of acid sensing ion 

channels type 1A (ASIC1a), present in the lwDRN, in triggering the escape 

response of mice facing CO2 exposure. The results demonstrate that intra-lwDRN 

administration of psalmotoxin-1, a blocker of ASIC1a, inhibits the escape 

response. Furthermore, intra-dPAG administration of the 5-HT1A receptor 

antagonist, WAY100635, inhibits the anti-escape effect of psalmotoxin-1. Taken 

together, our results suggest the participation of the lwDRN and dPAG in the 

defensive changes arising from exposure of mice to CO2 and that ASIC1a present 

in the lwDRN are able to regulate this behavior through activation of 5HT1A 

receptors in dPAG.   

  

  

  

Keywords: panic disorder, respiratory challenges, dorsal raphe nucleus, 

periaqueductal gray matter, ASIC1a. 
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1. Introdução  

 

1.1. Transtornos de ansiedade  

Segundo a classificação feita pela Associação Americana de Psiquiatria 

(APA), na quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatísticas das Doenças 

Mentais (DSM-V), 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 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 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, podendo originar diferentes 

patologias (CRASKE; STEIN, 2016).  

Com o objetivo de tornar mais clara a classificação e auxiliar no 

diagnóstico dos transtornos de ansiedade, a APA elaborou alguns critérios 

operacionais baseados na sintomatologia. Dessa forma, os transtornos de 

ansiedade podem ser classificados em dez subtipos, sendo eles: transtorno de 

ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia especifica, transtorno de 

ansiedade social, transtorno do pânico (TP), agorafobia, transtorno de ansiedade 

generalizada, transtorno de ansiedade induzido por substância ou medicamento, 

transtorno de ansiedade devido a outra condição médica e transtorno de 

ansiedade não especificado (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 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 (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013).  
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O TP é uma condição patológica de ansiedade com consequências 

severas para a saúde psicossocial e ocupacional dos indivíduos (DAVIDOFF et 

al., 2012). Ele está relacionado com um prejuízo na vida social (Carreira et al., 

2006), um maior risco de suicídio (NEPON et al., 2010; RAPAPORT, 2005) e 

com a tendência ao abuso de drogas pelas pessoas acometidas (TORRES et 

al., 2014). Estima-se que cerca de 1,7 a 4,.7% da população adulta no mundo 

sofra com o TP (CARTA et al., 2015; DE JONGE et al., 2016; KESSLER; WANG, 

2008), sendo sua incidência maior em mulheres do que em homens (BATELAAN 

et al., 2007; CARTA et al., 2015; DE JONGE et al., 2016). Devido aos sintomas 

físicos experienciados durante um ataque de pânico e o intenso medo sentido 

pelos paciente, o TP causa aumento na procura por serviços de saúde, 

principalmente de divisões de emergência de hospitais, causando um elevado 

custo econômico para a sociedade (BATELAAN et al., 2007; CHOU, 2010; 

SALUM; BLAYA; MANFRO, 2009).  

Ambos os tratamentos psicológico e farmacológico são indicado para o 

TP. No entanto, considerando a baixa disponibilidade de tratamento psicológico 

para a população, o tratamento farmacológico tem sido indicado, mais 

frequentemente, como a única terapia (ARCH; CRASKE, 2007; MEURET et al., 

2010), sendo uma forma eficaz de reduzir a ocorrência e a severidade dos 

ataques de pânico (DU et al., 2021; FREIRE et al., 2011).   

O tratamento farmacológico é realizado com drogas antidepressivas, 

principalmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), e os 

benzodiazepínicos de alta potência (BALDWIN et al., 2014). Diversos estudos 

demonstram que não existe diferença entre essas duas classes quanto à eficácia 

e aceitabilidade pelo paciente (CHAWLA et al., 2022; DU et al., 2021; KASPER; 

RESINGER, 2001). No entanto, o uso prolongado de benzodiazepínicos é 

desencorajado, devido ao risco de dependência e outros efeitos adversos, sendo 

os ISRS a primeira linha de tratamento (BALDWIN et al., 2014; DU et al., 2021; 

LÓPEZ-MUÑOZ; ÁLAMO; GARCÍA-GARCÍA, 2011).  

 

1.2. Fisiopatologia do TP  

A ansiedade, assim como o medo, tem suas origens nas reações de defesa 

exibidas por animais frente a situações aversivas (GRAEFF, 1994). Os estudos 
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dos comportamentos defensivos de animais de laboratório, principalmente 

roedores, tem contribuído para o entendimento das bases fisiopatológicas dos 

transtornos de ansiedade. Eles são baseados na observação inicial da proposta 

evolutiva de Charles Darwin em seu livro “A expressão das emoções no homem 

e nos animais" (1872). Ele propôs que a expressão das emoções e as 

estratégicas comportamentais nos homens e nos animais teriam característica 

hereditária.  

Baseando-se nessa proposta, na década de 1980, o casal de 

pesquisadores Caroline e Robert Blanchard, realizaram diversos estudos de 

grande relevância para a área do estudo do comportamento. Utilizando ratos 

selvagens e de laboratório, eles propuseram que as estratégias de defesa 

adotadas poderiam ser classificadas em diferentes níveis, de acordo com a 

proximidade da ameaça. No primeiro nível, a ameaça é dita como potencial, ou 

seja, o predador não está presente no ambiente em que se encontra o rato, mas 

existem pistas de que 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 adotado o comportamento de fuga orientada ou de imobilidade, 

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; 

BLANCHARD; FLANNELLY; BLANCHARD, 1986; BLANCHARD et al., 2001).   

Devido à influência cultural, a expressão das emoções em humanos é 

mais variada e complexa. Entretanto, estudos têm identificado semelhanças nas 

estratégias de defesa adotadas por humanos quando comparados com roedores 

(SHUHAMA et al., 2007). Por exemplo, a fuga é a resposta comportamental 

escolhida, quando voluntários são expostos a cenários imaginários com 

ameaças intensas (BLANCHARD et al., 2001; SHUHAMA et al., 2008).  

Outra semelhança entre humanos e animais é o recrutamento de 

estruturas encefálicas frente a uma situação aversiva. Brevemente, quando uma 

ameaça é potencial e/ou distal e o animal expressa comportamentos 
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relacionados a ansiedade, como avaliação de risco e/ou congelamento 

(BLANCHARD et al., 1993; BLANCHARD; FLANNELLY; BLANCHARD, 1986), 

ocorre a ativação de estruturas como o complexo amigdalóide, o sistema septo-

hipocampal e o córtex pré-frontal (GRAY; MCNAUGHTON, 2000; 

MCNAUGHTON; 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 substância cinzenta periaquedutal dorsal 

(SCPD), relacionada por sua vez, com a resposta de pânico (DELL-BEN; 

GRAEFF, 2009; GRAEFF, 2002; MCNAUGHTON; CORR, 2004; NASHOLD; 

WILSON; SLAUGHTER, 1969). 

Em relação à SCPD, estudos mostram que a estimulação elétrica desta 

estrutura, em humanos, causa sensações de intenso medo e terror, além de 

alterações autonômicas como taquicardia e sudorese (NASHOLD; WILSON; 

SLAUGHTER, 1969; YOUNG, 1989). Adicionalmente, já foi demonstrado que 

pacientes com TP apresentam anormalidades estruturais na SCPD (DELL-BEN; 

GRAEFF, 2009; PROTOPOPESCU et al., 2006; UCHIDA et al., 2008). Em 

animais, a estimulação da SCPD promove um aumento da vocalização e/ou uma 

resposta de fuga intensa (BANDLER; CARRIVE, 1988; BANDLER; DEPAULIS, 

1988; BITTENCOURT et al., 2004, 2005). 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 et al., 2001, 2014). 

Além dos substratos neurais, diversos neurotransmissores têm sido 

implicados na modulação dos comportamentos defensivos frente às ameaças. 

Exemplos destes, incluem: a serotonina (5-HT), o ácido gama-aminobutírico 

(GABA), o glutamato, o óxido nítrico (NO), a colecistocinina e o fator liberador de 

corticotrofina (CAROBREZ; TEIXEIRA; GRAEFF, 2001; DELTHEIL et al., 2008; 

GRAEFF, 1994, 2002; GUIMARÃES et al., 1991; ZANGROSSI et al., 2001). 

Entre eles, a serotonina recebe grande destaque, devido ao fato de que o 

mecanismo de ação dos fármacos de primeira escolha para tratar este 

transtorno, os ISRS, envolve a facilitação da neurotransmissão serotonérgica 

(GRAEFF, 2002; GRIEBEL, 1995; GUIMARÃES et al., 2010).  
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No sistema nervoso central, a 5-HT é encontrada em sete núcleos 

mesencefálicos específicos, denominados de núcleos da rafe. Dentre eles, o 

núcleo dorsal da rafe (NDR) se destaca por ser a principal fonte de inervação 

serotonérgica para estruturas límbicas relacionadas com a fisiopatologia dos 

transtornos de ansiedade (AZMITIA; SEGAL, 1978).  

O NDR é uma das estruturas que está no cerne do modelo teórico 

proposto por Deakin e Graeff (1991) para explicar o papel da 5-HT na ansiedade. 

Baseados em dados clínicos e experimentais, esses pesquisadores sugeriram a 

existência de duas vias serotonérgicas distintas, originadas no NDR, que 

participam na regulação das respostas de defesa frente a estímulos aversivos. 

De acordo com esses pesquisadores, projeções serotonérgicas originadas no 

NDR aumentam os níveis de ansiedade devido ao aumento da liberação de 5-

HT em áreas prosencefálicas, como o núcleo basolateral da amígdala e o córtex 

pré-frontal, gerando os comportamentos de avaliação de risco e/ou 

congelamento. Já projeções que inervam a substância cinzenta periaquedutal 

(SCP), mais especificamente a SCPD, diminuem a resposta de fuga, relacionada 

ao pânico, devido ao aumento de 5-HT nesta estrutura. Os autores propõem que 

disfunções nestas vias estariam envolvidas na neurobiologia do transtorno de 

ansiedade generalizada e no TP, respectivamente (DEAKIN; GRAEFF, 1991; 

para revisão ver GRAEFF; ZANGROSSI JR., 2010). 

A fim de se testar as premissas da teoria proposta por Deakin e Graeff 

(1991), foi desenvolvido o teste do labirinto em T elevado (LTE). Este teste 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, relacionada com a ansiedade, e a fuga, relacionada 

com o pânico (GRAEFF; VIANA; TOMAZ, 1993). 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; GRAEFF, 2014). 

Quanto a resposta de fuga, diferentes trabalhos reforçam o papel da 

neurotransmissão serotonérgica da SCPD na fisiopatologia do TP. Por exemplo, 

a administração de 5-HT ou de agonistas dos receptores 5-HT1A e 5-HT2A na 

SCPD prejudica a resposta de fuga dos animais submetidos ao LTE (SOARES; 
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ZANGROSSI, 2004; ZANOVELI; NOGUEIRA; ZANGROSSI, 2003). Além disso, 

a neurotransmissão serotonérgica da SCPD também tem sido implicada no 

efeito panicolítico causado pela administração de ISRS. Zanoveli e 

colaboradores (2007) demonstração que a administração crônica e sistêmica de 

fluoxetina e de sertralina, antidepressivos ISRS, potencializa o efeito panicolítico 

promovido pela administração intra-SCPD de agonistas dos receptores 5-HT1A 

e 5-HT2A no LTE (ZANOVELI; NOGUEIRA; ZANGROSSI, 2007). Além disso, 

estes mesmos pesquisadores 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).  

Embora não abordado na teoria proposta por Deakin e Graeff (1991), nos 

últimos anos tem sido demonstrado que o NDR não é uma estrutura homogênea. 

Os neurônios neste núcleo estão distribuídos em aglomerados distintos, 

divididos em: dorsal, ventral, asas laterais, caudal e interfascicular 

(STEINBUSCH, 1981). Nestas diferentes subpopulações, além  de neurônios 

serotonérgicos, que são morfológica e funcionalmente distintos (ABRAMS et al., 

2004; CALIZO et al., 2011; HALE; SHEKHAR; LOWRY, 2012), estão também 

localizados neurônios GABAérgicos, glutamatérgicos e nitrérgicos 

(MICHELSEN; SCHMITZ; STEINBUSCH, 2007).  

