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RESUMO
Vilela-Costa, Heloísa Helena. Envolvimento de diferentes sub-regiões do
núcleo dorsal da rafe no mecanismo de ação antipânico de fármacos
antidepressivos. 2017. 128 f. Tese de doutorado – Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto, 2017.

Diversas evidências indicam que o núcleo dorsal da rafe (NDR), principal fonte
de inervação serotonérgica para estruturas límbicas, é uma estrutura
heterogênea composta por populações de neurônios serotonérgicos anatômica
e funcionalmente distintas, as quais têm sido diferentemente implicadas na
fisiopatologia dos transtornos de ansiedade, como o transtorno do pânico.
Fármacos antidepressivos são a primeira escolha para o tratamento de tais
transtornos e o atraso para a manifestação dos efeitos terapêuticos desses
fármacos tem sido, consistentemente, associado a alterações na
neurotransmissão serotonérgica. Entretanto, ainda é desconhecido se estas
alterações podem ser heterogêneas entre as diferentes sub-regiões do NDR e é
este o foco de investigação do presente estudo. Inicialmente, foi investigado o
perfil de ativação neuronal das diferentes sub-regiões do NDR, através da
avaliação da expressão de proteína Fos, em ratos submetidos à tarefa de fuga
no modelo do labirinto em T elevado, após administração aguda ou crônica com
a fluoxetina ou a imipramina. Nestes mesmos animais, foram também avaliado
o número de células triptofano hidroxilase positivas. Para fins comparativos, o
efeito do tratamento com a imipramina em animais submetidos à esquiva
inibitória também foi avaliado. A análise imunoistoquímica indicou que a tarefa
de fuga promoveu um aumento na expressão da proteína Fos em neurônios nãoserotonérgicos localizados na sub-região das asas laterais do NDR. Efeito este
que não foi observado em animais tratados cronicamente com a fluoxetina e a
imipramina. Além disso, o tratamento prolongado com a fluoxetina, mas não com
a imipramina, foi capaz de aumentar a ativação de neurônios serotonérgicos
nesta mesma sub-região. Diferente do que foi observado na tarefa de fuga, a
tarefa de esquiva inibitória promoveu um aumento na ativação de neurônios
serotonérgicos nas sub-regiões DRC, DRD e DRV. Perfil que não foi observado
nos grupos aguda e cronicamente tratados com imipramina. Além disso,
somente o tratamento prolongado com a imipramina promoveu uma diminuição
no recrutamento de neurônios não-serotonérgicos em diversas sub-regiões do
NDR. Diante do resultado imunoistoquímico observado no experimento com a
fluoxetina, avaliamos a participação dos autorreceptores 5-HT1A das asas
laterais no efeito observado. Através da técnica whole-cell patch clamp, em uma
linhagem de camundongos transgênicos que apresenta neurônios
serotonérgicos fluorescentes, foi avaliada a responsividade destes receptores
após o tratamento com a fluoxetina. Os resultados indicam que os animais
tratados cronicamente com fluoxetina apresentam aumento na excitabilidade
basal com diminuída sensibilidade ao agonista de receptores 5-HT1A, 8-OHDPAT. Assim, é possível sugerir que o efeito antipânico da fluoxetina
administrada cronicamente parece estar relacionado com uma redução na

ativação de neurônios não-serotonérgicos e um aumento no recrutamento de
neurônios serotonérgicos localizados nas asas laterais, sendo que esta última
pode ser explicada pela dessensibilização dos autorreceptores 5-HT1A.
Com relação à imipramina, é possível sugerir que o efeito panicolítico promovido
pelo tratamento prolongado pode ser devido à diminuição no recrutamento de
neurônios não-serotonérgicos das asas laterais. Já para o efeito ansiolítico, tanto
a diminuição no recrutamento de neurônios não-serotonérgicos em diferentes
sub-regiões do NDR, quanto a diminuição na ativação de neurônios
serotonérgicos no DRC, DRD e DRV parecem estar envolvidas.
Palavras-chave: Antidepressivo. Pânico. Núcleo dorsal da rafe. Receptor
5-HT1A

ABSTRACT
Vilela-Costa, Heloísa Helena. Involvement of different subregions of the
dorsal raphe nucleus in the anti-panic action mechanism of antidepressant
drugs. 2017. 128 f. PhD thesis (doctor degree) – School of Medicine of Ribeirão
Preto – University of São Paulo – Ribeirão Preto, 2017.
A wealth of evidence indicates that the dorsal raphe nucleus (DR) is a
heterogeneous structure, composed of anatomically and functionally distinct
populations of serotonergic neurons, which have been differently implicated in
the pathophysiology of anxiety, such as panic disorder. Antidepressant drugs are
the first choice in treatment of anxiety disorders, and the delay for the therapeutic
effect have consistently been associated with changes in serotonergic
neurotransmission within the DR. However, it is unknown whether these
alterations can be heterogeneous among the different subregions of the DR, and
this is the focus of investigation of the present study. First, it was investigated the
profile of neuronal activation of different subregions of the DR – by using the
evaluation of Fos protein expression of rats exposed to the escape task in the
elevated T-maze test, after acute or chronic administration of fluoxetine or
imipramine. In the same animals, it was also investigated the number of positive
triptophan hidroxylasis cells. For comparative reasons, it was evaluated the
behavioral and immunohistochemical effects of imipramine treatment on
inhibitory avoidance acquisition in the elevated T-maze, a response associated
with anxiety. The results of the immunohistochemical analysis indicated that
animals exposed to escape behavior exhibited higher expression of Fos protein
in non-serotonergic neurons in the DR lateral wings. This effect was not observed
in fluoxetine or imipramine chronically treated animals. Moreover, chronic
treatment with fluoxetine, but not imipramine, was able to increase the activation
of serotonergic neurons on this subregion. On the other hand, the inhibitory
avoidance task promoted an increase in the activation of serotonergic neurons in
the sub-regions DRC, DRD, and DRV. This profile was not observed after acute
or chronic treatment with imipramine. Additionally, only the long-term treatment
with imipramine showed a decrease in the activation of non-serotonergic neurons
in different subregions of the DR. Based on the results obtained with fluoxetine
experiment, we evaluated the role of the 5-HT1A autoreceptors located in the
lateral wings. For this, we used the whole-cell patch clamp technique in a
transgenic mouse line, which exhibit fluorescence in serotonergic neurons. The
results indicate that the animals treated chronically with fluoxetine presented an
increase in the basal excitability, with lower responsivity to the 5-HT1A agonist –
8-OH-DPAT. Altogether, the results suggest that the anti-panic effect caused by
chronic fluoxetine treatment is associated with a reduction in the activation of
non-serotonergic neurons, and an increase in the recruitment of non-serotonergic
neurons in lateral wings. This last observation seems to be related to a 5-HT1A
autoreceptor desensitization in the lateral wings. Regarding imipramine, this

panicolytic effect caused by chronic administration of this drug seems to be
related to a decreased activation of the non-serotonergic neurons in the lateral
wings. Finally, the anxiolytic effect, of imipramine may be associated to a
decrease in the recruitment of non-serotonergic neurons in different DR
subregions, allied with a decreased activation of serotonergic neurons in the
DRC, DRD and DRV.
Key words: Antidepressant. Panic. Dorsal raphe nucleus. 5-HT1A receptor.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Ansiedade

A ansiedade é um estado emocional caracterizado por alterações
comportamentais, fisiológicas e cognitivas, que resultam em uma experiência
desconfortável. Embora seja normalmente vivenciada e favoreça o bom
desempenho do indivíduo em tarefas cognitivas e motoras, pode apresentar-se
de maneira constante e exacerbada, interferindo na execução de tarefas
cotidianas e, neste caso, é considerada patológica (Barlow, 1988; Graeff, 2004).
Com o objetivo de tornar mais clara a classificação e auxiliar no
diagnóstico

da

ansiedade

patológica,

alguns

critérios,

baseados

na

sintomatologia apresentada, foram adotados pela Associação de Psiquiatria
Americana (APA). De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatística dos
Distúrbios Mentais (DSM V; Apa, 2013), os transtornos de ansiedade são
classificados em: transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia
social, transtorno do pânico, ataques de pânico específico, agorafobia,
transtorno de ansiedade generalizada (TAG), transtorno de ansiedade induzido
por substâncias ou medicamentos, transtornos de ansiedade devido à condição
médica, transtorno de ansiedade com outras especificações e transtorno de
ansiedade não especificado.
Dentre os transtornos citados, o transtorno do pânico (TP) é o de particular
interesse para o presente trabalho. O TP é um transtorno de ansiedade
caracterizado pela recorrência de ataques de pânico inesperados e recorrentes.
Os ataques de pânico consistem em curtos períodos de intenso medo e
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desconforto, seguidos por quatro ou mais sintomas físicos, dentre eles: a falta
de ar, a taquicardia, tonturas e o medo de morrer (Apa, 2013). Estima-se que a
prevalência de TP na população norte-americana seja de 6,5% ao longo da vida
(Kessler et al., 2012), e um estudo realizado na cidade de São Paulo mostra que,
em um ano, 1,1% da população é acometida pelo TP, sendo que 56,6% desses
pacientes apresentam a patologia com nível de elevada severidade (Andrade et
al., 2012). Trata-se de uma patologia crônica, muitas vezes incapacitante e
observa-se que os pacientes geralmente procuram vários atendimentos clínicos
até que o diagnóstico de TP seja feito, e em função destes fatores, o TP está
associado a elevados custos econômicos (Salum et al., 2009). É importante
destacar que, no Brasil, os transtornos mentais de uma forma geral mantêm-se
como a terceira principal causa de concessão de benefício auxílio-doença pelo
sistema previdenciário (Silva-Junior e Fischer, 2014).
A fisiopatologia e mecanismo de ação de fármacos utilizados no
tratamento do TP ainda não estão totalmente elucidados, e grande parte do
conhecimento atual é derivado de observações experimentais empregando
animais de laboratório

1.2 Comportamentos defensivos

A correlação entre as emoções humanas e as respostas emitidas por
animais tem sido feita com base na proposta evolutiva de Charles Darwin,
publicada em seu livro The Expression of Emotions in Man and Animals (1872).
Neste livro, Darwin descreve o comportamento emocional sob um paradigma
biológico e prepara o cenário para estudos sistemáticos e comparativos de
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comportamentos animais. Sob esta perspectiva evolutiva, os transtornos de
ansiedade teriam suas raízes nos comportamentos defensivos dos animais
expressos frente a situações ou estímulos que representam ameaça ou perigo
(Graeff, 2008).
Um exemplo dessa abordagem é o trabalho realizado pelo grupo liderado
pelo casal Robert e Caroline Blanchard (Blanchard et al., 1986), através da
observação experimental de diferentes estratégias defensivas desempenhadas
por roedores selvagens ou criados em laboratório em resposta a diferentes tipos
de estímulos ameaçadores. Com base nos estudos desse grupo, surge o
conceito de níveis de defesa, o qual é fundamental para estabelecer a relação
entre a resposta defensiva exibida pelos animais e os transtornos de ansiedade
em humanos.
Mais especificamente, os pesquisadores classificaram as respostas
defensivas desempenhadas pelos animais de acordo com o nível de ameaça ao
qual eram submetidos, determinado pela presença ou ausência do predador e
pela distância que se encontram da presa. O primeiro nível, representado por
uma ameaça potencial, ou seja, pela incerteza da existência do perigo, gera a
resposta de exploração cautelosa voltada para a avaliação de risco. No segundo
nível, denominado de ameaça distal, o qual ocorre quando o perigo é real, mas
o predador se apresenta a certa distância da presa, o animal pode ficar tenso e
imóvel com o intuito de não ser detectado pelo predador ou tentar escapar da
situação expressando a resposta de fuga. Por fim, no terceiro nível, quando o
predador está muito próximo ou até em contato com a presa, caracterizando uma
ameaça proximal, ocorrem tentativas explosivas de fuga ou respostas de
agressão defensiva (Blanchard et al., 1986; 1993).
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A extrapolação dos comportamentos observados em roedores para os
exibidos por seres humanos é complicada, devido à influência cultural exercida
sobre a conduta do homem na sociedade. Entretanto, estudos têm identificado
semelhanças nas estratégias de defesa adotadas por humanos, além de
similares estruturas encefálicas recrutadas em determinadas situações
aversivas, quando comparados com roedores (Shuhama et al., 2007). Por
exemplo, foram realizados estudos com voluntários utilizando-se cenários
imaginários compostos por diferentes situações ameaçadoras, diante das quais
dever-se-ia escolher uma resposta defensiva adequada. Assim como nos
estudos em roedores, diferentes respostas defensivas foram escolhidas
dependendo das características das ameaças, como, por exemplo, fuga em
situações de ameaça real e intensa (Blanchard et al., 2001; Shuhama et al.,
2008).
Adicionalmente, um estudo realizado por Mobbs e colaboradores (2007)
utilizando realidade virtual, juntamente com análise por imagem através de
ressonância magnética funcional, indicou que as estruturas encefálicas de
defesa ativadas nos voluntários são semelhantes às recrutadas em roedores,
sendo influenciadas pela distância em que o predador de encontra. Quando a
ameaça localizava-se distante, o córtex pré-frontal e amígdala lateral foram as
regiões ativadas. Conforme o predador se aproximava, a substância cinzenta
periaquedutal dorsal (SCPD) foi a estrutura de destaque recrutada, havendo,
inclusive, uma correlação positiva entre a ativação da SCPD e a sensação de
medo descrita pelos voluntários.
Os resultados descritos dão suporte à descrição de que o substrato neural
envolvido nos níveis de defesa seria distinto. Acredita-se que o padrão
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de resposta exibido quando a ameaça é potencial e distante envolveria a
ativação de estruturas prosencefálicas, como por exemplo, o complexo
amigdalóide, o sistema septo-hipocampal e o córtex pré-frontal, as quais
estariam envolvidas com respostas relacionadas à ansiedade (Gray e
McNaughton, 2000; McNaughton e Corr, 2004). Por outro lado, a expressão do
comportamento de fuga parece estar diretamente relacionada com a ativação de
estruturas periventriculares, como a SCPD e hipotálamo medial, que estaria
relacionada com o pânico (Fernandez de Molina e Hunsperger, 1959; Nashold
et al., 1969; Graeff, 2002; McNaughton e Corr, 2004).
Além da ativação de diversos substratos neurais específicos, vários
neurotransmissores

têm

sido

implicados

na

modulação

dos

comportamentos defensivos, como por exemplo: o ácido gama-aminobutírico
(GABA), o glutamato, o óxido nítrico, a colecistocinina, o fator liberador de
corticotrofina (CRF) e a serotonina (5-HT) (Graeff, 1994, 2002; Zangrossi et al.,
2001; Carobrez et al., 2001; de Oliveira et al., 2001; Molchanov e Guimarães,
2002). Contudo, a extensa utilização de drogas que interferem com a
neurotransmissão serotonérgica no tratamento de transtornos de ansiedade tem
impulsionado a investigação a respeito do envolvimento desse neurotransmissor
na elaboração de respostas de defensivas relacionadas à ansiedade e ao pânico
(Kahn et al., 1986; Graeff, 1994; 2004; Argyropoulos et al., 2000; Gray e
McNaghton, 2000; Zangrossi et al., 2001; Baldwin et al., 2005; para revisão ver
Graeff e Zangrossi, 2010).
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1.3 Serotonina e comportamentos defensivos

A 5-HT é uma indolamina sintetizada a partir da hidroxilação do
aminoácido essencial L-triptofano pela enzima triptofano hidroxilase, originando
o composto 5-hidroxitriptofano, que posteriormente é descarboxilado pela
enzima aminoácido descarboxilase, formando a 5-hidroxitriptamina (Clark et al.,
1954; para revisão ver Frazer e Hensler, 1999). A síntese da 5-HT é limitada às
células que contém a enzima triptofano hidroxilase e, no sistema nervoso central,
é encontrada em sete núcleos específicos, localizados no tronco cerebral,
denominados de núcleos da rafe.
As primeiras evidências de que a serotonina teria papel na regulação de
respostas defensivas foram obtidas a partir de estudos conduzidos em modelos
animais que envolvem conflito. Nesses modelos o comportamento operante do
animal é, ao mesmo tempo, mantido pela apresentação de uma recompensa e
suprimido pela apresentação de estímulos aversivos, por exemplo, choques
elétricos (Geller e Sefter, 1960).
Nos modelos de conflito foi demonstrado que intervenções que
resultavam em redução da neurotransmissão serotonérgica eram capazes de
aumentar a expressão de respostas punidas, indicando que a serotonina possuía
um papel ansiogênico (Robichaud e Sledge, 1969; Geller e Blum, 1970; Graeff e
Schoenfeld, 1970; Wise et al., 1972). Por outro lado, em outro modelo utilizado
para o estudo de comportamentos defensivos expressos por animais, a
estimulação elétrica da SCPD, a serotonina possuía efeito anti-aversivo, uma
vez que tratamentos farmacológicos que reduzem a neurotransmissão
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serotonérgica promoviam a facilitação da resposta de fuga (Schenberg e Graeff,
1978; Kiser et al., 1978; Kiser e Lebovitz, 1975)
Tais evidências conflitantes obtidas em modelos animais, somado a
estudos experimentais realizados em humanos direcionando para observações
semelhantes (Guimarães et al., 1997), levaram os pesquisadores Deakin e
Graeff (1991) a propor qual seria, enfim, o papel da 5-HT na ansiedade. Os
pesquisadores levaram em consideração as observações de que ameaças
proximais e distais evocam diferentes respostas defensivas comportamentais, as
quais seriam mediadas por diferentes componentes de um sistema cerebral
básico de aversão e que esse sistema é modulado de maneira diferente pela 5HT. Diante disso, foi proposto que a 5-HT desempenharia uma função dual na
modulação de respostas defensivas associadas à ansiedade e ao pânico, devido
sua atuação em estruturas prosencefálicas e na SCPD, respectivamente.
De acordo com Deakin e Graeff (1991), haveria duas vias serotonérgicas
distintas, originadas do núcleo dorsal da rafe (NDR, ver maiores considerações
sobre este núcleo abaixo), que participam da regulação de respostas de defesa
frente a estímulos aversivos. Mais especificamente, diante de estímulos que
sinalizavam ameaça potencial, uma ativação do NDR aumentaria os níveis de
ansiedade devido ao acréscimo na liberação de 5-HT em áreas prosencefálicas
como o complexo amigdaloide e o córtex cerebral. Por outro lado, o aumento na
liberação de 5-HT em uma área periventricular específica, a SCPD, prejudicaria
a expressão da resposta de fuga desencadeada por ameaças reais ou proximais.
Além disto, esta construção teórica, conhecida como o papel dual de
serotonina na ansiedade foi estendida para abranger a ansiedade patológica,
levando os autores a propor que disfunções destas vias estariam envolvidas na
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neurobiologia do transtorno de ansiedade e pânico (Deakin e Graeff, 1991; para
revisão ver Graeff e Zangrossi, 2010; Deakin, 2013).

