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Resumo 

Hernandes, Paloma Molina. O papel dos receptores 5-HT1A do hipocampo dorsal e ventral 

na mediação de respostas defensivas associadas à ansiedade. 2020. 68 f. Dissertação 

(Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2020. 
 

O hipocampo é uma estrutura bilateral que, em roedores, se estende do eixo dorsal ao ventral, 

podendo ser divido em hipocampo dorsal (HD) e hipocampo ventral (HV). Apesar de ser 

conhecido principalmente por sua participação na formação de memória e na navegação 

espacial, o hipocampo ocupa também um papel fundamental na ansiedade. Sabe-se que a 

neurotransmissão serotonérgica, principalmente a mediada por receptores 5-HT1A, 

desempenha um papel crítico na modulação de comportamentos relacionados à ansiedade e que 

o aumento desta neurotransmissão no hipocampo é requerida para a eficácia de drogas 

utilizadas no tratamento dos transtornos de ansiedade, tais como a imipramina e a fluoxetina. 

A distribuição dos receptores 5-HT1A e sua ação no hipocampo é diferente ao longo do eixo 

dorsoventral. Mais especificamente, no HD, a ativação dos receptores 5-HT1A causa um efeito 

do tipo ansiogênico em testes comportamentais. Por outro lado, no HV, apesar de escassa a 

literatura, a ativação destes receptores parece ser ansiolítica.  Portanto, o objetivo do presente 

estudo foi estender as investigações acerca da dualidade do efeito da ativação dos receptores 5-

HT1A no HD e no HV do hipocampo e entender os efeitos ocasionados nestes receptores pelo 

tratamento crônico com antidepressivos. Inicialmente, avaliamos as consequências de injeções 

intra-HD e intra-HV de serotonina ou do agonista de 5-HT1A 8-OH-DPAT em ratos 

submetidos ao teste de beber punido de Vogel. Também no HV, foram analisados os efeitos 

decorrentes da injeção do antagonista de receptores 5-HT1A WAY-100635 e as consequências 

da combinação das injeções locais deste antagonista com a de serotonina e 8-OH-DPAT. Na 

segunda etapa, avaliamos se o tratamento crônico com a fluoxetina e a imipramina, altera a 

resposta modulada pela injeção intra-HD de 8-OH-DPAT. Os resultados mostram que a injeção 

dos agonistas intra-HD e intra-HV provocaram, respectivamente, respostas do tipo ansiogênica 

e ansiolítica no teste de beber punido de Vogel. A injeção de WAY100635 no HV provocou 

resposta do tipo ansiogênica e a dose subefetiva deste antagonista foi capaz de bloquear o efeito 

ansiolítico da injeção de serotonina e de 8-OH-DPAT no HV. Por fim, foi possível observarmos 

que o tratamento crônico com imipramina ou fluoxetina foi capaz de diminuir o efeito 

ansiogênico causado pela administração de 8-OH-DPAT no HD. Estes resultados sugerem que 

os receptores 5-HT1A no HD e no HV desempenham papéis opostos no processamento da 

ansiedade, e que o tratamento crônico com antidepressivos diminui a resposta modulada por 

estes receptores no HD. 

 

Palavras-chaves: Hipocampo. Serotonina. Comportamentos defensivos. Ansiedade. Vogel. 

 

 

 



 

Abstract 

Hernandes, Paloma Molina. Involvement of 5-HT1A receptor of the dorsal and ventral 

hippocampus on anxiety-related defensive responses. 2020. 68 f. Dissertação (Mestrado) - 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 
 

The hippocampus is a bilateral structure that, in rodents, extends from the dorsal to the ventral 

axis, and can be divided into dorsal hippocampus (DH) and ventral hippocampus (VH). Despite 

being known mainly for its participation in memory formation and spatial navigation, the 

hippocampus also plays a fundamental role in anxiety. It is known that serotonergic 

neurotransmission, mainly mediated by 5-HT1A receptors, plays a critical role in modulating 

anxiety-related behaviors and that the increase in this neurotransmission in the hippocampus is 

required for the effectiveness of drugs used to treat anxiety disorder, such as imipramine and 

fluoxetine. The distribution of 5-HT1A receptors and their action in the hippocampus is 

different along the dorsoventral axis. More specifically, in DH, the activation of 5-HT1A 

receptors causes an anxiogenic like effect in behavioral tests. On the other hand, in VH, despite 

the scarce literature, the activation of these receptors seems to be anxiolytic. Therefore, the aim 

of the present study was to extend the investigations about the dual effect of the activation of 

5-HT1A receptors in the DH and VH and to understand the effects caused in these receptors by 

chronic treatment with antidepressants. Initially, we measured the consequences of intra-DH 

and intra-VH injections of serotonin or the 5-HT1A 8-OH-DPAT agonist in rats subjected to 

the Vogel punished test. Also in VH, we analyzed the effects resulting from the injection of the 

5-HT1A receptor antagonist WAY-100635 and the consequences of combining local injections 

of this antagonist with serotonin and 8-OH-DPAT. In the second step, we evaluated whether 

chronic treatment with fluoxetine and imipramine alters the response modulated by the intra-

DH injection of 8-OH-DPAT. The results show that the injection of intra-DH and intra-VH 

agonists provoked, respectively, anxiogenic and anxiolytic responses in the Vogel punished 

test. The injection of WAY-100635 in VH caused an anxiogenic response and the subefective 

dose of this antagonist was able to block the anxiolytic effect of the injection of serotonin and 

8-OH-DPAT in VH. Finally, it was possible to observe that chronic treatment with imipramine 

or fluoxetine was able to decrease the anxiogenic effect caused by the administration of 8-OH-

DPAT in DH. These results suggest that 5-HT1A receptors in DH and VH play opposite roles 

in the processing of anxiety, and that chronic treatment with antidepressants decreases the 

response modulated by these receptors in HD. 

 

Keywords: Hippocampus. Serotonin. Defensive behaviors. Anxiety. Vogel. 
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1. Introdução 

1.1 Comportamentos defensivos e a ansiedade 

A ansiedade é um estado emocional subjetivo caracterizado por alterações emocionais, 

fisiológicas e cognitivas frente à expectativa de uma situação indeterminada e imprecisa. Sabe-

se que, até determinado nível, a ansiedade é essencial para a sobrevivência e possui grande 

valor adaptativo, favorecendo a motivação e o desempenho individual. Por outro lado, quando 

manifestada em níveis exacerbados e persistentes, pode tornar-se patológica e prejudicar o 

desempenho regular do indivíduo (GRAEFF, 1999).  

A ansiedade patológica pode ser classificada em diferentes transtornos segundo o 

Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais (DSM-V) (APA, 2013). Sua alta 

prevalência na população em geral faz com que estes transtornos estejam entre os maiores 

problemas de saúde pública, gerando grande custo econômico (YONKERS et al., 1998; 

BEREZA et al., 2009; BAXTER et al., 2014). 

Dentre os transtornos de ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada (TAG) 

configura-se em um dos vários distúrbios mais observados na atualidade. O TAG é 

caracterizado por um estado de preocupação exacerbada e apreensão persistentes, ocorrendo na 

maioria dos dias por pelo menos seis meses acompanhados por, pelo menos, três dos seguintes 

sintomas: inquietação, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e 

perturbações do sono. Esses sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou 

incapacitante nas atividades sociais e ocupacionais (APA, 2013). 

O enquadramento da ansiedade em uma perspectiva biológica, mais especificamente 

sob o ponto de vista evolutivo, permitiu o avanço das investigações acerca da neurobiologia 
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destes transtornos através de estudos experimentais com uso de modelos animais 

(ZANGROSSI; GRAEFF, 2004). 

Essa perspectiva evolutiva baseia-se na obra “The expression of the emotions in man 

and animals”, publicada originalmente em 1872 por Darwin, na qual propõe-se a existência de 

uma relação filogenética entre as respostas comportamentais de outros animais e as emoções 

observadas em humanos. Sob este ângulo, torna-se possível depreender que emoções 

relacionadas com o medo, como a ansiedade, teriam suas origens biológicas nas reações de 

defesa dos animais frente a estímulos que representem perigo ou ameaça à sobrevivência 

(GRAEFF, 1999). 

No meio ambiente, o animal se defronta com diferentes níveis de ameaças, e, ainda 

que que a natureza destes sinais, bem como o comportamento de defesa variem com a espécie, 

algumas estratégias de defesa padronizadas são adotadas (GRAEFF, 1999). Sob este ângulo, 

Blanchard e Blanchard (1988) propuseram três níveis de defesa baseados em respostas 

defensivas frente a diferentes níveis de ameaça.  

O primeiro nível é atribuído à ameaça potencial, caracterizada pela incerteza da 

existência do perigo, o que ocasiona respostas de exploração cautelosa, avaliação de risco. Além 

disso, este tipo de ameaça suprime comportamentos não defensivos fornecendo uma medida 

indireta relacionada à ansiedade (BLANCHARD et al., 1998; SHUHAMA et al., 2007). Já no 

segundo nível está a ameaça distal, que consiste na presença do predador/estímulo aversivo, 

porém a uma distância segura, gerando respostas de fuga ou congelamento, relacionadas ao 

medo. O terceiro nível é atribuído a uma ameaça proximal, na qual o predador/estímulo aversivo 

encontra-se muito próximo ou em contato com a presa/indivíduo, gerando respostas de fugas 

explosivas ou ataques defensivos e está ligada à condição de medo intenso/pânico (GRAEFF, 

1994; SHUHAMA et al., 2007). 
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Buscando refinar a distinção entre ansiedade e medo, McNaugthon e Gray (2000) 

adicionaram a concepção de distância defensiva, a noção de direção defensiva. Desta maneira, 

quando o perigo é potencial e há necessidade de ser evitado, o comportamento característico 

seria a esquiva ativa. Já quando o perigo é potencial mas há uma necessidade de aproximação, 

haveria inibição comportamental juntamente com a avaliação de risco. Nesta situação é gerado 

um alto nível de conflito, onde há a necessidade do processamento da informação pelas 

estruturas que medeiam as tendências de esquiva e aproximação, e por aquelas que seriam 

responsáveis pelo nível mais complexo, atuando na resolução do conflito, com a definição da 

resposta mais apropriada após a comparação das tendências distintas.  