Dentro desta perspectiva, um estudo realizado em nosso laboratório por 

Spiacci e colaboradores (2012) mostrou que diferentes situações aversivas 

recrutam populações neuronais distintas no NDR. Mais especificamente, 

utilizando o LTE e a marcação imunoistoquímica para proteína Fos (marcador 

indireto de ativação neuronal) e para a enzima triptofano hidroxilase (marcador 

de neurônios serotonérgicos), os autores observaram que quando um grupo de 

ratos é submetido à tarefa de esquiva inibitória, ocorre uma ativação dos 

neurônios serotonérgicos localizados nos subnúcleos dorsal e caudal do NDR. 

Já a exposição à tarefa de fuga, recruta majoritariamente neurônios não-

serotonérgicos localizados nas asas laterais do NDR (SPIACCI; COIMBRA; 

ZANGROSSI, 2012).   
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Esses resultados têm sido interpretados à luz da teoria proposta por Deakin 

e Graeff (1991). Com relação a ativação serotonérgica dos subnúcleos dorsal e 

caudal do NDR decorrente da exposição a tarefa de esquiva, já foi demonstrado 

que esses subnúcleos inervam estruturas relacionadas à ansiedade, como o 

núcleo basolateral da amigdala (ABRAMS et al., 2005; HALE et al., 2008), e são 

seletivamente ativadas por estímulos ansiogênicos (ABRAMS et al., 2005; 

SPANNUTH et al., 2011). Essas projeções, portanto, constituiriam a 

subpopulação de neurônios serotoninérgicos originalmente discutida por Deakin 

e Graeff (1991) com relação à ansiedade. Já com relação a tarefa de fuga, 

evidências diretas e indiretas apontam para existência de uma conexão entre as 

asas laterais do NDR subnúcleo e a SCPD (MUZERELLE et al., 2016; PAUL et 

al., 2014; STEZHKA; LOVICK, 1997). Dessa maneira, a ativação de neurônios 

não serotonérgicos nas asas laterais do NDR promoveria uma diminuição da 5-

HT liberada na SCPD, gerando um aumento da resposta de fuga.  

Ainda sobre o recrutamento de diferentes sub-regiões do NDR, foi 

demonstrado que o tratamento crônico com a fluoxetina é capaz de alterar esse 

padrão de ativação do NDR decorrente da expressão do comportamento de fuga. 

Mais especificamente, observou-se que o efeito panicolítico decorrente do 

tratamento crônico com a fluoxetina, representado pela inibição da resposta de 

fuga no LTE, leva a uma diminuição na ativação de neurônios não-

serotonérgicos e um aumento no recrutamento de neurônios serotonérgicos 

localizados especificamente nas asas laterais do NDR (VILELA-COSTA et al., 

2019).  De acordo com os autores, após o tratamento de longo prazo com a 

fluoxetina, a 5-HT passaria a ser então liberada para áreas como a SCPD, onde 

inibiria respostas relacionadas ao pânico.  

Além da heterogeneidade funcional e anatômica encontrada no NDR, é digno 

de nota que os neurônios presentes nesse núcleo são sensíveis a alterações de 

pH e à pressão parcial de gás carbônico (CO2; SEVERSON et al., 2003). 

Alterações inesperadas desses parâmetros fisiológicos estão no cerne de uma 

outra teoria de grande relevância sobre a etiologia dos ataques de pânico, a 

teoria do falso alarme de sufocação, discutida no próximo tópico.  
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1.3. TP e alterações respiratórias  

Diversas evidências sugerem uma relação entre o TP e as alterações 

respiratórias. Estudos mostram que há maior prevalência de TP entre pacientes 

com doença pulmonar obstrutiva crônica(FAVREAU et al., 2014; NARDI, 2009; 

VÖGELE; VON LEUPOLDT, 2008) e asmáticos (BOUDREAU et al., 2015; 

GOODWIN et al., 2010; PERNA et al., 1997), comparado a indivíduos sem esses 

distúrbios. Ademais, pacientes que sofrem de TP e asma apresentam maiores 

períodos de dispneia (JOHNSON; MCLEISH, 2017) e ataques de pânico com 

sintomas mais severos (GERALD et al., 2015). Além disso, indivíduos 

submetidos a desafios respiratórios, como a inalação de alta concentração de 

CO2 (Gorman et al, 1999), baixa concentração de oxigênio (O2) (BECK; 

OHTAKE; SHIPHERD, 1999; BECK; SHIPHERD; OHTAKE, 2000) e métodos 

que desencadeiam distúrbios da homeostase ácido-base do organismo, como 

infusões de lactato de sódio (LIEBOWITZ et al., 1986), também apresentam 

ataques de pânico, reforçando a associação entre as alterações nos parâmetros 

fisiológicos relacionados a respiração e este transtorno. Curiosamente, estudos 

mais recentes apontam também que as alterações respiratórias deixadas pela 

infecção por SARS-COV-19 aumentam a prevalência de TP na população 

acometida pela doença (GEORGIEVA et al., 2021; JAVELOT; WEINER, 2020). 

Frente a evidências como as relatadas acima, o pesquisador Donald Klein 

(1993) propôs uma teoria de grande relevância sobre a etiologia dos ataques de 

pânico, a teoria do falso alarme de sufocação. Essa teoria sugere que os 

pacientes com TP são hipersensíveis ao aumento de CO2 (KLEIN, 1993) e/ou à 

diminuição de O2 (PRETER; KLEIN, 2008). Mais especificamente, Klein (1993) 

propõe que “o ataque de pânico espontâneo ocorre quando o monitor de 

sufocamento do cérebro sinaliza erroneamente uma falta de ar útil, 

desencadeando assim um falso alarme de sufocação”. 

Diferentes protocolos de desafios respiratórios baseados no aumento da 

pressão parcial de CO2 têm sido utilizados em seres humanos para se estudar o 

TP (para mais detalhes ver LEIBOLD et al., 2015). Por exemplo, Sanderson e 

colaboradores (1988) mostraram que a inalação de ar enriquecido de 5% a 7% 

com CO2 por até 20 min precipita mudanças autonômicas e psicológicas, tais 

como aumento da frequência respiratória e cardíaca, sensação de medo, dor no 
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peito, falta de ar e tonturas, que se assemelham ao desencadeamento de um 

ataque de pânico que ocorre naturalmente (GORMAN; MCKENZIE; GANDEVIA, 

1999; SANDERSON; RAPEE; BARLOW, 1988). Além disso, inalar uma ou duas 

vezes uma mistura gasosa contendo 35% de CO2 também leva a precipitação 

de ataques de pânico (GRIEZ; VAN DEN HOUT; VERSTAPPEN, 1987; NARDI 

et al., 2006; PERNA et al., 1994). Estes efeitos parecem ser mais exacerbados 

em pacientes acometidos pelo TP, no entanto, também são observados em 

indivíduos saudáveis (GRIEZ; VAN DEN HOUT; VERSTAPPEN, 1987).  

O CO2 é constantemente produzido em todo o corpo como produto final do 

metabolismo de carboidratos e atravessa facilmente as membranas celulares e 

a barreira hematoencefálica. Em uma reação catalisada pela enzima anidrase 

carbônica, o CO2 é hidrolisado a ácido carbônico, que se dissocia rapidamente 

em íons H+ e HCO3
-. Geralmente, este processo é balanceado, mantendo um 

equilíbrio ácido-base constante no organismo. Quando ocorre a exposição a alta 

concentração de CO2, a pressão parcial de CO2 aumenta rapidamente, levando 

a uma queda no pH. Esta queda, por sua vez, é seguida por respostas 

adaptativas e seria o ponto inicial de um ataque de pânico (GRIEZ; VAN DEN 

HOUT; VERSTAPPEN, 1987; KLEIN, 1993; LEIBOLD et al., 2015). Em roedores, 

já foi demonstrado que a exposição ao CO2 leva à diminuição do pH cerebral 

(SCHUCHMANN et al., 2006; ZIEMANN et al., 2008, 2009). Em humanos, no 

entanto, não existem estudos que demonstrem diretamente a queda de pH 

cerebral decorrente da exposição ao CO2; porém, a administração prévia da 

acetazolamida, um inibidor da anidrase carbônica, previne as alterações 

comportamentais e fisiológicas decorrentes do CO2 em pacientes com TP 

(GORMAN et al., 1993; MATHEW; WILSON; TANT, 1989), sugerindo um 

importante papel dos íons H+ no desencadeamento de um ataque de pânico.   

A associação entre o transtorno do pânico e o pH cerebral levanta 

importantes questões sobre como o cérebro normalmente sente e responde à 

mudança de pH. No entanto, a teoria do falso alarme de sufocamento não aponta 

um substrato claro para a ocorrência dos ataques de pânico. Dado os intensos 

sintomas respiratórios experimentados durante um ataque de pânico, tem-se 

sugerido que áreas mais caudais do sistema nervoso central, relacionadas com 

a respiração, como o núcleo retro trapezoide, núcleo do trato solitário, locus 
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coeruleus e núcleos medulares da rafe (AMIEL et al., 2009; CUMMINGS et al., 

2009; HUCKSTEPP; DALE, 2011; MARINA et al., 2010; PUTNAM, 2010), 

provocam respostas neuronais ao aumento de CO2 e regulam a respiração. 

Contudo, estudos das últimas décadas demonstraram que outras regiões 

encefálicas também participam da quimiossensibilidade ao CO2 e no 

desencadeamento de respostas fisiológicas e comportamentais associadas a 

esse estímulo (para revisão ver (VOLLMER; STRAWN; SAH, 2015; WEMMIE, 

2011). Por exemplo, estudos in vitro e in vivo demonstraram um aumento do 

disparo neuronal do NDR frente à exposição ao CO2 (SEVERSON et al., 2003; 

TERAN; MASSEY; RICHERSON, 2014). Além disso, outras estruturas que 

desempenham um papel crucial no controle do comportamento, como a 

amigdala, o hipotálamo dorsomedial e perifornical e a SCP também parecem ser 

sensíveis ao CO2 (para revisão ver KINKEAD et al., 2014).  

A quimiossenssibilidade de uma determinada estrutura é dada pela presença 

de diferentes moléculas capazes de detectar as alterações no pH e desencadear 

respostas fisiológicas e comportamentais (para revisão ver WEMMIE, 2011). 

Dessa maneira, compreender o funcionamento dessas moléculas pode 

promover um avanço no entendimento da fisiopatologia do TP e abrir as portas 

para novos alvos terapêuticos. Diversas moléculas são capazes de detectar as 

alterações no pH (para revisão ver LEIBOLD et al., 2015; WEMMIE, 2011). 

Algumas delas, inclusive, já foram implicadas com o TP (para revisão ver Leibold 

et al., 2016), como é o caso dos canais iônicos sensíveis a ácidos (ASIC), 

especificamente do tipo 1a (ASIC1a), como discutido mais adiante.  

 

1.4. Desafios respiratórios e a resposta de fuga em roedores 

O uso de desafios respiratórios em humanos com a finalidade de se 

estudar os ataques de pânico são limitados quanto ao seu potencial de 

investigação dos mecanismos moleculares envolvidos neste transtorno. Dessa 

maneira, o uso de animais se faz necessário. Contudo, em roedores, os 

resultados obtidos com esses estímulos panicogênicos têm sido menos 

contundentes e levantam dúvidas de que um estado semelhante ao pânico foi 

de fato evocado.  
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De modo geral, nessas análises, diferentes parâmetros, principalmente 

índices autonômicos (ex: pressão arterial, frequência cardíaca e frequência 

respiratória), têm sido usados para inferir que uma resposta de medo intenso e, 

portanto, um estado de pânico, foi evocado (BORKOWSKI et al., 2011; CITTARO 

et al., 2016; DUMONT; BIANCARDI; KINKEAD, 2011; KINKEAD et al., 2009; 

LUCHETTI et al., 2015). As análises das alterações cardiorrespiratórias 

induzidas pela inalação de CO2, ou pela diminuição da concentração de O2, 

também têm sido acompanhadas, em alguns casos, pela investigação das 

consequências comportamentais causadas por esses desafios. No entanto, tal 

avaliação tem sido feita habitualmente após e não durante a exposição aos 

desafios respiratórios. Ademais, nesses ensaios são comumente usados 

modelos experimentais baseados na exploração, como o campo aberto 

(BONAVENTURE et al., 2017; D’AMATO et al., 2011; JOHNSON et al., 2015), 

ou testes de ansiedade padrão, como por exemplo, o labirinto em cruz elevado, 

o teste de interação social ou o teste do beber punido de Vogel (BONAVENTURE 

et al., 2017; CUCCHEDDU et al., 1995; DUSZCZYK et al., 2015; HICKMAN et 

al., 2016; KIRAY et al., 2014; NADLEWSKA et al., 2002; 2003), mas não modelos 

validados de pânico, como os baseados na expressão da resposta de fuga (para 

revisão ver MOREIRA et al., 2013; ZANGROSSI; GRAEFF, 2014) . 