1.4 Tratamento farmacológico dos transtornos de ansiedade

No início dos anos 60, os fármacos benzodiazepínicos foram introduzidos
na terapêutica, apresentando um grande avanço no tratamento de transtornos
de ansiedade (Nemeroff, 2003; López-Muñoz et al., 2011). Esses fármacos
potencializam as ações do neurotransmissor inibitório GABA, ao interagirem com
o sítio benzodiazepínico localizado no complexo receptor GABAA, aumentando
a frequência de abertura dos canais de cloreto mediada pelo GABA (Rang et al.,
2016). Embora eficazes, os fármacos benzodiazepínicos apresentam restrições
de uso como: desenvolvimento de síndrome de abstinência, elevado potencial
de abuso e desencadeamento de tolerância se administrados continuamente
(López-Muñoz et al., 2011).
Diante destas restrições, surge a busca por novos ansiolíticos
desprovidos dos efeitos indesejáveis dos benzodiazepínicos, porém com eficácia
clínica comparável. Nesse cenário, o reconhecimento das propriedades
ansiolíticas dos fármacos antidepressivos (ADs) representou um avanço no
tratamento dos diferentes transtornos de ansiedade, abrindo caminho para
novas abordagens farmacológicas.
Uma das classes de antidepressivos utilizadas no tratamento da
ansiedade é a dos ADs tricíclicos, que tem como protótipo, a imipramina.
Originalmente proposta como um antipsicótico, a imipramina foi capaz de
promover melhora significativa no humor de pacientes diagnosticados com
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psicose depressiva, após algumas semanas de tratamento, levantando a
possibilidade de que a imipramina poderia ter um efeito terapêutico
antidepressivo (para revisão, ver López-Muñoz e Álamo, 2009).
Além disso, a imipramina se mostrou eficaz em diminuir crises agudas de
ansiedade em uma amostra de pacientes que apresentavam os denominados
‘’ataques de ansiedade’’ (Klein e Fink, 1962), posteriormente categorizados
como ataques de pânico. Estudos subsequentes mostraram que a imipramina
também era efetiva no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada
(Kahn et al., 1986; Allgulander e Sheehan, 2002).
O mecanismo de ação comum aos ADs tricíclicos é o bloqueio da
recaptura

de monoaminas, principalmente

noradrenalina e serotonina.

Entretanto, os ADs tricíclicos podem interferir em outros sistemas de
neurotransmissão que não se correlacionam necessariamente com seu efeito
terapêutico e, geralmente, tais ações “secundárias” são responsáveis pelos
diversos efeitos colaterais dessa classe de fármacos (Hamon e Blier, 2013).
Assim, na tentativa de se desenvolver fármacos mais eficazes e com
menos efeitos colaterais, na década de 80, foi introduzida no mercado a
fluoxetina, cujo mecanismo de ação principal é a inibição seletiva da receptação
de serotonina.
Atualmente, a primeira escolha para o tratamento farmacológico do TAG
e do TP recai sobre esta classe de fármacos – os inibidores seletivos da
receptação de serotonina (ISRS), tais como a fluoxetina, sertralina e o
escitalopram (Baldwin et al., 2014). Apesar de apresentarem eficácia clínica
semelhante aos ADs tricíclicos, os ISRS são preferíveis por apresentarem maior
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tolerabilidade com relação aos efeitos colaterais (Anderson, 2000; Cipriani et al.,
2014).
Ainda que vastamente utilizados, os ISRS, de uma maneira geral, não são
destituídos de problemas relevantes. Por exemplo, pode haver um período
transitório de agravamento do quadro clínico do paciente no início do tratamento
e o efeito terapêutico destes fármacos somente é observado após administração
prolongada e contínua (Johnson et al., 2005). Estes fatores quando conjugados
podem acarretar em uma diminuição da adesão dos pacientes ao tratamento
com ISRS (Griebel e Holmes, 2013). É digno de nota que este fenômeno também
ocorre em relação a outras classes de ADs, como a dos ADs tricíclicos.
Assim sendo, diversos trabalhos na literatura têm sido realizados no
intuito de se entender os mecanismos neurobiológicos acionados pelos ADs ao
longo do tempo e que, como consequência, levariam ao desencadeamento de
seus efeitos terapêuticos. Sugere-se que são requeridas adaptações neurais de
longo prazo e diversas alterações plásticas têm sido relacionadas ao mecanismo
de ação desses fármacos (para uma revisão do tema ver Miller e Hen, 2015).
Entre as proposições elaboradas na tentativa de justificar o efeito
terapêutico tardio dos ADs destaca-se a elaborada pelos pesquisadores Pierre
Blier e Claude de Montigny (1994), que é baseada em estudos de eletrofisiologia
e tem como pano de fundo o efeito dos ISRS na depressão. No cerne desta
teoria estão os receptores serotonérgicos do subtipo 1A (5-HT1A) presentes no
NDR, citado anteriormente, é a principal fonte de inervação serotoninérgica para
áreas límbicas envolvidas no processamento emocional (ver mais detalhes sobre
essa área no tópico 1.5).
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Os receptores 5-HT1A no NDR, como também em outros núcleos da rafe,
como o núcleo mediano, estão localizados nos corpos celulares e dendritos dos
neurônios serotonérgicos e funcionam como autorreceptores (Pazos e Palacios,
1985; Zhou et al., 1998; Riad et al., 2000). A ativação destes receptores, seja
pela 5-HT, ou por agonistas preferenciais, como o 8-OH-DPAT, leva a
hiperpolarização da membrana celular e a uma inibição do disparo dos neurônios
serotonérgicos. Isto, em uma última análise, acarreta uma diminuição na
liberação de 5-HT em áreas de inervação (Gartside et al., 1995; Parsons et al.,
2001).
Baseados em uma série de evidências experimentais, Blier e Montigny
propuseram que o efeito antidepressivo dos ISRS ocorre quando se atinge um
aumento crítico na concentração de serotonina em áreas envolvidas com o
processamento afetivo, particularmente o hipocampo e o córtex pré-frontal. Os
estudos realizados por esses pesquisadores e por outros laboratórios (para uma
revisão mais extensa ver Blier e El Mansari, 2013) mostram que no início do
tratamento, há um aumento da disponibilidade sináptica de 5-HT no NDR,
decorrente do efeito primário dos ISRS, que é o de inibir o funcionamento do
transportador de 5-HT na membrana citoplasmática. Esse neurotransmissor ao
se ligar aos receptores 5-HT1A causa uma diminuição na taxa de disparo dos
neurônios serotonérgicos e uma consequente inibição da liberação deste
neurotransmissor nas áreas pós-sinápticas em questão. Estes estudos mostram
ainda que, com o tratamento prolongado com os ISRS, esses receptores 5-HT1A
são dessensibilizados e os neurônios serotonérgicos recuperam sua taxa de
disparo normal, aumentando a liberação de 5-HT nos terminais do NDR (Scorza
et al., 2011; Guilloux et al., 2011; Guiard et al., 2012). Desta forma, seria em
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decorrência destas alterações tardias nos receptores 5-HT1A que se observaria
o efeito antidepressivo dos ISRS.
Ainda que permaneça bastante influente na área de estudo, muitos
questionamentos têm sido feitos quanto à generalidade e a extensão desta
proposta. Estes questionamentos decorrem do melhor entendimento, adquirido
ao longo dos últimos anos, sobre o funcionamento destes receptores 5-HT1A,
assim como da área em que eles se localizam, o NDR.

1.5 Núcleo Dorsal da Rafe

O NDR é uma estrutura localizada na linha média do mesencéfalo, a qual
é caracterizada pela alta densidade de corpos celulares serotonérgicos
(Dahlström e Fuxe, 1964; Joh et al., 1975; Steinbusch et al., 1978), que se
projetam para diversas áreas do sistema nervoso central (Vertes, 1991), sendo
considerado, como mencionado anteriormente, a principal fonte de inervação
serotonérgica para o sistema límbico (Azmitia e Segal, 1978).
Uma série de evidências mostra que o NDR não é uma estrutura
anatômica ou funcionalmente homogênea, como se fazia crer nas propostas
originais de Deakin e Graeff (1991), com relação ao papel dual da serotonina, e
de Blier e Montigny (1994), na tentativa de explicar o mecanismo de ação tardio
de fármacos antidepressivos. Sabe-se hoje que o NDR é um agregado de
diferentes sub-populações de neurônios serotonérgicos e não-serotonérgicos,
que são morfológica e funcionalmente distintos (Abrams et al., 2004; Calizo et
al., 2011; Hale et al., 2012).
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As primeiras evidências experimentais foram obtidas por Steinbusch
(1981) que, através de análises por imunoistoquimica, relata que o NDR é
formado por corpos celulares serotonérgicos organizados em 5 grupamentos
distintos, a saber: dorsal (DRD), ventral (DRV), lateral, caudal (DRC) e
interfascicular (DRI). A existência de similar divisão anatômica foi posteriormente
corroborada por Abrams e colaboradores (2004) em estudos em ratos e
camundongos. Os autores reforçam ainda que, além das 5 sub-regiões do NDR
definidas originalmente por Steinbusch (1981), estudos posteriores deveriam
considerar a subdivisão deste núcleo em pelo menos três partes iguais ao longo
do eixo rostro-caudal, ou seja, rostral, médio e caudal (Abrams et al., 2004).
Além disso, estudos apontam que diversos neurônios, além dos
serotonérgicos, encontram-se localizados no NDR (Descarries et al., 1982;
Köhler e Steinbusch 1982). Células contendo dopamina, glutamato, ácido gama
aminobutírico (GABA), óxido nítrico (NO) e vários neuropeptídios também se
encontram no NDR e estão distribuídas de forma distinta nas diferentes subregiões (Commons et al., 2003; Day et al., 2004; Abrams et al., 2004; Calizo et
al., 2011; Hale et al., 2012; Vasudeva e Waterhouse, 2014).
Em termos funcionais, trabalhos em roedores também mostram o
envolvimento diferencial destas sub-regiões na modulação de respostas
comportamentais defensivas associadas à depressão, à ansiedade, e de
particular interesse para o presente estudo, ao pânico. Muitos destes trabalhos
fazem uso da técnica de imunoistoquímica ou imunofluorescência para detecção
de proteína Fos (um marcador indireto da atividade neuronal), conjugada com a
marcação da enzima triptofano hidroxilase (para a identificação de neurônios
serotonérgicos).
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Por exemplo, no que diz respeito à depressão, ratos expostos ao nado
forçado, um modelo associado a esta condição patológica, apresentam uma
ativação de neurônios serotonérgicos somente nas sub-regiões caudal e
interfascicular do NDR (Commons, 2008).
Já a administração sistêmica de drogas que aumentam a ansiedade em
humanos, como a cafeína e ioimbina, é capaz de promover um aumento na
ativação de neurônios serotonérgicos restritos, principalmente, à região dorsal
do NDR de ratos (Abrams et al., 2005).
Com relação ao pânico, Johnson e colaboradores observaram que a
administração sistêmica de lactato em ratos (Johnson et al., 2008) ou a
exposição desses animais a concentrações elevadas de CO2 (Johnson et al.,
2005), promovem um aumento na ativação de neurônios serotonérgicos
localizados na porção lateral do NDR, também denominada de asas laterais. O
lactato, assim como o CO2 são capazes de desencadear ataques de pânico em
voluntários sadios e, mais acentuadamente, em pacientes com TP (Johnson et
al., 2014; Leibold et al., 2016). Mais recentemente, utilizando o modelo do
labirinto em T-elevado (LTE), Spiacci e colaboradores (2012) reforçam os
achados quanto ao envolvimento das asas laterais na modulação de respostas
defensivas associadas ao pânico.
Este

modelo

experimental,

derivado

do

labirinto

em

cruz

elevado (Handley e Mithani, 1984; Pellow et al., 1985), permite mensurar, em um
mesmo animal, duas respostas diferentes, a esquiva inibitória e a fuga. O aparato
experimental é formado por três braços de iguais dimensões, dispostos em forma
de T e elevados em relação ao solo. Um dos braços é circundado por paredes e
disposto perpendicularmente aos dois outros braços desprovidos de paredes.
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Para a verificação do comportamento de esquiva inibitória, o animal é
colocado na extremidade do braço fechado e o tempo latência de saída do
animal deste braço é registrado por três vezes consecutivas, com intervalos de
trinta segundos entre cada uma delas. A situação gerada durante a tarefa de
esquiva se caracteriza pelo conflito entre o impulso exploratório e o medo inato
que os animais apresentam por espaços abertos. Para avaliação do
comportamento de fuga, o animal é colocado na extremidade de um dos braços
abertos por três vezes consecutivas, e cronometra-se o tempo necessário para
que o animal saia, com as quatro patas, deste braço.
Diversos

estudos foram

realizados

com

o

objetivo

de

validar

farmacologicamente este modelo (para revisão ver Graeff e Zangrossi, 2014) e
os resultados obtidos sustentam a correlação entre os comportamentos de
esquiva inibitória e fuga com o transtorno de ansiedade generalizada e transtorno
de pânico, respectivamente (Blanchard, et al., 1986; 1993; 2001; Gray e
McNaughton, 2000; Zangrossi e Graeff, 2010).
Para a validação farmacológica do LTE foram utilizadas drogas prescritas
para o tratamento dos transtornos de ansiedade generalizada e do pânico, as
quais compreendem, basicamente, o grupo dos benzodiazepínicos e o dos
antidepressivos. Resumidamente, resultados mostraram que drogas que
apresentam eficácia clínica no TAG, como diazepam, midazolam, buspirona e o
tratamento prolongado com imipramina, prejudicam a aquisição da resposta de
esquiva inibitória (Graeff et al., 1993; 1998; Viana et al., 1994; Teixeira et al.,
2000; Poltronieri et al., 2003; Zanoveli et al., 2005). Por outro lado, drogas
usadas no tratamento do TP, como o alprazolam e a administração crônica com
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os antidepressivos imipramina e fluoxetina, prejudicam a resposta de fuga
(Sant’Ana et al., 2016; Teixeira et al., 2000; Poltronieri et al., 2003).
Os autores mostram que a tarefa de fuga expressa pelos animais nesse
modelo é capaz de aumentar a expressão de proteína Fos em neurônios nãoserotonérgicos localizados nas asas laterais do NDR. Já a resposta de esquiva
inibitória,

associada

à

ansiedade,

recruta

neurônios

serotonérgicos

primariamente distribuídos na sub-região dorsal do NDR (Spiacci et al., 2012).
Diante da observação de que grupos de neurônios serotonérgicos do NDR
emitem projeções topográfica e funcionalmente organizadas, o grupo liderado
pelo pesquisador Christopher Lowry propõe um refinamento da teoria proposta
originalmente por Deakin e Graeff (1991) sobre o papel das vias serotoninérgicas
na modulação de comportamentos diante de estímulos aversivos. A proposta
sugere que neurônios serotonérgicos localizados nas porções dorsal e caudal do
NDR projetam-se para regiões prosencefálicas envolvidas na regulação de
comportamentos envolvendo conflito/ansiedade. Já os neurônios encontrados
nas asas laterais, estariam envolvidos no controle de estruturas mesencefálicas
envolvidas, mais especificamente a SCPD, na evocação de reações de fuga
(para revisão ver Paul e Lowry, 2013). Por fim, os autores postulam que
disfunções nessas duas vias de projeção oriundas do NDR contribuem na
fisiopatologia do TAG e TP, respectivamente.