A relação entre os níveis de defesa descritos acima e os diferentes transtornos de 

ansiedade é sustentada por experimentos de validação farmacológica (para revisão ver 

BLANCHARD et al., 2011). Drogas utilizadas no tratamento do TAG como os 

benzodiazepínicos, a buspirona e antidepressivos tricíclicos (tratamento crônico) reduzem a 

expressão dos comportamentos defensivos do primeiro nível, tais como avaliação de risco e a 

esquiva inibitória (BLANCHARD et al., 1993; 2001; BLANCHARD E MEYZA, 2019). 

Embora eficazes no tratamento da TAG, os benzodiazepínicos (exceto os de alta potência) e a 

buspirona são ineficazes no tratamento do pânico (TESAR E ROSENBAUM, 1993), da mesma 

forma que não alteram os comportamentos do segundo e terceiro nível, tais como 

congelamento, fuga ou ataques defensivos emitidos frentes à aproximação do perigo 

(BLANCHARD et al., 1986). O tratamento crônico com fluoxetina (inibidor seletivo da 

recaptação de serotonina- ISRS) e imipramina (antidepressivo tricíclico), drogas eficazes tanto 

no tratamento do TAG como no transtorno do pânico, inibe tanto os comportamentos de 

avaliação de risco e esquiva como o de fuga (BLANCHARD et al., 2001). 

Essa habilidade das drogas efetivas no tratamento do TAG em modular os 

comportamentos de avaliação de risco e esquiva suportam a visão de que estes comportamentos 
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estão relacionados a ansiedade, sendo uma característica focal do transtorno (BLANCHARD 

et al., 2011).  

1.2 Sistemas neurais subjacentes aos comportamentos defensivos relacionados a 

ansiedade. 

Conforme descrito acima, existe uma relação filogenética entre as respostas 

comportamentais de outros animais e as emoções humanas. Essa relação sugere que os 

substratos neurais das emoções são conservados ao longo da evolução (GRAEFF,1999).  Em 

1982, Panksepp propôs que as emoções básicas tais como a raiva, o medo, o pânico e a 

expectativa/ansiedade são representadas por um sistema neural inato que coordena as 

estratégias comportamentais permitindo aos animais lidarem com os desafios encontrados no 

ambiente. 

 Assim, acredita-se que as emoções, principalmente o medo e ansiedade, possuam grande 

valor adaptativo e que diferentes emoções estejam associadas a diferentes funções de 

sobrevivência, requerendo assim, a ativação de diferentes sistemas cerebrais. Sob esta 

perspectiva, diversos estudos clínicos e experimentais realizados nos últimos anos têm 

agregado conhecimento acerca da fisiopatologia dos diferentes transtornos de ansiedade 

(ZANGROSSI; GRAEFF, 2004).  Com base nesses estudos, formulou-se a proposição de dois 

sistemas neurais que comandam as reações de defesa nos animais: o sistema cerebral aversivo 

e o sistema de inibição comportamental.  

O sistema cerebral aversivo, proposto por Graeff (1981), compreende as estruturas 

relacionadas com as estratégias de defesa observadas em situações ameaçadoras ou de perigo 

iminente, tais como hipotálamo medial, substância cinzenta periaquedutal dorsal (SCPd) e a 

amígdala, produzindo, quando ativado, um aumento expressivo da atividade dirigida para o 
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ataque e fuga, além de estímulos condicionados que produzem respostas de esquivas e 

congelamentos.  

Já o sistema de inibição comportamental (SIC), proposto por Gray e McNaugthon 

(2000), estaria relacionado a ansiedade e seria ativado por situações em que coexistem dois 

planos conflitantes: a obtenção de segurança e tendência a aproximação da fonte de perigo. 

Desta maneira, a ativação desse sistema comportamental por estímulos novos ou aversivos 

desencadearia a supressão do comportamento em curso acompanhada de uma estratégia de 

avaliação de risco. 

A principal representação neural do SIC é o sistema septo-hipocampal, que teria como 

função comparar os estímulos sensoriais recebidos do córtex entorrinal, com as predições 

geradas no circuito de Papez (memória emocional).  Esse sistema funcionaria de duas maneiras: 

como conferidor, quando os estímulos recebidos e esperados são coerentes, e como controlador, 

quando os estímulos recebidos são diferentes dos esperados, desencadeando um quadro de 

inibição comportamental.  Ativando-se o modo controlador, a função do sistema septo-

hipocampal é a de promover a inibição do comportamento em curso, com o objetivo de avaliar 

o grau da ameaça enquanto ocorre uma exploração cautelosa do ambiente, sendo essa reação 

de defesa caracterizada principalmente pelo comportamento de avaliação de risco. Assim, cabe 

ao sistema septo-hipocampal a função de checagem e resolução dos conflitos, de modo que em 

situações de conflito entre aproximação/esquiva, frente a um estímulo aversivo, promova um 

desequilíbrio na direção da esquiva. 

Alguns estudos decorrentes da psicologia experimental desenvolvidos por Gray (1982) 

mostraram que os comportamentos derivados de lesões hipocampais e os decorrentes da ação 

de drogas ansiolíticas clássicas (barbitúricos e benzodiazepínicos) eram bastante similares. O 

mesmo foi observado por McNaughton e Gray (2000) com outras classes de drogas utilizadas 
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no tratamento de transtornos de ansiedade, como a buspirona (agonista de receptores 

serotonérgicos) e a imipramina (antidepressivo tricíclico), sugerindo que tais drogas teriam seus 

efeitos decorrentes do prejuízo no funcionamento do SIC.  

Refinando ainda mais a proposição relacionada a este sistema, Corr e McNaughton 

(2004) postularam que as respostas defensivas estariam organizadas em dois sistemas 

comportamentais paralelos, ambos modulados pelo sistema serotonérgico. Um deles 

relacionado a aproximação defensiva e, portanto, a ansiedade, sendo recrutado em situações 

entre aproximação/esquiva. Já o outro, relacionado a esquiva defensiva e, portanto, ao medo ou 

pânico, dependendo da distância defensiva, sendo recrutado quando não há tendência em se 

aproximar da fonte de perigo. Nessa proposta, apesar de haver sobreposições significativas dos 

comportamentos controlados por cada um, o hipocampo e a amígdala mediariam ações 

ansiolíticas diferentes no sistema de aproximação defensiva, nas quais o hipocampo 

permaneceria como comparador e solucionador de conflitos de cunho cognitivo e emocional e 

a amígdala seria responsável pelo caráter afetivo associado à ansiedade. 

1.3 Hipocampo 

O hipocampo é uma estrutura bilateral, que possui formato curvo e alongado e que, em 

roedores, se estende do eixo dorsal ao ventral, podendo ser divido em hipocampo dorsal (HD) 

e hipocampo ventral (HV). Ambos os polos hipocampais são compostos por 4 regiões: giro 

denteado (GD) e as três regiões do Corno de Amnon (CA1, CA2, CA3). O GD é a área de 

entrada do hipocampo, recebendo aferências vindas principalmente do córtex entorrinal. As 

eferências do GD se projetam para as regiões CA3 e CA2, que por sua vez seguem para a área 

de saída do hipocampo, a CA1, formando a via tri-sináptica hipocampal (AMARAL; 

LAVENEX, 2007; DREMENCOV et al., 2003; FANSELOW; DONG, 2009).   
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Embora este padrão intrínseco de conectividade se repita basicamente ao longo de todo 

o seu eixo longitudinal (ANDERSEN; BLISS; SKREDE, 1971 Apud MOSER; MOSER, 1998. 

P. 609; FANSELOW E DONG; 2009; DALE et al.,2016), as vias aferentes e eferentes de 

conexão com outras estruturas encefálicas muda do polo dorsal para o polo ventral. O HD 

projeta suas eferências principalmente para regiões do neocórtex e recebe aferências 

principalmente da parte cortical lateral, formando uma rede cortical crítica com áreas que 

medeiam processos cognitivos como aprendizado, memória, navegação e exploração espacial. 

Já a conectividade do HV o coloca em uma situação ideal para regular o impacto das 

experiências emocionais e controlar estados afetivos gerais, uma vez que possui conexões 

bidirecionais com áreas subcorticais, tais como amígdala e hipotálamo, e recebe aferências das 

partes mais mediais do córtex entorrinal (DOLORFO; AMARAL, 1998; WITTER, 2001; 

FANSELOW; DONG, 2009). 

A ideia de que o hipocampo não atua como uma estrutura unitária e, portanto, que seus 

polos funcionem de maneira diferente é baseada em três principais fatores congruentes. O 

primeiro deles é a diferença de conexões que chegam e partem dos seus polos, conforme 

descrito acima. A segunda é baseada em estudos de lesões químicas e eletrolíticas, que mostram 

que a função exploratória e de memória espacial seria dependente do polo dorsal. E a terceira, 

é que lesões no polo ventral, mas não no dorsal, mediariam respostas comportamentais de cunho 

emocional, principalmente àquelas relacionadas com a ansiedade (para revisão ver 

BANNERMAN et al., 2004; FANSELOW; DONG, 2009).  

