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RESUMO

FORTALEZA, E. A. T. Função da neurotransmissão noradrenérgica do núcleo
medial da amígdala na modulação do sistema cardiovascular em ratos. 2013. 153p.
Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 2013.
O núcleo medial da amígdala (NMA) está envolvido no controle de uma variedade de
processos fisiológicos e comportamentais, dentre eles, a regulação do sistema
cardiovascular durante situações aversivas. Além disso, existem evidências
indicando a presença de receptores noradrenérgicos no NMA e que os níveis de
noradrenalina (NA) no NMA aumentam quando animais são submetidos ao modelo
de estresse por restrição (ER). Portanto, o presente estudo foi dividido em duas
partes: 1) avaliamos os efeitos da microinjeção local de NA no NMA de ratos, bem
como os receptores locais e os mecanismos periféricos envolvidos na sua mediação
e 2) investigamos o papel desempenhado pela neurotransmissão noradrenérgica do
NMA sobre as respostas cardiovasculares causadas pelo ER. A primeira parte dos
nossos resultados indicou que doses crescentes de NA (3, 9, 27 ou 45nmol/100nL)
microinjetadas no NMA causavam respostas pressoras e bradicardicas de maneira
dose-dependente em ratos não anestesiados. Os efeitos da NA no NMA foram
abolidos pelo pré-tratamento local com antagonista de receptores α2-adrenérgicos
(RX821002, 10 nmol/100nL), porém não foram alterados pelo pré-tratamento com
antagonista de receptores α1adrenérgicos (WB4101, 10 nmol/100nL). A magnitude
da resposta pressora à NA no NMA foi aumentada pelo pré-tratamento intravenoso
(i.v.) com o bloqueador ganglionar pentolínio (5mg/kg) e foi significativamente
reduzida pelo pré-tratamento i.v. com antagonista dos receptores vasopressinérgicos
do tipo V1 dTyr(CH2)5(Me)AVP (50 µg/Kg) sugerindo que o mecanismo periférico
envolvido nestas respostas cardiovasculares é a liberação de vasopressina na
circulação sanguínea. Como estruturas finais participando das respostas
cardiovasculares desencadeadas pela microinjeção de NA no NMA, foi observado o
possível envolvimento dos núcleos paraventricular (NPV) e supra-óptico (NSO) do
hipotálamo, que sintetizam vasopressina. O bloqueio de sinapses, tanto no NPV
quanto no NSO, com cloreto de cobalto (CoCl2, 1mM/100nL), reduziu as respostas
cardiovasculares desencadeadas pela microinjeção de NA no NMA, sugerindo que
ambos os núcleos são responsáveis pela liberação de vasopressina em resposta à
NA no NMA. Na segunda parte deste estudo, os resultados mostraram que a
microinjeção bilateral de WB4101, antagonista seletivo dos receptores α1-

adrenérgicos (10, 15 e 20nmol/100nL) no NMA 10 min antes do ER, reduziu a
resposta taquicárdica evocada pelo ER, de maneira dose-dependente. Em contraste,
a microinjeção bilateral de RX821002, antagonista seletivo dos receptores α2adrenérgicos (10, 15 e 20nmol/100nL) no NMA 10 min antes do ER, aumentou a
resposta taquicárdica evocada pelo ER de maneira dose-dependente. Ambos os
tratamentos não causaram alterações na resposta pressora observada nos animais
submetidos ao ER. Estes resultados sugerem que receptores α1- e α2-adrenérgicos
no NMA desempenham papel facilitatório e inibitório, respectivamente, na resposta
taquicárdica durante o ER. Além disso, a microinjeção bilateral de propranolol,
antagonista não seletivo dos receptores β-adrenérgicos (10, 15 e 20nmol/100nL), no
MNA 10 min antes do ER, causou aumento na resposta taquicárdica apenas quando
os animais foram pré-tratados com a dose de 15 nmol, sem efeito significativo sobre
a resposta pressora observada durante o ER. Este resultado indica que receptores
β-adrenérgicos no NMA desempenham um papel inibitório sobre a frequência
cardíaca durante o ER. Uma vez que foi observada a participação dos receptores βadrenérgicos, realizamos o pré-tratamento com os antagonistas seletivos dos
receptores β1- e β2- adrenérgicos, CGP 20712 e ICI 118,551, respectivamente. A
microinjeção bilateral de ICI 118,551 (10, 15 e 20nmol/100nL) no NMA aumentou as
respostas taquicárdicas ao ER após a microinjeção das doses de 15 e 20 nmol.
Esse efeito foi semelhante ao observado após o tratamento prévio com propranolol,
na dose de 15 nmol, sem efeito significativo sobre a resposta da pressora durante o
ER. Porém, o pré-tratamento com o CGP 20712 (10, 15 e 20 nmol/100 nL) causou
um efeito oposto sobre a resposta taquicárdica evocada pelo ER, ocorrendo uma
redução da resposta taquicárdica que foi observada apenas após a dose de 20 nmol
no NMA, sem efeito significativo sobre a resposta pressora evocada pelo ER. Esses
resultados sugerem que os receptores β2-adrenérgicos desempenham influência
inibitória sobre a resposta taquicárdica, ao passo que, os receptores β1-adrenérgicos
desempenham influência facilitatória na resposta taquicárdica evocada pelo ER.

ABSTRACT

FORTALEZA, E. A. T. Noradrenergic neurotransmission function of the medial
nucleus of the amygdala in the modulation of the cardiovascular system in rats. 2013.
153p. Thesis (Doctoral) – School of Medicine of Ribeirão Preto, University of São
Paulo, Ribeirão Preto, 2013.
The medial amygdaloid nucleus (MeA) regulates a variety of physiological and
behavioral processes, as well as regulation of the cardiovascular system during
aversive situations. Moreover, there is evidence indicating that noradrenergic
receptors are present into the MeA and that the levels of noradrenaline (NA) in this
nucleus increases when animals are submitted to acute restraint model. Therefore,
this study was divided into two parts: 1) we tested the effects of local NA
microinjection into the MeA on cardiovascular responses in unaesthetized rats.
Moreover, we describe the type of adrenoceptors activated and the peripheral
mechanisms involved in the cardiovascular responses and 2) we investigated the
involvement of MeA adrenoceptors in the modulation of cardiovascular responses
that are observed during acute restraint. The first part of our results indicated that
increasing doses of NA (3, 9, 27 or 45 nmol/ 100nL) microinjected into the MeA of
unanesthetized rats caused dose-related pressor and bradycardiac responses. The
cardiovascular effects of NA were abolished by MeA local pretreatment with 10 nmol/
100nL of the specific α2-adrenoceptor antagonist RX821002, but were not affected
by local pretreatment with 10 nmol/100nL of the specific α1-adrenoceptor antagonist
WB4101. The magnitude of pressor response evoked by NA microinjected into the
MeA was potentiated by intravenous pretreatment with the ganglion blocker
pentolinium (5 mg/kg, i.v.) and blocked by intravenous pretreatment with the selective
V1 vasopressin antagonist dTyr (CH2)5(Me) AVP (50 µg/Kg, i.v.). Our results suggest
that microinjection of NA into the MeA of unanesthetized rats activates local α2adrenoceptors, evoking pressor and bradycardiac responses, which are mediated by
vasopressin release in the blood circulation. The vasopressin is synthesized by
magnocellular cells of paraventricular (PVN) and supraoptic nucleus (SON) of the
hypothalamus. Thus, it was investigated the role of these hypothalamic nucleus on
the cardiovascular pathway activated by the microinjection of NA into the MeA.
Pressor and bradycardiac responses to NA (27nmol/100nL) were blocked when
cobalt chloride (CoCl2, 1mM/100nL) was microinjected into the PVN or SON, thus
indicating that both hypothalamic nucleus are responsible for the mediation of the
cardiovascular responses evoked by NA microinjection into the MeA. Our results

suggest that pressor and bradycardic responses caused by NA microinjection into
the MeA are mediated by magnocellular neurons in the PVN and SON. In the second
part of this study Male Wistar rats received bilateral microinjections of the selective
α1-adrenoceptor antagonist WB4101 (10, 15, and 20 nmoL/100nL) or the selective
α2-adrenoceptor antagonist RX821002 (10, 15, and 20 nmoL/nL) into the MeA, 10
min before the exposure to acute restraint. The injection of WB4101 into the MeA
reduced the restraint-evoked tachycardia. In contrast, the injection of RX821002
increased the tachycardia. Both drugs had no effect on the BP increase observed
during the acute restraint. Our findings indicate that α1 and α2-adrenoceptors in the
MeA play different roles in the modulation of the HR increase evoked by restraint
stress in rats. Results suggest that α1-adrenoceptors and α2-adrenoceptors
respectively mediate the MeA facilitatory and inhibitory influences on restraint-related
HR responses. Moreover, we investigated the involvement of β-adrenoceptors in the
MeA in cardiovascular responses evoked in rats submitted to an acute restraint
stress. We first pretreated Wistar rats with the nonselective β-adrenoceptor
antagonist propranolol, microinjected bilaterally into the MeA (10, 15, and 20
nmol/100nL) 10 min before exposure to acute restraint. The pretreatment with
propranolol did not affect the BP increase evoked by restraint. However, it increased
the tachycardiac response caused by acute restraint when animals were pretreated
with a dose of 15 nmol, without a significant effect on the BP response. This result
indicates that β-adrenoceptors in the MeA have an inhibitory influence on restraintevoked HR changes. Pretreatment with the selective β2- adrenoceptor antagonist ICI
118,551 (10, 15, and 20 nmol/100 nL) significantly increased the restraint evoked
tachycardiac response after the doses of 15 and 20 nmol, an effect that was similar
to that observed after the pretreatment with propranolol at the dose of 15 nmol,
without a significant effect on the BP response. Pretreatment of the MeA with the
selective β1-adrenoceptor antagonist CGP 20712 (10, 15, and 20 nmol/100nL)
caused an opposite effect on the HR response, and a significant decrease in the
restraint-evoked tachycardia was observed only after the dose of 20nmol, without a
significant effect on the BP response. Because propranolol is an equipotent
antagonist of both β1 and β2-adrenoceptors, and opposite effects were observed after
the treatment with the higher doses of the selective antagonists ICI 118,551 and
CGP 20712, the narrow window in the dose-response to propranolol could be
explained by a functional antagonism resulting from the simultaneous inhibition of β1
and β2-adrenoceptors by the treatment with propranolol.
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INTRODUÇÃO