Dentro deste contexto, o nosso grupo de pesquisa buscou desenvolver 

um teste que permitisse estudar a maneira como entendemos o que seria uma 

resposta comportamental relacionada ao pânico, no caso, a expressão do 

comportamento de fuga, em animais de laboratório submetido a desafios 

respiratórios. Trabalhos prévios já haviam demonstrado que a exposição de 

ratos à hipóxia promovia a expressão de comportamentos de fuga e recrutava a 

SCPD (CASANOVA et al., 2013; SCHIMITEL et al., 2012). Brevemente, 

Schimittel e colaboradores (2012) demonstraram que a exposição de ratos a 

13% de CO2 não era capaz de causar a expressão do comportamento de fuga, 

caracterizados por saltos e corrida. Por outro lado, a administração intravenosa 

de cianeto de potássio, um agente causador de hipóxia citotóxica, provocava 

comportamentos defensivos de fuga nesses animais. Esses comportamentos 

eram atenuados pela lesão da SCP (SCHIMITEL et al., 2012). Corroborando 

esses achados, Casanova e colaboradores 2013 encontraram que a exposição 
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de ratos a hipóxia severa (6% de O2) além de promover a expressão da resposta 

de fuga, também promovia um aumento na expressão da proteína cFOS na 

SCPD, sugerindo que essa estrutura está envolvida no sistema de falso alarme 

de sufocamento 

 Baseando-se nesses trabalhos, Spiacci e colaboradores (2015) 

realizaram uma análise das respostas comportamentais de ratos quando 

submetidos à uma condição de baixa concentração de O2 (7%). Os resultados 

obtidos mostraram que em um ambiente onde a concentração de O2 vai 

diminuindo gradativamente até 7%, os ratos expressam o comportamento de 

fuga, caracterizado por saltos em direção a borda da câmara experimental. De 

maneira importante, fármacos utilizados na clínica para tratar o TP, como o 

benzodiazepínico de alta potência alprazolam e o tratamento com crônico com o 

ISRS fluoxetina, reduzem o número de saltos expressos pelos ratos (SPIACCI 

et al., 2015). Curiosamente, da mesma maneira que o observado com o LTE 

(SOARES; ZANGROSSI, 2004; ZANOVELI; NOGUEIRA; ZANGROSSI, 2003), 

a administração intra-SCPD de agonistas dos receptores 5-HT1A e 5-HT2A 

também inibem o comportamento de fuga desencadeado pela diminuição da 

concentração de O2 (SPIACCI et al., 2015). 

Estendendo essas análises para outra espécie muito utilizada em 

laboratório, em 2018, Spiacci e colaboradores encontraram que a exposição de 

camundongos à 7% de O2, não era capaz de promover a expressão do 

comportamento de fuga. Contudo, quando os camundongos eram expostos a 

20% de CO2, esse comportamento era observado (SPIACCI et al., 2018). Os 

autores sugerem que essa diferença comportamental seja atribuída a uma 

questão evolutiva, uma vez que os camundongos, diferente dos ratos, são 

encontrados na natureza em regiões de alta altitude, indicando uma adaptação 

inata a baixa concentração de O2 (ANDERSON, 1997; JOCHMANS-LEMOINE 

et al., 2015; STORZ et al., 2007). Ainda quanto aos camundongos, Spiacci e 

colaboradores (2018) também demonstraram que a administração de drogas 

panicoliticas, como o alprazolam e a fluoxetina, inibem a resposta de fuga dos 

camundongos expostos ao CO2.  

Embora esteja bem estabelecida na literatura a relação entre o 

comportamento de fuga exibido por roedores e o ataque de pânico em humanos, 
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ainda permanece o questionamento se a resposta de fuga desencadeada por 

desafios respiratórios recrutaria os mesmos substratos neurais propostos na 

teoria de Deakin e Graeff (1991).  

Diante deste cenário, o objetivo do presente trabalho foi o de estender as 

análises das consequências comportamentais causadas em camundongos pela 

exposição ao CO2 e investigar as bases neurais subjacentes a essas alterações, 

com foco no NDR e na SCP. Para tal, no experimento 1, nós investigamos a 

diferença na resposta de fuga de três linhagens de camundongos disponíveis no 

biotério central da USP de Ribeirão Preto, a saber BalbC, Swiss e C57BL/6. Ao 

nosso conhecimento, nenhum estudo até o momento procurou comparar as 

consequências comportamentais de diferentes linhagens de camundongos 

frente a estímulos que causam fuga. No entanto, trabalhos prévios demonstram 

que existem diferenças na expressão do comportamento defensivos 

relacionados à ansiedade em diferentes linhagens de camundongos submetidas 

a teste como o labirinto em cruz elevado, o claro-escuro e o campo aberto 

(AVGUSTINOVICH et al., 2000; GRIEBEL et al., 2000; MARCHETTE et al., 

2018; MILLER et al., 2010; NESHER et al., 2012; O’LEARY; GUNN; BROWN, 

2013; O’MAHONY et al., 2010; TRULLAS; SKOLNICK, 1993).  

Com base nos resultados obtidos, escolhemos duas linhagens (Swiss e 

C57BL/6) para prosseguir com os experimentos. No experimento 2, procuramos 

comparar o padrão de ativação do NDR e da SCP, utilizando a marcação da 

expressão da proteína cFOS, em duas condições experimentais, sendo 

permitido ou não a expressão do comportamento de fuga. Para tal utilizamos 

duas câmaras experimentais, uma com a altura padrão e a outra com a altura 

reduzida, a qual impede a expressão de saltos verticais. A nossa hipótese é que 

a linhagem que expressa um maior índice de fuga, no caso a C57BL/6, tenha 

uma ativação maior das asas laterais do NDR e da SCPD. Esperamos ainda que 

a ausência do comportamento de fuga, observada na câmara de altura reduzida, 

diminua a ativação das estruturas mencionadas.   

Ainda estendo as investigações do substrato neural recrutado pelo desafio 

respiratório e a resposta de fuga, no experimento 3, comparamos o padrão de 

ativação do NDR e da SCP em camundongos C57BL/6 expostos ao estímulo 

que causa a resposta de fuga (20% de CO2) e a um que não o faz (7% de O2; 
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SPIACCI et al., 2018). Nossa hipótese é que ambos os estímulos são capazes 

de recrutar o NDR, porém isso ocorreria em células de fenótipos distintos. No 

caso do CO2, o estímulo recrutaria neurônios não serotonérgicos, enquanto que 

o O2 recrutaria neurônios serotonérgicos.  

Por fim, buscando aprofundar o conhecimento sobre os mecanismos 

pelos quais as células do NDR detectam as alterações de pH, na última parte 

deste trabalho, avaliamos a participação dos ASIC1a presentes no NDR na 

regulação da resposta de fuga de camundongos C57BL/6 expostos ao CO2.  

Os ASIC1a ganharam destaque na literatura cientifica principalmente 

após a descoberta da relação entre o gene amiloride-sensitive cation channel 2 

(ACCN2), codificante dos ASIC1a em humanos, e o TP.  Baseando-se em 

trabalhos prévios em camundongos (CORYELL et al., 2007; ZIEMANN et al., 

2009), que demonstraram a participação desses canais nas alterações 

comportamentais decorrentes do CO2, diferentes estudos encontraram uma 

associação entre polimorfismos no gene ACCN2 e um risco maior para o 

desenvolvimento de TP (GUGLIANDOLO et al., 2016; SMOLLER et al., 2014). 

Ademais, variações nesse gene estão relacionadas com sensibilidade alterada 

ao CO2, tanto em pacientes acometidos pelo TP, como em voluntários saudáveis 

(LEIBOLD et al., 2017). 

Os ASIC1a são canais de prótons, voltagem independentes, ativados pela 

acidose extracelular e permeáveis aos íons sódio e cálcio (WALDMANN et al., 

1997; WALDMANN; LAZDUNSKI, 1998). Eles estão vastamente expressos ao 

longo de todo sistema nervoso central, sendo mais abundante em estruturas 

relacionadas com comportamentos defensivos, incluindo o NDR (WEMMIE et al., 

2002, 2003; ZHA et al., 2006). A deleção total de ASIC1a em camundongos 

promove vários fenótipos comportamentais condizentes com sua localização em 

estruturas que controlam o comportamento (KREPLE et al., 2014; PRICE et al., 

2014b; TAUGHER et al., 2014; WEMMIE et al., 2003; ZHANG et al., 2009) e 

incluem alterações em testes como a exposição ao odor artificial de urina de 

raposa (CORYELL et al., 2007; TAUGHER et al., 2015), exposição ao CO2 

(PRICE et al., 2014a; TAUGHER et al., 2014; 2015; ZIEMANN et al., 2009) e 

nado forçado (CORYELL et al., 2009). Os ASIC1a podem ser expressos em 

neurônios (DU et al., 2014; KREPLE et al., 2014; WEMMIE et al., 2002; ZHA et 
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al., 2006) e em subpopulações de células glias (FELDMAN et al., 2008; HUANG 

et al., 2010; LIN et al., 2010). No entanto, sua participação na modulação do 

comportamento parece ser mediada pelos ASIC1a presentes em neurônios, uma 

vez que a deleção desses canais especificamente em células neuronais 

promove um fenótipo com redução de respostas defensivas em diferentes testes 

comportamentais, condizente com o encontrado em animais knockout total para 

os ASIC1a (TAUGHER et al., 2017). Ademais, diferentes trabalhos já 

demonstraram que os efeitos observados dos ASIC1a podem estar relacionados 

com a modulação da neurotransmissão GABAérgica, uma vez que eles se 

encontram nesses neurônios e são capazes de influenciar o disparo dos mesmos 

(PIDOPLICHKO et al., 2014; ZHAO et al., 2014).   

Baseado nessas evidências, a nossa hipótese é que os ASIC1a presentes 

em neurônios GABAérgicos das asas laterais do NDR inibem a liberação de 5-

HT para estruturas de projeção, como a SCPD, desencadeando o 

comportamento de fuga frente a exposição ao CO2. Para testar tal hipótese, 

primeiro realizamos o bloqueio farmacológico desses canais com a 

psalmotoxina-1 administrada intra-alNDR e submetemos os camundongos 

C57BL/6 a exposição ao CO2. Diante do efeito panicolítico observado, fomos 

investigar se o efeito antifuga da administração de psalmotoxina-1 nas asas 

laterais do NDR é decorrente da ativação de receptores 5-HT1A na SCPD. 

Portanto, no ultimo experimento, realizamos o bloqueio dos receptores 5-HT1A 

na SCPD logo após a administração intra-NDR de psalmotoxina-1 e 

submetemos os animais ao CO2.  
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2. Objetivos  

 

Estender as análises das consequências comportamentais desencadeadas 

em camundongos submetidos ao desafio respiratório com CO2 e investigar as 

bases neurais recrutadas, com foco no NDR e na SCP.  

 

2.1. Objetivos específicos  

 

• Comparar os efeitos comportamentais da exposição ao CO2 em 

três linhagens de camundongos, BalbC, Swiss e C57BL/6. 

 

• Comparar o padrão de ativação do NDR e da SCP, utilizando a 

marcação da expressão da proteína cFOS, de camundongos 

C57BL/6 e Swiss expostos ao CO2 em duas condições 

experimentais: câmara de altura padrão, onde é possível para o 

animal realizar o comportamento de fuga; e câmara de altura 

reduzida: onde não é possível a expressão deste comportamento.  