Desta maneira, estes trabalhos atribuem ao HV o envolvimento nos comportamentos 

defensivos relacionados à ansiedade e ao HD uma função mais exploratória e um papel menos 

relevante na regulação de tais comportamentos (para revisão ver MOSER; MOSER, 1998; 

BANNERMAN et al., 2004; FANSELOW; DONG, 2009). Entretanto, apesar desta divisão de 

funções evidenciadas principalmente por estudos de lesão, há também evidências que sugerem 
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que isso pode ser uma simplificação excessiva. As consequências da manipulação optogenética 

de populações neurais específicas do HD e HV levam a resposta comportamentais distintas 

dependentes do tipo de modelo comportamental utilizado. Assim, o silenciamento dos 

neurônios do GD dorsal, mas não ventral, prejudica a aquisição do condicionamento de 

congelamento evocado pelo contexto, indicando um efeito ansiolítico, e somente no polo 

ventral esse procedimento diminui a expressão das respostas defensivas da ansiedade inata 

medidas no labirinto em cruz elevado (LCE) e testes em campo aberto (KHEIRBERK et al 

2012). Além disso, diversos estudos farmacológicos já demonstraram a participação do HD nos 

comportamentos defensivos relacionados a ansiedade, como apresentado mais abaixo 

(GUIMARÃES et al., 1993, ANDREWS et al., 1994, ROMANIUK et al., 2001, DOS SANTOS 

et al., 2008; ALMADA et al., 2009).  

1.4 Hipocampo, serotonina e a ansiedade 

Dentre os neurotransmissores que estão envolvidos na mediação de comportamentos 

defensivos relacionados à ansiedade, tem se atribuído grande destaque para a serotonina, que 

desempenha importante papel na modulação destes comportamentos (para revisão ver 

GRIEBEL, 1995; GRAEFF, 2002; GUIMARÃES et al. 2010), assim como nas diferentes 

funções hipocampais (HJORTH, et al., 2000; BERUMEN et al., 2012; DALE et al., 2016). Por 

exemplo, tem sido proposto que um aumento da neurotransmissão serotonérgica em áreas 

chaves como o hipocampo parece ser necessário para que diferentes classes de drogas utilizadas 

no tratamento dos transtornos de ansiedade, tais como, os antidepressivos fluoxetina (inibidor 

da recaptação seletiva de serotonina- IRSS) e imipramina, apresentem seus efeitos terapêuticos 

(para revisão ver BLIER; EL MANSARI, 2013). 

As primeiras evidencias relacionando a serotonina com a ansiedade foram obtidas em 

estudos utilizando modelos animais que envolvem conflito. Nesses modelos, o comportamento 
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operante do animal é, ao mesmo tempo, mantido pela apresentação de uma recompensa e 

suprimido pela apresentação de estímulos aversivos, como por exemplo, choques elétricos 

(GELLER; SEIFER, 1960). Nestes modelos de conflito foi demonstrado que a estimulação do 

sistema serotonérgico acionaria o sistema de punição cerebral induzindo um aumento na 

resposta de inibição comportamental, sendo, portanto, ansiogênico (ROBICHAUD; SLEDGE, 

1969; GELLER; BLUM, 1970; GRAEFF; SCHOENFELD, 1970; WISE et al., 1972). No 

entanto, outros estudos utilizando como modelo a estimulação elétrica da SCPd mostravam um 

papel antiaversivo do neurotransmissor na modulação das respostas defensivas relacionadas ao 

pânico, como a fuga (KISER; LEBOVITZ, 1975; SCHENBERG; GRAEFF, 1978; KISER et 

al., 1978;). 

Deakin e Graeff (1991) propuseram uma teoria que tem por objetivo explicar esse papel 

dual da serotonina na ansiedade e no pânico, na qual a serotonina facilitaria as respostas 

defensivas relacionadas à ansiedade, como a esquiva inibitória, e ao contrário, inibiria as 

respostas defensivas relacionadas ao pânico, como a fuga. Uma série de estudos buscando 

investigar quais substratos neurais estariam envolvidos nessa dualidade encontraram que a 

serotonina facilitava a resposta de esquiva inibitória (relacionada ao transtorno de ansiedade 

generalizada) por agir em estruturas prosencefálicas, como o sistema septo-hipocampal e 

amígdala, e inibia a resposta de fuga (relacionada ao transtorno do pânico) promovida pela 

SCPd e hipocampo medial (para revisão ver GRAEFF; ZANGROSSI, 2010; ZANGROSSI; 

GRAEFF, 2014). 

A serotonina tem sua origem nos núcleos da rafe, principalmente no dorsal (NDR) e no 

mediano (NMR), e suas projeções vão para conjuntos distintos de estruturas cerebrais (WISE 

et al., 1972; DEAKIN; GRAEFF, 1991; MILLAN, 2003; HENSLER, 2006). O hipocampo é 

um dos principais alvos dessas projeções serotonérgicas, com origem tanto no NMR, quanto no 
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NDR (O’KEEFE; NADEL, 1978; IMAI et al., 1986; MOLLIVER, 1987; WEST, 1990; 

MCKENNA; VERTES, 2001; DREMENCOV et al., 2003; AMARAL; LAVENEX, 2007). 

O NMR envia projeções tanto para o HD quanto para o HV (MOLLIVER, 1987, 

MCKENNA; VERTES, 2001; MUZERELE et al., 2016). Estudos recentes utilizando 

optogenética mostram que a ativação do NMR aumenta a ansiedade em testes como o LCE, 

alimentação suprimida pela novidade e marble burying. Mais do que isso, eles atribuem parte 

deste efeito a ativação dos terminais serotonérgicos tanto no HD (ABELA et al., 2020) quanto 

no HV (OHMURA et al., 2019).  Vale ressaltar que o NDR envia projeções, a partir do seu 

subnúcleo caudal, apenas para o HV (IMAI et al., 1986, MOLLIVER, 1987), sendo esta uma 

importante diferença entre os polos. 

Curiosamente, as fibras serotonérgicas geralmente não possuem contatos sinápticos 

diretos e, em muitos casos, os receptores serotonérgicos foram detectados em neurônios que 

não recebem inervação serotoninérgica. Isso sugere que, no hipocampo, assim como em outras 

áreas do encéfalo, a serotonina é liberada difusamente por transmissão de volume e atua mais 

como um neuromodulador cuja função pode ser manter a homeostase. As ações diversas da 

serotonina decorrem de sua interação com pelo menos 14 subtipos de receptores diferentes, 

agrupados em 7 famílias, com características e padrões de expressão distintos (para revisão ver 

DALE et al., 2016).  

Tanaka e colaboradores (2012), utilizando a técnica de hibridização in situ em 

camundongos, descreveram os perfis de expressão dos RNA mensageiro (RNAm) para os 

receptores serotonérgicos ao longo do eixo dorsoventral do hipocampo. Dentre, pelo menos, os 

14 subtipos de receptores serotonérgicos já descritos (HANNON; HOYER, 2008; HOYER; 

HANNON; MARTIN, 2002), eles observaram a expressão dos subtipos 1A, 1B, 1F, 2A,2C, 

3A, 4, 5A, 5B e 7 ao longo de todo hipocampo. Observaram ainda que o perfil de expressão 
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dos RNAm era diferente ao longo do eixo dorsoventral, assim como nas sub-regiões do 

hipocampo.  Em termos de receptores do subtipo 5-HT1A, foco principal do presente trabalho, 

este estudo indicou haver uma forte expressão desses sítios de ligação na camada CA1 do HD, 

ao passo que, no HV observou-se que o perfil de expressão era mais abundante e localizado 

principalmente em CA3 e GD.  

O receptor 5-HT1A está acoplado à proteína Gαi/0 e, portanto, promove uma 

hiperpolarização neuronal, via abertura dos canais de potássio e/ou inibição da adenilato ciclase. 

No hipocampo, o receptor 5-HT1A apresenta-se amplamente expresso, sendo o mais expresso 

dentre os receptores serotonérgicos nesta região (POMPEIANO et al 1992, 1994; 

ABRAMOWSKI et al., 1995; CLEMETT et al., 2000; HANNON; HOYER, 2008; BERUMEN 

et al 2012). 

Uma série de estudos mostra a participação dos receptores 5-HT1A hipocampais no 

mecanismo de ação dos fármacos antidepressivos. O tratamento crônico com a imipramina e a 

fluoxetina, por exemplo, aumentam a responsividade de receptores 5-HT1A localizados em 

neurônios piramidais hipocampais (CHAPUT DE MONTIGNY; BLIER, 1991). Neste sentido, 

através da deleção genética de receptores 5-HT1A, Samuels e colaboradores (2016) 

demonstraram que estes receptores localizados nas células granulares do GD são críticos para 

o efeito ansiolítico e antidepressivo promovidos pelo tratamento crônico com a fluoxetina. 

Dentro desta perspectiva, diversos estudos têm sido realizados buscando investigar a 

participação dos receptores 5-HT1A em cada um dos polos hipocampais nos comportamentos 

defensivos relacionados com a ansiedade. 