O sistema cardiovascular é importante para manutenção da homeostase,
provendo fluxo sangüíneo adequado e garantindo a distribuição dos nutrientes
necessários para as funções vitais dos órgãos e tecidos. O controle do sistema
cardiovascular envolve a participação do sistema nervoso central (SNC), de
mecanismos humorais e de mecanismos regulatórios locais presentes no coração,
nos rins e nos vasos sangüíneos.
O SNC é o principal regulador do sistema circulatório. As regiões responsáveis
por essa regulação situam-se ao longo de todo o eixo neural, envolvendo tanto
estruturas bulbares quanto suprabulbares. O bulbo contém estruturas que são
responsáveis pelo controle cardiovascular, mantendo a pressão arterial dentro de
estreitos limites de variações (GUYENET et al., 1990; DAMPNEY, 1994). O núcleo
do trato solitário (NTS) é uma importante região bulbar que atua como centro
integrador de aferências sensoriais periféricas, tais como as provenientes dos
barorreceptores, às estruturas responsáveis pela geração e controle da atividade
autonômica simpática e parassimpática. A área rostroventrolateral do bulbo (RVL) é
responsável pela geração da atividade simpática vasomotora e manutenção do
tônus vascular simpático. Os neurônios presentes nesta área determinam a
frequência

de

disparos

dos

neurônios

pré-ganglionares

simpáticos

(GUERTZENSTEIN e SILVER, 1974; REIS, 1984).
Estruturas
cardiovascular

suprabulbares
(HILTON,

também

1966),

participam

atuando

do

controle

principalmente

em

do

sistema
situações

comportamentais. Dentre estas se destacam estruturas ventrais e dorsais da ponte,
incluindo o núcleo braquial, o núcleo de Kolliker-Fuse, o grupo de células A5, o
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hipotálamo, a substância cinzenta periaquedutal (PAG) e o núcleo cuneiforme, bem
como estruturas prosencefálicas incluindo regiões específicas do córtex cerebral, a
área septal e a amígdala (LOEWY e MCKELLAR, 1980; LOEWY, 1991; DAMPNEY,
1994).
Particularmente, a amígdala é uma estrutura límbica subcortical situada no lobo
temporal, na posição medial do cérebro, entre a cápsula externa e o hipotálamo. Ela
é dividida em vários subnúcleos com diferenciações funcionais (PITKANEN et al.,
1997; SAH et al., 2003). Estes subnúcleos são agrupados em 3 complexos: 1) O
grupo profundo ou basolateral, que inclui os núcleos lateral, basal e acessório basal;
2) O grupo superficial ou cortical, que inclui o núcleo cortical e o do trato olfatório
lateral; e 3) O grupo centro-medial composto pelos núcleos central e medial. A
nomenclatura foi introduzida por Price e colaboradores (1987) e modificada por
McDonald (1988).
A amígdala é estrutura chave na regulação de respostas autonômicas
associadas à ansiedade e ao medo (DAVIS, 1992; LEDOUX, 1998), estando
envolvida na modulação de mecanismos efetores viscerais e comportamentais,
dentre eles: aprendizagem e memória, agressividade e defesa, reprodução e
ingestão de alimentos (AGGLETON et al., 1992; AGGLETON, 2000). Além disso,
disfunções na amígdala estão associadas a várias doenças neurológicas e
psiquiátricas (SIMS e WILLIAMS, 1990; PITKANEN e AMARAL, 1991).
A amígdala conecta-se ao hipotálamo e áreas do tronco cerebral conhecidas
por desempenharem papel importante na regulação cardiovascular (OHTA et al.,
1991; DAMPNEY, 1994). Vários estudos mostraram a ocorrência de alterações
cardiovasculares e reação de defesa após a estimulação elétrica da amígdala em
diferentes espécies (HILTON e ZBROZYNA, 1963; FAIERS et al., 1975; STOCK et
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al., 1978; GALENO et al., 1982; GELSEMA et al., 1987). Além disso, existem
evidências que a amígdala modula a atividade do barorreflexo em ratos
(QUAGLIOTTO et al., 2008), sugerindo que a amígdala está envolvida no controle
central cardiovascular.
O núcleo medial da amígdala (NMA) recebe inervação substancial de terminais
noradrenérgicos que se originam no locus coeruleos (LC) e em outros grupos de
neurônios noradrenérgicos localizados na área tegmental lateral e no bulbo
(SADIKOT e PARENT, 1990; RODER e CIRIELLO, 1993). Além disso, estudos de
expressão de RNAm e ligação a receptores detectaram a presença de receptores
noradrenérgicos do subtipo α e β no NMA (RAINBOW et al., 1984; JONES et al.,
1986; ORDWAY et al., 1988; DOMYANCIC e MORILAK, 1997), sugerindo a
existência de um sistema noradrenérgico funcional nesta estrutura.
A noradrenalina (NA) é um neurotransmissor envolvido no controle da pressão
arterial e um importante mediador em diversas estruturas do sistema nervoso
central. Foram observadas respostas cardiovasculares após a microinjeção de NA
em regiões do cérebro envolvidas na modulação do sistema cardiovascular, tais
como o núcleo do trato solitário (NTS) (VLAHAKOS et al., 1985), o córtex pré-frontal
medial (CPFM) (FERNANDES et al., 2003), a área septal lateral (ASL) (SCOPINHO
et al., 2006), o núcleo leito da estria terminal (NLET) (CRESTANI et al., 2007) e a
amígdala (OHTA et al., 1991).
Além disso, existem evidências de envolvimento da neurotransmissão
noradrenérgica

do

complexo

amigdalóide

na

modulação

das

respostas

cardiovasculares. A microinjeção de NA neste complexo causa respostas pressoras
e bradicárdicas, similares aos efeitos da administração sistêmica de NA (OHTA et
al.,

1991).

Porém,

esses

autores

observaram

alterações

cardiovasculares
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significativas somente após a microinjeção bilateral, mas não unilateral de NA no
complexo amigdalóide. Ainda, esses autores não diferenciaram os núcleos da
amígdala nos quais a NA foi microinjetada e quais seriam os mecanismos periféricos
e os receptores envolvidos nestas respostas. Assim, permanece a ser explorado o
papel da neurotransmissão noradrenérgica do NMA na regulação do sistema
cardiovascular.
Estímulos estressantes causam alterações autonômicas, comportamentais e
neuroendócrinas (LAM et al., 1995; KAEHLER et al., 2000; KNUEPFER et al., 2001;
MULLER et al., 2001; VAN DEN BUUSE et al., 2001; KAPUSTA et al., 2002; KUBO
et al., 2002). Em particular, o estresse por restrição (ER) é um modelo experimental
que gera um estímulo aversivo inescapável. Este modelo consiste em colocar o
animal em um tubo plástico ou metálico que restringe seus movimentos (CONTI et
al., 2001; YOSHINO et al., 2005). O ER provoca alterações comportamentais
(PADOVAN et al., 2000), alterações hormonais (BUSNARDO et al., 2010) e também
respostas cardiovasculares caracterizadas por elevação da pressão arterial e
frequência cardíaca (KUBO et al., 2002; TAVARES e CORREA, 2006).
Estudos mostraram que a lesão da amígdala atenuou as respostas
cardiovasculares evocadas por choques intermitentes nas patas de ratos
(SANDERS et al., 1994), bem como a resposta pressora causada por estímulo
sonoro de alta intensidade (GALENO et al., 1984), sugerindo a participação dessa
estrutura na modulação de respostas cardiovasculares causadas por estímulos
estressantes.
O complexo amigdalóide está envolvido na modulação de diversas respostas
comportamentais e fisiológicas ao estresse, incluindo a regulação do eixo
hipotálamo-pituitaria-adrenal (HPA). Vários estudos sugerem o núcleo central da
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amígdala (NCA) como o principal local de modulação do eixo HPA. Entretanto, há
relatos de que lesões do NCA não causaram aumento da expressão da proteína cfos no núcleo paraventricular do hipotálamo (NPV), após o ER (DAYAS et al., 1999).
Da mesma forma, animais submetidos ao ER não apresentaram diferenças na
expressão da proteína c-fos quando comparados com os animais não estressados
(ARNOLD et al., 1992; MA e MORILAK, 2004). Por outro lado, estimulação do NMA
aumenta a secreção de corticosterona e causa indução da expressão de c-fos no
NPV em resposta ao ER ou ao nado forçado (CULLINAN et al., 1995). Além disso, a
lesão do NMA causa supressão na ativação da proteína c-fos em neurônios da
porção parvocelular medial do NPV, contendo hormônio liberador de corticotropina
(CRH), bem como reduz a síntese de ocitocina no núcleo supra-óptico (NSO) e NPV,
sugerindo que o NMA participa efetivamente na modulação de respostas associadas
ao estresse (DAYAS et al., 1999). Dessa forma, dentre todos os subnúcleos da
amígdala, dados da literatura sugerem maior participação do NMA (ALONSO et al.)
na modulação de respostas desencadeadas por situações estressantes, sendo
observada maior expressão de proteína c-fos nessa área após exposição a diversas
situações aversivas, tais como o ER (ARNOLD et al., 1992; CHEN e HERBERT,
1995; CULLINAN et al., 1995; BHATNAGAR e DALLMAN, 1998; DAYAS et al.,
1999; DAYAS, BULLER, CRANE et al., 2001; DAYAS, BULLER e DAY, 2001;
DAYAS e DAY, 2002; KUBO et al., 2004; CRANE et al., 2005; TRNECKOVA et al.,
2006); ao estímulo aversivo condicionado (CAMPEAU et al., 1991; PEZZONE et al.,
1992; DUNCAN et al., 1996); ao estresse audiogênico (CAMPEAU e WATSON,
1997); ao choque nas patas (LI e SAWCHENKO, 1998); ou ao estresse por
imobilização, o qual priva o rato de qualquer movimento (FURUSE et al., 2005).
Interessantemente, Kubo e colaboradores (2004) relataram que a inibição do NMA,
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por microinjeção bilateral de muscimol, atenuou a resposta pressora desencadeada
pelo ER, indicando o envolvimento específico deste subnúcleo da amígadala na
mediação das respostas cardiovasculares induzidas por situações aversivas.
Dados da literatura relataram que o NMA está envolvido na ativação de
neurônios noradrenérgicos no tronco cerebral, em resposta ao ER (DAYAS e DAY,
2002). Portanto, uma redução na ativação do NMA induzida pelo estresse, poderia
ser um mecanismo potencial para avaliar a redução na ativação do sistema
noradrenérgico na indução do estresse em ratos. No entanto, o NMA além de
fornecer aferências excitatórias descendente é também alvo de inervação
ascendente do sistema noradrenérgico do tronco cerebral.
Uma incapacidade para iniciar ou regular adequadamente respostas ao
estresse foi proposta como fator crítico na fisiopatologia de várias doenças
relacionadas ao estresse (JOHNSON et al., 1992; GOLD e CHROUSOS, 1999). O
desequilíbrio da neurotransmissão noradrenérgica implica em doenças psiquiátricas
relacionadas ao estresse, tais como depressão e ansiedade e correlatos do estresse
pós-traumático (SOUTHWICK et al., 1993; SULLIVAN et al., 1999).
Estímulos estressantes aumentam a liberação de NA, a qual desempenha
papel importante na modulação de várias funções, facilitando a transmissão
sináptica em diversas regiões do cérebro envolvidas na regulação ou mediação de
respostas comportamentais e psicológicas evocadas pelo estresse (ASTON-JONES
et al., 1999; MORILAK e FRAZER, 2004). Além disso, estudos empregando
microdiálise mostraram que em várias regiões prosencéfalicas do sistema límbico
tais como: o núcleo leito da estria terminal lateral, a área septal lateral, o córtex préfrontal medial, o núcleo central e em particular no NMA, a liberação de NA está
aumentada em animais submetidos ao estresse de imobilização (CECCHI,
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KHOSHBOUEI, JAVORS et al., 2002; CECCHI, KHOSHBOUEI e MORILAK, 2002;
PARDON et al., 2002; MA e MORILAK, 2005; MORILAK et al., 2005; BONDI et al.,
2007). Esse dados sugerem, o envolvimento da neurotransmissão noradrenérgica
do NMA na modulação de respostas a estímulos aversivos.
As respostas cardiovasculares se inserem no componente fisiológico da
resposta comportamental a um estímulo estressante. Uma vez que o NMA conectase a outras estruturas cerebrais do sistema límbico envolvidas no controle
neurovegetativo, permanece por ser explorado o papel da neurotransmissão
noradrenérgica deste núcleo na integração de respostas comportamentais e
cardiovasculares.
Portanto, as nossas hipóteses são: 1) A estimulação farmacológica de
receptores noradrenérgicos presentes no NMA causa respostas cardiovasculares e
2) A neurotransmissão noradrenérgica do NMA participa de um circuito neuronial
central, envolvido na modulação de respostas cardiovasculares causadas pelo ER.
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OBJETIVOS

Nosso objetivo foi avaliar o papel da neurotransmissão noradrenérgica do NMA
na modulação do sistema cardiovascular. Além disso, investigamos o papel da
neurotransmissão noradrenérgica desse núcleo na modulação das respostas
cardiovasculares causadas pelo ER. Para isso o nosso estudo foi dividido em duas
partes:
1) Estudo farmacológico das respostas cardiovasculares causadas pela microinjeção
de NA no NMA, onde os objetivos foram:
a) estudar os efeitos da microinjeção de NA no NMA sobre as respostas
cardiovasculares em ratos.
b) Caracterizar o tipo de receptor noradrenérgico envolvido na resposta
cardiovascular à microinjeção de NA no NMA.
c) Determinar os mecanismos periféricos envolvidos na efetuação da resposta
cardiovascular à microinjeção de NA no NMA.
d) Investigar a possível participação dos núcleos hipotalâmicos envolvidos
nas respostas cardiovasculares à microinjeção de NA no NMA.