1.6 Receptores 5-HT1A

Com relação aos receptores 5-HT1A, embora não tenha sido um ponto
abordado na teoria proposta por Blier e Montigny, evidências recentes indicam
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que estes receptores presentes no NDR também se encontram de maneira subregionalmente organizada.
Os receptores 5-HT1A são divididos em duas classes de acordo a sua
localização. Os denominados autorreceptores encontram-se expressos no soma
e dendritos de neurônios serotonérgicos localizados nos núcleos da rafe (Pazos
e Palacios, 1985; Chalmers e Watson, 1991; Pompeiano et al., 1992; Zhou et al.,
1998; Riad et al., 2000), cuja ativação suprime o disparo de neurônios
serotonérgicos, levando a redução da liberação de serotonina (Sprouse e
Aghajanian, 1987; Parsons et al., 2001; Richer et al., 2002). Por outro lado, os
heterorreceptores estão localizados em neurônios não-serotonérgicos, como nos
dendritos e soma de neurônios glutamatérgicos piramidais e nos terminais dos
axônios de neurônios GABAérgicos e colinérgicos (Freund et al., 1990; Halasy
et al., 1992; Cassel e Jeltsch, 1995; Azmitia et al., 1996; Riad et al., 2000). Dentre
as estruturas encefálicas onde são encontrados os heterorreceptores 5-HT1A
estão o hipocampo, córtex frontal, septo lateral, amígdala, colículo superior,
hipotálamo e substancia cinzenta periaquedutal (Hamon et al., 1990; Beck et al.,
1992; Santana et al., 2004; Palchaudhuri e Flugge, 2005).
Entretanto, tem sido observado que os receptores 5-HT1A localizados no
NDR não se encontram somente em neurônios serotonérgicos na forma de
autorreceptor, como postulado inicialmente, mas também podem estar
localizados em neurônios não-serotonérgicos (heterorreceptores) nesta região
(Kirby et al., 2003; Beck et al., 2004; Calizo et al., 2011). Mais especificamente,
estudos eletrofisiológicos demonstram que a ativação destes receptores
localizados na sub-região dorsal do NDR controla seletivamente a atividade de
neurônios serotonérgicos. Já em outras sub-regiões, como as asas laterais e
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porção

ventral, a

estimulação

dos

receptores

5-HT1A

leva

a

uma

hiperpolarização tanto de neurônios serotonérgicos, quanto de neurônios nãoserotonérgicos (Calizo et al., 2011).
Além disso, tem sido mostrado que a retroalimentação negativa
promovida pelos autorreceptores pode influenciar certos subgrupos de neurônios
serotonérgios em detrimento de outros, dependendo do estado comportamental
do animal (Commons, 2008; Sperling e Commons, 2011). Mais especificamente,
Commons (2008) observou que a administração sistêmica de um antagonista de
receptores 5-HT1A, o WAY-100635, por si só promoveu um aumento na ativação
de neurônios serotonérgicos localizados restritamente nas asas laterais do NDR.
Já em ratos que receberam injeção de WAY-100635 e foram expostos ao nado
forçado, houve uma ativação de neurônios serotonérgicos localizados nas subregiões dorsal e ventral, além de um recrutamento ainda maior de neurônios das
asas laterais do NDR. Tais achados revelam que o efeito do bloqueio dos
receptores 5-HT1A, promovendo uma desinibição, é topograficamente
organizado e depende do estado comportamental do animal.
Dentro deste quadro, o presente estudo se propôs a avaliar se fármacos
antidepressivos, utilizados no tratamento do transtorno do pânico, poderiam
impactar o funcionamento do NDR de uma maneira regionalmente diferente e
qual seria o papel dos receptores 5-HT1A nesse processo. Inicialmente,
procuramos avaliar o efeito do tratamento agudo e crônico com a fluoxetina ou
com a imipramina no recrutamento de neurônios serotonérgicos e nãoserotonérgicos localizados em diferentes sub-regiões do NDR de ratos expostos
à tarefa de fuga no modelo do labirinto em T elevado. Para tanto, após os testes
comportamentais, os encéfalos dos animais foram removidos e processados
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através da técnica de imunoistoquímica para a detecção da proteína Fos e da
enzima triptofano hidroxilase. Para fins comparativos, investigamos também o
efeito do tratamento agudo e crônico com imipramina em animais submetidos
somente à tarefa de esquiva inibitória no labirinto em T elevado.
Nossa predição com relação a esta primeira etapa é que somente o
tratamento crônico com os antidepressivos, o qual promove efeito antipânico,
seja capaz de alterar o padrão de ativação neuronal nas diferentes sub-regiões
do NDR. Conforme previamente descrito por Spiacci e colaboradores (2012), a
expressão da resposta de fuga no labirinto em T elevado deverá recrutar
neurônios não-serotonérgicos das asas laterais no grupo de animais tratados
com veículo. A nossa hipótese é que somente o tratamento crônico com os ADs
seria capaz de reduzir tal ativação, além de aumentar o recrutamento de
neurônios serotonérgicos desta sub-região do NDR.
Diante dos resultados expressivos observados após o tratamento com a
fluoxetina, principalmente no tocante à sub-região das asas laterais do NDR, cuja
análise imunoistoquímica indicou aumento do recrutamento de neurônios
serotonérgicos, na sequência, propusemos investigar a responsividade dos
autorreceptores 5-HT1A localizados especificamente nesta sub-região, após
tratamento agudo e crônico com a fluoxetina.
Nossa hipótese em relação a esta etapa é que somente o tratamento
prolongado com a fluoxetina promoveria uma dessensibilização dos receptores
5-HT1A expressos em neurônios serotonérgicos na sub-região das asas laterais
do NDR, o que promoveria um aumento na taxa de disparo destes neurônios e,
em última análise, levaria à elevação dos níveis de 5-HT nas áreas de projeção,
como a SCPD, e, assim, o efeito panicolítico seria justificado.
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A proposta consistiu em avaliar a responsividade dos receptores 5-HT1A
expressos exclusivamente em neurônios serotonérgicos das asas laterais. Para
tal, os experimentos foram conduzidos utilizando-se uma linhagem transgênica
de camundongos, ePet-YFP, os quais expressam um indicador fluorescente em
neurônios serotonérgicos. A estratégia para o desenvolvimento desta linhagem
de camundongos baseia-se na expressão do gene ETS Pet-1 específica e
exclusivamente em neurônios serotonérgicos (Scott et al., 2005). Portanto, a
utilização desta linhagem de animais permite a identificação e direcionamento
das análises para os neurônios serotonérgicos localizados nas asas laterais do
NDR.
Diante disso, foi estabelecida uma colaboração do nosso grupo de
pesquisa com o grupo alemão liderado pelo pesquisador Prof. Dr. Stefan
Herlitze, que nos ofereceu todo o suporte para a realização de experimentos de
patch-clamp utilizando-se a linhagem de animais supracitada.
A realização da segunda etapa deste trabalho foi desenvolvida durante o
período de um ano de doutorado sanduíche na Universidade de Ruhr-Bochum
na Alemanha, sob co-orientação da pesquisadora Dra. Olivia Masseck. Mais
especificamente, o objetivo desta etapa consistiu, através de análises
eletrofisiológicas, na verificação da responsividade dos autorreceptores 5-HT1A
localizados nas asas laterais do NDR após tratamento agudo e crônico com
fluoxetina.
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2. OBJETIVO GERAL

Avaliar o impacto do tratamento com fármacos antidepressivos, mais
especificamente, a fluoxetina e a imipramina, sobre o perfil de ativação neuronal
em diferentes sub-regiões do NDR de ratos submetidos à tarefa de fuga no
labirinto em T elevado e investigação do papel dos receptores 5-HT1A nesse
processo.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Avaliar o efeito do tratamento agudo e crônico com a fluoxetina ou a
imipramina sobre o perfil de ativação neuronal em diferentes sub-regiões do
NDR de ratos submetidos à tarefa de fuga no labirinto em T elevado, através
da marcação imunoistoquímica de proteína Fos e da enzima triptofano
hidroxilase. Para fins comparativos, também será avaliado o perfil de
ativação neuronal de animais tratados com a imipramina aguda e
cronicamente e submetidos à tarefa de esquiva inibitória no teste do labirinto
em T elevado;
 Avaliar a responsividade dos autorreceptores 5HT1A localizados nas asas
laterais do NDR de camundongos transgênicos ePet-YFP, submetidos ao
tratamento agudo e crônico com fluoxetina, através da técnica de whole-cell
patch clamp.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

Estudos imunoistoquímicos

3.1 Animais

Foram utilizados ratos Wistar provenientes do biotério Central da
Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto, pesando em média 170 g, no
primeiro dia de tratamento farmacológico. Os animais permaneceram durante
todo o experimento no biotério do Laboratório de Farmacologia do
Comportamento, onde foram alojados (quatro animais por caixa) em caixas de
polipropileno (38 x 32 x 18 cm), forradas com serragem, tendo livre acesso à
água e comida. O biotério foi mantido em temperatura controlada (22 ± 1º C) e
ciclo claro-escuro de 12 horas (período iluminado das 07:00 às 19:00 h). Todos
os procedimentos experimentais adotados nesta etapa do trabalho foram
aprovados pelo Comitê de Ética em pesquisa da Universidade de São Paulo
(protocolo nº 034/2013, Anexo I).

3.2 Drogas

Cloridrato de imipramina (Sigma, EUA) e fluoxetina (EMS, Brasil). A
imipramina foi dissolvida em salina estéril e a fluoxetina em uma solução de
salina estéril contendo 2% de Tween-80.
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3.3 Aparatos

Foram utilizados o labirinto em T elevado (figura 1A) e o labirinto em T
fechado (figura 1B).
O labirinto em T elevado é um aparelho de madeira composto de três
braços de iguais dimensões (50 x 12 cm). Um dos braços é fechado por paredes
laterais medindo 40 cm de altura e disposto perpendicularmente aos outros dois
braços, que são desprovidos de paredes. O aparelho é elevado 50 cm acima do
solo. Para evitar a queda dos animais, os braços abertos são circundados por
uma tira de acrílico transparente de 1 cm de altura.
O labirinto em T fechado (LTF) é um aparelho de madeira composto de
três braços de iguais dimensões (50 x 12 cm) dispostos em forma de T, todos
circundados por paredes laterais de 40 cm de altura.

Figura 1. Labirinto T fechado (A) e labirinto em T elevado (B).
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3.4 Procedimentos

Grupos experimentais

Quatro grupos independentes de animais foram testados para avaliação
do efeito da fluoxetina (experimento 1) ou imipramina (experimento 2) em
animais submetidos à tarefa de fuga, e o efeito da imipramina em animais
submetidos à tarefa de esquiva inibitória (experimento 3). Nos experimentos 1 e
2, um grupo recebeu, por via intraperitoneal, solução de veículo por 21 dias e,
trinta minutos após a última injeção, foi exposto ao labirinto em T fechado. O
segundo grupo passou pelo mesmo tratamento, porém foi submetido à tarefa de
fuga no modelo do labirinto em T elevado. Já o terceiro grupo (grupo tratamento
agudo) recebeu injeções diárias de solução veículo por vinte dias e no dia do
teste recebeu uma injeção de fluoxetina (10 mg/kg; experimento 1) ou imipramina
(15 mg/kg; experimento 2), trinta minutos antes de serem submetidos à tarefa de
fuga no labirinto em T elevado. O quarto grupo (grupo crônico) foi injetado com
fluoxetina (10 mg/kg; experimento 1) ou imipramina (15 mg/kg; experimento 2)
por 21 dias, sendo a última administração feita trinta minutos antes da exposição
dos animais à tarefa de fuga no labirinto em T elevado. As doses escolhidas
foram baseadas em estudos anteriores mostrando o efeito anti-fuga do
tratamento crônico com a imipramina e fluoxetina no labirinto em T elevado
(Teixeira et al., 2000; Poltronieri et al., 2003).
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Avaliação comportamental

Todos os animais foram manuseados pelo experimentador uma vez ao
dia, durante 5 minutos por dois dias antes do teste. Após cada sessão de
manuseio, os animais foram colocados por 5 minutos em uma caixa de acrílico
de 24 x 18 x 35 cm com serragem no assoalho. Esta mesma caixa foi
posteriormente utilizada como auxiliar na execução do teste. A sala de realização
da habituação e posteriormente o teste foi mantida em luminosidade de 40 lux e
ruído de fundo constate produzido por um exaustor de ar.
Vinte e quatro horas antes do teste, todos os animais foram pré-expostos
por 30 minutos a um dos braços abertos do LTE. Cada animal foi colocado
individualmente em um dos braços abertos, que permaneceu isolado dos demais
braços por uma parede de madeira. Este procedimento foi realizado devido à
observação de que a exposição prévia a um dos braços abertos potencializa a
expressão do comportamento de fuga, reduzindo reações comportamentais à
novidade (Teixeira et al., 2000).
No dia do teste, os animais foram submetidos aos testes comportamentais
trinta minutos após a última injeção sistêmica. Para a avaliação da resposta fuga
(experimentos 1 e 2), cada animal foi colocado na extremidade do mesmo braço
aberto ao qual foi anteriormente pré-exposto e o tempo de latência para saída
deste braço, com as quatro patas, foi cronometrado em 6 tentativas
consecutivas, com intervalo de 30 segundos entre elas. Já para a tomada da
resposta de esquiva inibitória (experimento 3), cada animal foi colocado na
extremidade distal do braço fechado do aparato e o tempo de latência para saída
deste braço foi cronometrado em 6 tentativas consecutivas, com intervalo de 30
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segundos entre elas. Durante os intervalos, os animais foram mantidos na caixa
de acrílico utilizada no procedimento de habituação. Nos experimentos 1, 2 e 3,
os animais submetidos ao labirinto em T fechado foram colocados na
extremidade distal de um dos braços fechados do aparato e foi verificada a
latência para o animal sair com as quatro patas deste braço, também em 6
tentativas consecutivas.
Ao final do teste de cada animal, o aparato experimental foi limpo com
etanol 20%.
Imediatamente após a tomada da última latência de fuga ou de esquiva
inibitória, todos os animais foram levados de volta ao biotério do laboratório,
acomodados em sua caixa viveiro, à qual já estavam previamente habituados.

Perfusão

Duas horas após o término dos testes, os animais foram anestesiados
com 2,2,2 tribromoetanol (Sigma-Aldrich) a 2,5% (10mL/kg, i.p.) 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,
4°C). A perfusão foi realizada com auxílio de uma bomba de perfusão mantida a
um fluxo de 22 mL/minuto.
Após a perfusão, os encéfalos foram rápida e cuidadosamente removidos
e fixados por 2 horas em solução de paraformaldeído 4%. Em seguida, os
encéfalos foram crioprotegidos em solução de sacarose 30% em tampão fosfato
(PB 0,2M, 4°C / 5 dias).

Após estes procedimentos, os encéfalos foram
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congelados em isopentano (mantido em gelo seco) e estocados em freezer (20°C) até serem processados.

Histologia

Os encéfalos foram levados a um criostasto (Leica CM1850), onde
secções coronais de 40 m de espessura foram realizadas. As secções
contendo o NDR foram coletadas e armazenadas em solução de PBS.