Em termos de HD, diversos trabalhos com injeções local do agonista de receptores 5-

HT1A 8-OH-DPAT evidenciam a importância desses receptores na regulação da ansiedade 

(ANDREWS et al., 1994; FILE; GONZALEZ; ANDREWS, 1996; JOLAS, et al., 1995; 
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MENARD; TREIT, 1998; SCHREIBER; DEVRY, 1993).  Por exemplo, Dos Santos e 

colaboradores (2008), utilizando o teste do labirinto em T elevado (LTE), demonstraram que a 

administração do 8-OH-DPAT nesta subárea facilitou a aquisição do comportamento de 

esquiva inibitória, um efeito ansiogênico.  Além disso, observou-se também que a desinibição 

dos neurônios serotonérgicos do NMR levava a um efeito ansiogênico no LTE e que esse efeito 

era mediado pelos receptores 5-HT1A do HD, uma vez que o bloqueio farmacológico prévio 

de tais receptores preveniu a manifestação destes efeitos (DOS SANTOS et al., 2008).   

No que diz respeito à HV, é surpreendente que poucos estudos até agora tenham 

abordado o papel desempenhado pelos receptores 5-HT1A na gênese / regulação da ansiedade, 

e seus resultados são aparentemente conflitantes. Enquanto Fuss et al. (2013) relataram efeito 

ansiogênico decorrente da diminuição da função dos receptores 5-HT1A neste polo do 

hipocampo, File e colaboradores (1996) observaram que a injeção local do 8-OH-DPAT não 

teve efeito em ratos submetidos ao teste de interação social e LCE. Já Kümpel e colaboradores 

(2016) mostraram que a administração intra-HV de 8-OH-DPAT provocou prejuízo na tarefa 

de esquiva inibitória no teste do LTE, indicando um efeito ansiolítico. 

Essa última evidência parece indicar que ao contrário do HD, a ativação de receptores 

do tipo 5-HT1A no HV provoca um efeito do tipo ansiolítico, apontando para uma dualidade 

do efeito da serotonina nos dois polos hipocampais. 

Diante do exposto, o presente estudo teve por objetivo estender as investigações acerca 

do papel dos receptores 5-HT1A localizados no HD e no HV na predição de respostas 

comportamentais associadas à ansiedade. 

Para investigar a generalidade dos efeitos obtidos previamente no modelo do LTE, 

inicialmente avaliamos as consequências de injeções intra-HD ou intra-HV de serotonina e de 

drogas que interagem com os receptores 5-HT1A em ratos submetidos ao teste de beber punido 
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de Vogel. O teste de beber punido de Vogel é um modelo experimental preditivo de ansiedade 

baseado no conflito entre um comportamento motivado e um estímulo aversivo. Neste teste, os 

animais previamente privados de água são expostos a uma caixa com acesso ao consumo, porém 

o comportamento de beber a água é punido com um choque elétrico na língua, gerando o 

conflito (para revisão ver MILAN, 2003). 

Com relação à participação dos receptores 5-HT1A presentes no hipocampo no mecanismo 

de ação dos antidepressivos, Sant’Ana (2017) mostrou que o efeito do tipo ansiogênico 

promovido pela administração aguda de fluoxetina e de imipramina é anulado pela 

administração prévia de WAY-100635 no HD.  Partindo desses resultados e de evidências na 

literatura que mostram que o tratamento com antidepressivos a longo prazo altera a 

sensibilidade dos os receptores 5-HT1A no hipocampo (BLIER; ABBOTT, 2001; 

DREMENCOV et al., 2003; GORDON; HEN, 2004), nos perguntamos se o tratamento crônico 

com estes antidepressivos seria capaz de alterar o efeito ansiogênico decorrente da 

administração intra-HD de 8-OH-DPAT no teste do beber punido de Vogel. 
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2 Objetivos: 

 Estender as investigações acerca dos efeitos comportamentais desencadeados pela 

manipulação farmacológica de receptores 5-HT1A no HD e no HV no modelo de conflito de 

Vogel.  

Objetivos específicos: 

- Investigar os efeitos causados pela a injeção intra-HD ou intra-HV do agonista 

endógeno serotonina, e de 8-OH-DPAT e WAY-100635, agonista e antagonista de receptores 

5-HT1A, respectivamente, em ratos submetidos ao teste de beber punido de Vogel.  

- Investigar se o tratamento prévio intra-HV com WAY-100635 bloqueia a resposta 

comportamental causada pela injeção local de serotonina e de 8-OH-DPAT, em ratos 

submetidos ao teste de beber punido de Vogel. 

-Investigar se o tratamento crônico com a fluoxetina ou a imipramina altera a resposta 

comportamental causada pela injeção de 8-OH-DPAT no HD. 
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3. Materiais e Métodos 

3.1 Animais 

Foram utilizados ratos Wistar machos (220 – 350 gramas) provenientes dos Biotérios 

Centrais da Universidade de São Paulo- Ribeirão Preto e da Universidade Estadual Paulista 

(Unesp) - Botucatu, que permaneceram no Biotério do Laboratório de Farmacologia do 

Comportamento da FMRP/USP, onde ficaram alojados (4 animais/caixa) em caixas de 

polipropileno (38 x 32 x 18 cm), forradas com serragem. Os animais tiveram livre acesso a água 

e a comida durante todo o experimento, exceto, no caso de água, nos períodos de privação 

assinalados abaixo como parte da execução do teste de Vogel. O biotério foi mantido à 

temperatura de 22±1ºC e com ciclo de claro-escuro de 12 horas, sendo o período iluminado das 

7:00 às 19:00 horas com intensidade de 60 lux. Todos os procedimentos adotados neste trabalho 

foram aprovados pela CEUA da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Registro 118/2018). 

3.2 Drogas 

Serotonina (5- Hydroxytryptamine hydrochloride,; Sigma-Aldrich, EUA), 8-OH-DPAT 

(8-Hydroxy-2-(di-n-propylamino); Sigma-Aldrich, EUA), WAY 100635 (N-[2-[4-(2-

metoxifenil)-1-piperazinil]etil]-N(2,piridinil ciclohexanocarboxamida maleato); Sigma-

Aldrich, EUA), imipramina (Imipramine hydrochloride- Sigma-Aldrich, EUA) e fluoxetina 

(cloridrato de fluoxetina- Cristália, Brasil). As drogas foram dissolvidas em salina estéril 0,9%, 

com exceção da fluoxetina que foi dissolvida em salina com 2% de Tween 80 (Sigma, EUA). 

3.3 Aparatos 

3.3.1 Teste do beber punido de Vogel 

O conjunto do aparato empregado no teste é composto por uma caixa de acrílico 

transparente (42 x 25 x 20 cm), que possui uma grade metálica no assoalho e um bebedouro 
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acoplado (contendo água), que projeta um bico também metálico em seu interior, sendo que 

esse conjunto é colocado dentro de uma caixa com proteção acústica. O contato do animal com 

o bico e o assoalho fecha um circuito elétrico controlado por um sensor (Insight, Brasil), que 

produz 7 pulsos/s quando o animal está em contato com os dois componentes. Cada pulso foi 

considerado uma lambida e a cada 20 lambidas, o animal recebeu pelo bico, um choque elétrico 

de 0,5 mA, durante dois segundos. O sensor registrou o número de lambidas e de choques 

durante o período do teste (3 minutos). 

3.3.2 Tail-Flick 

O teste de tail-flick foi realizado com o intuito de investigar o efeito das drogas na 

nocicepção. Ele foi executado em um equipamento automatizado (Ugo Basile, Itália), que 

possibilita medir com precisão o limiar nociceptivo ao estímulo de calor infravermelho aplicado 

na cauda do animal.  O aparelho de tail-flick consiste basicamente de uma fonte (lâmpada) de 

radiação infravermelha cuja intensidade ajustável é focada na cauda do animal por um espelho 

parabólico incorporado. O operador inicia o estímulo, e quando o animal sente dor e retira a 

cauda, um sensor faz a detecção para o temporizador e apaga a lâmpada. O tempo de reação do 

animal é assim determinado.  

A intensidade da luz foi ajustada para atingir latências basais de 8 a 10 s. Uma latência 

máxima de 15 s foi estabelecida para minimizar os danos na cauda (BASSI et al., 2017; 

SANT’ANA et.al, 2019). 

3.4 Cirurgia estereotáxica  

 Os animais foram anestesiados com 2,2,2 tribromoetanol (Aldrich) a 2,5% (10mL/kg, 

i.p.) e fixados a um aparelho estereotáxico pelo rochedo temporal e incisivos superiores. Após 

a tricotomia da região da cabeça, foi realizada antissepsia com polivinilpirrolidona-iodo a 2% 

(PVPI) e injeção subcutânea do anestésico local cloridrato de lidocaína associado a um 
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vasoconstritor (Novocol® 100, S.S. White-Brasil). Foi realizada uma incisão longitudinal dos 

tecidos cutâneos e subcutâneos, e a remoção do periósteo por raspagem, a fim de expor o crânio.  