2) Estudo do envolvimento da neurotransmissão noradrenérgica do NMA na
modulação das respostas cardiovasculares causadas pelo ER, por meio da
microinjeção de WB4101 (antagonista dos receptores α1-adrenérgicos), RX821002
(antagonista dos receptores α2-adrenérgicos), propranolol (antagonista não seletivo
dos receptores β-adrenérgicos), CGP20712 (antagonista dos receptores β1adrenérgicos) ou ICI118,551 (antagonista dos receptores β2-adrenérgicos) no NMA.
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MATERIAIS E MÉTODOS

1) Animais
Nos experimentos foram utilizados ratos Wistar com peso variando entre 230280g. Os animais foram fornecidos pelo biotério central da USP de Ribeirão Preto
sendo mantidos em caixas individuais, com alimentação de ração e água. Os
animais foram submetidos à alternância de luz (12 h claro/ 12 h escuro). O comitê de
ética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
aprovou as condições de manutenção dos animais e os protocolos experimentais
(Protocolo Nº057/2009).

2) Técnica de implante de cânula-guia no NMA
O anestésico utilizado neste procedimento cirúrgico foi o tribromo-cloro-etanol
(Adrich Chemical Co. Inc.) na dose de 250 mg/Kg por via intraperitoneal. A cabeça
do animal foi imobilizada em um estereotáxico (Stoelting, USA) e após tricotomia foi
feita assepsia do local com álcool a 70%. A seguir, foram injetados 0,3 mL de
lidocaína com vasoconstritor subcutaneamente no escalpo, para anestesia local. A
calota craniana foi exposta através de incisão na pele de aproximadamente 1,5 cm,
afastando-se todo o periósteo. A assepsia local foi feita com salina e água
oxigenada a 10%. A interaural foi utilizada como ponto de referência para a
coordenada antero-posterior. As coordenadas foram escolhidas tomando-se como
referência o atlas do cérebro do rato publicado por Paxinos e Watson (1997).
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2.1) Coordenadas Esterotáxicas

Núcleo medial da amígdala (NMA)
Antero-posterior: + 6,2 mm em relação à linha interaural
Lateral: + 3,4 mm em relação à sutura sagital
Vertical: - 8,0 mm em relação à estrutura óssea da calota craniana
Incisivo: - 3,2 mm

Núcleo Paraventricular do Hipotálamo (NPV)
Antero-Posterior: +7,2 mm em relação à linha interaural
Lateral: +1,9 mm em relação à sutura média
Vertical: -6,8 mm em relação à estrutura óssea da calota craniana
Incisivo: -3,2 mm
Ângulo: 12 graus de inclinação

Coordenada do NMA para o protocolo de bloqueio do Núcleo Supra-óptico do
Hipotálamo
Antero-posterior: + 6,2 mm em relação à linha interaural
Lateral: + 1,9 mm em relação à sutura sagital
Vertical: - 9,5 mm em relação à estrutura óssea da calota craniana
Incisivo: - 3,2 mm
Ângulo: 35 graus de inclinação
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Núcleo Supra-óptico do Hipotálamo (NSO)
Antero-Posterior: +6,9 mm em relação à linha interaural
Lateral: +1,9 mm em relação à sutura média
Vertical: -8,0 mm em relação à estrutura óssea da calota craniana
Incisivo: -3,2 mm

Com o auxílio de uma broca odontológica foi feita a perfuração do crânio e por
este orifício foi introduzida a cânula-guia no NMA unilateral, ipsilateral na posição
esquerda do cérebro ou bilateralmente de acordo com o protocolo utilizado. A cânula
foi constituída por um segmento de agulha hipodérmica com 0,55 mm de diâmetro
externo (24G) e 15 mm de comprimento. Ela foi fixada ao crânio com resina acrílica
autopolimerizável e um pequeno parafuso foi previamente rosqueado na calota
craniana. Um mandril de 0,2 mm de diâmetro externo foi introduzido na cânula com
o objetivo de evitar sua obstrução durante o período de recuperação pós-cirurgia.
Por prevenção, ao final da cirurgia o animal recebeu 0,2 mL de Pentabiótico
veterinário (White, Brasil) por via intramuscular e 2,5 mg/Kg do analgésico e
antiinflamatório flunixina meglumina (Banamine, Schering-Plough, Brasil) por via
subcutânea.

3) Canulação da artéria e veia femoral
Após 72 horas da cirurgia para implante de cânula-guia no cérebro, os animais
foram novamente anestesiados com tribromo-cloro-etanol, e foram implantadas
cânulas na artéria femoral para o registro da pressão arterial e frequência cardíaca
e, quando necessário, foram implantadas cânulas na veia femoral para
administração intravenosa de drogas. A cânula da artéria femoral foi introduzida até
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a aorta abdominal inferior, enquanto a cânula da veia femoral foi introduzida até a
veia cava. As cânulas foram constituídas por segmento de polietileno PE-10 (4-5 cm)
fundido a segmento de polietileno PE-50 (12-13 cm), sendo preenchidas com uma
solução de salina (NaCl a 0,9%) e anticoagulante (5 U/mL de heparina) e obstruídas
com pino de metal. Os registros da pressão arterial média, pulsátil e frequência
cardíaca foram realizados 24h após a cirurgia.

4) Registro da pressão arterial e frequência cardíaca
Os registros dos parâmetros cardiovasculares foram iniciados após um período
de 30 min para adaptação dos animais às condições de som e iluminação do
laboratório.
Antes do início dos registros, 0,1 ml de solução salina com heparina (15 U/ml)
foi injetada nos catéteres, evitando obstruções. O cateter implantado na artéria
femoral foi conectado a um transdutor de pressão (Hewlett Packard, Palo Alto, CA,
EUA) por um segmento de polietileno PE-50. A pressão arterial pulsátil (PAP) e a
frequência cardíaca (FC) foram registradas usando um pré-amplificador de um
polígrafo (HP7754-A, Hewlett Packard, Palo Alto, CA, EUA) e uma placa de
aquisição de dados (MP100A, Biopac systems Inc. Goleta, CA, EUA) conectado a
um computador.

5) Técnica para microinjeção de drogas no cérebro
A drogas foram dissolvidas em líquido cefalorraquidiano artificial (LCA) (NaCl
100mM; Na3PO4 2mM; KCl 2,5mM; MgCl2 1,0mM; NaHCO3 27mM; CaCl2 2,5mM;
pH=7,4), e administradas diretamente na área desejada. Quando necessário, após a
dissolução, o pH foi ajustado para 7,4. Para as microinjeções foi utilizada uma
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seringa de 1,0 µl modelo KH-7001 (Hamilton, USA) conectada por um tubo de
polietileno PE-10 a uma agulha microinjetora de metal (gauge 33). A agulha
microinjetora utilizada era 1 mm mais longa do que a cânula-guia. Todas as
microinjeções foram realizadas no volume de 100 nL.

6) Drogas utilizadas
• Cloreto de noradrenalina (Sigma, USA). As doses utilizadas foram (3, 9, 27
e 45 nmol/100nL) para realização de uma curva dose-resposta.
• RX821002 (RBI), antagonista dos receptores α2-adrenérgicos. A dose de
10nmol/100nL foi determinada com base em experimentos de inibição realizados em
nosso laboratório (FERNANDES et al., 2003). Para os experimentos com ER, as
doses utilizadas foram (10, 15, 20nmol/100nL) para realização de uma curva de
inibição.
• WB4101 (RBI), antagonista dos receptores α1-adrenérgicos. A dose de
10nmol/100nL foi determinada com base em experimentos de inibição realizados em
nosso laboratório (FERNANDES et al., 2003). Para os experimentos com ER as doses
utilizadas foram (10, 15, 20nmol/100nL) para realização de uma curva de inibição.
• Propranolol (Sigma, St. Louis, MO, USA), antagonista não seletivo dos
receptores β-adrenérgicos. Para os experimentos com ER as doses utilizadas foram
de 10, 15, 20nmol/100nL para realização de uma curva de inibição.
•

CGP20712

(1-[2-((3-carbamoyl-4-hydroxy)phenoxy)ethylamino]-3-[4-(1-

methyl-4-trifluoromethyl-2-imidazolyl)phenoxy]-2-propanol dihydrochloride; Tocris),
antagonista dos receptores β1-adrenérgicos. Para os experimentos com ER, as
doses utilizadas foram de 10, 15, 20nmol/100nL para realização de uma curva de
inibição.
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•

ICI118,551

((±)-1-[(2,3-dihydro-7-methyl-1H-inden-4-yl)

oxy]

-3-

[(1-

methylethyl) amino] -2- butanol hydrochloride; Tocris), antagonista dos receptores
β2-adrenérgicos. Para os experimentos com ER, as doses utilizadas foram de 10, 15,
20nmol/100nL para realização de uma curva de inibição.
• Cloreto de cobalto (CoCl2, Merck), bloqueador não seletivo de sinapses
(KRETZ, 1984). A dose de 1mM/100nL foi escolhida a partir de trabalhos em que a
administração desta droga foi eficaz em bloquear a transmissão sináptica (RESSTEL
et al., 2004; TAVARES e CORREA, 2006).
• Pentolínio (Sigma, USA), bloqueador ganglionar. A dose de 5mg/Kg (i.v.) foi
determinada em experimentos realizados em nosso laboratório, a partir de trabalhos
descritos na literatura (MORIGUCHI et al., 1998; MATSUMURA et al., 2000).
•

dTyr(CH2)5(Me)AVP

(Península,

USA),

antagonista

de

receptores

vasopressinérgicos do tipo V1 (Kruszynski et al., 1980). A dose de 50 µg/Kg (i.v.) foi
escolhida tendo-se como referência experimentos descritos na literatura (CORREA
et al., 1985; FERNANDES et al., 2003; TAVARES e DE AGUIAR CORREA, 2003).
• Uretana (Sigma, USA)
• Tribromo-cloro-etanol (Aldrich Chemical Co. Inc., USA)

7) Estresse por Restrição
O tubo de restrição é constituído por um cilindro plástico, medindo 15 cm de
comprimento e 6,5 cm de diâmetro. O rato foi conectado ao sistema de registro de
pressão arterial e frequência cardíaca e permaneceu em sua caixa individual. Em
seguida, o animal recebeu a microinjeção bilateral de antagonistas noradrenérgicos
e após 10 min foi transferido para o tubo de restrição, sendo que a pressão arterial e
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a frequência cardíaca foram registradas continuamente durante o período de
permanência no tubo.