 

 

• Comparar o padrão de ativação do NDR e da SCP em 

camundongos C57BL/6 expostos ao estímulo que causa a 

resposta de fuga (20% de CO2) e ao que não causa (7% de O2) 

 

• Avaliar a participação dos ASIC1a presentes nas asas laterais do 

NDR e de receptores 5HT1A na SCPD na regulação da resposta 

de fuga de camundongos C57BL/6 expostos ao CO2.  
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3. Materiais e Métodos  

 

3.1.  Animais  

Foram utilizados camundongos C57BL/6, Swiss e BalbC, com 10 a 12 

semanas de vida, no início dos procedimentos experimentai, provenientes do 

Biotério Central da Universidade de São Paulo – Câmpus de Ribeirão Preto. Os 

animais permaneceram no biotério do Laboratório de Farmacologia do 

Comportamento, onde ficaram alojados em grupos de no máximo 12 animais, 

em caixas de polipropileno (38 x 32x 18 cm) forradas com serragem, tendo livre 

acesso à água e comida durante todo o procedimento. 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 

137/2018). 

 

3.2. Aparato experimental – Câmara de exposição aos desafios 

respiratórios 

A câmara de exposição aos gases é constituída por uma arena cilíndrica 

(18 cm de diâmetro) com paredes de acrílico transparente (18 cm de altura), 

vedada hermeticamente (Figura 1), contendo 2 válvulas. A primeira, localizada 

na parte da mediana da câmara, é conectada à uma fonte de dióxido de carbono 

(CO2) ou de oxigênio (O2). A segunda, localizada na parte lateral inferior da 

câmara, fica acoplada a um analisador de gás (GasLab, GasLab.com), que 

monitora continuamente as concentrações dos gases dentro da câmara.  
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Figura 1: Câmara padrão de exposição ao CO2  

 

No experimento 2B, além desta câmara, os animais foram expostos ao 

CO2 em uma câmara cilíndrica de altura reduzida (Figura 2), que apresenta as 

mesmas características da descrita acima, porém com apenas 4,5 cm de altura. 

A câmara também contém duas válvulas localizadas na parte superior, 

conectadas ao cilindro de CO2 e ao analisador de gás.  

 

 

Figura 2: Câmara reduzida de exposição ao CO2. 
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3.3. Análises imuno-histoquímicas - Estudo do comportamento e do 

padrão de ativação neural de diferentes linhagens de 

camundongos expostos a diferentes protocolos experimentais 

 

3.3.1. Protocolo experimental  

 Todos os animais foram pré-expostos à câmara experimental sob 

condição de normóxia (ar ambiente: 21% de O2, 0,3% de CO2) por 12 minutos 

no dia anterior a realização do teste, a fim de evitar reações de neofobia ao 

aparato (Spiacci et al., 2018).  

 

Experimento 1: Estudo das consequências causadas pela exposição à 20% de 

CO2 em camundongos C57BL/6, Swiss e BalbC 

Neste estudo, investigamos a diferença nas respostas comportamentais 

de diferentes linhagens de camundongos submetidas ao CO2.  Para tal, 

camundongos machos das linhagens C57BL/6 (n= 9 animais), Swiss (n= 8 

animais) e BalbC (n= 6 animais) foram colocados individualmente na câmara 

experimental em condição de normóxia durante 5 minutos, período no qual foi 

avaliada a atividade locomotora basal com o auxílio do programa de análise de 

imagem Anymaze (Soelting Co., EUA). Após esse período, o cilindro de CO2 foi 

acionado levando a uma liberação gradativa do gás na câmara, até que a 

concentração de 20% fosse atingida (aproximadamente 2 minutos). A válvula de 

CO2, então, foi fechada, e os animais permaneceram na condição de 20% de 

CO2 por mais 5 minutos. Durante este período, foi avaliado manualmente o 

comportamento de fuga, caracterizados por saltos em direção a saída da câmara 

experimental.    
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Experimento 2: Estudo do padrão de ativação neuronal em camundongos 

C57BL/6 e Swiss submetidos à exposição ao CO2 em diferentes condições 

experimentais 

Visto que os camundongos machos da linhagem BalbC apresentaram 

uma maior susceptibilidade a vir a óbito frente a exposição ao CO2 e um menor 

expressão do comportamento de fuga, o experimento 1B foi realizado utilizando 

apenas as linhagens C57BL/6 e Swiss. Após sorteio prévio, os camundongos 

machos foram divididos de acordo com a linhagem (C57BL/6 ou Swiss), o tipo 

de caixa experimental (altura padrão ou reduzida) e o desafio respiratório 

(normóxia ou 20% de CO2), formando os seguintes grupos experimentais: 

C57BL/6 câmara padrão + normóxia (n= 5 animais), C57BL/6 câmara padrão + 

20% de CO2 (n= 8 animais), C57BL/6 câmara reduzida + normóxia (n= 5 

animais), C57BL/6 câmara reduzida + 20% de CO2 (n= 9 animais), Swiss câmara 

padrão + normóxia (n= 6 animais), Swiss câmara padrão + 20% de CO2 (n= 10 

animais), Swiss câmara reduzida + normóxia (n= 6 animais), Swiss câmara 

reduzida + 20% de CO2 (n= 10 animais).  

Os animais pertencentes ao grupo normóxia permaneceram durante todo 

o tempo de teste (12 minutos) sob a condição de ar atmosférico. A exposição ao 

CO2 seguiu o mesmo protocolo descrito no experimento 1A. Em ambos os casos, 

a atividade locomotora foi analisada nos 5 minutos iniciais. Os comportamentos 

de saltos foram avaliados manualmente pelo experimentador cego ao desafio 

respiratório.  

Duas horas após o experimento, os animais foram perfundidos para coleta 

do encéfalo e posterior análise do perfil de ativação neuronal do NDR e da SCP. 

 

Experimento 3: Comparação do padrão de ativação neuronal exibido por 

camundongos C57BL/6 quando submetidos a exposição ao CO2 e a redução de 

O2.  

 Dado que a linhagem mais responsiva ao CO2 é a C57BL/6, no 

experimento 1C comparamos o perfil de ativação do NDR e da SCP em 

camundongos expostos a outro desafio respiratório, a exposição a baixa 
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concentração de O2, no qual não é observado a expressão do comportamento 

de fuga (Spiacci et al., 2018). Para isso, camundongos machos C57BL/6 foram 

divididos em 3 grupos experimentais: normóxia (n= 11 animais), 7% de O2 (n= 

12 animais) e 20% de CO2 (n= 12 animais).  

Os animais pertencentes ao grupo normóxia permaneceram durante todo 

o tempo de teste sob a condição de ar atmosférico e os animais expostos a 20% 

de CO2 foram submetidos ao protocolo descrito anteriormente. Já para os 

animais expostos a 7% de O2, após os 5 minutos iniciais, foi acionado um cilindro 

de gás nitrogênio (N2) utilizado para baixar a concentração de O2 até 7% 

(aproximadamente 2 minutos). Essa concentração se manteve até que se 

completasse os 12 minutos totais de teste. Nas três condições foram avaliadas 

a atividade locomotora nos primeiros 5 minutos e os saltos nos 7 minutos finais.  

Novamente, após duas horas da realização do experimento, os animais 

foram perfundidos e os encéfalos coletados para análise do perfil de ativação 

neuronal do NDR e da SCP.  

 

3.3.2.  Perfusão  

Duas horas após a conclusão dos testes comportamentais dos 

experimentos 1A, 1B e 1C, os animais foram anestesiados com cetamina e 

xilasina e submetidos à perfusão intracardíaca com solução salina tamponada 

(PBS 0,01 M; pH 7,4; 1000 mL/kg), seguida de solução de paraformaldeído 4% 

(pH 7,4, 1000 mL/kg, 4ºC). A perfusão foi efetuada com o auxílio de uma bomba 

de perfusão em um fluxo constante de 9 mL/min. Posteriormente, os encéfalos 

foram retirados e fixados em solução de paraformaldeído 4% por 24 horas. Em 

seguida, eles foram lavados com PBS e crioprotegidos em solução de sacarose 

30% por 72 horas. Após esse período, os encéfalos foram congelados em 

isopentano e estocados em freezer -20ºC até serem processados.  

 

3.3.3. Histologia  

 Com o auxílio de um criostato (Leica CM1850), os encéfalos foram 

seccionados no plano coronal em fatias de 30 µm de espessura. As secções 
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contendo o NDR foram coletadas e armazenadas em solução de anticongelante 

(Etilenoglicol 40% + Glicerol 40% em PBS 0,01 M;  pH 7,4).  

 

3.3.4. Imunomarcação para a proteína cFOS 

As reações de imunoistoquímica para marcação da proteína foi realizada 

através da técnica de free-floating. 

Inicialmente, as secções contendo o NDR foram lavadas três vezes de 

quinze minutos cada com tampão salina tris-aminometano 50 mM  pH 7,4 (TBS), 

seguidas de uma lavagem com TBST (TBS 50 mM, BSA 0,1% e triton x-100 

0,2%). Posteriormente, foram incubadas durante 40 minutos com solução de 

albumina bovina (BSA 2% em TBS), seguida pela incubação overnight com o 

anticorpo primário anti-cFOS (1:1000, anticorpo policlonal anti-coelho, ABE457, 

Merck-Millipore) diluído em solução de TBST. Após a incubação com o anticorpo 

primário, as secções foram lavadas três vezes em TBS e incubadas por 90 

minutos com anticorpo secundário anti-coelho acoplado a AlexaFluor 594 

(1:1000, anticorpo feito em cabra anti-coelho acoplado com AlexaFluor® 594, 

A32740, Invitrogen, ThermoFisher). As secções foram então lavadas três vezes 

em TBS e montadas em lâmina, sendo cobertas com Fluormount-G™ 

(Invitrogen, ThermoFisher).  

 

3.3.5. Análise e quantificação 

As imunomarcações foram visualizadas com o auxílio de microscópio 

ScanScope (Olympus). O NDR foi fotografado e analisado através do software 

ImageJ. Os neurônios Fos-imunorreativos puderam ser identificados pela 

presença de pigmentação vermelha restrita ao núcleo neuronal.  

Devido a dificuldades metodológicas encontradas durante a execução 

desse trabalho, optamos por analisar, em um primeiro momento, apenas as sub-

regiões dorsal, ventral e asas laterais do NDR e ventrolateral, lateral e dorsal da 

SCP no eixo mediano dessas estruturas. A escolha dessas sub-regiões do NDR 

tem embasamento em dados que as apontam como fonte de neurônios 

serotonérgicos para estruturas que controlam o comportamento defensivo 
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(Muzarelle et al., 2016) e o envolvimento das células ali presentes no 

comportamento de fuga em testes como o LTE (MATTHIESEN; SPIACCI; 

ZANGROSSI, 2017; POBBE et al., 2011; SPIACCI; COIMBRA; ZANGROSSI, 

2012; VILELA-COSTA et al., 2019). 

No NDR foram mensurados o número total de células cFOS positivas no 

nível médio (-7,20 à -7,36 mm do bregma). As sub-regiões avaliadas foram a 

dorsal, a ventral e as asas laterais do NDR. Na SCP, foi mensurado as células 

cFOS positivas nas porções ventrolateral, lateral e dorsal do eixo médio da 

estrutura (-7,20 à -7,36 mm do bregma).  

 

 

3.4. Análises farmacológicas - Participação dos ASIC1a do NDR e dos 

receptores 5HT1A da SCPD no efeito comportamental promovido 

pelo CO2  

 

3.4.1. Drogas 

Psalmotoxina-1 (Sigma-Aldrich) e WAY100635 (Sigma-Aldrich) solubilizados 

em salina estéril 0,9%.  