Através de orifícios na superfície craniana, perfurados utilizando-se uma broca, cânulas guias 

de 0,6 mm de diâmetro externo e 10 mm (para o HD) ou 12 mm (para o HV) de comprimento 

foram implantadas bilateralmente no encéfalo. As cânulas foram direcionadas ao HD ou HV, 

de acordo com as seguintes coordenadas: HD: antero-posterior =  3,9 mm, latero-lateral = ± 

2,8 mm e dorso-ventral =  2,1 mm; HV: antero-posterior =  5,0 mm, latero-lateral = ± 5,2 

mm e dorso-ventral =  4,0 mm, ambas com inclinação da haste = 0º e tendo o Bregma como 

referência (PAXINOS; WATSON, 2007). Após o posicionamento das cânulas, estas 

permaneceram fixadas aos orifícios através de um capacete de acrílico feito de resina 

autopolimerizante, estabilizado por um parafuso fixado ao crânio. Um fio de aço (0.2 mm de 

diâmetro) foi colocado dentro de cada uma das cânulas para evitar a obstrução das mesmas. Ao 

final da cirurgia, os animais receberam uma injeção intramuscular de uma associação 

antibiótica de amplo espectro (Pentabiótico, Fontoura-Wyeth-Brasil), a fim de prevenir 

possíveis infecções. Além disto, foi administrado fluxinina meglumina (2,5 mg/mL/kg, s.c), um 

agente analgésico com atividade anti-inflamatória e antipirética. 

3.5 Procedimentos e delineamento experimental 

 Em todos os experimentos, as injeções centrais foram feitas simultaneamente nos dois 

hemisférios cerebrais por meio de duas agulhas odontológicas (Mizzy, comprimento= 11,5 mm 

para o HD ou 15 mm para o HV), inseridas pelas cânulas guia, até atingir o alvo a 1,5 (HD) ou 

3,0 mm (HV) abaixo da extremidade das cânulas. Cada agulha odontológica foi conectada a 

uma microseringa (Hamilton 701-RN, EUA) de 10 l através de um tubo de polietileno (PE-

10), o qual foi preenchido com água destilada. O deslocamento de uma bolha de ar no 

polietileno auxiliou na verificação da efetividade da microinjeção. Para controle do volume e 
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do tempo de injeção, foi utilizada uma bomba microinjetora digital (Harvard Apparatus, modelo 

55-2222) programada para a administração de um volume de 0,2 l, a uma taxa de 0,1l/min. 

Ao término da injeção, a agulha permaneceu no local por mais um minuto para evitar o refluxo 

da droga. 

Experimento 1: Efeitos da estimulação de receptores 5-HT1A no hipocampo dorsal em 

ratos submetidos ao teste de Vogel 

No experimento 1A, grupos independentes de animais receberam injeções intra-HD de 

salina (n = 9) ou 8-OH-DPAT (0,55, 1,67, 5 ou 15 nmol, n = 6-10).  Já no experimento 1B, os 

animais foram injetados intra-HD com salina (n = 8) ou serotonina (16 nmol, n = 10). Dez 

minutos após as injeções, os ratos foram submetidos ao teste de Vogel.  

Para o teste de Vogel, dois dias antes do início das análises comportamentais, os animais 

foram manuseados pelo experimentador, uma vez ao dia, durante 5 minutos. Os animais foram 

privados de água por 48 horas antes da execução do teste. Após as primeiras 24 horas, os 

animais foram submetidos a uma sessão treino, durante a qual tiveram acesso livremente à água 

por 3 minutos na caixa de execução do teste. No dia seguinte a sessão treino, após a 

administração das drogas, os animais foram individualmente colocados na caixa-teste por três 

minutos, contados a partir do momento em que encontraram o bico do bebedouro. Durante este 

período, a cada 20 lambidas, os animais receberam, através do bico do bebedouro, um choque 

de 0,5 mA durante dois segundos. Os animais que não encontraram o bico do bebedouro foram 

retirados do teste e excluídos da análise.  

No experimento 1C, investigamos o efeito destas drogas sobre a nocicepção, uma 

variável que potencialmente pode interferir nos resultados obtidos no teste de Vogel. Para isso, 

grupos independentes de animais foram submetidos ao teste de tail-flick, seguindo o seguinte 

protocolo: os animais foram gentilmente contidos pelo experimentador e o terço inferior da 
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cauda foi colocado sobre a fonte de calor com intensidade já estabelecida. O tempo de reação 

foi registrado. Dez minutos após a tomada do valor basal de retirada da cauda, os ratos 

receberam injeções intra-HD de salina (n = 8), serotonina (16 nmol, n = 6) ou 8-OH-DPAT (5 

nmol, n =9) e, dez minutos após, foi redeterminada a latência da retirada da cauda. O resultado 

foi expresso através da variação percentual da latência para retirada da cauda, calculado através 

da formula: [ (valor da latência pós droga- valor basal) / valor basal) ] x 100. 

Experimento 2: Efeitos da estimulação de receptores 5-HT1A no hipocampo ventral em 

ratos submetidos ao teste de Vogel. 

No experimento 2A, grupos independentes de animais receberam injeções intra-HV de 

salina (n = 8),  8-OH-DPAT (3 ou 15 nmol, n = 6-10) ou serotonina (16 nmol, n = 10). Já no 

experimento 2B, os animais receberam injeções intra-HV de salina (n = 7) ou WAY-100635 

(0,18, 0,37 e 0,74 nmol, n = 7-8) e foram submetidos ao teste de beber punido de Vogel, 

conforme descrito no experimento 1.  

Afim de verificar se o efeito da serotonina, bem como o do 8-OH-DPAT, era mediado 

por receptores 5-HT1A, no experimento 2C, dez minutos após receberem injeção intra-HV de 

WAY-100635 (0,09 nmol) ou salina, os animais receberam injeções intra-HV de salina ou 

serotonina (16 nmol). Os seguintes grupos foram formados: SAL/SAL (n = 11); WAY/SAL (n 

= 12); SAL/5-HT (n = 8) e WAY/5-HT (n = 9).  

Já no experimento 2D, dez minutos após receberem injeção intra-HV de WAY-100635 

(0,09 nmol) ou salina, os animais receberam injeções intra-HV de salina ou 8-OH-DPAT (15 

nmol). Os seguintes grupos foram formados SAL/SAL (n = 8); WAY/SAL (n = 7); SAL/8-OH-

DPAT (n = 9) e WAY/8-OH-DPAT (n = 7).  

 Nos dois experimentos, dez minutos após a última microinjeção, os animais foram 

submetidos ao teste de Vogel, conforme descrito no experimento 1.  
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Como no experimento 1, grupos independentes de animais foram utilizados para 

investigação do efeito destas drogas na nocicepção por meio do teste de Tail-Flick. Para isso 

no experimento 2E, os animais foram gentilmente contidos pelo experimentador e o terço 

inferior da cauda foi colocado sobre a fonte de calor com intensidade já estabelecida. O tempo 

de reação foi registrado. Dez minutos após a tomada do valor basal de retirada da cauda, os 

ratos receberam injeções intra-HV de salina (n = 6), serotonina (16 nmol; n = 6), 8-OH-DPAT 

(15 nmol, n = 6) ou WAY-100635 (0,74 nmol, n = 5) e, dez minutos após, foi redeterminada a 

latência da retirada da cauda. 

Experimento 3: Efeito do tratamento crônico com fluoxetina ou imipramina sobre o 

efeito causado pela injeção intra-HD de 8-OH-DPAT no teste de Vogel. 

No experimento 3A, grupos independentes de animais foram tratados durante 21 dias 

com injeções intraperitoneais de veículo ou de fluoxetina (10mg/kg/dia). Já no experimento 3B, 

os animais receberam, pelo mesmo período tempo, injeções intraperitoneais de imipramina 

(5mg/kg/dia) ou salina. Entre o 14° e o 16° dia de tratamento, foi realizada a cirurgia 

estereotáxica para implante de cânulas-guias direcionadas ao HD, conforme descrito acima. No 

dia do teste, os animais receberam a última injeção dos seus respectivos tratamentos. Três horas 

após, os animais foram administrados com salina ou 8-OH-DPAT (5 nmol) no HD. Os seguintes 

grupos foram formados: Experimento 3A: VEIC/SAL (n = 7); FLU/SAL (n = 8); VEI/8-OH-

DPAT (n = 6); FLU/8-OH-DPAT (n = 6). Experimento 3B: SAL/SAL (n = 7); IMI/SAL (n = 

6); SAL/8-OH-DPAT (n = 7); IMI/8-OH-DPAT (n = 8). 

Nos dois experimentos, dez minutos após as injeções no HD, os animais foram 

submetidos ao teste de Vogel, conforme descrito no experimento 1. 
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3.5.1 Análise histológica 

Ao término dos testes comportamentais, os animais foram anestesiados com uretana 

25% (10 ml/kg) e 0,2µL de corante azul de Evans a 1% foi administrado no HD ou HV.  

Posteriormente, foram submetidos a perfusão intracardíaca com salina (NaCl a 0,9%) e formol 

(10%). Após a perfusão, os encéfalos foram retirados e fixados em formol a 10%. Os encéfalos 

foram cortados em secções coronais de 50µm de espessura em um criostato (Leica CM1850) 

para verificação microscópica do sítio de microinjeção.   

3.5.2 Análise estatística  

Os dados obtidos nos experimentos 1A,1C, 2A, 2B e 2E foram submetidos a uma análise 

de variância (ANOVA) de uma via. No experimento 1B foi utilizado o teste t-student para 

análise dos resultados. Já os dados dos experimentos 2C, 2D e 3 foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) de duas vias, tendo como fatores independentes os dois tratamentos 

farmacológicos usados. Quando apropriado foram realizadas comparações múltiplas pelo teste 

de Duncan. 
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4. Resultados 

Experimento 1: Efeitos da estimulação de receptores 5-HT1A no hipocampo dorsal 

em ratos submetidos ao teste de Vogel 

A figura 1 mostra os sítios de injeções dentro e fora do HD das drogas empregadas nos 

experimentos 1A, 1B e 1C. 