8) Determinação anatômica do sítio de injeção
Ao final de cada experimento, os animais foram anestesiados com uretana
(1,2g/kg i.p.) e foi injetado o corante azul de Evans a 1% no local da microinjeção
das drogas, para determinação do sítio de injeção. Em seguida, os ratos foram
submetidos à perfusão. Para isso, foi feita abertura da caixa torácica para exposição
do coração, e em seguida a aorta descendente foi bloqueada com uma pinça
hemostática. Uma agulha para perfusão foi introduzida no ventrículo esquerdo, e
uma incisão foi feita na aurícula direita para o escoamento do sangue e do
perfusado. A perfusão foi realizada inicialmente com 20mL de solução fisiológica de
NaCl 0,9%, seguida por 40mL de solução tamponada de formalina a 10%.
Posteriormente, os cérebros foram retirados da caixa craniana e foram pós-fixados
em solução de perfusão. Os cérebros foram seccionados (em cortes frontais de 40
µm de espessura) com o auxílio de um criostato. Foram feitas várias secções da
área do NMA, coradas com cresil violeta a 0,5% e analisadas utilizando-se o atlas
(PAXINOS e WATSON, 1997) como referência.

9) Análise estatística
Para análise estatística dos dados foi utilizado o programa Prism (GraphPad, USA).
Para os experimentos com microinjeção de noradrenalina no NMA foi realizado
o teste de regressão não-linear, para construção da curva dose resposta.
O teste t de Student pareado foi utilizado para comparar os valores basais da
PAM e FC antes e após o tratamento farmacológico ou controle. A análise de
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variância de dois fatores (two-way ANOVA) seguida pelo pós-teste de Bonferroni foi
utilizada para analisar como fator variável o tratamento (controle ou droga) e o fator
tempo como medida repetida.
Os valores de pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC) foram
continuamente registrados por 10 min antes (basal) e 60 min durante o ER. Os
dados foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM) das variações de
PAM ou das variações da FC da linha basal (∆PA e ∆FC), de onde foi coletado com
uma amostragem de 0,9 pontos por minuto. Para propósito estatístico, as curvas de
60 pontos foram re-amostradas para seis pontos, correspondentes ao número de
animais por grupo: o 1º ponto foi obtido fazendo-se uma média aritmética de pontos
entre 1 a 3 min, o 2º ponto entre 8 a 10 min, o 3º ponto foi obtido no minuto 11, o 4º
ponto entre 29 a 31 min, o 5º ponto entre 49 a 51 min e o 6º ponto entre 58 a 60 min.
Os dois primeiros correspondem ao período basal que antecede o início da restrição,
enquanto os quatros últimos correspondem ao período de restrição. As figuras
ilustrativas mostradas nos resultados foram feitas com 20 pontos para melhor
visualização da curva temporal. Foram considerados como significativos os
resultados que apresentaram P < 0,05.
Para os estudos que investigaram a participação NMA e da neurotransmissão
noradrenérgica presente no NMA na modulação da atividade cardiovascular durante
o estresse por restrição foram utilizadas análises de regressão linear para investigar
a correlação do efeito da administração de diferentes doses dos antagonistas αadrenérgicos no NMA sobre as respostas cardiovasculares ao estresse por restrição.
Os pontos para a composição da curva foram gerados a partir da média de todos os
pontos a partir do início da restrição dos animais.
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PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS

Todos os animais foram submetidos à cirurgia para implantação de cânula guia
no NMA, e mantidos em recuperação por 72 h. Após o período de recuperação, foi
realizada a canulação da artéria femoral (e veia femoral, quando necessário) e o
experimento foi realizado 24 h após a cirurgia.
Para realizar todos os protocolos, os animais foram levados à sala de
experimentação acusticamente isolada do meio ambiente, em suas próprias caixas e
os experimentos foram iniciados após 30 min de adaptação dos animais às
condições de som e iluminação do ambiente. As microinjeções unilaterais de NA
foram realizadas com intervalo de 15-20 min para o retorno dos valores basais de
pressão arterial e a frequência cardíaca. 10 min após a administração dos
antagonistas no NMA a NA foi novamente microinjetada neste núcleo.
Nos protocolos para o estudo das alterações cardiovasculares ocasionadas
pelo ER, cada animal foi conectado ao sistema de registro da pressão arterial e
frequência cardíaca em sua respectiva caixa, para registro da pressão arterial e a
frequência cardíaca basal por 10 min. Em seguida, ainda conectado ao sistema de
registro da pressão arterial, o rato recebeu a microinjeção bilateral de antagonistas
noradrenérgicos e após 10 min foi transferido para o tubo de restrição, onde
permaneceu por 1 h. A pressão arterial e a frequência cardíaca foram registradas
durante todo o período de restrição. Foi feita a microinjeção, bilateral, intracerebral
de droga ou LCA, 10 min antes da restrição. Em todos os protocolos durante os dias
de experimentos os animais permaneciam acordados.
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1) Efeito da microinjeção de diferentes doses de NA no NMA sobre a pressão
arterial e frequência cardíaca de ratos (curva dose-resposta)
Este protocolo teve por objetivo verificar as alterações cardiovasculares
causadas pela microinjeção unilateral de diferentes doses de NA (3; 9; 27;
45nmol/100nL) no NMA. Cada animal recebeu de uma a três doses de NA,
mantendo-se o intervalo de 15 min entre cada injeção. A dose de 27 nmol/100nL de
NA, próxima ao ED50, foi utilizada nos protocolos subseqüentes.

2) Efeito da microinjeção de NA em áreas fora do NMA sobre a pressão arterial
e frequência cardíaca de ratos
Este protocolo teve por objetivo verificar se a NA microinjetada em áreas fora
do NMA causava respostas cardiovasculares semelhantes às da NA no NMA. Para
isso, foi microinjetada NA (27 nmol/100nL) no trato óptico ou na cápsula interna.

3) Efeito da microinjeção de antagonistas de receptores α-adrenérgicos no
NMA sobre as respostas cardiovasculares à microinjeção de NA
Este protocolo teve por objetivo verificar qual subtipo de receptor adrenérgico
estaria envolvido na resposta desencadeada pela microinjeção de NA no NMA. Os
animais receberam NA antes e após a microinjeção de WB4101 (10nmol/100nL,
antagonista dos receptores α1-adrenérgico), RX821002 (10nmol/100nL, antagonista
dos receptores α2-adrenérgico) ou veículo (LCA, 100nL) no NMA.
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4) Efeito do pré-tratamento com antagonistas periféricos sobre as respostas
cardiovasculares à microinjeção de NA no NMA de ratos
Este protocolo teve por objetivo verificar a mediação periférica das respostas
cardiovasculares à microinjeção de NA no NMA. Os animais receberam a
microinjeção de NA no NMA. Após a PAM e FC retornarem para o basal, os animais
receberam a injeção intravenosa de pentolínio (5mg/Kg, bloqueador ganglionar),
dTyr(CH2)5(Me)AVP (50µg/kg, antagonista de receptores V1 de vasopressina) ou
veículo (LCA) e 15 min depois, eles receberam novamente a microinjeção de NA no
NMA.

5) Efeito da microinjeção de um inibidor de sinapses no NPV sobre as
respostas cardiovasculares a microinjeção de NA no NMA de ratos
Este protocolo teve por objetivo verificar se o NPV do hipotálamo estaria
envolvido na resposta desencadeada pela NA no NMA de ratos. A microinjeção de
cloreto de cobalto (CoCl2) no NPV foi ipsilateral ao sítio de injeção de NA no NMA.
Os animais receberam a microinjeção de NA (27nmol/100nL) no NMA, após 20min,
foi feita a microinjeção de CoCl2 (1mM/100nL) ou veículo no NPV e, seguidos 15
min, a NA foi novamente administrada no NMA.

6) Efeito da microinjeção de um inibidor de sinapses no NSO sobre as
respostas cardiovasculares a microinjeção de NA no NMA de ratos
Este protocolo teve por objetivo verificar se o NSO do hipotálamo estaria
envolvido na resposta desencadeada pela NA no NMA de ratos. A microinjeção de
CoCl2 no NSO foi ipsilateral ao sítio de injeção de NA no NMA. Os animais
receberam a microinjeção de NA (27nmol/100nL) no NMA, após 20min, foi feita a
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microinjeção de CoCl2 (1mM/100nL) ou veículo no NSO e, seguidos 15 min, a NA foi
novamente administrada no NMA.

7) Efeito da microinjeção de antagonistas dos receptores α1-adrenérgico no
NMA sobre as respostas cardiovasculares ao ER
Este protocolo teve por objetivo determinar se os receptores α1-adrenérgico
estão envolvidos na modulação das alterações cardiovasculares ao ER. Os animais
foram divididos em dois grupos. Em um grupo foi microinjetado bilateralmente 100
nL de LCA no NMA, enquanto que no outro foi microinjetado diferentes doses de
WB4101 (10, 15 e 20nmol/100nL) e 10 min após, os animais foram submetidos ao
ER por 1 hora.

8) Efeito da microinjeção de antagonistas dos receptores α2-adrenérgico no
NMA sobre as respostas cardiovasculares ao ER
Este protocolo teve por objetivo determinar se os receptores α2-adrenérgico
estão envolvidos na modulação das alterações cardiovasculares ao ER. Os animais
foram divididos em dois grupos. Em um grupo foi microinjetado bilateralmente 100nL
de LCA no NMA, enquanto que no outro foi microinjetado diferentes doses de
RX821002 (10, 15 e 20nmol/100nL) e 10 min após, os animais foram submetidos ao
ER por 1 hora.

9) Efeito da microinjeção de antagonistas não seletivo dos receptores
β-adrenérgico no NMA sobre as respostas cardiovasculares ao ER
Este protocolo teve por objetivo determinar se os receptores β-adrenérgicos
estão envolvidos na modulação das alterações cardiovasculares ao ER. Os animais
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foram divididos em dois grupos. Em um grupo foi microinjetado bilateralmente 100
nL de LCA no NMA, enquanto que no outro foi microinjetado diferentes doses de
propranolol (10, 15 e 20nmol/100nL) e 10 min após, os animais foram submetidos ao
ER por 1 hora.

10) Efeito da microinjeção de antagonistas dos receptores β1-adrenérgico no
NMA sobre as respostas cardiovasculares ao ER
Este protocolo teve por objetivo determinar se os receptores β1-adrenérgicos
estão envolvidos na modulação das alterações cardiovasculares ao ER. Os animais
foram divididos em dois grupos. Em um grupo foi microinjetado bilateralmente 100
nL de LCA no NMA, enquanto que no outro foi microinjetado diferentes doses de
CGP20712 (10, 15 e 20nmol/100nL) e 10 min após, os animais foram submetidos ao
ER por 1 hora.