Imunoistoquímica para proteína Fos e triptofano hidroxilase

As reações de imunoistoquímica para marcação da proteína Fos e da
enzima triptofano hidroxilase (TPH) foram realizadas utilizando a técnica freefloating conduzida em um agitador orbital.
Inicialmente, foi realizada a técnica imunoistoquímica para detecção da
proteína Fos, conforme descrito a seguir. As secções foram lavadas três vezes
em solução de salina tamponada com fosfato (PBS 0,01M, pH 7,4),
permaneceram imersas em solução de peróxido de hidrogênio 1% em PBS por
10 minutos e foram lavadas quatro vezes em PBS. Os tecidos foram imersos em
solução de albumina bovina (BSA 1% em PBS) por 30 minutos, seguida pela
incubação overnight com o anticorpo primário anti-Fos (IgG de coelho, 1:900,
Santa Cruz Biotechnology, sc-52) diluído em solução de PBST (PBS 0,01M, BSA
0,3% e triton x-100 0,2%). Após a incubação com o anticorpo primário, as
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secções foram lavadas quatro vezes em PBS e incubadas por duas horas com
anticorpo secundário biotinilado, anti-IgG de coelho (1:900, Vector, BA-1000). As
secções foram então lavadas quatro vezes em PBS e incubadas por duas horas
com complexo avidina-biotina-peroxidase (1:900, reagente ABC Elite, Vector). A
reação imunoistoquímica foi revelada com solução de PBS contendo 3,3diaminobenzidina 0,02%, peróxido de hidrogênio 0,0015% e sulfato de níquel
0,05%, por 10 minutos.
Após os ensaios imunoistoquímicos para proteína Fos, as secções foram
lavadas quatro vezes em PBS, seguida pela marcação imunoistoquímica para
detecção da enzima TPH, conforme descrito a seguir. Inicialmente, os tecidos
foram incubados overnight com o anticorpo primário anti-TPH (IgG de ovelha,
1:1200, Millipore, AB1541) diluído em solução de PBST. Após a incubação com
o anticorpo primário, as secções foram lavadas quatro vezes em PBS e
incubadas por duas horas com anticorpo secundário biotinilado, anti-IgG de
ovelha (1:1200, Vector, BA-6000). As secções foram então lavadas quatro vezes
em PBS e incubadas por duas horas com complexo avidina-biotina-peroxidase
(1:1200, reagente ABC Elite, Vector). Por fim, a reação imunoistoquímica foi
revelada com solução de PBS contendo 3,3-diaminobenzidina 0,02% e peróxido
de hidrogênio 0,0015%, e as secções foram, posteriormente, lavadas quatro
vezes em PBS.
As secções coronais foram montadas em lâmina, que passou por um
processo de desidratação, diafanização e foram cobertas com lamínula usandose Permount® (Fisher Scientific).
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Análise e quantificação

As reações imunoistoquímicas foram visualizadas com o auxílio de
microscópio óptico (Olympus DX50). O NDR foi fotografado e analisado através
do software Image Pro Plus 6.0 (Media Cybernetics). Os neurônios Fosimunorreativos

(Fos-IR)

puderam

ser

identificados

pela

presença

de

pigmentação preta restrita ao núcleo neuronal, enquanto que os neurônios TPHimunorreativos (TPH-IR) foram identificados pela presença de pigmentação
marrom-alaranjada restrita ao citoplasma neuronal (figura 2).
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Figura 2. Fotomicrografia (magnificação 10x) ilustrando secção coronal do NDR de um
animal tratado com fluoxetina e submetido à tarefa de fuga no labirinto em T elevado. A
secção foi processada pelo método imunoistoquímico para detecção da proteína Fos e
TPH. Ampliação utilizada para identificação das marcações (magnificação 20x); seta
azul: TPH-IR; seta amarela: Fos-IR; seta vermelha: dupla marcação Fos+TPH-IR.
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No NDR foram mensurados o número total de células Fos-IR, o número
total de neurônios TPH-IR e o número total de duplas-marcações Fos+TPH-IR
em diferentes sub-regiões, em 4 diferentes níveis ao longo do eixo rostro-caudal,
de acordo com Spiacci, et al. (2012). As sub-regiões avaliadas foram (figura 3):
no nível rostral (-6,84 à -7,08 mm do bregma) foi analisada a sub-região dorsal
(DRD). Nos níveis médio-rostral (-7,20 à -7,80 mm do bregma) e médio-caudal
(-7,92 à -8,28 mm do bregma) as subregiões DRD, ventral (DRV) e asas laterais.
Ao nível caudal (-8,52 à -9,00mm do bregma) foram analisadas as sub-regiões
caudal (DRC) e interfascicular (DRI).
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Figura 3. Fotomicrografia (magnificação 10x) ilustrando secções coronais do NDR
processadas pelo método imunoistoquímico para detecção da proteína Fos e TPH. (A)
NDR nível rostral. (B) NDR nível médio-rostral. (C) NDR nível médio-caudal. (D) NDR
nível caudal. As linhas tracejadas delimitam as subdivisões do DR que foram analisadas,
tendo como referência o atlas de Paxinos e Watson (2007). Em (B), As setas amarelas
apontam grandes vasos sanguíneos utilizados como referência para localizar a borda
entre as asas laterais do NDR e a coluna ventrolateral da substância cinzenta
periaquedutal. Aq: aqueduto cerebral; DRD: sub-região dorsal; DRC: sub-região caudal;
DRV: sub-região ventral; DRI: sub-região interfascicular.
Fonte: adaptada de Spiacci et al., 2012.
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3.5 Análise estatística

Os dados comportamentais obtidos no LTE foram submetidos a uma
análise de variância (ANOVA) de medidas repetidas tendo as tentativas como
medidas repetidas e o tratamento como fator independente. Quando apropriado,
foi realizado o teste post hoc de Tukey. As comparações entre os grupos que
receberam injeções de veículo e foram submetidos ao LTE e ao LTF foram
realizadas pelo teste t Student.
As comparações entre o número total de células Fos-IR, TPH-IR ou de
neurônios

Fos+TPH-IR

observados

após

os

diferentes

tratamentos

farmacológicos foram feitas pela ANOVA de uma via para cada uma das
diferentes sub-regiões do NDR analisadas. Quando apropriado, foi realizado o
teste post hoc de Tukey.
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Estudos eletrofisiológicos

3.6 Animais

Foram utilizados camundongos transgênicos ePet-YFP (Scott et al.,
2005), oriundos do biotério do Departamento de Zoologia Geral e Neurobiologia
da Universidade de Ruhr Bochum – Alemanha, sob responsabilidade do
professor Stefan Herlitze. Os animais, com 3-4 semanas de vida no início do
tratamento, foram alojados (cinco animais por caixa) em caixas de polipropileno
(31 x 18 x 12 cm), forradas com serragem, tendo livre acesso à água e comida.
O biotério foi mantido em temperatura controlada (22 ± 1º C) e ciclo claro-escuro
de 12 horas (período iluminado das 06:00 às 18:00 h), com água e comida ad
libitum.

3.7 Drogas

Fluoxetina (Sigma-Aldrich) dissolvida em salina estéril contendo 2% de
Tween 80. Picrotoxina (antagonista do receptor GABAa, Sigma-Aldrich),
fenilefrina (agonista do receptor α1 adrenérgico, Sigma-Aldrich), 8-OH-DPAT
(agonista do receptor 5-HT1A, Tocris), WAY-100635 (antagonista do receptor 5HT1A, Tocris), todos solubilizados em água milliQ.
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3.8 Genotipagem

A genotipagem dos animais transgênicos foi realizada através da técnica
de reação em cadeia da polimerase (PCR). Somente os animais positivos para
os genes de interesse, ePet e YFP, foram tratados e utilizados nos experimentos
para análise eletrofisiológica.
Logo após o desmame, as amostras do material genético foram coletadas
com um pequeno corte na extremidade das caudas dos animais. As amostram
foram colocadas em um tubo e digeridas em solução contendo 300µL do tampão
de lise (NaCl 200 mM, Na2EDTA 3mM, SDS 0,2%, Tris base 100mM) e 20µL de
proteinase K 10mg/mL em um termomixer (600 rpm) overnight a 55°C.
Posteriormente, os tubos foram mantidos por 10 minutos a 99°C para inativação
da proteinase e esta amostra lisada foi armazenada a 4°C para posterior
realização da reação de PCR.
A amostra lisada foi centrifugada por 1 minuto (13000 rpm) e diluída em
água para PCR (1:10). Para a reação de PCR, 0,5µL da amostra diluída foi
colocado em uma reação contendo 19µL de água para PCR, 5µL da solução
contendo uma enzima polimerase (Red load Taq Master, Promega) e 0,25µL de
cada primer. Foram utilizados primers para detecção das sequências ePet (AGT
CGG GGA GGT AGA AAA AGA C) e YFP (TTC GGG CAT GGC GGA CTT G).
As reações de PCR foram realizadas em termociclador (Eppendorf) de acordo
com protocolo previamente padronizado como segue:
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 Ativação da polimerase: 94°C por 2 minutos
 34 ciclos: 94°C por 30 segundos
61°C por 30 segundos
72°C por 40 segundos
 Extensão final: 72°C por 5 minutos

Ao final da reação, os produtos oriundos da reação de PCR foram
separados de acordo com seu peso molecular por eletroforese em gel de
agarose. Soluções de agarose 1,7% em tampão tris-acetato (TAE: 2M Tris,
250mM Na-acetate, 50mM EDTA pH 8; pH 7,8) foram aquecidas em aparelho
micro-ondas até completa solubilização do tampão e, em seguida, foi adicionado
brometo de etídio para uma concentração final de 200ng/mL. Os géis foram
moldados em bandejas horizontais e as amostras de DNA obtidas após reação
de PCR passaram pelo processo de eletroforese por 30 minutos a 130V. Um
controle positivo, negativo e uma alíquota do padrão de peso molecular também
foram submetidos à eletroforese. Ao final da corrida de eletroforese, as bandas
foram visualizadas utilizando-se luz ultravioleta e fotografadas por uma câmera
digital. Os produtos de PCR de interesse (correspondentes aos primers ePetYFP) possuem 600 pb (figura 4).
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Animais testados

Controles

+

-

1000bp
500bp

Padrão

Padrão

Figura 4. Genotipagem - PCR. Gel de eletroforese representativo com sequências de
DNA representadas como bandas, comparadas ao padrão de peso molecular. As
bandas observadas nos animais testados representam sequência de DNA positivo para
ePet-YFP. O controle positivo contém o DNA de um animal previamente identificado e
o controle negativo não contém qualquer amostra de DNA.

3.9 Procedimentos

Grupos experimentais

Três grupos independentes de animais foram tratados para posterior
análise eletrofisiológica. Um grupo recebeu, por via intraperitoneal, solução de
veículo por 21 dias (grupo controle). O segundo grupo recebeu injeções diárias
de solução veículo por vinte dias e no dia do teste recebeu uma injeção de
fluoxetina (10 mg/kg; grupo agudo). O terceiro grupo (grupo crônico) foi injetado
com fluoxetina (10 mg/kg) por 21 dias. Em todos os grupos, a última
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administração foi feita sessenta minutos antes do sacrifício para a coleta do
encéfalo. A dose utilizada foi baseada em estudos prévios (Bahi et al., 2014;
Santarelli et al., 2003; Griebel et al., 1995).

Preparação do tecido

Uma hora após a última administração sistêmica, os animais foram
colocados em uma câmara com isoflurano (CP Pharma) e, depois de
anestesiados, foram sacrificados por decapitação. O tronco encefálico foi
cuidadosamente exposto, rapidamente removido e imerso em uma solução
gelada (solução de corte: NaCl 87mM, sacarose 75mM, KCl 2,5mM, CaCl2
0,5mM, MgCl2 7mM, NaH2PO4 1,25mM , NaHCO3 25mM, glicose 20mM)
continuamente borbulhada com mistura carbogênica (95% O 2 + 5% CO2) para
oxigenação e manutenção do pH em 7,4, a fim de causar o menor dano possível
ao tecido. Posteriormente, o tronco encefálico foi fixado com cola adesiva para
tecido (Histoacryl) em uma placa metálica e, em um Vibratomo (VT1000S, Leica),
foi posicionado e imerso novamente em solução de corte nas mesmas
condições. Na sequência foram obtidas secções coronais de 200 µm de
espessura, contendo o NDR, na velocidade de 0,3 - 0,5mm/s e frequência de
7Hz.
As secções obtidas foram incubadas durante 30 minutos em solução de
corte a 37°C. Posteriormente, foram transferidas para uma solução de fluido
cerebrospinal artificial (aCSF: NaCl 124mM, KCl 3mM , 2,5mM de CaCl2, 1,2mM
de MgSO4, 1,23mM de NaH2PO4, 26mM de NaHCO3, 10mM de glicose) também
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continuamente borbulhada com mistura carbogênica, onde permaneceram por
30 minutos a 37°C e, finalmente, foram mantidas a temperatura ambiente em
aCSF contendo fenilefrina 6μM e picrotoxina 100μM até serem transferidas para
a câmara de registro.
Para a realização das análises, as secções foram cuidadosamente
transferidas para uma câmara de registro continuamente perfundida com a
mesma solução de aCSF, com o auxílio de uma bomba peristáltica (Minipuls3,
Gilson) a um fluxo constante de 5mL/min. Os registros foram realizados a
temperatura de 32ºC, mantida por meio de um controlador de temperatura.

Identificação da região das asas laterais do NDR e visualização dos
neurônios serotonérgicos (YFP positivos)

As secções transferidas para a câmara de registro, uma por vez, foram
imobilizadas por meio de uma rede de fios de nylon montada sobre uma armação
de platina de forma que a disposição dos fios não tocasse a região de interesse.
Os neurônios foram visualizados por intermédio de um microscópio invertido
(BX51WI, Olympus) equipado com lâmpada fluorescente, acoplado a uma
câmera, a qual se conectava a dois monitores de vídeo (o sistema pode ser
visualizado na figura 5).
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B)

A)

C)

Figura 5. Set-up utilizado para as análises eletrofisiológicas. A) Microscópio. B) Câmara
de registro. C) Monitores para visualização do tecido e controle/observação dos
registros eletrofisiológicos.
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A identificação da região das asas laterais do NDR nas secções, foi feita
por meio de uma objetiva com aumento de 5 vezes, sob luz fluorescente para
identificação

das

células

YFP-positivas,

representando

os

neurônios

serotonérgicos, e tendo como referência o aqueduto de Sylvius (figura 6).

Figura 6. Visualização da região do NDR e neurônios serotonérgicos registrados. A)
Fotomicrografia do NDR (magnificação 5x) sob luz fluorescente. B) Imagem retirada do
atlas Paxinos e Watson, 2007, representativa do plano apresentado. C) Fotomicrografia
do NDR (magnificação 40x) e visualização dos neurônios serotonérgicos sob luz
fluorescente para detecção de YFP à esquerda e, após registro, para detecção de Alexa
594 à direita.
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Uma vez localizada a região de interesse, com auxílio de uma objetiva
com aumento de 40 vezes, os neurônios serotoninérgicos foram identificados e
alguns selecionados para o registro eletrofisiológico. Para confirmar se o
neurônio registrado, de fato, era o que apresentava fluorescência (YFP-positivo),
ao final do registro, tais neurônios foram preenchidos com solução contendo o
corante Alexa 594 e visualizados sob luz de fluorescência (figura 6C e 7).
Para a confirmação da localização dos neurônios serotonérgicos
registrados, após as análises, as secções foram removidas da câmara de
registro e transferidas para um recipiente contendo paraformaldeído 6% em
PBS, onde foram mantidos overnight. Posteriormente, as fatias foram lavadas
com PBS e colocadas em uma solução crioprotetora de sacarose 30% em PBS
por 3 dias. As secções foram então novamente seccionadas (30µm) em criostato
e os novos cortes foram montados em lâmina (Superfrost, ThermoScientific)
coberta com lamínula usando-se Roti-Mount FluorCare (Roth). Por fim, as novas
secções foram visualizadas em Microscópio confocal (Leica) para mais uma
confirmação da localização dos neurônios registrados e se, de fato, eram
neurônios serotonérgicos (figura 7), observando-se as células YFP-positiva
(neurônio serotonérgico) e Alexa-594-positivo (neurônio registrado).
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Figura 7. Fotomicrografia representativa de um neurônio serotonérgico registrado
localizado nas asas laterais do DR. Amarelo: neurônio YFP-positivo. Vermelho: neurônio
preenchido com Alexa-594, após o registro eletrofisiológico. Magnificação 20x.

Whole-cell patch-clamp

Para a realização dos registros eletrofisiológicos, foram utilizadas
micropipetas feitas com capilares de vidro de borosilicato (Harvard Apparatus),
confeccionadas em estirador vertical de capilares de vidro (Vertical-Puller, Firma
Heka), com pontas de 1-2µm de diâmetro. As pipetas foram preenchidas com
solução contendo 125mM de gluconato de potássio, 4mM de NaCl, 2mM de
MgCl2, 10mM de HEPES, 0,2mM de EGTA, 4mM de Mg-ATP, 0,4mM de NaGTP, Tris-fosfocreatina 10mM, pH 7,3 e osmolaridade final de 280 mOsm. Como
mencionado, a fim de identificar os neurônios registados, o corante AlexaFluor
594 hidrazida 125 μg/mL foi adicionado à esta solução interna. A resistência final
das pipetas, quando preenchidas com esta solução, manteve-se entre 6-8
megaΩ, sendo esta considerada uma resistência ideal para a realização do
experimento.
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A pipeta, uma vez preenchida com a solução, foi fixada ao eletrodo
(EPC10 Probe, HEKA) montado em um micromanipulador (PatchStar
Micromanipulator, Scientifica) e conectado a um amplificador (Double patch
clamp EP 10 usb, HEKA), cuja conexão ao computador (iMac, Apple) foi feita via
interface analógico/digital. O software Patch Master (HEKA) foi utilizado para a
aquisição dos dados, os quais foram filtrados a 3 kHz e digitalizados a 50 kHz e,
posteriormente, a análise off-line foi feita com auxílio do software Igor Pro 6.0
(Wavemetrics).
Enquanto a pipeta de registro era aproximada do neurônio de interesse,
aplicava-se uma pressão positiva constante para se remover possíveis resíduos
de tecido que pudessem impedir o contato entre a pipeta e o corpo celular do
neurônio. Ao contato da ponta da pipeta com a membrana do neurônio, a
pressão positiva foi subitamente interrompida para se obter um selo de alta
resistência (GigaΩ) e estabelecimento da configuração cell-attached. Após o
estabelecimento desta configuração, uma discreta aplicação de pressão
negativa foi realizada a fim de se romper a membrana na área delimitada pelo
selo e ter acesso ao compartimento intracelular na chamada configuração wholecell, a qual se caracteriza pelo aparecimento de correntes capacitivas da
membrana. Os registros foram iniciados somente após um período de
estabilização de 3 minutos após a obtenção da configuração whole-cell,
necessários para a diálise entre a solução interna da pipeta e o meio interno da
célula.
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Protocolos experimentais

A figura 8 ilustra o protocolo experimental realizado. Inicialmente, após o
estabelecimento da configuração whole-cell e decorridos 3 minutos de perfusão
com solução carbogênica de aCSF, foram registradas as condições basais.
Posteriormente, as secções foram desafiadas com diferentes drogas para
avaliação da responsividade dos receptores 5-HT1A. Ao final dos 3 minutos de
desafio com cada droga, os registros foram realizados. Por fim, para o washout
da droga, as secções foram perfundidas novamente com WAY-100635 e,
novamente, com solução carbogênica de aCSF e os registros pós-desafios
foram realizados.