 

3.4.2.  Cirurgia Estereotáxica  

Os animais foram anestesiados com cetamina e xilazina (Cetamin, Syntec, 

10%; Xilazin, Syntec, 4%, sendo 1mL/100g, i.p) e, após indução anestésica, 

foram fixados no aparelho estereotáxico para implante de cânulas-guia de aço 

inoxidável (8 mm de comprimento, 0,45 mm de diâmetro) na asa lateral do NDR 

e na SCPD. Foram utilizadas as coordenadas de acordo com o atlas “The Mouse 

Brain in Stereotaxic Coordinates” (Paxinos and Franklin, 2001). Para a asa 

lateral, utilizou-se um ângulo de 15º, com os eixos rostrocaudal -0,8 mm partindo 

do lambda, lateral +0,8 mm e dorsoventral -2,8 mm. Já para a SCPD, utilizou-se 

um ângulo de 10º, com os eixos rostrocaudal -0,5 mm partindo do lambda, lateral 

+1,0 mm e dorsoventral -2,4 mm. Nos animais que receberam injeções nas duas 
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estruturas (Experimento 2B), a cânula na asa lateral do NDR foi acoplada no 

hemisfério esquerdo e na SCPD no hemisfério direito. Após determinado o local 

de implante, as cânulas foram fixadas à calota craniana por meio de resina 

acrílica e mandris de aço inoxidável foram introduzidos nas mesmas para evitar 

entupimento até a realização dos experimentos. Por fim, os animais receberam 

três injeções subcutânea, uma a cada 12 horas, de fluxinina meglumina, um 

agente analgésico com atividade anti-inflamatória e antipirética.  

 

3.4.3. Injeção de droga na asa lateral NDR e na SCPD  

No dia do teste, as injeções centrais foram realizadas pela inserção de uma 

agulha (0,25 mm de diâmetro externo; 9 mm de comprimento) na cânula-guia, 

conectada a uma seringa (Hamilton 7000/7001KH) através de um tubo de 

polietileno (PE-10), preenchido com água destilada. O controle do volume e do 

tempo de injeção (50 nl/1min) foi realizado por uma bomba microinjetora digital 

(modelo 55-2222, Harvard Apparatus). Para verificar se a droga foi realmente 

injetada, foi utilizado o deslocamento de uma bolha de ar no polietileno como 

referência.   

 

3.4.4. Protocolo experimental  

Todos os animais foram pré-expostos à câmara experimental sob 

condição de normóxia (ar ambiente: 21% de O2, 0,3% de CO2) por 12 minutos 

no dia anterior a realização do teste, a fim de evitar reações de neofobia ao 

aparato (Spiacci et al., 2018). 

 

Experimento 4: Envolvimento dos ASIC1a das asas laterais do NDR sobre o 

comportamento de fuga de camundongos C57BL/6 submetidos a 20% de CO2.  

Para investigar o papel dos ASIC1a presentes nas asas laterais do NDR 

na resposta de fuga de camundongos C57BL/6 expostos à 20% de CO2, cinco 

dias após a realização da cirurgia estereotáxica para implantação de cânulas-

guia direcionadas asa lateral, os animais receberam injeção do bloqueador de 
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ASIC1a, a psalmotoxina-1, nas doses de 12,5 ng/50 nL e 25 ng/50nL. Os 

seguintes grupos foram formados: salina (n= 8 animais), psalmotoxina-1 12,5 

ηg/50 ηL (n= 6 animais) e psalmotoxina-1 25 ηg/50 ηL (n= 6 animais).  

As doses de psamotoxina-1 foram escolhidas baseadas nos estudos de 

Zhou e colaboradores (2018) e Li e colaboradores (2019).  

Quinze minutos após a administração das drogas, os animais foram 

colocados na câmara experimental e o protocolo de exposição ao CO2 foi 

realizado como descrito anteriormente.  

A fim de evitar o uso de um número excessivo de animais, 48 horas após 

o procedimento, os mesmos animais foram novamente sorteados, tratados e 

submetidos ao protocolo experimental.  

Ao final do experimento, os animais foram perfundidos e os encéfalos 

coletados para análise do sítio de injeção.   

 

Experimento 5: Envolvimento dos ASIC1a da alNDR e dos receptores 5-HT1A 

da SCPD no comportamento de fuga de camundongos C57BL/6 submetidos a 

20% de CO2 

Com o intuito de investigar se o efeito anti-fuga da psalmotoxina-1 

administrada intra-asa lateral do NDR (intra-alNDR) era dependente da ativação 

dos receptores 5HT1A na SCPD, cinco dias após a realização da cirurgia 

estereotáxica para implantação de cânulas-guia direcionadas a asa lateral do 

NDR e a SCPD, os animais foram divididos em quatro grupos experimentais e 

receberam salina ou psalmotoxina-1 25 ng/50 nL intra-alNDR e, após 5 minutos, 

salina ou WAY100635 0,72 nmol/50 nL intra-SCPD. Dessa maneira, os 

seguintes grupos foram formados: salina [SCPD] + salina [alNDR] (n= 6 animais), 

salina [SCPD] + psalmotoxina-1 [alNDR] (n= 7 animais), WAY100635 [SCPD] + 

salina [alNDR] (n= 7 animais) e WAY100635 [SCPD] + psalmotoxina-1 [alNDR] 

(n= 6 animais).  

A dose de psalmotoxina-1 foi determinada no experimento anterior e a de 

WAY100635 foi baseada em estudos prévios do nosso grupo de pesquisa (De 

Paula Soares e Zangrossi, 2004; Sergio et al., 2020).  
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Dez minutos após a segunda injeção, os animais foram colocados no 

aparato experimental e o protocolo de exposição ao CO2 foi realizado como 

descrito anteriormente.  

Novamente, após 48 horas, os animais passaram por um novo sorteio e 

foram tratados e submetidos ao protocolo experimental.  Ao final, os animais 

foram perfundidos e os encéfalos coletados para análise do sítio de injeção.   

 

3.4.5.  Perfusão  

Após o término dos testes comportamentais dos experimentos 2A e 2B, 

os animais foram anestesiados cetamina e xilasina e, da mesma maneira 

realizada nos testes, 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 30 µm foram seccionados com o auxílio 

de um criostato. O sítio de injeção foi identificado de acordo com o Atlas de 

Paxino e Franklin (2001).  

 

3.4.6.  Histologia  

Com o auxílio de um criostato (Leica CM1850), os encéfalos foram 

seccionados no plano coronal em fatias de 30 µm de espessura e as secções 

contendo o NDR e a SCPD foram montadas em lâminas e, posteriormente 

coradas com hematoxilina-eosina para análise do sítio de injeção. 

 

3.5.  Análise estatística  

 Os dados obtidos no experimento 1A, 1C e 2A foram analisados por uma 

análise de variância (ANOVA) de uma via, tendo as diferentes linhagens 

(experimento 1), desafios respiratórios (experimento 3) e o tratamentos 

(experimento 4) como fatores independentes. No caso da quantificação de 

células cFOS positivas no NDR e na SCP do experimento 3, foi realizada uma 
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ANOVA de uma via para cada sub-região analisada. Para o experimento 5, foi 

utilizado uma ANOVA de duas vias, tendo os diferentes tratamentos (intra-alNDR 

ou intra-SCPD) como fatores independentes. Por fim, uma ANOVA de três vias 

foi utilizada para analisar os dados obtidos no experimento 2, tendo as diferentes 

linhagens, o desafio respiratório e a câmara experimental como fatores 

independentes.  

Em todos os casos, quando apropriado, foi realizado um post hoc de 

Duncan.    
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4.  Resultados  

 

4.1.  Estudo do comportamento e do padrão de ativação neural de 

diferentes linhagens de camundongos expostos a diferentes 

protocolos experimentais 

 

4.1.1.  Experimento 1: Estudo das consequências causadas pela 

exposição à 20% de CO2 em camundongos C57BL/6, Swiss e 

BalbC 

Durante a exposição ao CO2 no Experimento 1 observou-se a morte de 

alguns animais durante o teste. Nas linhagens C57BL/6 e Swiss ocorreu a morte 

de 1 animal, enquanto na linhagem BalbC, de 4 animais. 

A Figura 4 mostra o comportamento de saltos expressos por 

camundongos machos das linhagens C57BL/6, BalbC e Swiss expostos à 20% 

de CO2. A análise de variância (ANOVA) de uma via mostrou que houve 

diferença significativa no número de saltos expresso pelas diferentes linhagens 

[F(2,21)= 9,94; p<0,05]. A análise de post hoc evidencia que a linhagem C57BL/6 

apresenta um número maior de saltos quando comparado as outras duas 

linhagens.  
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Figura 4: Expressão do comportamento de saltos (média + erro padrão da média 

[EPM]) de camundongos das linhagens C57BL/6, BalbC e Swiss expostos à 20% 

de CO2 (n=5-8 animais/grupo). #p<0.05 comparado aos demais grupos.    

 

 Quanto a atividade locomotora, é possível observar na Tabela 1, que não 

houve diferença significativa de locomoção durante o período de normóxia entre 

as três linhagens [F(2,21)= 0,96; NS].  

 

Tabela 1: Média ± EPM da distância percorrida (em metros) durante o período 

de normóxia por camundongos das linhagens C57BL/6, BalbC e Swiss expostos 

à 20% de CO2. 

Linhagem Distância percorrida (m) ± EPM 

C57BL/6 4,61 ± 0,54 

BalbC 4,47 ± 0,38 

Swiss 3,79 ± 0,39 
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4.1.2.  Experimento 2: Estudo do padrão de ativação neuronal em 

camundongos C57BL/6 e Swiss submetidos à exposição ao 

CO2 em diferentes condições experimentais 

 

Análise comportamental  

A Figura 5 mostra o comportamento de saltos expressos por 

camundongos machos das linhagens C57BL/6 e Swiss expostos a 20% de CO2 

em câmara experimental de altura padrão ou reduzida.  A análise de variância 

(ANOVA) de três vias mostrou que houve efeito da linhagem utilizada [F(1,51)= 

11,26; p<0,05], do desafio respiratório [F(1,51)= 73,05; p<0,001] e da altura da 

caixa experimental [F(1,51)= 74,39; p<0,001] no número de saltos expresso 

pelos animais. Além disso, houve interações entre todos os fatores analisados 

[linhagem x caixa experimental: F(1,51)= 11,26; p<0,05; linhagem x desafio 

respiratório: F(1,51)= 10,74; p<0,05; caixa experimental x desafio respiratório: 

F(1,51)= 73,05; p<0,001; linhagem x caixa experimental x desafio respiratório: 

F(1,51)= 10,75; p<0,05]. A análise de post hoc mostrou que apenas os animais 

expostos à 20% de CO2 na câmara de altura padrão saltaram em direção ao teto 

da câmara experimental. Ademais, quando expostos ao CO2 na câmara padrão, 

o número de saltos expressos pelos camundongos C57BL/6 é maior do que o 

expresso pelos camundongos Swiss sob as mesmas condições.   
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Figura 5: Média ± EPM do número de saltos [A] e do tempo em congelamento 

[B] de camundongos C57BL/6 e Swiss submetidos ao desafio com 20% de CO2 

ou a normóxia em câmara experimental de altura padrão ou reduzida. (n= 5-10 

animais/grupo). *p<0,05 quando comparado ao grupo normóxia em uma mesma 

condição de teste; +p<0,05 quando comparado a linhagem C57BL/6 nas 

mesmas condições de teste.  



47 
 

 Quanto a atividade locomotora (Tabela 2), houve diferença significativa 

apenas na câmara experimental [F(1,51)= 9,24; p<0,05], mas não nos demais 

fatores ou na interação entre eles [linhagem: F(1,51)= 3,53; NS; desafio 

respiratório: F(1,51)= 0,07; NS; linhagem x câmara experimental: F(1,51)= 3,24; 

NS; linhagem x desafio respiratório: F(1,51)= 0,08; NS; desafio respiratório x 

câmara experimental: F(1,51)= 2,63; NS; linhagem x câmara experimental x 

desafio respiratório: F(1,51)= 0,80; NS].  

 

Tabela 2: Média ± EPM da distância percorrida (em metros) durante o período 

de normóxia por camundongos das linhagens C57BL/6 e Swiss expostos a 20% 

de CO2 ou a normóxia em câmara experimental de altura padrão ou reduzida.  