11) Efeito da microinjeção de antagonistas dos receptores β2-adrenérgico no
NMA sobre as respostas cardiovasculares ao ER
Este protocolo teve por objetivo determinar se os receptores β2-adrenérgicos
estão envolvidos na modulação das alterações cardiovasculares ao ER. Os animais
foram divididos em dois grupos. Em um grupo foi microinjetado bilateralmente 100
nL de LCA no NMA, enquanto que no outro foi microinjetado diferentes doses de
ICI118,551 (10, 15 e 20nmol/100nL) e 10 min após, os animais foram submetidos ao
ER por 1 hora.
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RESULTADOS

1) Efeito da microinjeção de diferentes doses de NA no NMA sobre a pressão
arterial e frequência cardíaca de ratos (curva dose-resposta)
Diferentes doses de noradrenalina (NA) foram microinjetadas no NMA em
ratos. Todos os animais receberam uma microinjeção do veículo (LCA) ou uma
microinjeção de NA (3; 9; 27; 45 nmol/100 nL) no NMA. As microinjeções em doses
diferentes de NA no NMA em ratos normotensos (valor basal PAM= 100±2 mmHg e
FC= 353±8 bpm, n=10) causaram respostas pressoras e bradicárdicas de maneira
dose-dependente. A microinjeção de LCA no NMA não causou alterações na PAM e
FC. A análise de regressão não-linear mostrou uma correlação significante entre a
dose de NA e as respostas cardiovasculares (PA: r2= 0.9, df= 16, P < 0.05; FC: r2=
0.9, df= 16, P < 0.05), figura 1.
A dose de NA de 27nmol/100nL, próxima à DE50, a qual foi utilizada nos
experimentos subsequentes, causou resposta pressora (∆PAM= +26 ±1 mmHg, t=
12.2, P < 0,01, n=5) que foram acompanhadas por redução na frequência cardíaca
(∆FC= -32 ±2 bpm, t= 25.3, P < 0,0001, n= 5).
A figura 2(A) mostra os diagramas representativos modificados do atlas de
Paxinos e Watson (1997) indicando os sítios de microinjeção de NA no NMA. A
fotomicrografia de um corte de cérebro de rato mostrando o sítio de microinjeção da
NA no NMA está representado na figura 2(B).
A figura 3 mostra um registro representativo de pressão arterial média, pressão
arterial pulsátil e da frequência cardíaca de um animal representativo do grupo, que
recebeu a microinjeção de NA (27nmol/100nL).
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Figura 1. Variações na pressão arterial média (∆PAM, mmHg) e frequência cardíaca
(∆FC, bpm) após a microinjeção de veículo (líquido cefalorraquidiano artificial – LCA/
círculos brancos) ou doses crescentes de noradrenalina (NA; 3; 9; 27; 45 nmol/100
nL/ círculos pretos) no NMA de ratos.
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Figura 2. A) Diagrama do cérebro de rato baseado no atlas Paxinos e Watson
(1997) mostrando os sítios de microinjeção de drogas. Os círculos pretos indicam
locais de microinjeção de WB4101, os círculos cinza indicam locais de microinjeção
de RX821002 e os círculos brancos indicam locais de microinjeção de LCA no
núcleo medial da amígdala (NMA). B) Fotomicrografia de corte histológico do
cérebro de rato mostrando o sítio da microinjeção de (NA) 27nmol/100nL no NMA,
indicado pela seta. IA, interaural; NCA, núcleo central da amígdala; BLA, núcleo
basolateral da amígdala; NMA, núcleo medial da amígdala.
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Figura 3. Registros representativos de um rato não anestesiado mostrando as
alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial média (PAM) e
frequência cardíaca (FC) após microinjeção de noradrenalina (NA) 27nmol/100nL no
NMA.
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2) Efeito da microinjeção de NA em áreas fora do NMA sobre a pressão arterial
e frequência cardíaca de ratos
A microinjeção de 27nmol/100nL de NA em áreas fora do NMA, no trato óptico
ou na cápsula interna, não causou efeito sobre a PA ou FC. Os valores basais
cardiovasculares antes e após a microinjeção de NA no trato óptico foram
respectivamente: PAM= 100 ± 0.3 vs 99 ± 0.3 mmHg, t= 0.9, P > 0,05 e FC= 365 ± 5
vs 365 ± 4 bpm, t= 0.3, P > 0,05; n=3. Os valores basais cardiovasculares antes e
após a microinjeção de NA na cápsula interna foram respectivamente: PAM= 99 ±
0.3 vs 99 ± 0.3 mmHg, t= 0.3, P > 0,05 e FC= 360 ± 1.5 vs 359 ± 2.1 bpm, t= 0,8, P >
0,05, n=3. A figura 4 apresenta uma representação diagramática mostrando os sítios
de microinjeção no trato óptico ou cápsula interna.
A figura 5 mostra um registro representativo de pressão arterial média, pressão
arterial pulsátil e da frequência cardíaca de um animal representativo do grupo, que
recebeu a microinjeção de NA (27nmol/100nL) no trato óptico.
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Figura 4. Diagrama do cérebro de rato baseado no atlas Paxinos e Watson (1997)
mostrando os sítios de microinjeção de drogas nas áreas fora do NMA. Os círculos
pretos indicam locais de microinjeção de NA 27nmol/100nL no trato óptico ou
cápsula interna. IA, interaural; ot, trato óptico; NCA, núcleo central da amígdala;
BLA, núcleo basolateral da amígdala; NMA, núcleo medial da amígdala.
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Figura 5. Registros representativos de um rato não anestesiado mostrando as
alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial média (PAM) e
frequência cardíaca (FC) após microinjeção de noradrenalina (NA) 27nmol/100nL no
trato óptico.
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3) Efeito da microinjeção local de antagonistas de receptores α-adrenérgicos
sobre as respostas cardiovasculares à microinjeção de NA no NMA em ratos

Líquido cefalorraquidiano artificial (LCA) – A microinjeção de veículo (LCA, 100
nL) no NMA não causou alterações nos valores basais da PAM (98.5 ± 0.6 mmHg vs
100.3 ± 0.2 mmHg, t= 2.6, P > 0.05, n=5) ou FC (362.8 ± 4.1 bpm vs 365.3 ± 3.6
bpm, t= 1.1, P > 0.05, n=5). O pré-tratamento com LCA não alterou as respostas
cardiovasculares da microinjeção de NA no NMA.

RX821002 (antagonista dos receptores α2-adrenérgico) – A microinjeção de
RX821002 (10nmol/100 nL) no NMA não causou alterações nos valores basais de
PAM (100.6 ± 0.5 mmHg vs 100 ± 0.4 mmHg, t= 0.0, P>0.05, n=6) ou FC (365.6 ±
3.4 bpm vs 364.6 ± 2.3 bpm, t= 0.8, P>0.05, n=6). A análise de variância de dois
fatores indicou efeito significativo do tratamento com RX821002 sobre as respostas
cardiovasculares de NA (PAM: F5,60 = 17.8, P < 0.0001; e FC: F5,60 = 21.8 , P <
0.0001); houve efeito significativo sobre o tempo (PAM: F5,60 = 3.4, P > 0.0001; e FC:
F5,60 = 7.1, P < 0.0001) e interação entre o tratamento e tempo (PAM: F5,60 = 2.7, P >
0.01; e FC: F5,60 = 2.5, P > 0.01), figura 6.

WB4101 (antagonista dos receptores α1-adrenérgico) – A microinjeção de
WB4101 (10 nmol/100 nL) no NMA não causou alterações nos valores basais de
PAM (99.2 ± 0.6 mmHg vs 99.8 ± 0.5 mmHg, t= 1.1, P > 0.05, n=5) ou FC (364 ± 3
bpm vs 363.6 ± 2.5 bpm, t= 0.6, P > 0.05, n=5). A análise de variância de dois
fatores não indicou efeito do tratamento com WB4101 sobre as respostas
cardiovasculares de NA (PAM: F5,60 = 0.01, P > 0.1; e FC: F5,60 = 0.2 , P > 0.1);
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houve efeito significativo sobre o tempo (PAM: F5,60 = 25.5, P < 0.0001; e FC: F5,60 =
17.6, P < 0.0001) e não houve interação entre o tratamento e tempo (MAP: F5,60 =
0.5, P > 0.1; e FC: F5,60 = 0.3, P > 0.1), figura 7.
A figura 8 mostra um registro representativo de pressão arterial média, pressão
arterial pulsátil e da frequência cardíaca de um animal representativo do grupo, que
recebeu a microinjeção de NA no NMA (27nmol/100nL), antes e após o prétratamento local de RX821002.
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Figura 6. Curvas temporais mostrando as alterações na ∆PAM e ∆FC observadas
pela microinjeção de NA (27nmol/100nL) no NMA antes e após o pré-tratamento
local com RX821002 (10nmol/100nL). As microinjeções foram feitas no tempo 0.
Pontos representam a média e as barras o E.P.M. Dados foram analisados
utilizando o two-way ANOVA (variância de dois fatores) seguida pelo pós-teste de
Bonferroni, * p<0,05.
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Figura 7. Curvas temporais mostrando as alterações na ∆PAM e ∆FC observadas
pela microinjeção de NA (27nmol/100nL) no NMA antes e após o pré-tratamento
local com WB4101 (10nmol/100nL). As microinjeções foram feitas no tempo 0.
Pontos representam a média e as barras o E.P.M.

Resultados | 46

Figura 8. Registro representativo de pressão arterial média (PAM), pressão arterial
pulsátil (PAP) e frequência cardíaca (FC) de um animal representativo do grupo,
mostrando o efeito da microinjeção de NA (27nmol/100nL) no NMA antes e após o
pré-tratamento local com RX821002.
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4)

Efeito

do

pré-tratamento

intravenoso

com

bloqueador

ganglionar

(pentolínio) sobre as respostas cardiovasculares causadas pela microinjeção
de NA no NMA de ratos
A pressão arterial basal dos animais foi significantemente reduzida após
administração de pentolínio (5 mg/Kg, i.v.) (PAM= 100 ± 3 mmHg vs 75 ± 5 mmHg,
t= 3,6, P < 0,01, n=5), mas não alterou a frequência cardíaca basal (FC= 375 ± 16
bpm vs 376 ± 17 bpm, t= 0,07, P > 0,05, n=5). O pré-tratamento com pentolínio
potencializou a resposta pressora causada pela administração local de NA no NMA
e a bradicardia foi significativamente reduzida (∆PAM: F5,48 = 43.7, P < 0.0001; e
∆FC: F5,48 = 35.4, P < 0.0001); houve efeito significativo sobre o tempo (∆PAM: F5,48
= 32.6, P < 0.0001; e ∆FC: F5,48 = 9.4, P < 0.0001) e a interação entre o tratamento e
o tempo (∆PAM: F5,48 = 5.3, P > 0.0001; e ∆FC: F5,48 = 6.1, P > 0.0001), figura 9.
A figura 10 mostra um registro representativo de pressão arterial média,
pressão arterial pulsátil e da frequência cardíaca de um animal representativo do
grupo, que recebeu a microinjeção de NA no NMA (27nmol/100nL), antes e após o
pré-tratamento sistêmico com pentolínio.
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Figura 9. Curvas temporais mostrando as alterações na ∆PAM e ∆FC observadas
pela microinjeção de NA (27nmol/100nL) no NMA antes e após o pré-tratamento
intravenoso com pentolínio. As microinjeções foram feitas no tempo 0. Pontos
representam a média e as barras o E.P.M. Dados foram analisados utilizando o twoway ANOVA (variância de dois fatores) seguida pelo pós-teste de Bonferroni, *
p<0,05.
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Figura 10. Registro representativo de pressão arterial média (PAM), pressão arterial
pulsátil (PAP) e frequência cardíaca (FC) de um animal representativo do grupo,
mostrando o efeito da microinjeção de NA (27nmol/100nL) no NMA antes e após o
pré-tratamento sistêmico com pentolínio.
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5) Efeito do pré-tratamento intravenoso com antagonista dos receptores V1
(dTyr(CH2)5MeAVP) sobre as respostas cardiovasculares causadas pela
microinjeção de NA no NMA de ratos
O pré-tratamento com dTyr(CH2)5MeAVP não alterou a PAM basal (PAM= 97
± 4 mmHg vs 96 ± 4 mmHg, t= 0,45, P > 0,05, n=5) ou a FC basal (FC= 409 ± 14
bpm vs 406 ± 14 bpm, t= 1,5, P > 0,05, n=5). O pré-tratamento com o antagonista de
vasopressina reduziu significativamente as respostas cardiovasculares causadas
pela administração local de NA no NMA quando comparadas com aquelas respostas
observadas antes do pré-tratamento com antagonista (∆PAM: F5,48 = 35.4, P <
0.0001; e ∆FC: F5,48 = 17.6, P = 0.0001), houve efeito significativo sobre o tempo
(∆PAM: F5,48 = 8.6, P < 0.0001; e FC: F5,48 = 5.9, P > 0.0001) e a interação entre o
tratamento e o tempo (PAM: F5,48 = 5.6, P > 0.0001; e ∆FC: F5,48 = 4.6, P > 0.0001),
figura 11.
Figura 12 mostra um registro representativo de pressão arterial média, pressão
arterial pulsátil e da frequência cardíaca de um animal representativo do grupo, que
recebeu a microinjeção de NA no NMA (27nmol/100nL), antes e após o prétratamento sistêmico com dTyr(CH2)5MeAVP.
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Figura 11. Curvas temporais mostrando as alterações na ∆PAM e ∆FC observadas
pela microinjeção de NA (27nmol/100nL) no NMA antes e após o pré-tratamento
intravenoso com dTyr(CH2)5MeAVP. As microinjeções foram feitas no tempo 0.
Pontos representam a média e as barras o E.P.M. Dados foram analisados
utilizando o two-way ANOVA (variância de dois fatores) seguida pelo pós-teste de
Bonferroni, * p<0,05.