 

Figura 1.  Representação de sessões coronais do cérebro de rato mostrando a localização dos sítios de injeção 

dentro (círculos pretos) e fora (círculos brancos) do HD nos experimentos 1A, 1B e 1C. As figuras representam as 

coordenadas do Atlas Paxinos e Watson (2007) a partir do bregma.  O número total de pontos é menor do que o 

número total de animais devido a sobreposições dos sítios de injeção. 
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A figura 2A mostra que a injeção intra-HD de 8-OH-DPAT alterou o número de 

lambidas punidas no teste de beber punido de Vogel [F(4,34) = 4,90; p<0,05]. O teste post hoc 

de Duncan mostrou que o tratamento com o 8-OH-DPAT, nas doses de 5 e 15 nmol, diminuiu 

o número de lambidas punidas quando comparado ao grupo controle, indicando um efeito do 

tipo ansiogênico. Como pode ser visto na mesma figura (painel à direita), este efeito não foi 

observado nos animais com injeções localizadas fora do HD [F(2,11) = 0,98; NS]. 

Como mostrado na figura 2B, a injeção intra-HD de serotonina também diminui o 

número de lambidas punidas no animais com sítios de injeção dentro [t(16) = 3,38; p<0,05], 

mas não fora do HD [t(7) = 0,88; NS]. 
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 Figura 2. Efeito (média ± EPM) causado pelas injeções dentro ou fora do HD de salina ou 8-OH-DPAT 

(painel 2A), e de salina ou 5-HT (16 nmol; painel 2B), no número de lambidas punidas no teste de Vogel. (n) = 

número de animais em cada grupo. * p<0,05 comparado ao grupo controle. 

 

A tabela 1 mostra que nenhuma das drogas utilizadas no experimento 1 alterou a latência 

para retirada da cauda no teste do tail-flick (F(3,25=1.84; p=0,54). 
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Tabela 1. Efeito (média ± EPM) causados pela manipulação farmacológica de receptores 5-

HT1A no HD e no HV no teste de tail-flick. 

 

 Tratamento (nmol) N * Variação percentual da latência (%) 

Experimento 1: HD   

Salina 8 -2,47 ± 4,03 

5-HT (16) 6 5,98 ± 4,52 

8-OH-DPAT (5) 

 

Experimento 2: HV 

9 -3,97 ± 2.97 

 

 

Salina 6 0,02 ± 5,98 

5-HT (16) 6 -2,00 ± 3,33 

8-OH-DPAT  (15) 6 -3,05 ± 3,29 

WAY-100635 (0,74) 5 0,81 ± 3,02 

*variação percentual da latência = [ (valor da latência pós droga- valor basal) / valor basal ]x100 

 

 

Experimento 2: Efeitos da manipulação farmacológica de receptores 5-HT1A no HV em 

ratos submetidos ao teste de Vogel. 

A figura 3 mostra os sítios de injeções dentro e fora do HV das drogas empregadas nos 

experimentos 2A, 2B, 2C e 2D. 

 



40 
 

 

Figura 3. Representação de sessões coronais do cérebro de rato mostrando a localização dos sítios de injeção 

dentro (círculos pretos) e fora (círculos brancos) do HV nos experimentos 2A, 2B, 2C e 2D. As figuras representam 

as coordenadas do Atlas Paxinos e Watson (2007) a partir do bregma.  O número total de pontos é menor do que 

o número total de animais devido a sobreposições dos sítios de injeção. 

 

A figura 4A mostra que as injeções de 8-OH-DPAT e de serotonina alteraram o número de 

lambidas punidas no teste Vogel, quando localizadas dentro [F(3,30) = 5,20; p<0,05], mas não 
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fora do HV [F(2,10) = 3,24; NS]. O post hoc de Duncan mostrou que os tratamentos com 8-

OH-DPAT, na dose de 15 nmol, e com a serotonina, na dose de 16 nmol aumentaram o número 

de lambidas punidas quando comparado ao grupo controle, indicando um efeito ansiolítico.  

 A figura 4B mostra que o tratamento com WAY-100635 alterou o número de lambidas 

punidas no teste de Vogel, quando localizado dentro [F(3,28) = 8,35; p<0,05], mas não fora do 

HV [F(2,8) = 1,14; NS] . Nos animais do primeiro grupo, o post hoc de Duncan mostrou que 

todas as doses deste antagonista diminuíram o número de lambidas punidas quando comparadas 

ao grupo controle, indicando um efeito ansiogênico. 
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Figura 4. Efeito (média ± EPM) causado por injeções dentro ou fora do hipocampo ventral (HV) de salina, 5-HT 

ou 8-OH-DPAT (painel 4A), ou salina ou WAY100635 (painel 4B) no número de lambidas punidas no teste de 

Vogel. (n) = número de animais em cada grupo. * p<0,05 comparado ao grupo controle, + p<0,05 comparado a 

todos os grupos. 

A figura 5A ilustra o efeito causado pela administração combinada de WAY-100635 e de 

serotonina em animais com injeções dentro e fora do HV. No animais com injeções dentro 

[Fator tratamento como o antagonista – F(3,53) = 12,22; p<0,05; tratamento com o agonista – 

F(3,53) = 1,90; NS; interação entre os fatores – F(3,53) = 4,30; p<0,05 ], mas não fora [Fator 

tratamento como o antagonista – F(3,15) = 0,20; NS; tratamento com o agonista – F(3,15) = 
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0,74; NS; interação entre os fatores – F(3,15) = 0,35; NS], a administração prévia de  WAY-

100635 bloqueou o aumento no número de lambidas punidas causados pela serotonina. 

A figura 5B ilustra o efeito causado no teste de Vogel pela administração combinada de 

WAY-100635 e de 8-OH-DPAT em animais com injeções dentro e fora do HV. No animais 

com injeções dentro [Fator tratamento como o antagonista – F(3,27) = 11,19; p<0,05; 

tratamento com o agonista – F(3,27) = 3,55; NS; interação entre os fatores – F(3,27) = 7,09; 

p<0,05 ], mas não fora [Fator tratamento como o antagonista – F(3,17) = 0,92; NS; tratamento 

com o agonista – F(3,17) = 0,70; NS; interação entre os fatores – F(3,17) = 0,28; NS], a 

administração prévia de  WAY-100635 bloqueou o aumento no número de lambidas punidas 

causados pelo 8-OH-DPAT. 
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Figura 5. Nos painéis 5A e 5B são mostrados os efeitos (média ± EPM) causados, respectivamente, por 

injeções combinadas de WAY-100635 (0,09 nmol) e 5-HT (16 nmol) ou de WAY-100635 (0,09 nmol) e 8-OH-

DPAT (15 nmol) dentro e fora do HV. (n) = número de animais em cada grupo. * p<0,05 comparado ao grupo 

controle, + p<0,05 comparado a todos os demais. 

 

Conforme mostrado na tabela 1, nenhuma das drogas utilizadas alterou a latência para 

retirada da cauda no teste do tail-flick [F(3,19=0,20; p=0,89]. 
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Experimento 3: Efeito do tratamento crônico com fluoxetina ou imipramina sobre o 

efeito causado pela injeção intra-HD de 8-OH-DPAT no teste de Vogel. 

A figura 6 mostra os sítios de injeções dentro e fora do HD das drogas empregadas nos 

experimentos 3A e 3B. 

 

Figura 6.  Representação de sessões coronais do cérebro de rato mostrando a localização dos sítios de injeção 

dentro (círculos pretos) e fora (círculos brancos) do HD no experimento A e B. As figuras representam as 

coordenadas do Atlas Paxinos e Watson (2007) a partir do Bregma.  O número total de pontos é menor do que o 

número total de animais devido a sobreposições dos sítios de injeção. 
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 A figura 7A ilustra o efeito causado no teste de Vogel pela administração combinada de 

fluoxetina (i.p) e de 8-OH-DPAT em animais com injeções dentro e fora do HV. No animais 

com injeções dentro [Fator tratamento crônico com fluoxetina – F(3,24) = 2,47; NS; tratamento 

com o agonista – F(3,24) = 3,70; NS; interação entre os fatores – (3,24) = 6,12; p<0,05], mas 

não fora [Fator tratamento crônico com fluoxetina – F(3,14) = 0,11; NS; tratamento com o 

agonista – F(3,14) = 0,45; NS; interação entre os fatores – F(3,53) = 0,89; NS], o tratamento 

crônico com fluoxetina cancelou o efeito ansiogênico causado pela administração de 8-OH-

DPAT. 

 A figura 7B ilustra o efeito causado no teste de Vogel pela administração combinada de 

imipramina (i.p) e de 8-OH-DPAT, em animais com injeções dentro e fora do HV. No animais 

com injeções dentro [Fator tratamento crônico com imipramina – F(3,27) = 4,65; p<0,05; 

tratamento com o agonista F(3,27) = 4,66; p<0,05; interação entre os fatores – F(3,27) = 4,19; 

p<0,05], mas não fora [Fator tratamento crônico com imipramina – F(3,14) = 0,95; NS; 

tratamento com o agonista – F(3,14) = 0,96; NS; interação entre os fatores – F(3,14) = 1,43; 

NS], o tratamento crônico com imipramina cancelou o efeito ansiogênico causado pela 

administração de 8-OH-DPAT. 
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 Figura 7. Nos painéis 7A e 7B são mostrados os efeitos (média ± EPM) causados, respectivamente, por 

injeções combinadas de fluoxetina (FLU, 10 mg/kg/dia) e 8-OH-DPAT (DPAT, 5 nmol) ou de imipramina (IMI, 

5 mg/kg/dia) e 8-OH-DPAT (15 nmol) dentro e fora do HV. VEÍ = veículo; SAL = salina; (n) = número de animais 

em cada grupo. + p<0,05 comparado a todos os grupos. 