Grupo experimental Distância percorrida (m) ± EPM 

C57BL/6 – câmara padrão – Normóxia 3,52 ± 0,42 

C57BL/6 – câmara padrão – 20% CO2 4,85 ± 0,72 

C57BL/6 – câmara reduzida – Normóxia 4,22 ± 0,25 

C57BL/6 – câmara reduzida – 20% CO2 3,77 ± 0,48 

Swiss – câmara padrão – Normóxia 3,76 ± 0,44 

Swiss – câmara padrão – 20% CO2 5,73 ± 0,56 

Swiss – câmara reduzida – Normóxia 4,03 ± 0,30 

Swiss – câmara reduzida – 20% CO2 5,48 ± 0,57 

 

Quantificação de proteína cFOS no NDR 

A Figura 6 mostra a análise e quantificação da proteína cFOS no eixo 

médio do NDR em três sub-regiões: dorsal, ventral e asas laterais. 

 Para a sub-região dorsal (Figura 6A), a ANOVA de três vias mostrou que 

houve diferença significativa no desafio respiratório [F(1,39)= 24,28; p<0,001] e 

na interação entre a câmara experimental e o desafio respiratório [F(1,39)= 7,04; 

p<0,05], mas não nos demais fatores analisados e suas interações [linhagem: 

F(1,39)= 2,81; NS; câmara experimental: F(1,39)= 3,75; NS; linhagem x câmara 
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experimental: F(1,39)= 0,07; NS; linhagem x desafio respiratório: F(1,39)= 0,33; 

NS; linhagem x câmara experimental x desafio respiratório: F(1,39)= 1,06; NS].  

Já para a sub-região ventral (Figura 6B), a ANOVA de três vias mostrou 

que houve apenas interação entre os fatores câmara experimental x desafio 

respiratório [F(1,39]= 8,68; p<0,05] e entre os três fatores analisados [F(1,39)= 

8,89; p<0,05], mas não nos demais fatores (linhagem: F(1,39)= 1,41; NS; câmara 

experimental: F(1,39)= 0,17; NS; desafio respiratório: F(1,39)= 0,06; NS; 

linhagem x câmara experimental: F(1,39)= 1,12; NS; linhagem x desafio 

respiratório: F(1,39)= 0,06; NS].  

Por fim, para a sub-região das asas laterais (Figura 6C), houve efeito 

significativo do desafio respiratório [F(1,39)= 45,30; p<0,001], da interação entre 

a câmara experimental x desafio respiratório [F(1,39)= 4,12; p<0,05] e da 

interação entre os três fatores [f(1,39)= 11,74; p<0,05], mas não nos demais 

fatores analisados [linhagem: F(1,39)= 0,11; NS; câmara experimental: F(1,39)= 

0,95; NS; linhagem x câmara experimental F(1,39)= 0,59; NS; linhagem x desafio 

respiratório: F(1,39)= 1,62; NS].  

A análise de post hoc mostrou que os animais C57BL/6 e Swiss que foram 

expostos ao desafio com 20% de CO2 tiveram um aumento no número de células 

positivas para cFOS na sub-região dorsal e nas asas laterais.  
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Figura 6: Média ± EPM do número total de células cFOS positivas (cFOS+) 

quantificadas na sub-região dorsal [A], ventral [B] e asas laterais [C] do NDR de 

camundongos C57BL/6 e Swiss submetidos ao desafio com 20% de CO2 ou a 

normóxia em câmara experimental de altura padrão ou reduzida (n= 4-7 

animais/grupo). *p<0,05 quando comparados aos respectivos grupos normóxia; 

+p<0,05 quando comparado aos C57BL/6 na mesma condição de teste. 
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Quantificação da proteína cFOS na SCP  

A Figura 7 mostra a análise e quantificação da proteína cFOS no eixo 

médio da SCP nas porções ventrolateral, lateral e na SCPD.  

Na SCP ventrolateral (Figura 7A), a ANOVA de três vias mostrou que 

houve diferença significativa entre todos os fatores analisados [câmara 

experimental: F(1,39)= 6,13; p<0,05; desafio respiratório: F(1,39)= 115,66; 

p<0,001; linhagem x câmara experimental: F(1,39)= 4,08; p<0,05; linhagem x 

desafio respiratório: F(1,39)= 23,15; p<0,001; câmara experimental x desafio 

respiratório: F(1,39)= 8,48; p<0,05; linhagem x câmara experimental x desafio 

respiratório: F(1,39)= 22,46; p<0,001], com exceção da linhagem utilizada 

[F(1,39]= 1,85; NS].  

Para a SCP lateral, houve diferença significativa apenas entre as 

interações linhagem x desafio respiratório [F(1,39)= 10,72; p<0,05] e câmara 

experimental x desafio respiratório [F(1,39)= 11,63; p<0,05], mas não entre os 

demais fatores [linhagem: F(1,39)= 1,51; NS; câmara experimental: F(1,39)= 

0,66; NS; desafio respiratório: F(1,39)= 1,38; NS; linhagem x câmara 

experimental: F(1,39)= 2,77; NS; linhagem x câmara experimental x desafio 

respiratório: F(1,39)= 2,87; NS].  

Por fim, na SCPD (Figura 7C), a ANOVA de três vias mostrou que houve 

diferença significativa entre a câmara experimental [F(1,39)= 40,14; p<0,001], o 

desafio respiratório [F(1,39)= 65,88; p<0,001] e entre as interações: linhagem x 

câmara experimental [F(1,39)= 20,75; p<0,001], câmara experimental x desafio 

respiratório [F(1,39)= 34,55; p<0,001], linhagem x câmara experimental x desafio 

respiratório [F(1,39)= 5,36; p<0,05]. Não houve diferença significativa entre a 

linhagem [F(1,39)= 3,58; NS] e a interação entre linhagem x câmara 

experimental [F(1,39)= 3,08; NS].  

A análise de post hoc mostrou que os animais C57BL/6 e Swiss que foram 

expostos ao desafio com 20% de CO2, independente da câmara experimental 

utilizada, tiveram um aumento no número de células positivas para cFOS na 

porção ventrolateral. Além disso, os animais de ambas linhagens, que passaram 

por exposição à 20% de CO2 na câmara de altura normal, também tiveram um 

aumento de células cFOS positivas na porção dorsal.   
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Figura 7: Média ± EPM do número total de células cFOS positivas quantificadas 

na porção ventrolateral [A], lateral [B] e dorsal [C] da SCP de camundongos 

C57BL/6 e Swiss submetidos ao desafio com 20% de CO2 ou a normóxia em 

câmara experimental de altura padrão ou reduzida (n= 4-7 animais/grupo). 

*p<0,05 quando comparados aos respectivos grupos normóxia; +p<0,05 quando 

comparado aos C57BL/6 na mesma condição de teste. 
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4.1.3.  Experimento 3: Comparação do padrão de ativação neuronal 

exibido por camundongos C57BL/6 quando submetidos a 

exposição ao CO2 e a redução de O2.  

Análise comportamental 

A Figura 8 mostra o comportamento de saltos expressos por 

camundongos machos da linhagem C57BL/6 expostos a diferentes desafios 

respiratórios. A ANOVA de uma via mostrou que houve efeito do desafio 

respiratório empregado tanto para o número de saltos [F(2,33)= 35,610; 

p<0,001]. A análise de post hoc evidenciou que apenas os animais que foram 

expostos a 20% de CO2 tiveram um aumento do número de saltos  
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Figura 8: Média ± EPM do número de saltos [A] e do tempo em congelamento 

[B] de camundongos C57BL/6 submetidos a normóxia, 7% de O2 ou 20% de CO2 

(n= 12 animais/grupo). #p<0,05 quando comparado aos demais grupos; *p<0,05 

quando comparado ao grupo normóxia.   
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 Quanto a atividade locomotora, nenhum dos desafios foi capaz de alterar 

a distância percorrida pelos animais durante os cinco primeiros minutos de teste 

[F(2,33)= 1,408; p<0,259].  

 

Tabela 3: Média ± EPM da distância percorrida (em metros) durante o período 

de normóxia por camundongos C57BL/6 submetidos a diferentes desafios 

respiratórios  

Desafio respiratório Distância percorrida (m) ± EPM 

Normóxia 3,46 ± 0,40 

7% de O2 2,74 ± 0,22 

20% de CO2 3,02 ± 0,21 

 

Quantificação da proteína cFOS no NDR 

A Figura 9 mostra a análise e quantificação da proteína cFOS no eixo 

médio do NDR nas sub-regiões dorsal, ventral e nas asas laterais. A ANOVA de 

uma via para cada sub-região mostrou que houve diferença significativa entre o 

desafio respiratório empregado na sub-região ventral [F(2,28)= 4,542; p= 0,019] 

e nas asas laterais [F(2,28)= 11,550; p<0,001], mas não na dorsal [F(2,28)= 

1,636; p= 0,213]. A análise de post hoc mostrou que na sub-região ventral, a 

exposição a 7% de O2 diminuiu o número de células cFOS positivas. Já na sub-

região das asas laterais, a exposição a ambos os desafios respiratórios foi capaz 

de aumentar o número de células cFOS positivas.  
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Figura 8: Média ± EPM do número total de células cFOS positivas quantificadas 

nas sub-regiões dorsal [A], ventral [B] e asas laterais [C] do NDR de 

camundongos C57BL/6 submetidos a normóxia, 7% de O2 ou 20% de CO2 (n= 

10-11 animais/grupo). *p<0,05 quando comparado ao grupo exposto a normóxia. 
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Quantificação da proteína cFOS na SCP 

A Figura 9 mostra a análise e quantificação da proteína cFOS no eixo 

médio da SCP nas porções ventrolateral, lateral e dorsal. A ANOVA de uma via 

mostrou que houve diferença significativa no desafio respiratório empregado na 

em todas as porções analisadas [ventrolateral: F(2,28)= 25,900; p<0,001; lateral: 

F(2,28)= 8,420; p= 0,001; dorsal: F(2,28)= 43,460; p<0,001]. A análise de post 

hoc mostrou que a exposição a 7% de O2 aumentou o número de células cFOS 

positivas em todas as porções da SCP. Já a exposição a 20% de CO2, aumentou 

o número de células cFOS positivas apensas nas porções lateral e dorsal.  
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Figura 9: Média ± EPM do número total de células cFOS positivas quantificadas 

nas porções ventrolateral [A], laterall [B] e dorsal [C] da SCP de camundongos 

C57BL/6 submetidos a normóxia, 7% de O2 ou 20% de CO2 (n= 10-11 

animais/grupo). *p<0,05 quando comparado ao grupo normóxia;  #p<0,05 

quando comparado aos demais grupos.   
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4.2. Participação dos ASIC1a do NDR e dos receptores 5HT1A da 

SCPD no efeito comportamental promovido pelo CO2  

 

 

4.2.1.  Experimento 4: Envolvimento dos ASIC1a das asas laterais do 

NDR sobre o comportamento de fuga de camundongos 

C57BL/6 submetidos a 20% de CO2. 

A Figura 10 mostra o efeito de diferentes doses de psalmotoxina-1 (Pstx) 

administradas intra-alNDR ou fora da alNDR sobre o número de saltos de 

camundongos machos C57BL/6 submetidos a exposição a 20% de CO2. A 

ANOVA de uma via mostrou que a administração de Pstx intra-alNDR alterou o 

número de saltos dos animais [F(2,19)= 12,19 ; p<0,001], sendo que a maior 

dose testada, 25ng/50nL, diminui significativamente o número de saltos quando 

comparado com o grupo tratado com salina (Figura 10A). Além disso, quando o 

sítio de injeção ocorreu fora da alNDR (Figura 10B) nenhuma das doses testadas 

foi capaz de alterar o número de saltos [F(2,27)= 0,63; NS].  

 

 

Figura 10: Efeito (média + EPM) da injeção intra-alNDR [A] e fora da alNDR [B] 

de Pstx (12,5 e 25 ng/50nL) ou salina sobre o número de saltos medidos durante 

a exposição à 20% de CO2 de camundongos C57BL/6 (n= 6-11 animais/grupo). 

*p<0,05 quando comparado ao grupo tratado com salina.  
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Quanto à atividade locomotora, podemos observar na Tabela 4, que 

nenhum dos tratamentos empregados, em nenhuma das estruturas, foi capaz de 

alterar a distância percorrida pelos animais no período de normóxia [alNDR: 

F(2,19)= 0,13; NS; fora da alNDR: F(2,27)= 0,47; NS].  

 

Tabela 4: Média ± EPM da distância percorrida (em metros) durante o período 

de normóxia por camundongos C57BL/6 que receberam injeção intra-alNDR e 

fora da alNDR de salina ou de psalmotoxina-1 e foram expostos à 20% de CO2. 