Figura 8. Esquema representativo do protocolo realizado para o desafio das secções
encefálicas.

Registros eletrofisiológicos

Primeiramente procedemos com a análise das propriedades passivas
intrínsecas da membrana dos neurônios registrados. Na condição experimental
inicial, o registro eletrofisiológico foi realizado no modo current clamp, sem que
houvesse injeção de corrente, para determinação do potencial de membrana em

52

repouso (Vm) e a capacitância da membrana (Cm) registrados pelo software
utilizado. Posteriormente, o potencial foi fixado em -60mV.
Após o desafio com cada uma das soluções utilizadas para perfusão das
secções em todos os protocolos (figura 8), foram realizados registros em voltage
e current clamp como descrito a seguir.
A resistência da membrana (Rm) foi avaliada no modo voltage clamp por
meio da aplicação de um pulso hiperpolarizante de -10mV durante 500ms. Após
a medição da variação de corrente mediante este pulso, a Rm foi calculada com
base na lei de Ohm: Rm = Vh/ih; onde Vh corresponde ao pulso hiperpolarizante
aplicado (-10mV) e ih consiste na variação de corrente registrada após tal pulso.
Posteriormente, agora em configuração current clamp foi feita uma curva
de injeção de corrente (de -100 até +150pA, com incrementos de 10 em 10pA e
durante 500ms em cada corrente fixada) e uma avaliação da atividade
espontânea dos neurônios (0pA, durante 60 segundos) através da análise da
taxa de disparo.
Como mencionado, as análises de variação e de corrente e voltagem
registradas, foram realizadas ao fim dos experimentos com auxílio do software
Igor Pro 6.0 (Wavemetrics).
As propriedades ativas intrínsecas da membrana dos neurônios
serotonérgicos foram avaliadas nos disparos apresentados na medida basal,
para comparação entre os grupos tratados com veículo e fluoxetina aguda e
crônica. A análise dos potenciais de ação (PA) foi realizada nos últimos 30
segundos de registro da atividade espontânea, através do software MatLab7
programado pelo colaborador Dr. Wolfgang Kruse. As propriedades avaliadas
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foram (figura 9): limiar de disparo, amplitude do PA, largura do PA na metade da
amplitude, amplitude e duração da hiperpolarização posterior ao PA rápida
(rAHP) e lenta (lAHP).

Figura 9. Ilustração do potencial de ação e indicação das propriedades ativas
intrínsecas da membrana avaliadas. PA=potencial de ação; rAHP=hiperpolarização
posterior ao PA rápida; lAHP= hiperpolarização posterior ao PA lenta.

3.10 Análise estatística

A análise de variância (ANOVA) de uma via foi utilizada para comparação
entre os grupos submetidos aos diferentes tratamentos sistêmicos (fator
independente) para a avaliação das propriedades passivas da membrana,
parâmetros do potencial de ação e frequência de disparo. ANOVA de medidas
repetidas foi usada para análise da taxa de disparo após o desafio das secções
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encefálicas com diferentes drogas, tendo os tratamentos sistêmicos como fator
independente e as drogas utilizadas para o desafio como medida repetida.
Quando apropriado, foi utilizado o post hoc de Dunnet ou Sidak para os fatores
independentes e medidas repetidas, respectivamente.
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4. RESULTADOS

Estudos imunoistoquímicos

Efeito do tratamento com fluoxetina sobre a resposta de fuga e sobre o
perfil de ativação neuronal no NDR

Como pode ser visto na figura 10, as latências de saída do braço aberto
do labirinto em T elevado (tarefa de fuga) e labirinto em T fechado (tarefa
controle) são diferentes quando os se comparam somente os animais injetados
com solução veículo [fator tratamento: F(1,17)=22,2; p˂0,05, fator tentativa:
F(5,85)=2,5; p˂0,05, interação entre a tentativa e a tarefa comportamental:
F(5,85)=1,2; NS]. A análise de post hoc, usada para a comparação entre os dois
grupos em cada uma das tentativas, mostra que o grupo submetido à tarefa de
fuga apresentou diminuição na latência de saída do braço na fuga 4 [t(17)=4,1;
p˂0,05], fuga 5 [t(17)=4,2; p˂0,05] e fuga 6 [t(17)=3,2; p˂0,05].
Comparando-se os 3 grupos submetidos à tarefa de fuga no labirinto em
T elevado, a ANOVA de medidas repetidas mostrou o efeito do tratamento
[F(1,24)=8,0; p˂0,05]. Houve ainda, diferença entre os grupos no fator tentativa
[F(5,120)=8,5; p˂0,05] e interação entre a tentativa e o tratamento [F(5,120)=3,4;
p˂0,05]. O teste post hoc de Tukey aponta que, na fuga 1, os animais do grupo
fluoxetina aguda tiveram latências de fuga maiores do que o grupo controle. Já
o grupo tratado com fluoxetina crônica apresentou aumento nas latências de fuga
quando comparado tanto com o grupo tratado com veículo, quanto com o grupo
tratado com fluoxetina aguda, nas fugas 4, 5 e 6 (figura 10).
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Figura 10. Efeito do tratamento i.p. com veículo (Veíc) ou fluoxetina (FLX; 10mg/kg)
aguda e cronicamente (21 dias) sobre o comportamento de ratos submetidos à tarefa
de fuga no labirinto em T elevado e ao labirinto em T fechado (LTF). Os valores estão
representados pela média ± EPM (n=8-10). #p<0,05 quando comparado com o grupo T
fechado - Veíc; *p<0,05 quando comparado com o grupo Fuga – Veíc; +p<0,05 quando
comparado com o grupo Fuga – FLX aguda.
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Na figura 11 está representada a soma das latências registradas nas seis
tentativas realizadas. O teste t de Student mostra que os grupos tratados com
veículo e submetidos ao labirinto em T fechado e à tarefa de fuga no labirinto em
T elevado são diferentes [t(17)=4,8; p˂0,05].
Quando são comparados apenas os grupos submetidos à tarefa de fuga,
a ANOVA de uma via mostra o efeito do tratamento [F(2,26)=8,0; p˂0,05] e, o
teste de post hoc de Tukey, revela que somente o grupo tratado com fluoxetina
crônica apresenta aumento na latência de saída do braço aberto quando
comparado com o grupo tratado com veículo.
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Figura 11. Efeito do tratamento i.p. com veículo (Veíc) ou fluoxetina (FLX; 10mg/kg)
aguda e cronicamente (21 dias) sobre o comportamento de ratos submetidos à tarefa
de fuga no labirinto em T elevado e ao labirinto em T fechado (LTF). Os valores estão
representados pela média ± EPM da soma das latências cronometradas em 6 tentativas
(n=8-10). #p<0,05 quando comparado com o grupo T fechado - Veíc; *p<0,05 quando
comparado com o grupo Fuga - Veíc.
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Todas as contagens de células TPH-IR realizadas neste e nos demais
experimentos podem ser vistas no Apêndice II, onde pode ser observado que
não houve diferenças significativas nestes valores após os tratamentos
farmacológicos realizados nos diferentes experimentos.
A figura 12 mostra que houve diferenças significativas no número total de
células Fos-IR entre os grupos tratados com veículo e submetidos ao teste do
labirinto em T fechado ou à tarefa de fuga nas asas laterais do NDR tanto no
plano médio-caudal [t(17)=3,2; p˂0,05], como no plano médio-rostral [t(17)=2,8;
p˂0,05]. Não foram observadas alterações significativas nesse parâmetro em
nenhuma outra sub-região do NDR.
A análise estatística do número total de células Fos-IR dos grupos
submetidos à tarefa de fuga no labirinto em T elevado, mostrou haver diferenças
significativas nas asas laterais do NDR, nos planos médio-caudal [F(2,27)=6,0;
p˂0,05] e médio-rostral [F(2,27)=4,8; p˂0,05], e no DRD, também no plano
médio-rostral [F(2,27)=4,4; p˂0,05]. A análise post hoc revelou que o grupo
tratado com fluoxetina cronicamente apresentou diminuição no número de
células Fos-IR nas asas laterais do NDR no plano médio-caudal, quando
comparado com o grupo de animais tratados com veículo, no DRD no plano
médio-rostral, quando comparado com o grupo tratado agudamente com
fluoxetina, e nas asas laterais no plano médio-rostral, quando comparado com
ambos os grupos, tratados com veículo e com fluoxetina agudamente (figura 12).
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Figura 12. Média ± EPM do número total de células Fos imunorreativas (Fos-IR)
quantificadas em diferentes sub-regiões do NDR de ratos submetidos ao labirinto em T
fechado ou à tarefa de fuga no labirinto em T elevado de animais tratados com veículo
ou fluoxetina (10mg/kg) aguda e cronicamente (n=8-10). #p<0,05 quando comparado
com o grupo T fechado - Veíc; *p<0,05 quando comparado com o grupo Fuga - Veíc;
+

p<0,05 quando comparado com o grupo Fuga - FLX aguda.
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A figura 13 mostra que não houve diferenças significativas no número total
de duplas marcações (células TPH+Fos-IR) entre os grupos tratados com
veículo e submetidos ao teste do labirinto em T fechado ou à tarefa de fuga em
nenhuma das sub-regiões analisadas.
A análise estatística do número total de células TPH+Fos-IR dos grupos
submetidos à tarefa de fuga no labirinto em T elevado mostrou haver diferenças
significativas nas asas laterais nos planos médio-caudal [F(2,27)=4,0; p˂0,05] e
médio-rostral [F(2,27)=6,6; p˂0,05]. O teste post hoc indicou que o grupo tratado
com fluoxetina cronicamente apresentou aumento no número de neurônios
TPH+Fos-IR nas asas laterais do NDR no plano médio-caudal, quando
comparado com o grupo de animais tratados com veículo, e no plano médiorostral, quando comparado com os demais grupos (figura 13). As demais subregiões não foram representadas, pois não houve duplas marcações
identificadas.

Número de células
Fos+TPH-imunoreativas / mm2

62

9

*

6
*+
3

0
DRC

Caudal

DRD

Asas laterais

Médio-Caudal

DRD

Asas laterais

Médio-Rostral

Figura 13. Média ± EPM do número total de duplas marcações - células Fos e TPH
imunorreativas (Fos+TPH-IR) - quantificadas em diferentes sub-regiões do NDR de
ratos submetidos ao labirinto em T fechado ou à tarefa de fuga no labirinto em T elevado
de animais tratados com veículo ou fluoxetina (10mg/kg) aguda e cronicamente (n=810). #p<0,05 quando comparado com o grupo T fechado - Veíc; *p<0,05 quando
comparado com o grupo Fuga - Veíc. Veíc: veículo; FLX: fluoxetina. +p<0,05 quando
comparado com o grupo Fuga - FLX aguda.
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Efeito do tratamento com imipramina sobre a resposta de fuga e sobre o
perfil de ativação neuronal no NDR

A figura 14 mostra a diferença entre os grupos de animais tratados com
veículo e submetidos ao labirinto em T elevado e à tarefa de fuga no labirinto em
T elevado [F(1,17)=5,6; p˂0,05]. Além do fator tratamento, houve diferença no
fator tentativa [F(5,85)=3,9; p˂0,05], mas não na interação entre a tentativa e a
tarefa comportamental [F(5,85)=0,6; NS]. A análise de post hoc, usada para a
comparação entre os dois grupos em cada uma das tentativas, mostra que o
grupo submetido à tarefa de fuga apresentou diminuição na latência de saída do
braço na fuga 3 [t(16)=2,4; p˂0,05], fuga 5 [t(16)=2,6; p˂0,05] e fuga 6 [t(16)=2,8;
p˂0,05].
Comparando-se os 3 grupos submetidos à tarefa de fuga no labirinto em
T elevado, a ANOVA de medidas repetidas mostrou o efeito do tratamento
[F(1,26)=7,3; p˂0,05], das tentativas [F(5,130)=7,9; p˂0,05], mas não da
interação entre as tentativas e o tratamento [F(10,130)=0,7; NS]. O teste post
hoc de Tukey aponta que, na fuga 4, o grupo de animais tratados com imipramina
crônica tiveram latências de fuga maiores do que o grupo tratado com imipramina
aguda. Já nas fugas 2, 5 e 6 o grupo tratado com imipramina crônica apresentou
aumento nas latências de fuga quando comparado tanto com o grupo tratado
com imipramina aguda, quanto com o grupo tratado com veículo (figura 14).
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Figura 14. Efeito do tratamento i.p. com veículo (Veíc) ou imipramina (IMI; 15mg/kg)
aguda e cronicamente (21 dias) sobre o comportamento de ratos submetidos à tarefa
de fuga no labirinto em T elevado e ao labirinto em T fechado (LTF). Os valores estão
representados pela média ± EPM (n=7-11). #p<0,05 quando comparado com o grupo T
fechado - Veíc; *p<0,05 quando comparado com o grupo Fuga – Veíc; +p<0,05 quando
comparado com o grupo Fuga – IMI aguda.
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Na figura 15 está representada a soma das latências registradas nas seis
tentativas realizadas. O teste t de Student mostra que os grupos tratados com
veículo e submetidos ao labirinto em T fechado ou à tarefa de fuga no labirinto
em T elevado, são diferentes [t(16)=2,5; p˂0,05]. Quando são comparados
apenas os grupos submetidos à tarefa de fuga, a ANOVA de uma via mostra
efeito do tratamento [F(2,28)=7,3; p˂0,05] e, o teste de post hoc de Tukey, revela
que o grupo tratado com imipramina crônica é diferente tanto do grupo de
animais tratados com veículo, quanto do grupo tratado com imipramina
agudamente.
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Figura 15. Efeito do tratamento i.p. com veículo (Veíc) ou imipramina (IMI; 15mg/kg)
aguda e cronicamente (21 dias) sobre o comportamento de ratos submetidos à tarefa
de fuga no labirinto em T elevado e ao labirinto em T fechado (LTF). Os valores estão
representados pela média ± EPM da soma das latências cronometradas em 6 tentativas
(n=7-11). #p<0,05 quando comparado com o grupo T fechado - Veíc; *p<0,05 quando
comparado com o grupo Fuga – Veíc; +p<0,05 quando comparado com o grupo Fuga –
IMI aguda.
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A figura 16 mostra que houve diferenças significativas no número total de
células Fos-IR entre os grupos tratados com veículo e submetidos ao teste do
labirinto em T fechado ou à tarefa de fuga nas asas laterais tanto no plano médiocaudal [t(16)=2,2; p˂0,05], como no plano médio-rostral [t(16)=2,3; p˂0,05]. Não
foram observadas alterações significativas nesse parâmetro em nenhuma outra
sub-região do NDR.
A análise estatística do número total de células Fos-IR dos grupos
submetidos à tarefa de fuga no labirinto em T elevado, mostrou haver diferenças
significativas nas asas laterais em um plano médio-caudal [F(2,28)=4,5; p˂0,05]
e em um plano médio-rostral [F(2,28)=5,9; p˂0,05. A análise de post hoc revelou
que o grupo tratado com imipramina cronicamente apresentou diminuição no
número de células Fos-IR nas asas laterais do NDR no plano médio-caudal,
quando comparado com o grupo de animais tratados com imipramina
agudamente, e nas asas laterais no plano médio-rostral, quando comparado com
ambos os grupos, tratados com veículo e com imipramina agudamente (figura
16).
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Figura 16. Média ± EPM do número total de células Fos imunorreativas (Fos-IR)
quantificadas em diferentes sub-regiões do NDR de ratos submetidos ao labirinto em T
fechado ou à tarefa de fuga no labirinto em T elevado de animais tratados com veículo
ou imipramina (15mg/kg) aguda e cronicamente (n=7-11). #p<0,05 quando comparado
com o grupo T fechado - Veíc; *p<0,05 quando comparado com o grupo Fuga - Veíc;
+

p<0,05 quando comparado com o grupo Fuga - IMI aguda.