 

 

 

  



46 
 

 

 

 

 

 

 

Discussão 
  



47 
 

5. Discussão 

O objetivo deste trabalho foi estender as investigações acerca do papel dos receptores 5-

HT1A no HD e no HV na mediação de comportamentos defensivos associados à ansiedade. 

Os resultados obtidos sugerem que a ativação dos receptores 5-HT1A nestes dois polos 

hipocampais promove efeitos opostos no teste de conflito de Vogel. 

Em termos de ativação deste receptor no HD, foi possível observar que, no experimento 1 

tanto as duas maiores doses de 8-OH-DPAT (5 e 15 nmol), como a dose de serotonina testada 

(16 nmol), foram capazes de provocar a diminuição do número de lambidas punidas, sugestivo 

de efeito ansiogênico. Como evidenciado no teste do tail-flick, este efeito não é decorrente de 

uma ação inespecífica destas drogas sobre o limiar de dor destes animais. Em concordância 

com os nossos achados, uma série de trabalhos na literatura, utilizando diferentes testes 

comportamentais, tais como o teste de interação social (ANDREWS et al 1994, FILE et al 1996, 

CHEETA et al 2000), o teste de transição claro/escuro (ROMANIUK et al 2001) e o LTE (DOS 

SANTOS et al 2008), também mostram que a ativação de receptores do tipo 5-HT1A 

localizados no HD aumenta a ansiedade. Entretanto, resultados conflitantes também são 

encontrados (KATAOKA et al., 1990; SCHREIBER; DE VRY,1993; PRZEGALINSKI et al., 

1994; JOLAS, 1995). Por exemplo, Jolas e colaboradores (1995) mostraram que a injeção de 

8-OH-DPAT no HD provocou ansiólise no teste da vocalização ultrassônica induzida por 

choques elétricos. 

Embora ainda não exista uma razão clara para estes resultados conflitantes, há na literatura 

algumas discussões a esse respeito (ANDREWS et al., 1994; THOMAS et al., 1998; DOS 

SANTOS et al., 2008). Uma delas sugere que esta oposição seja derivada das doses utilizadas 

de 8-OH-DPAT, onde doses menores seriam responsáveis por um aumento na ansiedade, e 

doses maiores pela ansiólise (ANDREWS et al., 1994). Isso se daria em função da perda de 
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especificidade da droga, que também possui afinidade, ainda que menor, por receptores do 

subtipo 5-HT7 (ANDREWS et al., 1994; THOMAS et al., 1998).   

De maior relevância para este estudo estão os trabalhos envolvendo os testes de conflito, 

como o Geller-Seifer e o beber punido de Vogel (SCHREIBER; DE VRY,1993; 

PRZEGALINSKI et al., 1994), que também mostram que a administração de 8-OH-DPAT no 

HD causa efeito ansiolítico. Mais especificamente, Przegalinski e colaboradores (1994) 

observaram um aumento no número de lambidas punidas após a injeção intra-HD de 4 e 12 

nmol de 8-OH-DPAT, resultado oposto ao encontrado no presente trabalho, onde as doses de 5 

e 15 nmol levaram a uma diminuição na expressão desse comportamento. 

Uma possível explicação para este conflito de resultados no mesmo teste surge através dos 

achados de Jolas (1995). Utilizando autorradiografia, o autor mostrou que o 8-OH-DPAT, 

injetado num volume de 0,5 ul no HD, foi capaz de se difundir até o NDR, sugerindo que os 

efeitos ansiolíticos observados após a injeção da droga seriam decorrentes da ativação dos 

receptores 5HT1A pré-sinápticos no NDR. Nesse sentido, Prezegalinski e colaboradores 

(1994), que também encontraram efeitos ansiolíticos com a injeção de 8-OH-DPAT, injetaram 

1ul/sitío no HD, um volume ainda maior que o de Jolas (1995), o que parece corroborar a ideia 

de que o efeito ansiolítico é decorrente da difusão desta droga.  É importante ressaltar que no 

presente trabalho o volume injetado foi menor (0,2 ul/sitio) do que o utilizado no trabalho de 

Jolas (1995), o que pode ter minimizado a possibilidade de difusão. Além disso, em nosso 

laboratório, Dos Santos e colaboradores (2008) mostraram que a desinibição dos neurônios 

serotonérgicos do NMR leva a um efeito ansiogênico no LTE, como aqui observado após a 

injeção de 8-OH-DPAT no HD. Os autores mostraram ainda que esse efeito é mediado pelos 

receptores 5-HT1A do HD, uma vez que o bloqueio farmacológico prévio de tais receptores 

preveniu a manifestação destes efeitos. Por fim, cabe ressaltar que em todos os experimentos 

realizados no presente estudo, a administração das drogas fora do HD ou HV não resultaram 
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em alterações nas respostas comportamentais avaliadas. Juntos estes dados sustentam que o 

efeito ansiogênico encontrado no presente trabalho é decorrente da ação deste agonista nos 

receptores 5-HT1A locais e não da difusão para outras regiões. 

Já em relação ao HV, observamos no experimento 2A que tanto a maior dose de 8-OH-

DPAT (15 nmol), como a dose de serotonina testada (16 nmol), foram capazes de provocar um 

aumento do número de lambidas punidas no teste de beber punido de Vogel, sugerindo um 

efeito ansiolítico. Como no HD, a administração destas drogas não alterou o limiar de dor destes 

animais. Esses achados são compatíveis com a maioria dos trabalhos envolvendo lesões 

eletrolíticas, citotóxicas ou química desta região (BANNERMAN et al., 2003, TRIVERD; 

COVER, 2004, MCHUGH et al., 2004, WEEDEN et al., 2016).  Por exemplo, Kjestrup e 

colaboradores (2002) mostraram que lesões neurotóxicas do HV com ácido ibotênico diminui 

a ansiedade no teste do labirinto em cruz elevado. Além disso, Li e colaboradores (2014), 

utilizando microdiálise, mostraram que o efeito ansiogênico promovida pela retirada do 

tratamento crônico com anfetaminas está associado a redução dos níveis de serotonina no HV. 

Na mesma direção, Fuss e colaboradores (2013), utilizando a técnica de binding, mostraram 

que o efeito ansiogênico promovido pela corrida voluntária crônica em uma roda de atividade 

(long-term voluntary running), está associado com a diminuição da função dos receptores 5-

HT1A no HV. Ademais, nossos achados corroboram com os resultados encontrados por 

Kümpel e colaboradores (2016) em ratos expostos ao LTE. Esses pesquisadores demonstraram 

que a injeção de 8-OH-DPAT no HV, das doses 3 e 15 nmol, provocaram uma diminuição na 

latência das esquivas, um efeito ansiolítico, sem alterar a fuga, uma resposta defensiva que neste 

teste é associada ao pânico. O mesmo resultado também foi observado com a injeção intra-HV 

de midazolam, uma droga benzodiazepínica clássica usada no tratamento do TAG 

(KOBAYASHI et al., 2005; GEORGOPOULOS et al., 2008; GRAEFF, 2012). 
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No experimento 2B, foi possível observar que as injeções intra-HV das três doses de WAY-

100635 provocaram uma diminuição no número de lambidas punidas (figura 4B), indicando 

um efeito ansiogênico e, portanto, oposto ao encontrado com a ativação dos receptores 5-HT1A 

nesta região. Este resultado pode indicar que no HV a serotonina desempenha um papel tônico 

na modulação desses receptores, ao contrário do que acontece no HD, onde as mesmas doses 

de WAY-100635 não têm efeito, como relatado no LTE por Dos Santos e colaboradores (2008). 

 Em discordância com estes achados, Nunes-de-Souza e colaboradores (2002) mostraram 

que a injeção de WAY-100635 no HV levou a uma redução na ansiedade em camundongos 

submetidos ao LCE. No entanto, a dose efetiva utilizada por estes pesquisadores foi maior do 

que as utilizadas no presente estudo (5,55 nmol), o que poderia resultar em uma ação 

inespecífica da droga. Nesse sentido, sabe-se que o WAY-100635 também pode agir em 

receptores α1- adrenérgico e receptores dopaminérgicos do subtipo D4 (CAO E RODGERS, 

1996; CHEMEL E ROTH, 2006). Além disso, outra diferença entre os dois estudos é que as 

espécies de animais utilizadas foram distintas. Ainda, no caso do estudo com camundongos, 

não se verificou as consequências da estimulação local desses receptores, fazendo, por exemplo, 

injeções locais de 8-OH-DPAT. 

Buscando confirmar se os efeitos observados no presente estudo com a injeção de 

serotonina ou 8-OH-DPAT no HV é derivado da ação destas drogas nos receptores 5-HT1A ali 

presentes, realizamos o bloqueio farmacológico prévio destes receptores e observamos que 

tanto o efeito ansiolítico da serotonina como o do 8-OH-DPAT foi bloqueado por uma dose 

subeficaz de WAY-100635 (experimento 2C e 2D), confirmando o envolvimento dos 

receptores 5-HT1A nesses efeitos.   