Tratamento Intra alNDR fora alNDR 

Salina 2,72 ± 0,16 2,77 ± 0,16 

Pstx 12,5 ηg 2,76 ± 0,07 2,80 ± 0,13 

Pstx 25 ηg 2,65 ± 0,15 2,65 ± 0,10 

 

 

4.2.2.  Experimento 5: Envolvimento dos ASIC1a da alNDR e dos 

receptores 5-HT1A da SCPD no comportamento de fuga de 

camundongos C57BL/6 submetidos a 20% de CO2 

A Figura 11 mostra o efeito da administração intra-alNDR de Pstx e intra-

SCPD de WAY100635 sobre o número de saltos de animais submetidos à 

exposição a 20% de CO2.  

A ANOVA de duas vias mostrou que o tratamento intra-alNDR com a Pstx 

promoveu alteração no comportamento [F(1,23)= 26,87; p<0,001]. Além disso, 

houve efeito do tratamento intra-SCPD com WAY100635 [F(1,23)= 14,48; 

p<0,05] e interação entre os tratamentos [F(1,23)= 8,58; p<0,05]. A análise de 

post hoc mostrou que o tratamento com a Pstx diminui o número de saltos 

quando comparado aos demais grupos.   
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Figura 11: Efeito (média + EPM) da injeção intra-alNDR de Pstx (25 ng/50 nL) ou 

salina 5 minutos antes da administração intra-SCPD de WAY100635 (0,72 

nmol/50 nL) ou salina sobre o número de saltos de camundongos C57BL/6 

expostos à 20% de CO2 (n= 6-7 animais/grupo). *p<0.05 comparado aos demais 

grupos.  

 

Quanto à atividade locomotora, podemos observar na Tabela 5 que 

nenhum dos tratamentos foi capaz de alterar a distância percorrida pelos animais 

no período de normóxia [tratamento intra- alNDR: F(1,23)= 0,26; NS; tratamento 

intra-SCPD: F(1,23)= 0,01; NS; interação entre os tratamentos: F(1,23)= 2,45; 

NS].   
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Tabela 5: Média ± EPM da distância percorrida (em metros) durante o período 

de normóxia pelos camundongos C57BL/6 que receberam injeção intra-alNDR 

de Pstx (25 ng/50nL) ou salina 5 minutos antes da administração intra-SCPD de 

WAY100635 (0,72 nmol/50 nL) ou salina e foram expostos a 20% de CO2.  

Tratamento Distância percorrida (m) ± EPM 

Salina (alNDR) + Salina (SCPD) 3,02 ± 0,08 

Pstx (alNDR) + Salina (SCPD) 2,87 ± 0,08 

Salina (alNDR) + WAY100635 (SCPD) 2,90 ± 0,10 

Pstx (alNDR) + WAY100635 (SCPD) 2,97 ± 0,09 
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Discussão  
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5. Discussão  

 Na primeira parte do presente estudo, procuramos estender as análises 

dos comportamentos defensivos associados ao pânico expressos por 

camundongos submetidos ao desafio respiratório com CO2 e investigamos as 

bases neurais recrutadas, com foco no NDR e na SCP.  

O experimento 1 mostra que os camundongos da linhagem C57BL/6 

expressam maior número de saltos comparado as linhagens BalbC e Swiss. 

Também foi observado que 40% dos animais da linhagem BalbC morreram 

durante a exposição ao CO2. Isso pode indicar que essa linhagem é mais 

sensível aos efeitos deletérios desencadeados pela elevada concentração de 

CO2. Neste sentido, Creamer-Hente e colaboradores (2018) observaram que a 

linhagem BalbC apresenta períodos prolongados de dificuldades respiratórias 

diante da exposição ao CO2, quando comparada com outras linhagens 

(CREAMER-HENTE et al., 2018). Além disso, durante a eutanásia por CO2 

(>30% de CO2), Fisher e colaboradores (2016) encontraram que a linhagem 

BalbC apresenta hemorragia pulmonar mais grave do que a linhagem C57BL/6, 

propondo que esse método deva ser alterado dependendo da linhagem de 

camundongo utilizada (FISHER et al., 2016).  

Os resultados do experimento 2, com camundongos C57BL/6 e Swiss, 

mostram que os animais da primeira linhagem apresentaram um maior número 

de saltos na câmara de altura padrão, corroborando os resultados obtidos no 

experimento 1. Em contrapartida, como esperado, esse comportamento não é 

observado em nenhuma das linhagens que foram submetidas a câmara de altura 

reduzida. Adicionalmente, os dados demonstram que ambas as linhagens 

expressam o comportamento de congelamento quando expostos ao CO2. 

Porém, este comportamento é maior nos camundongos Swiss expostos na 

câmara de altura padrão. Assim, de maneira consistente, nossos resultados 

apontam que os camundongos C57BL/6 são mais propensos a expressar a fuga 

frente a um estímulo panicogênico.  

Outros trabalhos na literatura mostram que essas mesmas linhagens 

podem diferir quanto as respostas a outros estímulos aversivos. Por exemplo, 

Trullas e Skolnick (1993) encontraram que, no labirinto em cruz elevado, a 
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linhagem C57BL/6 é mais ansiosa que a linhagem BalbC. Esse trabalho foi 

corroborado por outros estudos posteriores que mostraram a expressão maior 

de comportamentos ansiosos nessa linhagem quanto comparada com outras 

cepas (AVGUSTINOVICH et al., 2000; GRIEBEL et al., 2000; NESHER et al., 

2012; TRULLAS; SKOLNICK, 1993). Por outro lado, outros trabalhos mostraram 

que a linhagem BalbC é mais ansiosa no labirinto em cruz elevado, no teste do 

campo aberto e no teste do claro-escuro (AVGUSTINOVICH et al., 2000; 

GRIEBEL et al., 2000; MILLER et al., 2010; O’MAHONY et al., 2010).  Ainda 

nesse sentido, Marchette e colaboradores (2018) encontraram que a linhagem 

Swiss é mais ansiosa que a C57BL6 no labirinto em cruz elevado e na resposta 

acústica de sobressalto. A vista disso, é possível dizer que as respostas das 

linhagens sejam dependentes não apenas do estímulo empregado, mas também 

do protocolo experimental utilizado. Vale ressaltar que nenhum trabalho, dentro 

no nosso conhecimento, comparou as respostas comportamentais de diferentes 

linhagens frente a estímulos pânicogênicos como a exposição ao CO2.  

As análises imuno-histoquímicas realizadas nos experimentos 2 mostram 

que em animais C57BL/6 a exposição ao CO2, independente do tipo de câmara 

experimental empregada, leva a uma maior expressão da proteína cFOS na sub-

região dorsal e nas asas laterais do NDR. No Swiss, o perfil de ativação é 

semelhante ao observado com os animais C57BL/6 na câmara reduzida, mas 

não na câmara padrão. Curiosamente, nenhuma dessas duas áreas do NDR é 

significantemente alterada na linhagem Swiss que apresentou um diminuto 

número de fuga na câmara padrão. No entanto, os Swiss em normóxia 

apresentaram uma maior ativação das asas laterais na câmara padrão quando 

comparado aos animais C57BL/6.  

No que diz respeito a câmara de altura padrão, os dados obtidos no 

presente trabalho com os C57BL/6 corroboram os obtidos quando se estuda a 

tarefa de fuga do LTE. Spiacci e colaboradores (2012) encontraram que a tarefa 

de fuga aumenta a ativação das asas laterais da sub-região dorsal do NDR. No 

Swiss, o padrão observado é diferente, porém esses animais apresentam uma 

expressão do comportamento de fuga bem menor, então, o não recrutamento 

das asas laterais do NDR era esperado. Além disso, a execução do 

comportamento de congelamento, a qual foi maior nesses animais, pode ter 
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diminuído a ativação das asas laterais do NDR e da sub-região dorsal, de tal 

maneira que outras estruturas não analisadas tenham sido ativadas. 

Curiosamente, esses animais apresentaram uma ativação maior das asas 

laterais do NDR em situação de normóxia quando comparados aos C57BL/6 

nessa mesma condição, o que indica uma provável diferença basal entre as 

linhagens. Ademais, outro dado curioso foi o recrutamento das asas laterais do 

NDR observado nos Swiss expostos a câmara de altura reduzida com o CO2. 

Possivelmente, esse recrutamento se deve a expressão de outros 

comportamentos que não foram medidos aqui.   

Em relação a execução do comportamento de fuga, utilizando-se da 

marcação da enzima triptofano-hidroxilase – marcador de neurônios 

serotonérgicos – Spiacci e colaboradores (2012) encontraram que a ativação nas 

asas laterais do NDR, frente a execução da tarefa de fuga do LTE, ocorria em 

células não-serotonérgicas. Curiosamente, a administração crônica do ISRS 

fluoxetina, a qual promove um efeito panicolítico no LTE, diminui essa ativação 

de células não-serotonergica e aumenta a serotonérgica (VILELA-COSTA et al., 

2019). Dentro do mesmo sentido, um estudo recente do nosso laboratório 

encontrou que a exposição de ratos a baixa concentração de O2 - estímulo capaz 

de causar a resposta de fuga nessa espécie – também aumenta a expressão da 

proteína cFOS nos neurônios não-serotonérgicos das asas laterais do NDR, 

sendo esse efeito reduzido quando os animais foram tratados com drogas 

panicolíticas como a fluoxetina e o alprazolam (Vilela-Costa et al., dados não 

publicados).  

Infelizmente, com base nos resultados obtidos neste trabalho, não é 

possível determinar o fenótipo dos neurônios marcados com a proteína cFOS 

nas diferentes sub-regiões analisadas. Contudo, estudos mostram que a sub-

região das asas laterais do NDR é particularmente rica em neurônios 

GABAérgicos (CALIZO et al., 2011) e essas células parecem ser ativadas 

durante a resposta de fuga (ROCHE et al., 2003). Neste sentido, tem sido 

proposto (ROCHE et al., 2003) que a expressão de comportamentos defensivos 

ativos, como a fuga, culmina no recrutamento de interneurônios GABAégicos nas 

asas laterais, os quais inibiriam os neurônios serotonérgicos nesta sub-região e, 
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em última análise, haveria diminuição na liberação de 5HT nas regiões de 

projeção, como a SCP.  

Experimentos estão sendo realizados com a intenção de determinar o 

fenótipo das células envolvidas com a resposta de fuga. Utilizando de 

camundongos transgênicos, que expressam fluorescência em neurônios 

serotonérgicos, GABAérgicos ou glutamatérgicos, esperamos conseguir, em 

breve, determinar qual o fenótipo dos neurônios recrutados pelos desafios 

respiratórios frente a execução ou não da resposta de fuga. Esperamos também 

conseguir analisar o recrutamento de outras estruturas relacionadas com a 

execução dos comportamentos defensivos, como a amigdala e o hipotálamo 

dorsomedial, e estruturas mais medulares, relacionadas com o controle 

respiratório.  

Além da ativação do NDR, os resultados obtidos no experimento 2 

mostram que a exposição de ambas as linhagens ao CO2, em ambas as câmaras 

experimentais, recruta a porção ventrolateral da SCP. No entanto, esse 

recrutamento é maior nos camundongos C57BL/6 expostos a câmara padrão, 

onde foi possível realizar o comportamento de fuga. Além disso, a exposição ao 

CO2 somado com a possibilidade da execução do comportamento de fuga 

(câmara de altura padrão) promoveu o recrutamento da SCPD.  

O recrutamento da SCPD pela execução do comportamento de fuga está 

de acordo com trabalhos prévios do nosso grupo de pesquisa e de outros grupos 

(DE ANDRADE et al., 2012; LEITE SILVEIRA et al., 2001; SPIACCI; COIMBRA; 

ZANGROSSI, 2012; VILELA-COSTA et al., 2019). Mais especificamente, Spiacci 

e colaboradores (2012) encontraram um aumento da expressão de cFOS na 

SCPD frente a tarefa de fuga executada no LTE. Além disso, os autores 

encontraram uma correlação entre o tempo de fuga e o número de células que 

expressam a proteína cFOS, ou seja, quanto mais rápida a latência de fuga do 

animal no braço aberto do LTE, maior era a expressão de cFOS na SCPD 

(SPIACCI et al., 2012).   