69

A figura 17 mostra que não houve diferenças significativas no número total
de células TPH+Fos-IR entre os grupos tratados com veículo e submetidos ao
teste do labirinto em T fechado ou à tarefa de fuga

em nenhuma das sub-

regiões analisadas.
No mesmo sentido, a análise estatística do número total de células
TPH+Fos-IR dos grupos submetidos à tarefa de fuga no labirinto em T elevado,
não apontou diferenças significativas em nenhumas das sub-regiões analisadas
(figura 17). As demais sub-regiões não foram representadas, pois não houve
duplas marcações identificadas.
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Figura 17. Média ± EPM do número total de duplas marcações - células Fos e TPH
imunorreativas (Fos+TPH-IR) - quantificadas em diferentes sub-regiões do NDR de
ratos submetidos ao labirinto em T fechado ou à tarefa de fuga no labirinto em T elevado
de animais tratados com veículo ou imipramina (15mg/kg) aguda e cronicamente (n=711). Veíc: veículo; IMI: imipramina.
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Efeito do tratamento com imipramina sobre a resposta de esquiva
inibitória e sobre o perfil de ativação neuronal no NDR

A figura 18 mostra a diferença entre os grupos de animais tratados com
veículo e submetidos a diferentes tarefas comportamentais, a saber, o labirinto
em T fechado e à tarefa de esquiva inibitória no labirinto em T elevado
[F(1,9)=16,6; p˂0,05]. Além do fator tratamento, houve diferença no fator
tentativa [F(5,45)=9,8; p˂0,05] e interação entre a tentativa e a tarefa
comportamental [F(5,45)=8,8; p˂0,05]. A análise de post hoc, usada para a
comparação entre os dois grupos em cada uma das tentativas, mostra que o
grupo submetido à tarefa de esquiva inibitória apresentou aumento na latência
de saída do braço na esquiva 1 [t(9)=4,6; p˂0,05], esquiva 3 [t(9)=4,3; p˂0,05],
esquiva 5 [t(9)=5,6; p˂0,05] e esquiva 6 [t(9)=4,4; p˂0,05].
Comparando-se os 3 grupos submetidos à tarefa de esquiva inibitória no
labirinto em T elevado, a ANOVA de medidas repetidas mostrou os efeitos do
tratamento [F(1,15)=4,6; p˂0,05], das tentativas [F(5,75)=17,1; p˂0,05] e
interação entre a tentativa e o tratamento [F(10,75)=3,5; p˂0,05]. O teste post
hoc de Tukey aponta que o grupo tratado com imipramina crônica apresentou
prejuízo na aquisição da esquiva inibitória quando comparado com o grupo de
animais tratados com veículo nas esquivas 3, 4 e 5 (figura 18).
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Figura 18. Efeito do tratamento i.p. com veículo (Veíc) ou imipramina (IMI; 15mg/kg)
aguda e cronicamente (21 dias) sobre o comportamento de ratos submetidos à tarefa
de esquiva inibitória no labirinto em T elevado e ao labirinto em T fechado (LTF). Os
valores estão representados pela média ± EPM (n=7-11). #p<0,05 quando comparado
com o grupo T fechado - Veíc; *p<0,05 quando comparado com o grupo Esquiva - Veíc.
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A figura 19 mostra que houve diferenças significativas no número total de
células Fos-IR entre os grupos tratados com veículo e submetidos ao teste do
labirinto em T fechado ou à tarefa de esquiva inibitória no DRC [t(9)=5,0; p˂0,05]
e, em um plano médio-caudal, no DRD [t(9)=2,9; p˂0,05].
A análise estatística do número total de células Fos-IR dos grupos
submetidos à tarefa de esquiva inibitória no labirinto em T elevado, mostrou
haver diferenças significativas no DRC [F(2,17)=9,8; p˂0,05], em um plano
médio-caudal, no DRV [F(2,17)=4,4; p˂0,05], DRD [F(2,17)=9,6; p˂0,05] e asas
laterais do NDR [F(2,17)=5,7; p˂0,05], em um plano médio-rostral, no DRD
[F(2,17)=6,4; p˂0,05] e asas laterais do NDR [F(2,17)=6,5; p˂0,05] e, em um
plano rostral, no DRD [F(2,17)=9,7; p˂0,05]. A análise de post hoc revelou que
o grupo tratado com imipramina cronicamente apresentou diminuição no número
de células Fos-IR no DRC, quando comparado com os grupos tratados com
veículo e imipramina agudamente. Quando comparado com o grupo veículo, o
grupo tratado com imipramina cronicamente foi capaz de diminuir o número de
células Fos-IR em um plano médio-caudal no DRV, DRD e asas laterais do NDR,
e em um plano médio-rostral no DRD e nas asas laterais do NDR. Além disso, o
grupo tratado com veículo apresenta maior número de células Fos-IR no DRD
em um plano rostral quando comparado com ambos os grupos tratados com
imipramina (figura 19).
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Figura 19. Média ± EPM do número total de células Fos imunorreativas (Fos-IR)
quantificadas em diferentes sub-regiões do NDR de ratos submetidos ao labirinto em T
fechado ou à tarefa de esquiva inibitória no labirinto em T elevado de animais tratados
com veículo ou imipramina (15mg/kg) aguda e cronicamente (n=5-6). #p<0,05 quando
comparado com o grupo T fechado - Veíc; *p<0,05 quando comparado com o grupo
Esquiva - Veíc; +p<0,05 quando comparado com o grupo Esquiva - IMI aguda.

75

A figura 20 mostra que houve diferenças significativas no número total de
células TPH+Fos-IR entre os grupos tratados com veículo e submetidos ao teste
do labirinto em T fechado ou à tarefa de esquiva inibitória nas sub-regiões DRC
[t(9)=4,4; p˂0,05] e, em um plano médio-caudal, no DRV [t(9)=5,0; p˂0,05] e no
DRD [t(9)=5,2; p˂0,05]. Não foram observadas alterações significativas nesse
parâmetro em nenhuma outra sub-região do NDR.
A análise estatística do número total de células TPH+Fos-IR dos grupos
submetidos à tarefa de esquiva inibitória no labirinto em T elevado, mostrou
haver diferenças significativas no DRC [F(2,17)=16,5; p˂0,05] e, em um plano
médio-caudal, no DRV [F(2,17)=31,1; p˂0,05] e DRD [F(2,17)=27,7; p˂0,05]. A
análise post hoc revelou que o grupo tratado com veículo apresenta maior
número de neurônios TPH+Fos-IR no DRC e nas sub-regiões DRV e DRD no
plano médio-caudal, quando comparado com ambos os grupos tratados com
imipramina (figura 20). As demais sub-regiões não foram representadas, pois
não houve duplas marcações identificadas.
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Figura 20. Média ± EPM do número total de duplas marcações - células Fos e TPH
imunorreativas (Fos+TPH-IR) - quantificadas em diferentes sub-regiões do NDR de
ratos submetidos ao labirinto em T fechado ou à tarefa de esquiva inibitória no labirinto
em T elevado de animais tratados com veículo ou imipramina (15mg/kg) aguda e
cronicamente (n=5-6). #p<0,05 quando comparado com o grupo T fechado - Veíc;
*p<0,05 quando comparado com o grupo Fuga - Veíc. Veíc: veículo; IMI: imipramina;
+

p<0,05 quando comparado com o grupo Esquiva - IMI aguda.
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Estudos Eletrofisiológicos:

Efeito do tratamento com fluoxetina sobre as propriedades passivas da
membrana na medida basal

O efeito da administração de fluoxetina nas propriedades passivas da
membrana de neurônios serotoninérgicos localizados nas asas laterais do DR
pode ser observado na figura 21. A ANOVA de uma via mostrou que há
diferenças significativas entre os grupos testados quanto a resistência da
membrana (Rm) [F(2,30)=10,6; p<0,05] (figura 21A). Os resultados obtidos
quanto ao potencial de repouso da (Vm) [F(2,30)=2,9; p=0,06] (figura 21B) e
capacitância da membrana (Cm) [F(2,30) = 3,0; p=0,06] (figura 21C) foram
marginais à significância estatística. O teste de post-hoc mostrou que o
tratamento crônico foi capaz de aumentar a resistência da membrana quando
comparado tanto com o grupo tratado com veículo quanto com fluoxetina
agudamente.
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Figura 21. Efeitos do tratamento com veículo ou fluoxetina (FLX; 10mg/kg) aguda ou
cronicamente sobre as propriedades passivas da membrana: A) Resistência da
membrana (Rm), calculada através da aplicação de um pulso de voltagem
hiperpolarizante (um incremento de -10mV ao Vm); B) Potencial de repouso da
membrana (Vm); C) Capacitância da membrana (Cm). Os dados são expressos como
média ± EPM. *p<0,05 quando comparado com o grupo veículo. +p<0,05 quando
comparado com o grupo FLX aguda. (n=9-11)

Efeito do tratamento com fluoxetina sobre as propriedades do potencial
de ação na medida basal

As propriedades do potencial de ação (PA) dos neurônios registrados
(figura 4), em uma condição basal estão representadas na Tabela 1. A ANOVA
de uma via mostra efeitos significativos dos tratamentos para os seguintes
parâmetros: limiar de disparo [F2,53=3,4; p<0,05], amplitude do PA [F2,53=6,2;
p<0,05], tempo de elevação [F2,53=6,7; p<0,05], amplitude e duração da
hiperpolarização posterior ao PA rápida [rAHP: F2,18=4,2; p<0,05; F2,18=3,5;
p<0,05, respectivamente] e lenta [lAHP: F2,53=11,3; p<0,05; F2,53=8,9; p<0,05,
respectivamente] e referência do PA [F2,53=5,7; p<0,05]. Não houve diferença
significativa entre os grupos na largura do PA [F2,53=0,4; NS] e no tempo de
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decaimento [F2,53=1,6; NS]. O teste de post-hoc mostrou que o grupo tratado com
fluoxetina cronicamente é diferente do grupo de animais tratados com veículo na
amplitude do PA, tempo de elevação, amplitude e duração da rAHP. Na
amplitude e duração da lAHP o grupo tratado com veículo apresentou diferença
significativa comparado com os grupos de animais tratados aguda e
cronicamente com fluoxetina. Já na referência do PA, o grupo tratado
cronicamente com fluoxetina é diferente tanto do grupo veículo, quanto do grupo
tratado com fluoxetina agudamente.

Tabela 1. Parâmetros do potencial de ação
Veículo

FLX aguda

FLX crônica

Média

EPM

n

Média

EPM

n

Média

EPM

n

Limiar de disparo (V)

-1,51

0,05

18

-1,54

0,04

16

-1,16

0,16

20

Amplitude do PA (V)

4,51

0,09

18

4,36

0,10

16

4,03*

0,10

20

Largura do PA (ms)

1,59

0,12

18

1,47

0,08

16

1,48

0,06

20

Tempo de elevação (ms)

0,28

0,01

18

0,33

0,01

16

0,37*

0,01

20

Tempo de decaimento (ms)

1,57

0,14

18

1,36

0,10

16

1,31

0,07

20

Amplitude rAHP (V)

3,75

0,76

6

1,32

1,11

6

0,30*

0,68

7

Duração rAHP (ms)

0,44

0,42

6

2,89

1,39

6

4,99*

1,44

7

Amplitude lAHP (V)

-0,77

0,02

18

-0,68*

0,02

16

-0,61*

0,02

20

Duração lAHP (ms)

42,88

2,44

18

31,22*

3,15

16

26,12*

3,10

20

16

-1,78*+

0,17

20

Referência do PA

-2,29

0,05

18

-2,22

0,04

*p<0,05 comparado com o grupo veículo; +p<0,05 comparado com o grupo FLX aguda.
PA=potencial de ação; rAHP=hiperpolarização posterior ao PA rápida; lAHP=hiperpolarização
posterior ao PA lenta.
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Efeito do tratamento com fluoxetina sobre a taxa de disparo e
envolvimento dos autoreceptores 5HT1A

A análise da atividade espontânea [F(2,30)=3,9; p<0,05] (figura 22A, B) e
da injeção de corrente [F(1,28)=6,4; p<0,05] (figura 22C, D) na condição basal
demonstrou efeito do tratamento sistêmico. O teste de post hoc mostrou que o
grupo tratado com veículo é diferente, somente, do grupo tratado cronicamente
com fluoxetina.
Quando desafiados com uma droga agonista de receptores 5-HT1A, 8OH-DPAT, a análise de medidas repetidas revelou um efeito significativo do fator
droga [F(3,84)=39,0; p<0,05], tratamento sistêmico [F(2,28)=11,3; p<0,05] e
interação tratamento x droga [F(6,84)= 4,1; p<0,05] (figura 22A). O teste de post
hoc mostrou que o grupo tratado com fluoxetina cronicamente é diferente do
grupo de animais tratados com veículo na medida basal e final (pós). Já quando
desafiadas com 8-OH-DPAT e WAY-100635 as secções pertencentes ao grupo
tratado com fluoxetina crônica apresentou diferença na taxa de disparo quando
comparada tanto com o grupo controle, quanto com o grupo de animais tratados
com fluoxetina agudamente.
A Figura 22A também mostra que a droga utilizada para desafiar as
secções altera a taxa de disparo nos grupos controle [F(3,27)=28,9; p<0,05] e
agudo [F(3,33)=18,6; p<0,05], mas não foi capaz de alterar a taxa de disparo em
animais tratados cronicamente com fluoxetina [F(3,24)=2,7; NS] (figura 22A). A
análise post hoc mostra que, no grupo controle, comparando-se com a medida
basal, o desafio com o 8-OH-DPAT e o WAY-100635 foi capaz de alterar a taxa
de disparo, a qual é recuperada no pós. Já no grupo tratado com fluoxetina
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agudamente, a medida basal apresentou diferença significativa somente quando
comparada com os registros realizados após o desafio com o 8-OH-DPAT.
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Figura 22. Taxa de disparo dos neurônios serotonérgicos registrados nas asas laterais
do NDR de animais tratados sistemicamente com veículo ou fluoxetina aguda e
cronicamente. A) Atividade espontânea (0pA) e desafio das secções encefálicas com 8OH-DPAT e WAY-100635. B) Exemplo de traços da atividade espontânea basal. C)
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5. DISCUSSÃO

A primeira etapa desse trabalho teve por objetivo analisar o perfil de
ativação neuronal nas diferentes sub-regiões do NDR de ratos submetidos à
tarefa de fuga no labirinto em T elevado após o tratamento agudo e crônico com
a fluoxetina ou a imipramina. Para efeitos comparativos, também foi avaliado o
perfil de ativação destas mesmas sub-regiões do NDR após tratamento agudo e
crônico com a imipramina em ratos submetidos à tarefa de esquiva inibitória no
labirinto em T elevado.
Conforme previamente descrito por Poltronieri e colaboradores (2003) e
confirmado em estudos posteriores (Zanoveli et al., 2007; 2010; Vicente et al.,
2014), nossos resultados mostram que a administração sistêmica aguda com
fluoxetina na dose de 10mg/kg não foi capaz de alterar a resposta de fuga,
enquanto que o tratamento prolongado por 21 dias com esse fármaco aumentou
a latência de saída do braço aberto do aparato, indicando a ocorrência de efeito
do tipo panicolítico. Corroborando ainda estudos prévios (Teixeira et al., 2000;
Vicente et al., 2014), o mesmo perfil de resposta foi obtido com as
administrações aguda e crônica de imipramina (15 mg/kg).
Desta forma, os resultados obtidos neste modelo experimental guardam
correspondências com evidências obtidas na clínica mostrando que a
administração, por longo período, de antidepressivos promove a melhora nos
quadros de pânico (Kahn et al., 1986; Stahl et al., 2003; Baldwin et al., 2014).
Com relação à expressão da proteína Fos, marcador indireto de ativação
neuronal, observamos tanto no experimento com a fluoxetina, como no com a
imipramina, que os animais do grupo tratado com veículo e submetidos à tarefa
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de fuga apresentaram um aumento significativo no número de células Fos-IR
localizadas nas asas laterais do NDR, quando comparados com o grupo
submetido ao labirinto em T fechado. Não houve qualquer alteração no número
de neurônios serotonérgicos que são ativados (Fos+TPH-IR) pela tarefa de fuga,
seja nas asas laterais ou em qualquer outra sub-região do NDR.
Tais achados corroboram com um trabalho prévio de nosso grupo de
pesquisa com animais que não receberam administração prévia de drogas. Mais
especificamente, Spiacci e colaboradores (2012) mostram, a ativação de
neurônios não-serotonérgicos das asas laterais do NDR em animais submetidos
à tarefa de fuga no labirinto em T elevado. Cabe ressaltar que no estudo de
Spiacci e colaboradores também foi observado um moderado, porém
significativo, aumento na expressão de neurônios Fos-IR no DRD, o qual
também pode ser observado em nosso estudo com a fluoxetina, ainda que não
se tenha evidenciado significância estatística. No entanto, tal alteração não foi
observada no estudo com a imipramina, sugerindo que a alteração de ativação
no DRD não seja significativamente expressiva.
Com base nos resultados obtidos por nós, não é possível determinar o
fenótipo dos neurônios não-serotonérgicos que são recrutados nas asas laterais
pela