Resultados | 52

Figura 12. Registro representativo de pressão arterial média (PAM), pressão arterial
pulsátil (PAP) e frequência cardíaca (FC) de um animal representativo do grupo,
mostrando o efeito da microinjeção de NA (27nmol/100nL) no NMA antes e após o
pré-tratamento sistêmico com dTyr(CH2)5MeAVP.
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6) Efeito do pré-tratamento do NPV com um inibidor sináptico sobre as
respostas cardiovasculares causadas pela microinjeção de NA no NMA de
ratos
A microinjeção de 100nL de LCA no NPV não causou alteração nos valores
basais de PAM e FC (PAM= 93 ± 6 vs 97 ± 3 mmHg; t= 0.8157, P > 0.05, n=6 e FC=
331 ± 18 vs 333 ± 14 bpm; t= 0.07503, P>0.05, n=6). Ainda, a microinjeção de
cloreto de cobalto (CoCl2 1mM/100nL) no NPV não causou alteração nos valores
basais de PAM e FC (PAM = 98 ± 3 vs 99 ± 3 mmHg; t= 0.1468, P > 0.05, n=6 e FC=
370 ± 12 vs 358 ± 16 bpm; t= 0.5734, P > 0.05, n=6). Entretanto o pré-tratamento do
NPV com CoCl2 reduziu significativamente a resposta pressora (∆PAM Interação: F=
7762, P < 0.0001; Tratamento: F= 216.6, P < 0.0001; Tempo: F= 13.49, P < 0.0001)
e bradicárdica (∆FC Interação: F= 2763, P = 0.0004; Tratamento: F= 78.06, P <
0.0001; Tempo: F= 8019, P < 0.0001) evocadas pela microinjeção de NA no NMA
quando comparados com os animais tratados com veículo (LCA) no NPV, figura 13.
Registros representativos de pressão arterial pulsátil, pressão arterial média e
frequência cardíaca estão representados na figura 14, mostrando o efeito da
microinjeção de NA no NMA antes e após o pré-tratamento com LCA ou CoCl2 no
NPV. As fotomicrografias dos sítios de microinjeção de NA na NMA e de CoCl2 no
NPV estão representadas na figura 15.
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Figura 13. Curvas temporais mostrando as alterações na ∆PAM e ∆FC observadas
pela microinjeção de NA (27nmol/100nL) no NMA após o pré-tratamento com LCA
ou CoCl2 1mM/100nL no NPV de ratos (n=6). Dados foram analisados utilizando o
two-way ANOVA (variância de dois fatores) seguida pelo pós-teste de Bonferroni, *
p<0,05.
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Figura 14. Registros representativos de pressão arterial média (PAM), pressão
arterial pulsátil (PAP) e frequência cardíaca (FC) de um animal representativo do
grupo, mostrando o efeito da microinjeção de NA (27nmol/100nL) no NMA após o
pré-tratamento com LCA (controle) ou CoCl2 no NPV.
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Figura 15. Fotomicrografias de cortes histológicos do cérebro de rato mostrando os
locais da microinjeção de NA no NMA e CoCl2 no NPV. IA: interaural, NMA: núcleo
medial da amígdala , NPV: núcleo paraventricular, ot: trato óptico.
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7) Efeito do pré-tratamento do NSO com um inibidor sináptico sobre as
respostas cardiovasculares causadas pela microinjeção de NA no NMA de
ratos
A microinjeção de 100nL de veículo (LCA) no NSO não alterou os valores
basais de PAM e FC (PAM = 96 ± 2 vs 98 ± 2 mmHg; t= 0.5390, P = 0.6017, n=6 e a
FC= 358 ± 8 vs 366 ± 6 bpm; t= 0.7637, P = 0.4627, n=6). Além disso, a
microinjeção de cloreto de cobalto (CoCl2 1nM/100nL) no NSO não causou alteração
nos valores basais de PAM e FC (PAM = 95 ± 2 vs 100 ± 1 mmHg; t= 2.000, P =
0.0734, n=6 e FC= 361 ± 19 vs 350 ± 15 bpm; t= 0.4849, P = 0.6382, n=6).
Entretanto, o pré-tratamento do NSO com CoCl2 reduziu significativamente a
respostas pressora e bradicárdica evocada pela microinjeção de NA no NMA (∆PAM
Interação: F= 2879, P = 0.0002; Tratamento: F= 70.39, P < 0.0001; Tempo: F=
17.51, P < 0.0001; ∆FC Interação: F= 2603, P = 0.0009; Tratamento: F= 70.67, P <
0.0001; Tempo: F= 5471, P < 0.0001), figura 16.
Registros representativos de pressão arterial pulsátil, pressão arterial média e
frequência cardíaca estão representados na figura 17, mostrando o efeito da
microinjeção de NA no NMA antes e após o pré-tratamento do NSO com LCA ou
CoCl2. As fotomicrografias dos sítios de microinjeção de NA na NMA e de CoCl2 no
NSO estão representadas na figura 18.
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Figura 16. Curvas temporais mostrando as alterações na ∆PAM e ∆FC observadas
pela microinjeção de NA (27nmol/100nL) no NMA após o pré-tratamento do NSO
com LCA ou CoCl2 (1mM/100nL) de ratos (n=6). Dados foram analisados utilizando o
two-way ANOVA (variância de dois fatores) seguida pelo pós-teste de Bonferroni, *
p<0,05.
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Figura 17. Registro representativo de pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial
média (PAM) e frequência cardíaca (FC) de um animal representativo do grupo,
mostrando o efeito da microinjeção de NA (27nmol/100nL) no NMA após o prétratamento do NSO com LCA ou CoCl2.
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Figura 18. Fotomicrografias de cortes histológicos do cérebro de ratos mostrando os
locais da microinjeção de NA no NMA ou LCA (controle) e CoCl2 no NSO. IA:
interaural, NMA: núcleo medial da amígdala, NSO: núcleo supraóptico, ot: trato
óptico, 3V: terceiro ventrículo, f: fórnix.
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8) Efeito da microinjeção de diferentes doses de antagonista α1-adrenérgico no
MNA sobre as respostas cardiovasculares ao ER
A microinjeção bilateral de doses crescentes de WB4101, antagonista seletivo
dos receptores α1-adrenérgicos (10, 15, e 20 nmol/100nL) (n=5, 5 e 7,
respectivamente, para cada dose utilizada) no NMA, não afetou os valores basais de
PAM ou FC, (tabela 1 e 2). Entretanto, o tratamento do NMA com as diferentes
doses de WB4101, causou uma redução dose-dependente na resposta taquicárdica
(r2= 0.30, df= 23, P < 0.05) sem causar alterações na resposta pressora (r2= 0,003,
df= 23, P = 0,77) causada pelo ER (Figura 19). A figura 20 mostra as curvas
temporais geradas a partir das respostas cardiovasculares durante o ER, nas
diferentes doses do WB4101 microinjetado no NMA.
Diagramas modificados do atlas do cérebro de rato (PAXINOS e WATSON,
1997), indicando a dispersão dos sítios de microinjeção das diferentes doses de
WB4101 (10, 15 e 20nmol) e LCA no NMA estão apresentados na figura 21 A. Uma
fotomicrografia de uma secção coronal do cérebro de um rato mostrando sítios
bilaterais de microinjeção no NMA está apresentada na figura 21 B.
Registros representativos de um rato do grupo tratado com veículo (LCA) e de
um rato tratado com a microinjeção bilateral de WB4101 na dose de 15 nmol
mostrando os efeitos sobre as alterações cardiovasculares decorrentes ao ER estão
apresentados na figura 22.
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Tabela 1 – Valores basais de pressão arterial média (PAM), antes e após a
microinjeção de doses crescentes de WB4101, antagonista receptores α1adrenérgicos no NMA de ratos.
WB4101
(nmol/100nL)

Antes
(PAM)±EPM

Após
(PAM)±EPM

t=

n=
(amostra)

0

96 ± 4mmHg

94 ± 3mmHg

0.26

8

10

101 ± 4mmHg

100 ± 6mmHg

0.02

5

15

86 ± 1mmHg

88 ± 1mmHg

0.77

5

20

91 ± 1mmHg

87 ± 2mmHg

1.26

7

Tabela 2 – Valores basais de frequência cardíaca (FC), antes e após a microinjeção
de doses crescentes de WB4101, antagonista dos receptores α1-adrenérgico no
NMA de ratos.
WB4101
(nmol/100nL)

Antes
(FC)±EPM

Após
(FC)±EPM

t=

n=
(amostra)

0

366 ± 8bpm

358 ± 5bpm

0.82

8

10

330 ± 16bpm

334 ± 8bpm

0.21

5

15

361 ± 13bpm

370 ± 10bpm

0.55

5

20

370 ± 7bpm

375 ± 5bpm

0.57

7
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Figura 19. Curvas de regressão linear mostrando a inibição da resposta taquicárdica
causada pelo ER decorrente da microinjeção bilateral de diferentes doses de
WB4101 (10, 15 e 20nmol/100nL) no NMA de ratos. Círculos representam as média
e as barras o E.P.M.
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Figura 20. Curvas temporais mostrando as alterações na ∆PAM e ∆FC observadas
durante o ER em animais tratados bilateralmente com 100nL LCA (n= 8) ou WB4101
em diferentes doses (10, 15 e 20nmol; n= 5, 5 e 7 respectivamente). Dados foram
analisados utilizando o two-way ANOVA (variância de dois fatores) seguida pelo
pós-teste de Bonferroni, * p<0,05.
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A)

B)