Outros grupos de pesquisa também buscaram investigar, de maneira mais sistemática, a 

participação de cada um dos polos hipocampais nos comportamentos de defesa relacionados a 
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ansiedade. Dentre eles, Zang e colaboradores (2014) mostraram que a inibição farmacológica 

temporária causada pela injeção de muscimol, um agonista de receptor GABAa, em cada um 

dos polos hipocampais gerou respostas distintas no LCE. Enquanto no HV a injeção deste 

agonista causou supressão da locomoção, no HD os efeitos encontrados foram consistentes com 

um aumento na ansiedade. Nessa mesma direção, Mlinar e Corradetti (2018), em uma análise 

por eletrofisiologia, verificaram a modulação serotonérgica ao longo do eixo dorsoventral do 

hipocampo. Estes pesquisadores observaram que após estímulo com MDMA (3,4-

metilenodioximetanfetamina) e bloqueio da liberação de noradrenalina, a liberação seletiva de 

serotonina endógena no HD diminui a amplitude dos disparos neuronais, enquanto que no HV 

essa liberação aumenta a amplitude dos disparos. Este resultado indica que a serotonina 

endógena atua de maneira oposta ao agir no HD e HV, causando uma atenuação da 

neurotransmissão serotonérgica no HD e uma facilitação da mesma no HV.  

Ainda que o assunto não tenha sido suficientemente explorado, é possível que essa 

oposição de efeitos se dê em função da diferença na densidade e no padrão de inervação 

serotoninérgica observada entre estes polos. Isso porque o polo ventral apresenta uma densidade 

de fibras e níveis de serotonina maiores do que o polo dorsal (GAGE; THOMPSON, 1980; 

DEWAR et al., 1991; BJARKAM et al.,2003).  Além disso, enquanto as inervações 

serotonérgicas do NMR se estendem ao longo de todo eixo hipocampal, projeções do NDR, a 

partir principalmente do subnúcleo caudal, são limitadas ao HV (MUZERELLE et al., 2016). 

Outra hipótese para explicar essa dualidade de efeitos decorrente da ativação de receptores 

5-HT1A no HD e no HV seria a de que, nas duas regiões, esses receptores integram uma 

microcircuitaria distinta, ou seja, eles estão expressos em neurônios de diferentes fenótipos. 

Ainda que as análises feitas nesse sentido não levem em questão a distinção entre os polos, 

evidências apontam que esses receptores no hipocampo podem estar presentes em neurônios 

glutamatérgicos, GABAérgicos e nitrérgicos (POMPEIANO et al.,1992, AZNAR et al., 2003, 
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ZANG et al., 2010).  Com base nos nossos achados comportamentais, uma hipótese que se 

levanta é a de que no HD estes receptores estejam localizados em neurônios excitatórios, como 

os glutamatérgicos, enquanto no HV eles estejam em neurônios inibitórios, como os 

GABAérgicos, explicando assim a oposição de efeitos encontrados. Investigações futuras, 

utilizando-se de análises imunohistológicas, nos permitirão avaliar tal hipótese. 

Um outro receptor presente no hipocampo e classicamente envolvido na fisiopatologia da 

ansiedade é o 5-HT2C (ALVES et al., 2004; MILAN, 2005; SCARPELLI et al., 2008; 

VICENTE E ZANGROSSI, 2012; SANT’ANA et al., 2019; OHMURA et al., 2019). Alguns 

estudos mostram que, assim como ocorre com o 5-HT1A, este receptor atua de maneira oposta 

dependente do polo hipocampal. Dessa maneira, enquanto no HD a ativação de 5-HT2C 

diminui a ansiedade (SANT’ANA et al., 2019), no HV sua ativação aumenta a expressão de 

comportamentos associados a esta emoção (ALVES et al., 2004; SCARPELLI et al., 2008).  

 Levando esses dados a luz dos nossos achados, é concebível a hipótese de que a ação 

dos receptores 5-HT1A e 5-HT2C no hipocampo na mediação dos comportamentos defensivos 

relacionados a ansiedade seja contrabalanceada. Assim, no HV a ativação dos receptores 5-

HT1A leva à ansiólise (experimento 2A), enquanto seu bloqueio gera efeitos ansiogênicos 

(experimento 2B), presumivelmente mediados pela ação da serotonina sobre os receptores 5-

HT2C nessa região. Já no HD, a ativação de receptores 5-HT1A leva a um aumento na 

ansiedade (experimento 1A), enquanto a ativação de receptores 5-HT2C leva a ansiólise 

(SANT’ANA et al., 2018). 

Ainda que fique claro a participação de ambos os polos hipocampais nos comportamentos 

defensivos relacionados a ansiedade, pouco se sabe sobre a valência de atuação de cada um 

destes polos frente aos estímulos aversivos. Alguns estudos recentes utilizando optogenética 

mostram uma participação maior do GD e CA1 do HV em relação ao HD nos comportamentos 
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defensivos em testes como o LCE e o campo aberto (JIMENEZ et al., 2018; KHEIRBEK et al., 

2012). Ainda nesse sentido, Yoshida e colaboradores (2019) mostraram que a supressão da 

camada CA1 do HV, e não a do HD, é necessária para a manutenção do comportamento 

motivado, seja ele por recompensa ou punição. Desta maneira, eles sugerem que a supressão 

do HV causa a liberação da inibição comportamental permitindo a manutenção do 

comportamento motivado.   

 Estes trabalhos indicam a prevalência do HV no desencadeamento ou inibição dos 

comportamentos defensivos e atribuem ao HD a função de exploração e processamento das 

informações provenientes dos estímulos. De maneira oposta, nossos resultados farmacológicos 

assim como dados encontrados na literatura, fornecem fortes evidências da participação direta 

no HD na modulação dos comportamentos defensivos relacionados a ansiedade (ROMANIUK 

et al., 2001; DOS SANTOS et al., 2008; ALMADA et al., 2009; SANT’ANA et al., 2019).  

Assim, novos estudos que busquem avaliar a valência/primazia de cada um dos polos 

hipocampais frente a situações de conflito, e, portanto, relacionadas a ansiedade, poderão 

fornecer mais indícios acerca do funcionamento geral do sistema hipocampal na fisiopatologia 

da ansiedade. 

Além da dualidade de efeito dos polos hipocampais, outro objetivo do presente trabalho foi 

avaliar a participação dos receptores 5-HT1A no mecanismo de ação dos antidepressivos. Nesse 

sentido, Sant’Ana (2017) mostrou que o efeito do tipo ansiogênico promovido pela 

administração aguda e sistêmica de fluoxetina e de imipramina é cancelado pela administração 

prévia de WAY-100635 no HD.  Partindo desses resultados, investigamos se o tratamento 

crônico com estes antidepressivos em doses subefetivas, seria capaz de alterar o efeito 

ansiogênico causado pela administração de 8-OH-DPAT no HD. 
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Os resultados obtidos mostram que o tratamento crônico com esses antidepressivos anulou 

o efeito ansiogênico do 8-OH-DPAT no HD, indicando que este tratamento sistêmico diminui 

a reatividade de receptores 5-HT1A no HD. Isto pode decorrer, por exemplo, de uma 

diminuição na expressão e/ou na sensibilidade dos receptores 5-HT1A nesta região. Porém, 

resultados prévios e da literatura parecem apontar para uma direção contrária a esta hipótese. 

Neste sentido, em termos de sensibilidade, trabalhos mostram um aumento na sensibilidade 

dos receptores 5-HT1A no HD após o tratamento crônico com antidepressivos. É o caso, por 

exemplo, de Castro e colaboradores (2003) que mostram que o uso crônico de fluoxetina (10 

mg/kg/dia) provoca uma hipersensibilidade dos receptores 5-HT1A nas regiões de CA1 e DG 

no HD, como avaliado por eletrofisiologia. Resultado similar foi observado após o tratamento 

subcrônico de citalopram (20 mg/kg/dia) e escitalopram (10 mg/kg/dia) (EL MANSARI et al., 

2005). Estes pesquisadores, através de eletrofisiologia, mostraram que, após tratamento por 

duas semanas com estes antidepressivos, a administração de WAY-100635 (20-100 ug/kg, i.v) 

aumentou de maneira dose dependente o disparo neuronal da camada CA3 do HD, indicando 

um aumento na ativação tônica dos receptores 5-HT1A nesta região (EL MANSARI et al., 

2005). Além disso, Moulin-Sallon e colaboradores (2009), através da técnica de binding, 

mostraram que o tratamento crônico com citalopram (10 mg/kg/dia) causou um aumento na 

sensibilidade funcional dos receptores 5-HT1A no HD, uma vez que após o tratamento crônico 

o estímulo com 8-OH-DPAT provocou um aumento de ativação da proteína G no HD. No 

entanto, dados conflitantes também são encontrados na literatura. Por exemplo, Hensler (2002) 

mostra que o tratamento subcrônico (14 dias) com fluoxetina (10 mg/kg/ dia) não foi capaz de 

alterar a capacidade de ativação da proteína G pelos receptores 5-HT1A do HD, medido através 

de estudos de binding. 

Diante de tais achados, acreditamos que outros estudos se fazem necessários para investigar 

os efeitos das drogas antidepressivas sobre a reatividade de receptores 5-HT1A no hipocampo. 
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Por exemplo, análises por western blotting poderão fornecer indícios se o tratamento de longo 

prazo com os antidepressivos altera de maneira diferenciada a expressão de receptores 5-HT1A 

nestes dois polos hipocampais. 
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6. Conclusão 

Os resultados do presente trabalho confirmam a participação do hipocampo como 

estrutura criticamente envolvida nos comportamentos defensivos relacionados à ansiedade. 

Mais do que isso, os resultados sugerem que os receptores 5-HT1A no HD e no HV 

desempenham papéis opostos no processamento da ansiedade, e que o tratamento crônico com 

antidepressivos diminui a resposta modulada por este receptor no HD. 
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