tarefa de fuga

no labirinto em T elevado. Contudo, estudos

imunoistoquímicos mostram que a sub-região das asas laterais 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). Mais
especificamente, um estudo realizado por Roche e colaboradores (2003)
mostrou que submeter ratos ao nado em um tanque com água, situação que
evoca comportamentos ativos de defesa semelhantes à fuga, promove um
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aumento na expressão da proteína Fos em neurônios GABAérgicos, mas nãoserotonérgicos ou glutamatérgicos, localizados nas asas laterais do NDR. Há
evidências de que o nível extracelular de 5-HT em regiões encefálicas
relacionadas ao estresse, inervadas pelas asas laterais, mostra-se diminuído
após o estresse agudo promovido pelo nado (Kirby et al., 1995; Kirby e Lucki,
1997). Assim, foi proposto que a expressão de comportamentos defensivos
ativos, durante o teste, culmina no recrutamento de interneurônios GABAégicos
nas asas laterais, os quais inibiriam os neurônios serotonérgicos nesta subregião e, em última análise, haveria diminuição na liberação de 5HT nas regiões
de projeção.
Nesse sentido, uma região encefálica que recebe projeções do NDR e
poderia estar envolvida na hipótese testada por Roche e colaboradores (2003) é
a SCPD. Evidências neuroanatômicas e eletrofisiológicas apontam conexões
entre o NDR e a SCPD (Stezhka e Lovick, 1997; Beitz, 1982; para revisão sobre
conexões do NDR, ver Hale e Lowry, 2011), uma região que tem sido
consistentemente associada à gênese/regulação do comportamento de fuga
(Paul et al., 2014; Graeff, 2002; 2003; 2017; Schenberg, 2010). Além disso,
diversos estudos tem mostrado que a facilitação da neurotransmissão
serotonérgica na SCPD promove um claro efeito anti-pânico observados no
modelo do labirinto em T elevado e pela estimulação elétrica/química da mesma
região mesencefálica (Beckett e Marsden, 1997; Schutz et al., 1985; Zanoveli et
al., 2005; para revisão, ver Graeff e Zangrossi, 2010).
Ainda com relação aos neurônios não-serotonérgicos recrutados nas asas
laterais, tem sido demonstrado que, além de neurônios GABAérgicos,
populações de células com diferentes características neuroquímicas também
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são encontradas nesta sub-região do NDR, como o glutamato e o NO (Commons
et al., 2003; Okere e Waterhouse, 2006; Vasudeva et al., 2011), havendo
também a possibilidade de que a exposição à tarefa de fuga no labirinto em T
elevado possa ter ativado algumas dessas células. Reforçando a possível
participação destes diferentes sistemas de neurotransmissão, tem sido
postulado que a ativação de neurônios nitrérgicos localizados nas asas laterais
do NDR poderia levar à inibição dos neurônios serotonérgicos ali presentes
(Vasudeva et al., 2011). Já com relação à neurotransmissão glutamatérgica, foi
demonstrado que a microinjeção intra-asas laterais de ácido caínico, um
agonista glutamatérgico, promove robusta reação de fuga em animais colocados
em uma arena circular e facilita a expressão da resposta de fuga no labirinto em
T-elevado (Spiacci et al., 2015). Matthiensen e colaboradores (2017) mostram
que a reação de fuga induzida pela administração de ácido caínico nas asas
laterais é acompanhada pela expressão de células Fos-IRs na SCPD e em uma
outra área consistentemente associada à fisiopatologia do transtorno do pânico,
o hipotálamo dorsomedial (Johnson et al., 2010; Molosh et al., 2010).
Diante das evidências que ressaltam a importância destes neurônios para
o desencadeamento da resposta de fuga, como também para o mecanismo de
ação de drogas panicolíticas (como discutido abaixo), estudos para identificação
neuroquímica destas células nos parecem pertinentes para esta área de
pesquisa.
Com relação ao tratamento farmacológico, nossos resultados mostram
que o aumento na ativação de neurônios não-serotonérgicos das asas laterais,
promovido pela tarefa de fuga, não foi alterado nos grupos de animais que
receberam injeções agudas tanto de fluoxetina como de imipramina, porém, foi
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bloqueado nos grupos de animais tratados cronicamente com esses dois ADs.
De maneira interessante, a administração crônica de fluoxetina, mas não de
imipramina, também inibiu o aumento, ainda que não significativo, no número de
células Fos-IR recrutadas no DRD pela tarefa de fuga.
Desta forma, o tratamento crônico com estes dois ADs tanto inibe a
expressão da resposta de fuga, como inibe a ativação de neurônios nãoserotonérgicos das asas laterais que são recrutados por esta tarefa.

No que diz respeito ao efeito destes dois ADs sobre o recrutamento de
neurônios serotonérgicos, perfis diferentes foram obtidos após a administração
de fluoxetina e de imipramina e serão discutidos separadamente para cada
classe de droga.
Nossos resultados mostram que o tratamento prolongado com a fluoxetina
foi capaz de aumentar significativamente o número de neurônios Fos-TRP-IR
presentes nas asas laterais do NDR.
O grupo de pesquisa liderado pelo americano Christopher Lowry tem
proposto que neurônios serotonérgicos oriundos especificamente das asas
laterais do NDR emitiriam projeções para a SCPD, formando o chamado trato
periventricular, que é proposto pelos pesquisadores Deakin e Graeff (1991) na
teoria do papel dual da 5-HT na ansiedade (ver introdução). A ativação desta via
resultaria na inibição da expressão do comportamento de fuga (para revisão ver
Paul e Lowry, 2013).
Foi demonstrado que estímulos capazes de provocar ataques de pânico,
como a administração sistêmica de lactato em ratos (Johnson et al., 2008), ou a
exposição desses animais a concentrações elevadas de CO 2 (Johnson et al.,
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2005), promovem um aumento na ativação de neurônios serotonérgicos
localizados

nas

asas

laterais

do

NDR,

sem

provocar

alterações

comportamentais. Com base nestes resultados, os autores sugerem que tais
estímulos panicogênicos ao ativarem neurônios serotonérgicos nas asas laterais
do NDR causariam um aumento na liberação de 5-HT na SCPD (Johnson et al.,
2005; 2014).
Diante disso, nos trabalhos de Johnson e colaboradores (2005; 2008), a
ineficácia dos estímulos panicogênicos (injeção de lactato e exposição ao CO2)
em gerar comportamentos de fuga, seria justificada pelo aumento na ativação
dos neurônios 5-HT das asas laterais do NDR, o que promoveria um aumento
na liberação de 5-HT na SCPD.
Portanto, o efeito do tipo panicolítico observado após o tratamento
crônico, mas não agudo, com fluoxetina poderia ser explicado pela ativação de
neurônios serotonérgicos localizados nas asas laterais, que em última análise,
promoveria um aumento na liberação de serotonina na SCPD, inibindo a
expressão do comportamento de fuga. Isto também estaria de acordo com um
estudo de microdiálise in vivo mostrando que o tratamento crônico, mas não
agudo, com a fluoxetina, na mesma dose por nós empregada, aumenta a
liberação de 5-HT na SCPD (Zanoveli et al., 2010).
Em consonância com o envolvimento da uma via serotonérgica que
conecta as asas laterais à SCPD na inibição de comportamentos associados ao
pânico, trabalho recente realizado pelo nosso grupo de pesquisa mostra que a
administração do antagonista de receptores 5-HT1A, WAY-100635, nas asas
laterais inibe a expressão do comportamento de fuga em ratos submetidos ao
labirinto em T elevado, efeito do tipo panicolítico. Por outro lado, a administração
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local de 8-OH-DPAT promove efeito oposto (Spiacci et al., 2015). O efeito do
WAY-100635 e do 8-OH-DPAT pode ser atribuído à desinibição e inibição,
respectivamente, dos neurônios serotonérgicos localizados nessa sub-região.
Ainda que sem distinguir sub-regiões do NDR, Pobbe e Zangrossi (2005)
mostraram que o efeito do tipo panicolítico observado após administração intraNDR de WAY-100635 foi bloqueado pela injeção prévia

na SCPD de

antagonistas 5-HT1A e 5-HT2A. No mesmo sentido, resultados ainda mais
recentes mostram que o efeito anti-fuga promovido pela microinjeção de WAY100635 nas asas laterais é bloqueado pela administração da mesma droga na
SCPD (Melina Matthiesen e Hélio Zangrossi Jr., dados não publicados), dando
ainda mais sustentação à hipótese levantada acima.
. Diante da observação que neurônios serotonérgicos das asas laterais
foram recrutados pelo tratamento crônico com a fluoxetina, focamos nossa
atenção para o papel que receptores 5-HT1A podem desempenhar para a
ocorrência deste fenômeno. Nossa hipótese é que a dessensibilização dos
autorreceptores 5-HT1A desempenhe um papel crucial no perfil de ativação
neuronal observado.
Diversos trabalhos têm mostrado que no início do tratamento, o efeito dos
ISRS em aumentar a disponibilidade sináptica de 5-HT nas áreas de projeção é
observado, porém intensidade insuficiente para o desencadeamento do efeito
terapêutico. Este fenômeno é explicado pelo aumento na concentração de 5-HT
também nos núcleos da rafe, como o NDR, em decorrência ao tratamento com
os ISRS. No NDR, a 5-HT se liga aos autorreceptores inibitórios 5-HT1A,
causando uma diminuição na taxa de disparo de neurônios serotonérgicos e a
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consequente inibição da liberação deste neurotransmissor para as áreas de
projeção (para revisão ver Blier e El Mansari, 2013).
Um estudo utilizando imunomarcação com ouro mostrou que o tratamento
agudo com a fluoxetina promove uma dessensibilização rápida e reversível dos
receptores 5-HT1A (Riad et al., 2001; 2004), a qual não parece ser suficiente
para promover efeito antidepressivo. Contudo, tem sido observado que com o
tratamento prolongado com ISRS, os receptores 5-HT1A são dessensibilizados
e os neurônios serotonérgicos recuperam sua taxa de disparo normal (Blier e
Montigny, 1994). Inclusive, foi demonstrado que uma redução de 30% na
expressão dos autorreceptores 5-HT1A permite que o efeito terapêutico dos
ISRS administrados cronicamente seja observado em animais hiporresponsivos
ao tratamento (Richardson-Jones et al., 2010).
A fim de testar a hipótese de que somente o tratamento prolongado com
a fluoxetina promoveria uma dessensibilização dos receptores 5-HT1A
expressos em neurônios serotonérgicos na sub-região das asas laterais,
realizamos os experimentos de eletrofisiologia, cujo resultados são discutidos
abaixo.
A proposta consistiu em avaliar a responsividade dos receptores 5-HT1A
expressos exclusivamente em neurônios serotonérgicos das asas laterais. No
entanto, logo na formulação desta proposta de estudo, nos deparamos com
algumas limitações metodológicas. Estudos prévios realizaram a caracterização
eletrofisiológica dos neurônios serotonérgicos localizados no NDR, utilizada por
muitos para identificação destes neurônios (Aghajanian e Lakoski, 1984;
Aghajanian e Vandermaelen, 1982; Vandermaelen e Aghajanian, 1983).
Entretanto, um número crescente de evidências indicam que estas diferenças
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eletrofisiológicas não são claras o suficiente para esta classificação, uma vez
que algumas propriedades se sobrepõem (Kirby et al., 2003; Beck et al., 2004;
Calizo et al., 2011).
Além disso, outra forma comumente utilizada para identificação dos
neurônios serotonérgicos baseia-se na observação de uma dada resposta, seja
ela eletrofisiológica ou neuroquímica, como a liberação de 5-HT em áreas de
inervação, à estimulação dos receptores 5-HT1A pela utilização de agentes
farmacológicos. Contudo, foi detectada a presença destes receptores também
em neurônios não-serotonérgicos localizados no NDR. Assim, o desafio com tais
drogas não é indicado para a identificação de neurônios presumidamente
serotonérgicos (Kirby et al., 2003; Beck et al., 2004; Calizo et al., 2011).
Na busca da superação de tais limitações, identificamos na literatura uma
linhagem transgênica de camundongos, ePet-YFP, que expressam um indicador
fluorescente em neurônios serotonérgicos. A estratégia para o desenvolvimento
desta linhagem de camundongos baseia-se na observação de que o gene ETS
Pet-1 é expresso específica e exclusivamente em neurônios serotonérgicos
(Scott et al., 2005). Portanto, a utilização desta linhagem de animais permite a
identificação e direcionamento das análises para os neurônios serotonérgicos
localizados nas asas laterais do NDR.
Os resultados obtidos pela investigação das propriedades passivas dos
neurônios alvo mostram que o tratamento crônico, mas não agudo, com
fluoxetina aumentam a resistência da membrana e a frequência de disparo,
avaliadas durante o registro basal. Além disso, o tratamento prolongado com a
fluoxetina também altera parâmetros relacionados ao potencial de ação, a saber,
o limiar de disparo, a amplitude do potencial de ação, o tempo de elevação e a
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duração e a amplitude da hiperpolarização posterior ao potencial de ação. Estes
resultados sugerem que o tratamento prolongado com a fluoxetina aumenta a
excitabilidade basal dos neurônios serotonérgicos localizados nas asas laterais
do NDR.
Nesse sentido, Czachura e colaboradores (2000), observando o disparo
de neurônios do NDR através de registro extracelular, mostraram que a
administração aguda de fluoxetina (10mg/kg) não altera a taxa de disparo
avaliada 6, 12 ou 24 horas após a administração. Tal resultado corrobora com o
encontrado por nós após o tratamento agudo com a droga, uma vez que
realizamos o registro eletrofisiológico uma hora após a administração i.p. de
fluoxetina e alterações no disparo não foram igualmente evidenciadas. Neste
mesmo estudo citado, foi demonstrado que a injeção de fluoxetina por 3 dias
promove uma inibição na taxa de disparo, a qual é recuperada após 21 dias de
tratamento (Czachura et al., 2000). Traçando um paralelo com nossos
resultados, mostramos que nas asas laterais há um aumento na taxa de disparo
após o tratamento prolongado com a fluoxetina. A diferença observada entre os
trabalhos pode ser devido ao fato de que os registros eletrofisiológicos realizados
em nosso estudo foram restritos aos neurônios serotonérgicos localizados nas
asas laterais.
Quando as secções foram desafiadas com o 8-OH-DPAT, observamos
que os neurônios pertencentes aos grupos controle e agudo apresentaram uma
diminuição na taxa de disparo, cujo efeito foi revertido após washout da droga.
Adicionalmente, os neurônios registrados pertencentes ao grupo tratado
cronicamente com fluoxetina não se apresentaram sensíveis ao desafio com 8OH-DPAT. Embora nenhum estudo tenha sido realizado de forma a distinguir
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sub-regiões do NDR, a literatura com relação à dessensibilização dos receptores
5-HT1A no NDR após tratamento prolongado com ISRS é vasta.
Particularmente com relação ao tratamento prolongado com fluoxetina, tal
fenômeno tem sido observado em estudos no NDR que utilizam de registros
eletrofisiológicos extracelulares (Le Poul et al., 2000; Mochizuki et al., 2002;
Castro et al., 2003) e de whole-cell (Cornelisse et al., 2007). Como observado
aqui, nestes estudos a diminuição na taxa de disparo promovida pelo desafio
com 8-OH-DPAT é atenuada nos grupos de animais tratados cronicamente com
a fluoxetina. Além disso, a diminuição na liberação de serotonina no hipocampo
promovida pelo tratamento com 8-OH-DPAT, mensurada pela técnica de
microdiálise, também se mostra atenuada pela administração prolongada de
fluoxetina (Kreiss et al., 1995; Rossi et al., 2008).
A diminuição da responsividade dos receptores 5-HT1A pode ser atribuída
à ausência na expressão ou à falha no acoplamento à proteína G, prejudicando
a sinalização intracelular. Estudos têm demostrado que o tratamento prolongado
com fluoxetina não altera a densidade dos receptores expressos na membrana
plasmática de neurônios presentes no NDR, utilizando as técnicas de binding (Le
Poul et al., 2000; Hervás et al., 2001; Hensler et al., 2002) e imunomarcação com
ouro (Descarries, Riad, 2012). Por outro lado, a fim de avaliar possíveis
alterações na regulação do receptor 5-HT1A, considerando sua interação com a
proteína G, estudos de autorradiografia mostraram que o tratamento crônico não
só com fluoxetina (Hensler et al., 2002; Castro et al., 2003), mas também com
escitalopram (Rossi et al., 2008b), diminui os níveis de [35S]GTPS, estimulado
pela ativação de receptores 5-HT1A no NDR. Estes resultados sugerem que a
dessensibilização destes receptores ocorra em âmbito da proteína G.
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Entretanto, não são todos os fármacos ISRS que apresentam tal
mecanismo. Utilizando-se o experimento supracitado de autorradiografia com
[35S]GTPS, foi demonstrado que o tratamento prolongado com sertralina (Rossi
et al., 2008) e citalopram (Rossi et al., 2008b) não promove qualquer alteração
no NDR. No mesmo sentido, fármacos representantes de outras classes de
antidepressivos, como a imipramina (Shen et al., 2001), amitriptilina e
venlafaxina (Rossi et al., 2006), também não evidenciam alterações.