Figura 21. A) Diagramas modificados do atlas do cérebro de rato (PAXINOS e
WATSON, 1997), indicando a dispersão dos sítios de microinjeção das diferentes
doses de RX821002 (círculos cinzas) e WB4101 (círculos pretos) ambos com LCA
(círculos brancos) no núcleo medial da amígdala (NMA), IA - interaural; NCA - núcleo
central da amígdala. BLA - núcleo basolateral da amígdala. ot - trato óptico. B)
Fotomicrografia de corte histológico do cérebro de rato mostrando o sítio da
microinjeção de drogas no NMA, indicado pela seta.
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Figura 22. Registros representativos de um rato do grupo tratado com microinjeção
bilateral de veículo (LCA) e de um rato tratado com WB4101 (15nmol/100nL) no
NMA, e submetidos ao ER, mostrando as alterações na pressão arterial média
(PAM), pressão arterial pulsátil (PAP) e frequência cardíaca (FC) observadas
durante o período de 60 min de restrição. O inicio da restrição ocorreu em t=10 min.
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9) Efeito da microinjeção de diferentes doses de antagonista dos receptores
α2-adrenérgico no MNA sobre as respostas cardiovasculares ao ER
A microinjeção bilateral de doses crescentes de RX821002 (antagonista dos
receptores α2-adrenérgicos) (10, 15, e 20 nmol/100nL, n=6, 5 ,6 respectivamente
para cada dose utilizada) no NMA, não afetou os valores basais de PAM ou FC,
(tabela 3 e 4). Entretanto, o tratamento do NMA com essas diferentes doses de
RX821002, causou um aumento dose-dependente na resposta taquicárdica (r2=
0,37, df= 23, P < 0.05) sem causar alterações na resposta pressora (r2= 0,001, df=
23, P > 0.05) causada pelo ER, figura 23. A figura 24 mostra as curvas temporais
geradas a partir das respostas cardiovasculares durante o ER, nas diferentes doses
do RX821002 microinjetadas no NMA.
Diagramas modificados do atlas do cérebro de rato (PAXINOS e WATSON,
1997), indicando a dispersão dos sítios de microinjeção das diferentes doses de
RX821002 e veículo (LCA) no NMA estão apresentados na Figura 21 A.
Registros representativos de um rato do grupo tratado com LCA e de um rato
tratado com a microinjeção bilateral de RX821002 na dose de 15 nmol mostrando os
efeitos sobre as alterações cardiovasculares decorrentes ao ER estão apresentados
na figura 25.
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Tabela 3 – Valores basais de pressão arterial média (PAM), antes e após a
microinjeção de doses crescentes de RX821002, antagonista seletivo de α2adrenoceptores no NMA de ratos.
RX821002
(nmol/100nL)

Antes
(PAM)±EPM

Após
(PAM)±EPM

t=

n=
(amostra)

0

96 ± 4mmHg

94 ± 3mmHg

0.26

8

10

104 ± 3mmHg

101 ± 4mmHg

0.48

6

15

93 ± 3mmHg

92 ± 5mmHg

0.17

5

20

87 ± 4mmHg

90 ± 5mmHg

0.53

6

Tabela 4 – Valores basais de frequência cardíaca (FC), antes e após a microinjeção
de doses crescentes de RX821002, antagonista seletivo de α2-adrenoceptores no
NMA de ratos.
RX821002
(nmol/100nL)

Antes
(FC)±EPM

Após
(FC)±EPM

t=

n=
(amostra)

0

366 ± 8bpm

358 ± 5bpm

0.82

8

10

356 ± 7bpm

355 ± 8bpm

0.12

6

15

351 ± 8bpm

363 ± 11bpm

0.81

5

20

355 ± 9bpm

367 ± 7bpm

0.98

6
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Figura 23. Curvas de regressão linear mostrando o aumento da resposta
taquicárdica causadas pelo ER após a microinjeção bilateral de diferentes doses de
RX821002 (10, 15 e 20nmol/100nL) no NMA de ratos. Círculos representam à média
e as barras o E.P.M.
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Figura 24. Curvas temporais mostrando as alterações na ∆PAM e ∆FC observadas
durante o ER em animais tratados bilateralmente com 100nL de veículo (LCA, n= 8)
ou RX821002 em diferentes doses (10, 15 e 20nmol; n= 6, 5 e 6 respectivamente).
Dados foram analisados utilizando o two-way ANOVA (variância de dois fatores)
seguida pelo pós-teste de Bonferroni, * p<0,05.

Resultados | 71

Figura 25. Registros representativos de um rato do grupo tratado com microinjeção
bilateral de veículo (LCA) e de um rato tratado com RX821002 (15nmol/100nL) no
NMA e submetidos ao ER, mostrando as alterações na pressão arterial média
(PAM), pressão arterial pulsátil (PAP) e frequência cardíaca (FC) observadas
durante o período de 60 min de restrição. O inicio da restrição ocorreu em t=10 min.
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10) Efeito da microinjeção de diferentes doses de antagonista não seletivo dos
receptores

β-adrenérgico

propranolol

no

MNA

sobre

as

respostas

cardiovasculares ao ER
A microinjeção 100 nL de veículo (LCA) bilateralmente no NMA não alterou os
valores basais de PAM (100 ± 4 vs. 96 ± 3 mmHg, t = 0.88, P > 0.05, n=6) ou da FC
(361 ± 9 vs. 356 ± 7 bpm, t= 0.41, P > 0.05, n=6).
Propranolol dose de 10nmol - A microinjeção de propranolol (10nmol/100nL)
no NMA não causou alterações nos valores basais de PAM (88 ± 3 vs 90 ± 4 mmHg,
t= 0.37, P > 0.05, n=9) ou FC (345 ± 7 vs 338 ± 5 bpm, t= 0.76, P > 0.05, n=9).
O ER causou aumento da PA e da FC nos animais tratados com veículo (LCA,
100nL bilateral) ou tratados com propranolol (10nmol, bilateral) no NMA. Não houve
diferença significativa no padrão das respostas cardiovasculares causadas pelo ER
(∆PAM Interação: F5,78= 0,19, P = 0,96; Tratamento: F1,78= 0,58, P = 0,44; Tempo:
F5,78= 37,52, P < 0,0001, e ∆FC, Interação: F5,78= 0,59, P = 0,70; Tratamento: F1,78=
1,81, P = 0,17; Tempo: F5,78= 20,41, P < 0,0001), figura 26.

Propranolol dose de 15nmol – A microinjeção de propranolol (15nmol/100nL) no
NMA não causou alterações nos valores basais de PAM (95 ± 3 vs 94 ± 4 mmHg, t=
0.16, P > 0.05, n=6) ou FC (365 ± 11 vs 365 ± 7 bpm, t=0.002, P > 0.05, n=6).
O ER causou resposta taquicárdica significativamente maior nos ratos tratados
com propranolol quando comparados aos animais tratados com LCA no NMA (∆FC,
Interação: F5,60= 5,10, P = 0,0006; Tratamento: F1,60= 11,45, P= 0,0013; Tempo:
F5,60= 33,84, P < 0,0001; analise de variância de dois fatores), Não houve diferença
significativa na resposta pressora ao ER entre os grupos propranolol e LCA (∆PAM,
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Interação: F5,60= 0,05, P= 0,99; Tratamento: F1,60= 0,06, P= 0,79; Tempo: F5,60=
32,13, P < 0,0001), figura 26.
Registros representativos de um animal tratado com LCA e de um rato tratado
com microinjeção bilateral de propranolol (15nmol) no NMA e submetidos ao ER,
mostrando os efeitos sobre as alterações cardiovasculares estão apresentados na
figura 27.

Propranolol dose de 20nmol - A microinjeção de propranolol (20nmol/100nL) no
NMA não causou alterações nos valores basais de PAM (83 ± 3 vs 94 ± 4 mmHg, t=
2.08, P > 0.05, n=6) ou FC (341 ± 3 vs 347 ± 8 bpm, t= 0.70, P > 0.05, n=6).
O ER causou aumento tanto da PA quanto da FC nos animais do grupo tratado
com veículo (LCA, 100nL bilateral) ou tratados com propranolol no NMA. Não houve
diferença significativa no padrão das respostas cardiovasculares causadas pelo ER
(∆PAM, Interação: F5,60= 1,08, P= 0,37; Tratamento: F1,60= 1,04, P = 0,31; Tempo:
F5,60= 35,75, P < 0,0001, e ∆FC, Interação: F5,60= 0,61, P= 0,69; Tratamento: F1,60=
0,87, P= 0,35; Tempo: F5,60= 9,81, P < 0,0001), figura 26.
Diagramas modificados do atlas do cérebro de rato (PAXINOS e WATSON,
1997), indicando a dispersão dos sítios de microinjeção das diferentes doses de
propranolol (10, 15 e 20nmol) ou veículo (LCA) no NMA estão apresentados na
figura 28. Uma fotomicrografia de uma secção coronal do cérebro de um rato
mostrando sítios bilaterais de microinjeção no NMA está apresentada na figura 29.
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Figura 26. Curvas temporais mostrando as alterações na ∆PAM e ∆FC observadas
durante o ER em animais tratados bilateralmente com 100nL veículo (LCA, n= 6) ou
propranolol em diferentes doses (10, 15 e 20nmol; n= 9, 6 e 6 respectivamente).
Dados foram analisados utilizando o two-way ANOVA (variância de dois fatores)
seguida pelo pós-teste de Bonferroni, * p<0,05.
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Figura 27. Registros representativos de um rato do grupo tratado com microinjeção
bilateral de veículo (LCA) e de um rato tratado com propranolol (15nmol/100nL) no
NMA e submetidos ao ER, mostrando as alterações na pressão arterial média
(PAM), pressão arterial pulsátil (PAP) e frequência cardíaca (FC) observadas
durante o período de 60 min de restrição. O inicio da restrição ocorreu em t=10 min.
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Figura 28. Diagramas modificados do atlas do cérebro de rato (PAXINOS e
WATSON, 1997), indicando a dispersão dos sítios de microinjeção das diferentes
doses de propranolol, CGP 20712 ou ICI 118,551 (círculos pretos) e LCA (círculos
brancos) no núcleo medial da amígdala (NMA), IA - interaural; NCA - núcleo central
da amígdala. BLA - núcleo basolateral da amígdala. ot - trato óptico.
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Figura 29. Fotomicrografia de corte histológico do cérebro de rato mostrando o sítio
da microinjeção de droga no núcleo medial da amígdala (NMA), indicado pela seta.
IA - interaural.
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11) Efeito da microinjeção de diferentes doses de antagonista dos receptores
β1-adrenérgico no MNA sobre as respostas cardiovasculares ao ER

CGP 20712 dose de 10nmol - A microinjeção de CGP 20712 (10nmol/100nL) no
NMA não causou alterações nos valores basais de PAM (95 ± 2 vs 94 ± 2 mmHg, t=
0.21, P > 0.05, n=7) ou FC (353 ± 11 vs 366 ± 14 bpm, t= 0.68, P > 0.05, n=7).
O ER causou aumento da PA e da FC nos animais do grupo tratado com
veículo (LCA, 100nL bilateral) ou tratados com CGP 20712 (10nmol, bilateral) no
NMA. Não houve diferença significativa no padrão das respostas cardiovasculares
causadas pelo ER (∆PAM Interação: F5,66= 0,20, P= 0,96; Tratamento: F1,66= 0,09,
P= 0,76; Tempo: F5,66= 36,78, P < 0,0001; e ∆FC, Interação: F5,66= 0,47, P = 0,79;
Tratamento: F1,66= 3,34, P = 0,07; Tempo: F5,66= 15,16, P < 0,0001), figura 30.