Em relação a porção ventrolateral da SCP, nossos achados também 

corroboram os encontrados por Spiacci e colaboradores (2012), que 

demonstraram o recrutamento dessa sub-região frente a tarefa de fuga do LTE, 



67 
 

principalmente no nível médio da SCP. No entanto, outras evidências na 

literatura nos contradizem e apontam para a ausência de recrutamento da porção 

ventrolateral da SCP na tarefa de fuga do LTE (SILVEIRA et al., 2001; De 

ANDRADE et al., 2012). Como mencionado acima, as nossas análises ficaram 

restritas ao eixo mediano da estrutura, onde é possível encontrar um número 

moderado de neurônios serotonérgicos (JACOBS; CANNON; AZMITIA, 1984) e 

uma proximidade intensa com as asas laterais do NDR. Dessa forma, é possível 

que o recrutamento da porção ventrolateral da SCP pela tarefa de fuga seja 

decorrente dessa proximidade entre as duas regiões.  

Outro dado relevante sobre a SCP, é que as diferentes porções que a 

compõe têm sido apontadas como especificas para determinados 

comportamentos defensivos (para revisão ver Keay e Bandler et al., 2001). 

Estudos utilizando a microinjeção de aminoácidos excitatórios demonstraram 

que a ativação da coluna dorsal evoca comportamentos defensivos ativos, como 

luta e fuga (BANDLER, 1988; BANDLER; DEPAULIS, 1991; KRIEGER; 

GRAEFF, 1985; YARDLEY; HILTON, 1986). Já a ativação das colunas lateral e 

ventrolateral evoca comportamentos mais passivos, como congelamento, e 

alterações cardiorrespiratória(BANDLER; CARRIVE; ZHANG, 1991; CARRIVE; 

BANDLER, 1991; DEPAULIS; KEAY; BANDLER, 1992; KEAY et al., 1997; 

LOVICK, 1993). Vale ressaltar que, a exposição ao CO2 é um estimulo severo 

de risco eminente de morte. Além de promover alterações cardiorrespiratórias 

(LEIBOLD et al., 2015; VOLLMER; STRAWN; SAH, 2015), a exposição ao CO2 

desencadeia um repertório comportamental que pode incluir respostas de 

ansiedade (VOLLMER; STRAWN; SAH, 2015) que antecedem a execução da 

fuga e, dessa maneira, manchar os resultados observados com a expressão da 

proteína cFOS. 

Os resultados do experimento 3, com camundongos C57BL/6, mostram 

que a exposição à 20% de CO2 promove a o aumento do comportamento de 

fuga. Esse comportamento foi observado em um grau bem menor e em apenas 

alguns dos camundongos expostos a 7% de O2. Esses dados vão no mesmo 

sentido do observado por Spiacci e colaboradores (2018), que apontam a 

exposição ao CO2 como um desafio respiratório capaz de causar fuga em 
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camundongos. Já no tempo de congelamento, ambos os desafios respiratórios 

foram capazes de aumentar esse comportamento.  

Quanto a ativação do NDR, no experimento 3 encontramos que ambos os 

estímulos são capazes de recrutar as células das asas laterais do NDR. 

Curiosamente, neste experimento, não houve o recrutamento da sub-região 

dorsal do NDR pela exposição ao CO2, como foi observado no experimento 2.  

O recrutamento apenas das asas laterais do NDR vai no mesmo sentido 

do encontrado por Johnson e colaboradores (2005). Esses pesquisadores 

expuseram ratos a 20% de CO2 por 5 minutos e encontraram uma maior 

expressão de proteína cFOS em neurônios das asas laterais do NDR, mas não 

em outras sub-regiões (JOHNSON et al., 2005). Com isso, é possível inferir que 

essa diferença topográfica do NDR em relação a exposição ao CO2 pode ocorrer 

devido a diferenças regionais de sensibilidade ao pH (por exemplo, proximidade 

com artérias) ou a sensibilidade individual de diferentes neurônios presentes 

nesta estrutura (LEIBOLD et al., 2015; VOLLMER; STRAWN; SAH, 2015). Vale 

ressaltar que tanto a exposição a alta concentração de CO2, como a baixa 

concentração de O2, são capazes de diminuir o pH encefálico (ZIEMANN et al., 

2009; ROLLET et al., 2000). No entanto, permanece ainda desconhecido, porque 

apenas um dos estímulos é capaz de desencadear a fuga nos camundongos.  

Quanto a ativação da SCP, os resultados do experimento 3 mostram que 

a exposição à 7% de O2 recruta todas as colunas da SCP, enquanto que a 

exposição ao CO2 recruta apenas a lateral e a dorsal. Diferente do observado no 

experimento 2, o CO2 foi capaz de recrutar a SCP lateral, mas não a 

ventrolateral. Além disso, diferente do esperado, a exposição a 7% de O2 

recrutou também a SCPD.  

Os resultados obtidos com a exposição à 7% de O2 corroboram dados 

ainda não publicados pelo nosso grupo de pesquisa. Vilela e colaboradores 

(dados não publicados) encontraram que o estímulo com 7% de O2 em ratos é 

capaz de recrutar toda a extensão da SCP, o que indica que este estímulo é 

complexo e pode envolver diversas reações fisiológicas e comportamentais que 

não foram analisadas. A coluna dorsal da SCP tem sido apontada como 

responsável pela modulação da resposta ventilatória a condição de hipóxia 
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(KINKEAD, 2014; LOPES et al., 2014). No entanto, todas as sub-regiões da SCP 

parecem estar envolvidas com o controle da respiração (KINKEAD, 2014). Por 

exemplo, Kramer e colaboradores (1999) demonstraram em teste in vitro, que os 

neurônios localizados em toda a extensão da SCP alteram suas taxas de disparo 

quando em condição de hipóxia (KRAMER; NOLAN; WALDROP, 1999). Dessa 

maneira, é possível que a exposição à 7% de O2 em camundongos, esteja 

recrutando toda as colunas da SCP devido a diversas alterações respiratórias, 

sendo estes parâmetros relevantes para serem analisados em experimentos 

futuros.  

Quanto a participação dos ASIC1a na resposta de fuga evocada pela 

exposição de camundongos à 20% de CO2, os resultados demonstram que a 

administração intra-alNDR de psalmotoxina-1 na maior dose testada (25 

nmol/0,5 nl) diminui a expressão do comportamento de fuga.  

Dados prévios já haviam demonstrado um papel importante destes canais 

na expressão de comportamentos defensivos relacionados ao medo e a 

ansiedade (para revisão ver Wemmie et al., 2011). No entanto, ao nosso 

conhecimento, nenhum trabalho investigou a importância desses canais na 

expressão do comportamento de fuga.  

Quanto aos comportamentos relacionados ao medo e a ansiedade, 

estudos demonstram que a deleção genética ou a inibição farmacológica dos 

ASIC1a intracerebroventricular inibe as respostas comportamentais de medo e 

de ansiedade em teste como o campo aberto, o medo condicionado ao som e a 

exposição ao odor artificial de urina de raposa (CORYELL et al., 2007; 

TAUGHER et al., 2014). Na exposição a concentração moderada de CO2 (10%), 

a presença dos ASIC1a em neurônios (TAUGHER et al., 2017) e em estruturas 

como a amigdala basolateral (CORYELL et al., 2009; ZIEMANN et al., 2009) e o 

núcleo leito da estria terminal (TAUGHER et al., 2014) é crucial para a expressão 

do comportamento de congelamento. No que cabe a estruturas mais 

relacionadas com o TP, além da presença abundante desses canais em 

estruturas como a SCPD e o NDR (WALDMAN et al., 2003; CORYELL et al., 

2007), Zhou e colaboradores (2018) mostraram que a administração intra-SCPD 

de psalmotoxina-1 inibe a expressão de comportamentos defensivos de 

camundongos submetidos ao confronto com o predador (ZHOU et al., 2018). 
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Nossos dados acrescentam a literatura cientifica a importante informação de que 

os ASIC1a, especificamente os presentes nas asas laterais do NDR, também 

estão envolvidos na expressão do comportamento de fuga.  

Dado a importância da neurotransmissão serotonérgica da SCPD para a 

expressão do comportamento de fuga, no ultimo experimento fomos investigar 

se o efeito panicolítico decorrente da administração de psalmotoxina intra-alNDR 

era dependente da ativação dos receptores 5-HT1A na SCPD. Os resultados 

demonstram que a administração intra-SCPD de WAY100635 inibe o efeito 

panicolítico promovido pela administração intra-alNDR de psalmotoxina-1. Isso 

sugere que o bloqueio dos ASIC1a nas asas laterais do NDR promove seu efeito 

anti-fuga através dos receptores 5-HT1A da SCPD.  

Os ASIC1a já foram encontrados em diferentes fenótipos neuronais, como 

os GABAérgicos e os glutamatérgicos (PIDOPLICHKO et al., 2014). No entanto, 

tem sido sugerido que suas ações decorram principalmente do aumento da 

inibição de vias neuronais (BOLSHAKOV et al., 2002; ZIEMANN et al., 2008). 

Neste sentido, Pidoplicko e colaboradores (2014) investigaram a expressão de 

ASIC1a em neurônios GABAérgicos e glutamatérgicos da amigdala basolateral 

de ratos. Eles encontraram uma distribuição e ativação frente a queda do pH 

parecida entre as duas neurotransmissões. No entanto, a neurotramissao 

GABAérgica sobrepunha a glutamatérgica quando o meio era acidificado, 

gerando um efeito final de inibição (PIDOPLICHKO et al., 2014). Dessa maneira, 

os autores propõem que as alterações comportamentais em testes de medo e 

ansiedade promovidas pelos ASIC1a sejam decorrentes de um aumento da 

neurotransmissão inibitória GABAérgica (PIDOPLICHKO et al., 2014; ZIEMANN 

et al., 2008).  

A neurotransmissão GABAérgica do NDR tem sido apontada como 

relevante para a expressão do comportamento de fuga (ROCHE et al., 2003). 

Somadas aos nossos achados, essas informações nos levam a acreditar que a 

administração de psalmotoxina-1 intra al-NDR esteja inibindo os ASIC1a 

presentes em neurônios GABAérgicos dessa região, o que em última análise, 

leva a liberação de serotonina na SCPD e inibição da resposta de fuga.  
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Em resumo, os resultados do presente trabalho demostram o 

envolvimento do NDR e da SCP na execução da resposta de fuga observada 

frente a exposição ao CO2, apontando essas estruturas como substratos neurais 

relevantes para os desafios respiratórios. Além disso, os resultados também 

demonstram o envolvimento dos ASIC1a das asas laterais do NDR no 

comportamento de fuga frente a exposição ao CO2 e uma participação dos 

receptores 5-HT1A da SCPD no efeito panicolítico decorrente do bloqueio dos 

ASIC1a nas asas laterais do NDR.  
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6. Conclusão  

 

 

• Os camundongos da linhagem C57BL/6 são mais propensos a 

expressar a fuga frente à exposição ao CO2, quando comparados 

com as linhagens Swiss e BalbC 

 

• As sub-regiões dorsal e as asas laterais do NDR são ativadas em 

camundongos C57BL/6 expostos ao CO2 independentes da 

expressão do comportamento de fuga. Em Swiss, o mesmo é 

observado apenas quando eles são expostos à câmara de altura 

reduzida. Além disso, a exposição ao CO2 leva ao recrutamento da 

porção ventrolateral da SCP nas duas espécies e a SCPD apenas 

é ativada quando existe a possibilidade de fuga tanto nos SWiss 

quanto nos C57BL/6.  

 

• Os camundongos C57BL/6 expressam um comportamento de fuga 

maior quando expostos à 20% CO2 em comparação com 7% de 

O2. Ambos os estímulos recrutam as asas laterais do NDR e a SCP 

lateral e dorsal.  

 

 

• O bloqueio dos ASIC1a nas asas laterais do NDR com a 

psalmotoxina-1 promove um efeito panicolítico em camundongos 

C57BL/6 expostos à 20% de CO2. Esse efeito é bloqueado pela 

administração intra-SCPD do antagonista dos receptores 5-HT1A, 

Way100635.  
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