De maneira diferente ao que observamos no experimento com a
fluoxetina, o tratamento crônico com imipramina não aumentou o número total
de neurônios duplamente marcados (Fos+TPH-IR) quantificados nas asas
laterais do NDR, ou mesmo em qualquer outra sub-região analisada.
Apesar da semelhança no perfil de ativação neuronal entre os tratamentos
agudo e crônico com imipramina no que diz respeito à ativação de neurônios
serotonérgicos, a análise comportamental realizada aponta efeito do tipo
panicolítico somente em animais tratados cronicamente com imipramina. Desta
forma, alterações na neurotransmissão serotonérgica a nível pré-sinaptico não
parecem ser necessárias para a ocorrência do efeito panicolítico deste
antidepressivo tricíclico.
Mochizuki e colaboradores (2002) mostram que, mediante o desafio com
8-OH-DPAT, não observa-se alterações na taxa de disparo de neurônios
serotonérgicos do NDR ou na liberação de 5HT no hipocampo, em grupos de
animais que receberam administração de veículo ou tratamento prolongado
como a imipramina. Isto também ocorre com outras drogas antidepressivas como
o também composto tricíclico desipramina (Kreiss et al., 1995). Estas
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observações são compatíveis com evidências da literatura mostrando que o
tratamento crônico com antidepressivos tricíclicos não promove alterações na
atividade de neurônios 5-HT a nível pré-sinaptico, mas sim favorece a
neurotransmissão serotonérgica em áreas de inervação do NDR (Montigny e
Aghajanian, 1978; Gallager e Bunney, 1979; Blier e Montigny, 1980; Chaput et
al., 1991; Hensler, 2002). É assim concebível que estas alterações póssinapticas sejam subjacentes ao efeito panicolítico aqui evidenciado após o
tratamento prolongado com imipramina.
Nesse sentido, estudos realizados pelo nosso grupo de pesquisa, que
abordam alterações pós-sinápticas promovidas pelo tratamento crônico com
imipramina, mostram uma sensibilização dos receptores 5-HT1A e 5-HT2A
localizados na SCPD (Zanoveli et al., 2005; Jacob et al., 2002) e HDM (Bortoli et
al., 2013). Mais especificamente, ratos tratados com imipramina por 21 dias
receberam microinjeções de agonistas 5-HT1A (8-OH-DPAT) ou 5-HT2A (DOI)
intra-SCPD ou intra-HDM e foram testados nos modelos do labirinto em T
elevado (Zanoveli et al., 2005; Nascimento et al., 2014), da estimulação elétrica
da SCPD (Jacob et al., 2002) ou da estimulação elétrica do HDM (Bortoli et al.,
2013). Os autores observaram que a inibição do comportamento de fuga
observado após microinjeção dos agonistas citados foi significativamente maior
no grupo de animais tratados previamente com imipramina crônica. Portanto, o
tratamento crônico com imipramina parece sensibilizar ambos os receptores 5HT1A e 5-HT2A localizados na SCPD e no HDM, os quais estariam envolvidos
no efeito antipânico deste fármaco.
É

importante

ressaltar

que

a

facilitação

na

neurotransmissão

serotonérgica após o tratamento crônico com antidepressivos tricíclicos também
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é observada em outras regiões encefálicas, como o hipocampo. Tal alteração
tem sido associada ao efeito antidepressivo promovido pelo tratamento
prolongado com essa classe de (Montigny e Aghajanian, 1978; Gallager e
Bunney, 1979; Chaput et al., 1991; Hensler, 2002).
É ainda digno de nota que alterações pós-sinápticas em áreas
criticamente associadas ao pânico também são observadas após tratamento
prolongado com a fluoxetina. Por exemplo, Zanoveli e colaboradores (2007)
mostram que o efeito anti-fuga no labirinto em T-elevado causado pela
administração intra-SCPD de 8-OH-DPAT está aumentado em ratos tratados
cromicamente com a fluoxetina. Este resultado sugere que a administração
crônica com a fluoxetina, assim como com a imipramina, favorece a
neurotransmissão mediada por receptores 5-HT1A localizados na SCPD.
Ademais, resultados recentes obtidos mostram, através da técnica de
western blot, que o tratamento prolongado com a imipramina, mas não com a
fluoxetina, nas mesmas doses utilizadas no presente trabalho, foi capaz de
aumentar a densidade de receptores 5-HT1A na SCPD (Vilela-Costa et al.,
dados não publicados). Estes resultados sugerem que as alterações póssinapticas induzidas pelo tratamento crônico com a fluoxetina na SCPD resultem
de alterações nas vias de sinalização intracelular decorrentes da ativação do
receptor 5-HT1A nesta área.
Dando respaldo a esta ideia, estudos na literatura investigando os
receptores 5-HT1A em outras regiões encefálicas, como no hipocampo, mostram
que o tratamento crônico com imipramina aumenta a densidade de tais
receptores (Klimeck et al., 1994; Maj et al., 1996; Moreau et al., 2001). Por outro
lado, tal resultado não é observado após o tratamento com fluoxetina (Welner et
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al., 1989; Klimeck et al., 1994; Hensler, 2002; Hanoum et al., 2004). Portanto, o
efeito da fluoxetina em sensibilizar os receptores 5-HT1A parece não estar
relacionado à alteração na densidade dos receptores, mas tem sido atribuído à
capacidade de ativar a proteína G (Shen et al., 2002; Castro et al., 2003).

Quando analisamos o efeito do tratamento com imipramina em animais
submetidos à tarefa de esquiva inibitória no labirinto em T elevado, observamos
que somente o tratamento prolongado prejudicou a aquisição da esquiva
inibitória, indicativo de efeito do tipo ansiolítico. Este mesmo efeito foi igualmente
observado em estudos prévios com o labirinto em T elevado (Teixeira et al.,
2000; Zanoveli et al., 2005; Vicente et al., 2014).
Os resultados imunoistoquímicos obtidos mostram que o grupo de
animais tratados com veículo e submetidos à tarefa de esquiva inibitória
apresentou um maior número de células Fos-IR no DRD e no DRC, quando
comparado ao grupo controle submetido ao labirinto em T fechado. Já com
relação à dupla marcação, foi observado um maior recrutamento de neurônios
serotonérgicos nas sub-regiões DRC, DRD e DRV nos animais submetidos à
tarefa de esquiva. É importante destacar que, diferente da tarefa de esquiva, a
tarefa de fuga não promoveu qualquer alteração no número de células Fos+TPHIR em qualquer uma das sub-regiões do NDR analisadas.
O recrutamento de neurônios serotonérgicos tanto do DRD quanto do
DRC pela tarefa de esquiva inibitória está de acordo com evidências da literatura
que apontam que os neurônios destas sub-regiões são ativados por diferentes
situações ou estímulos ansiogênicos. Por exemplo, Abrams e colaboradores
(2005) mostram que a administração sistêmica de drogas ansiogênicas, como a

98

cafeína, o mCPP (agonista não seletivo de receptores 5-HT2C) e o FG-7142
(agonista inverso de receptores benzodiazepínicos), induzem a expressão da
proteína Fos preferencialmente em neurônios TPH-IR localizados no DRD e
DRC.Vale ressaltar também que efeitos semelhantes foram observados em
animais submetidos ao modelo de derrota social (Gardner et al., 2005), à
exposição a choques elétricos inescapáveis nas patas (Grahn et al., 1999), assim
como após a administração intra-cerebroventricular de CRF (Staub et al., 2006).
No mesmo sentido, nosso grupo de pesquisa mostrou que estas mesmas
sub-regiões do NDR são recrutadas pelo comportamento de esquiva inibitória
evocado no modelo do labirinto em T elevado (Spiacci et al., 2012). Usando
animais que não receberam qualquer administração prévia de drogas, Spiacci e
colaboradores (2012) mostram que neurônios serotonérgicos localizados no
nível médio e caudal do NDR, mais precisamente nas sub-regiões DRD e DRC,
são recrutados durante a aquisição do comportamento de esquiva inibitória.
A observação de que a resposta de esquiva recruta neurônios
serotonérgicos predominantemente no DRD e DRC corrobora ainda a hipótese
de Lowry e colaboradores (2005) quanto ao papel das diferentes sub-regiões do
NDR na ansiedade e no pânico. Em uma revisão recente e mais aprofundada
(Paul e Lowry, 2013), estes pesquisadores propõem que o DRD e DRC são as
fontes de projeções serotonérgicas que inervam estruturas límbicas relacionadas
com a gênese/regulação de reações defensivas a ameaças potenciais, como o
núcleo basolateral da amígdala (BLA). Tais projeções formariam o trato
prosencefálico proposto por Deakin e Graeff (1991), que postularam que a
liberação de serotonina em estruturas como o BLA promoveria efeito do tipo
ansiogênico. Estudo posterior realizado por Vicente e Zangrossi (2012)
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corrobora tal pressuposto ao mostrar que a injeção intra-BLA de serotonina
facilita a aquisição da resposta de esquiva inibitória no labirinto em T elevado.
Com relação aos efeitos causados pelo tratamento com a imipramina,
nossos resultados mostram que a administração crônica da droga foi capaz de
diminuir o número de células Fos-IR, indiscriminadamente, em todas as subregiões analisadas, com exceção do DRI. Foi observado também que tanto a
administração aguda como crônica deste fármaco reduziram o número de
neurônios serotonérgicos do DRC, DRV e DRD que foram recrutados pela tarefa
de esquiva.
Assim, com base na proposta de Lowry e colaboradores quanto à
importância destas sub-regiões para o desencadeamento da ansiedade, nossos
resultados indicam que esta diminuição no número de neurônios serotonérgicos
recrutados pode se importante, ainda que não suficiente para a observação do
efeito ansiolítico causado pela administração crônica de imipramina.
A observação de que tanto o tratamento agudo como crônico com a
imipramina causam o mesmo efeito sobre estes neurônios serotonérgicos lança
luz sobre a ação desta droga nos receptores 5-HT1A pré-sinapticos localizados
no NDR. Conforme mencionado anteriormente, diferente do que ocorre com os
ISRS, o tratamento crônico com os antidepressivos tricíclicos não é capaz de
promover uma dessensibilização dos autorreceptores 5-HT1A (Blier e Montigny,
1980; Mochizuki et al., 2002).
Assim, o menor número de neurônios serotonérgicos ativados após o
tratamento agudo e crônico com imipramina pode ser justificado pelo aumento
na disponibilidade extracelular serotonina no NDR. No NDR, a serotonina se liga
aos autorreceptores inibitórios 5-HT1A causando uma diminuição na taxa de
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disparo de neurônios serotonérgicos (para revisão ver Blier e El Mansari, 2013).
Tal fenômeno justificaria os resultados semelhantes obtidos com relação ao
tratamento agudo e prolongado com imipramina em animais submetidos à tarefa
de esquiva inibitória no labirinto em T elevado.
De forma semelhante ao observado no experimento que avaliou a
resposta de fuga de animais tratados com imipramina, apesar de não haver
diferenças no perfil de ativação de neurônios serotonérgicos comparando-se os
grupos de tratamento agudo e crônico, somente o tratamento crônico com
imipramina foi capaz de promover efeito ansiolítico na análise comportamental.
Este resultado estaria associado, conforme discutido anteriormente, a alterações
pós-sinápticas promovidas pelo tratamento prolongado, mas não agudo com
imipramina.
Como exemplo, o trabalho realizado por Vicente e colaboradores (2014)
aponta alterações pós-sinápticas no BLA mediante o tratamento prolongado com
a imipramina. Utilizando o teste do labirinto em T elevado e o teste de transição
claro-escuro, os autores mostram que o efeito do tipo ansiogênico promovido
pela microinjeção intra-BLA de um agonista de receptores 5-HT2C, o MK-212,
foi abolido no grupo de animais tratados crônica, mas não agudamente, com a
imipramina. Cabe ressaltar, que os mesmos autores mostram que o efeito do
MK-212 é semelhante ao observado após a administração de 5-HT nesta mesma
área encefálica, indicando que receptores 5-HT2C medeiam os efeitos
ansiogênicos observados com o agonista endógeno. Desta forma, os resultados
de Vicente e colaboradores (2014) indicam que o efeito ansiolítico da imipramina
é correlacionado com uma dessensibilização funcional de receptores 5-HT2C no
BLA. Concomitante a esta alteração plástica sobre este subtipo de receptores,
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os autores mostram ainda que o efeito ansiolítico promovido pela administração
prolongada com imipramina foi bloqueado pela microinjeção prévia no BLA do
antagonista de receptores 5HT1A, o WAY-100635. Este último achado indica
que os receptores 5-HT1A do BLA passam a ser recrutados após o tratamento
crônico com a imipramina, levando ao efeito ansiolítico observado.
É importante ressaltar que o BLA não parece ser a única estrutura
implicada no efeito ansiolítico dos ADs. Dados recentemente obtidos em nosso
laboratório apontam também para a participação do hipocampo ventral. Mais
precisamente, Sant’Ana (2017) mostram que a administração nesta área de
WAY-100635 também foi capaz de inibir o efeito ansiolítico promovido pela
administração crônica de fluoxetina em ratos submetidos ao modelo da transição
claro-escuro. Além disso, resultados parciais, obtidos pela técnica da western
blot, mostram que o tratamento prolongado com esse AD é capaz de reduzir a
densidade dos receptores 5-HT1A no HV (Ana Beatriz Sant’Ana, Heloisa Vilela
e Hélio Zangrossi Jr, dados não publicados).

Diante dos resultados obtidos e apresentados na presente tese, podemos
inferir que o efeito panicolítico promovido pelo tratamento crônico com fluoxetina
está associado à diminuição na ativação de neurônios não-serotonérgicos e um
aumento no recrutamento de neurônios serotonérgicos localizados nas asas
laterais do NDR, sendo que esta última pode estar relacionada à
dessensibilização dos autorreceptores 5-HT1A. Somado também a alterações
pós-sinápticas promovidas pelo tratamento com esse fármaco.
Já o efeito panicolítico observado após tratamento prolongado com
imipramina, não parece ser decorrente de alterações na atividade de neurônios
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serotonérgicos localizados no NDR. Podemos sugerir que a redução no
recrutamento de neurônios não-serotonérgicos nas asas laterais, além de
alterações pós-sinápticas, em estruturas como a SCPD e HDM, estariam
mediando tais efeitos.
Por fim, o aumento na ativação de neurônios serotonérgicos no DRC,
DRD e DRV, promovido pela tarefa de esquiva, é bloqueado após o tratamento
com imipramina, seja administrada aguda ou cronicamente. Assim sendo, é
concebível que a resposta ansiolítica promovida pelo tratamento crônico com
esta droga seja subjacente tanto à diminuição na ativação de neurônios nãoserotonérgicos nas diversas sub-regiões do NDR, quanto a alterações póssinápticas, como as promovidas no BLA e hipocampo ventral.
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6. CONCLUSÕES



O efeito panicolítico promovido pelo tratamento crônico com fluoxetina
está associado à diminuição na ativação de neurônios não-serotonérgicos
e um aumento no recrutamento de neurônios serotonérgicos localizados
nas asas laterais do NDR, sendo que esta última alteração parece estar
relacionada à dessensibilização dos autorreceptores 5-HT1A.



O efeito panicolítico observado após tratamento prolongado com
imipramina não parece ser decorrente de alterações nos neurônios
serotonérgicos localizados no NDR. Com relação a possíveis alterações
no NDR, podemos sugerir que a redução no recrutamento de neurônios
não-serotonérgicos nas asas laterais estariam mediando tais efeitos.



O efeito ansiolítico promovido pelo tratamento crônico com imipramina
parece estar associado tanto à diminuição no recrutamento de neurônios
serotonérgicos no DRC, DRD e DRV, quanto à ativação de neurônios nãoserotonérgicos nas diversas sub-regiões do NDR.

104

ANEXO I
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ANEXO II

Conforme pode ser visto na Tabela 1 e 2, a análise estatística mostra que
os grupos testados não diferiram quanto ao número total de neurônios TPH-IR
nas diferentes sub-regiões analisadas.

Tabela 1. Média ± EPM do número total de neurônios TPH-IR presentes nas diferentes
sub-regiões do NDR.
TPH-IR / mm2

Nível rostrocaudal (mm
do bregma)

Sub-região

-6,84 a -7,08
-7,20 a -7,80

-7,92 a -8,28

-8,52 a -9,00

T fechado-Veíc

Fuga-Veíc

Fuga-FLX aguda

Fuga-FLX crônica

(n=10)

(n=9)

(n=8)

(n=10)

DRD

360 ± 7

339 ± 10

307 ± 21

317 ± 11

DRD

434 ± 27

413 ± 14

378 ± 15

401 ± 9

DRV

501 ± 37

489 ± 26

458 ± 29

447 ± 18

Asas laterais

212 ± 12

214 ± 7

201 ± 5

198 ± 5

DRD

474 ± 47

435 ± 15

413 ± 14

424 ± 16

DRV

354 ± 38

332 ± 16

333 ± 18

313 ± 10

Asas laterais

201 ± 15

181 ± 10

181 ± 18

188 ± 8

DRC

420 ± 7

427 ± 17

376 ± 16

403 ± 22

DRI

557 ± 18

553 ± 16

507 ± 18

504 ± 21
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Tabela 2. Média ± EPM do número total de neurônios TPH-IR presentes nas diferentes
sub-regiões do NDR.
TPH-IR / mm2

Nível rostrocaudal (mm
do bregma)

Sub-região

-6,84 a -7,08
-7,20 a -7,80

-7,92 a -8,28

-8,52 a -9,00

T fechado-Veíc

Fuga-Veíc

Fuga-IMI aguda

Fuga-IMI crônica

(n=7)

(n=11)

(n=11)

(n=7)

DRD

246 ± 8

262 ± 10

247 ± 8

254 ± 9

DRD

330 ± 17

321 ± 11

319 ± 11

322 ± 7

DRV

413 ± 9

388 ± 9

370 ± 12

369 ± 8

Asas laterais

156 ± 1

158 ± 6

155 ± 6

158 ± 4

DRD

352 ± 30

332 ± 9

289 ± 21

317 ± 5

DRV

308 ± 11

303 ± 13

271 ± 10

263 ± 17

Asas laterais

178 ± 6

175 ± 5

175 ± 6

162 ± 9

DRC

349 ± 15

322 ± 6

337 ± 9

314 ± 9

DRI

438 ± 14

447 ± 17

442 ± 14

474 ± 25
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