CGP 20712 dose de 15nmol – A microinjeção de CGP 20712 (15nmol/100nL) no
NMA não causou alterações nos valores basais de PAM (100 ± 2 vs 98 ± 3 mmHg,
t= 0.48, P > 0.05, n=6) ou FC (365 ± 10 vs 381 ± 12 bpm, t= 1.01, P > 0.05, n=6).
O ER causou aumento da PA e da FC nos animais do grupo tratado com
veículo (LCA, 100nL bilateral) ou tratados com CGP 20712 (15nmol bilateral) no
NMA. Não houve diferença significativa no padrão das respostas cardiovasculares
causadas pelo ER (∆PAM, Interação: F5,60= 0,20, P = 0,95; Tratamento: F1,60= 0,73,
P = 0,39; Tempo: F5,60= 32,32, P < 0,0001, e ∆FC, Interação: F5,60= 1,01, P = 0,41;
Tratamento: F1,60= 0,37, P = 0,54; Tempo: F5,60= 15,73, P < 0,0001; analise de
variância de dois 2 fatores), figura 30.
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CGP 20712 dose de 20nmol - A microinjeção de CGP 20712 (20nmol/100nL) no
NMA não causou alterações nos valores basais de PAM (92 ± 2 vs 96 ± 3 mmHg, t=
1.20, P > 0.05, n=6) ou FC (347 ± 19 vs 354 ± 17 bpm, t= 0.29, P > 0.05, n=6).
O ER causou aumento da PA e da FC tanto nos animais do grupo tratado com
veículo (100nL, LCA bilateral) quanto nos tratados com CGP 20712 (20nmol,
bilateral) no NMA. O ER causou resposta taquicárdica significativamente menor nos
ratos tratados com CGP 20712 quando comparados a animais controles (∆FC,
Interação: F5,60= 0,98, P = 0,43; Tratamento: F1,60= 4,97, P = 0,02; Tempo: F5,60=
16,46, P < 0,0001; analise de variância de dois fatores), Não houve diferença
significativa na resposta pressora ao ER entre os grupos CGP 20712 e controle
(∆PAM, Interação: F5,60= 0,37, P = 0,86; Tratamento: F1,60= 3,11, P = 0,08; Tempo:
F5,60= 29,53, P < 0,0001), figura 30.
Registros representativos de um animal do grupo tratado com veículo (LCA) e
de um rato tratado com microinjeção bilateral de CGP 20712, mostrando os efeitos
do tratamento sobre as alterações cardiovasculares decorrentes ao ER estão
apresentados na figura 31.
Diagramas modificados do atlas do cérebro de rato (PAXINOS e WATSON,
1997), indicando a dispersão dos sítios de microinjeção das diferentes doses de
CGP 20712 (10, 15 e 20nmol) e LCA no NMA estão apresentados na Figura 28.
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Figura 30. Curvas temporais mostrando as alterações na ∆PAM e ∆FC observadas
durante o ER em animais tratados bilateralmente com 100nL de veículo (LCA, n= 6)
ou CGP 20712 em diferentes doses (10, 15 e 20nmol; n= 7, 6 e 6 respectivamente).
Dados foram analisados utilizando o two-way ANOVA (variância de dois fatores)
seguida pelo pós-teste de Bonferroni, * p<0,05.
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Figura 31. Registros representativos de um rato do grupo tratado com microinjeção
bilateral de veículo (LCA) e de um rato tratado com CGP20712 (20nmol/100nL) no
NMA e submetidos ao ER, mostrando as alterações na pressão arterial média
(PAM), pressão arterial pulsátil (PAP) e frequência cardíaca (FC) observadas
durante o período de 60 min de restrição. O inicio da restrição ocorreu em t=10 min.
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12) Efeito da microinjeção de diferentes doses de antagonista dos receptores
β2-adrenérgico no MNA sobre as respostas cardiovasculares ao ER

ICI 118,551 dose de 10nmol - A microinjeção de ICI 118,551 (10nmol/100nL) no
NMA não causou alterações nos valores basais de PAM (90 ± 8 vs 88 ± 8 mmHg, t=
0.20, P > 0.05, n=6) ou FC (380 ± 14 vs 369 ± 9 bpm, t= 0.65, P > 0.05, n=6).
O ER causou aumento tanto da PA quanto da FC nos animais do grupo tratado
com veículo (LCA, 100nL bilateral) ou tratados com ICI 118,551 no NMA. Não houve
diferença significativa no padrão das respostas cardiovasculares (∆PAM Interação:
F5,60= 0,039, P = 0,99; Tratamento: F1,60= 0,07, P = 0,78; Tempo: F5,60= 30,27, P <
0,0001, e ∆FC, Interação: F5,60= 1,90, P = 0,10; Tratamento: F1,60= 1,88, P = 0,17;
Tempo: F5,60= 14,42, P < 0,0001), figura 32.

ICI 118,551 dose de 15nmol – A microinjeção de ICI 118,551 (15nmol/100nL) no
NMA não causou alterações nos valores basais de PAM (84 ± 6 vs 85 ± 6 mmHg, t=
0.19, P > 0.05, n=6) ou FC (365 ± 18 vs. 374 ± 9 bpm, t= 0.47, P > 0.05, n=6).
O ER causou resposta taquicárdica significativamente maior nos ratos tratados
com ICI 118,551 quando comparados a animais tratados com LCA (∆FC, Interação:
F5,60= 5,77, P = 0,0002; Tratamento: F1,60= 20,92, P < 0,0001; Tempo: F5,60= 29,48, P
< 0,0001). Não houve diferença significativa na resposta pressora ao ER entre os
grupos ICI 118,551 e LCA (∆PAM, Interação: F5,60= 0,95, P = 0,45; Tratamento:
F1,60= 1,40, P = 0,24; Tempo: F5,60= 20,44, P < 0,0001), figura 32.
Registros representativos de um animal tratado com LCA e de um tratado com
microinjeção bilateral de ICI 118,551 (15nmol), mostrando os efeitos dos tratamentos
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sobre as alterações cardiovasculares decorrentes ao ER estão apresentados na
figura 33.

ICI 118,551 dose de 20nmol - A microinjeção de ICI 118,551 (20nmol/100nL) no
NMA não causou alterações nos valores basais de PAM (96 ± 3 vs 96 ± 3 mmHg, t=
0.07, P > 0.05, n=6) ou FC (370 ± 6 vs 357 ± 5 bpm, t= 1.46, P > 0.05, n=6).
O ER causou resposta taquicárdica significativamente maior nos ratos tratados
com ICI 118,551 quando comparados a animais tratados com LCA no NMA (∆FC,
Interação: F5,60= 3,58, P = 0,0066; Tratamento: F1,60= 24,33, P < 0,0001; Tempo:
F5,60= 31,36, P < 0,0001). Não houve diferença significativa na resposta pressora ao
ER entre os grupos ICI 118,551 e LCA (∆PAM, Interação: F5,60= 0,05, P = 0,99;
Tratamento: F1,60= 0,11, P = 0,73; Tempo: F5,60= 20,34, P < 0,0001), figura 32.
Diagramas modificados do atlas do cérebro de rato (PAXINOS e WATSON,
1997), indicando a dispersão dos sítios de microinjeção das diferentes doses de ICI
118,551 (10, 15 e 20nmol) e LCA no NMA estão apresentados na Figura 28.
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Figura 32. Curvas temporais mostrando as alterações na ∆PAM e ∆FC observadas
durante o ER em animais tratados bilateralmente com 100nL veículo (LCA, n= 6) ou
ICI 118,551 em diferentes doses (10, 15 e 20nmol; n= 6, 6 e 6 respectivamente).
Dados foram analisados utilizando o two-way ANOVA (variância de dois fatores)
seguida pelo pós-teste de Bonferroni, * p<0,05.
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Figura 33. Registros representativos de um rato do grupo tratado com microinjeção
bilateral de veículo (LCA) e de um rato tratado com ICI 118,551 (15nmol/100nL) no
NMA e submetidos ao ER, mostrando as alterações na pressão arterial média
(PAM), pressão arterial pulsátil (PAP) e frequência cardíaca (FC) observadas
durante o período de 60 min de restrição. O inicio da restrição ocorreu em t=10 min.
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DISCUSSÃO

Os resultados referentes à primeira parte dos nossos objetivos mostraram que
a microinjeção de noradrenalina (NA) no núcleo medial da amígdala (NMA) de ratos
não anestesiados causou resposta pressora e bradicárdica de maneira dosedependente, decorrentes da ativação dos receptores α2-adrenérgicos locais e
dependentes da liberação de vasopressina periférica. Além do mais, em nosso
estudo nós observamos que sinapses no núcleo paraventricular (NPV) e no núcleo
supra-óptico (NSO) do hipotálamo estão envolvidas na mediação dessas respostas
cardiovasculares desencadeadas pela microinjeção de NA no NMA.
A amígdala está envolvida no controle de varias funções autonômicas incluindo
o controle do sistema cardiovascular. Em experimentos em que se realizou ablação
da amígdala foi observado um retardo no desenvolvimento de hipertensão
espontânea (GALENO et al., 1982). Além disso, MOGENSON e CALARESU (1973)
relataram que a estimulação elétrica do NMA causa respostas pressoras em ratos
anestesiados com uretana, enquanto causa respostas depressoras em ratos
anestesiados com alfa cloralose.
Existem evidências do envolvimento da neurotransmissão noradrenérgica do
complexo amigdalóide modulando repostas cardiovasculares. A microinjeção de NA
neste complexo causou resposta pressora e bradicárdica (OHTA et al., 1991).
Todavia,

esses

autores

observaram

apenas

alterações

cardiovasculares

significativas após microinjeção bilateral de NA no complexo amigdalóide.
Diferentemente, em nosso estudo observamos efeitos cardiovasculares causados
pela administração local unilateral de NA apenas no NMA, sugerindo o envolvimento
específico

deste

núcleo

na

modulação

de

respostas

cardiovasculares
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desencadeadas pela microinjeção local de NA. Também, durante nosso estudo foi
microinjetada a NA nas áreas ao redor ao NMA, tais como o trato óptico e a cápsula
interna e não houve alterações cardiovasculares significativas, reforçando a ideia de
uma ação restrita da NA no NMA.
A observação de que a magnitude da resposta bradicárdica causada pela
microinjeção de NA no NMA se correlaciona significativamente com a magnitude da
resposta pressora, favorece a ideia de uma resposta bradicárdica de origem reflexa.
Além disso, a magnitude da resposta bradicárdica observada após a microinjeção de
NA no NMA foi similar às observadas após a ativação do barorreflexo pela infusão
intravenosa de fenilefrina (RESSTEL et al., 2004), sugerindo que a bradicardia
causada pela microinjeção de NA no NMA seria um reflexo natural da resposta
pressora.
Para determinar qual subtipo de receptor adrenérgico no NMA estaria envolvido
na mediação da resposta cardiovascular à microinjeção de NA, os animais foram
pré-tratados localmente com antagonista dos receptores α2-adrenérgico (RX821002)
ou antagonista seletivo α1-adrenérgico (WB4101). O bloqueio do receptor α2adrenérgico

pelo

RX821002

reduziu

significativamente

as

respostas

cardiovasculares após a microinjeção de NA, porém o pré-tratamento com o
antagonista dos receptores α1-adrenérgico WB4101, não alterou as respostas
cardiovasculares, sugerindo que o subtipo α2 dos receptores adrenérgicos está
envolvido na mediação da resposta cardiovascular à microinjeção de NA no NMA.
Estudos de ligação detectaram a presença de receptores adrenérgicos do subtipo α2
no NMA (UNNERSTALL et al., 1984; FLUGGE et al., 1994). Doses similares desses
antagonistas foram previamente utilizadas para identificar qual o subtipo de
receptores adrenérgico estaria envolvido na mediação da resposta pressora e
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bradicárdica causada pela microinjeção de NA no córtex pré-frontal medial
(FERNANDES et al., 2003) ou na área septal lateral (SCOPINHO et al., 2006).
Nestas áreas, a resposta cardiovascular desencadeada pela microinjeção de NA foi
bloqueada pelo pré-tratamento com WB4101 e não pelo pré-tratamento com
RX821002, sugerindo uma mediação preferencial via ativação dos receptores
adrenérgicos do subtipo α1. Entretanto, no núcleo supra-óptico do hipotálamo, a
resposta pressora e bradicárdica foi bloqueada pelo pré-tratamento com RX821002,
sugerindo que nesse núcleo as respostas são mediadas por receptores adrenérgicos
do subtipo α2 (BUSNARDO et al., 2009a).
Os receptores α2-adrenérgico podem ser classificados como pré ou póssináptico nos neurônios (ARIMA et al., 1998). O presente estudo não pode distinguir
entre esses dois mecanismos, mas devido a esses receptores serem inibitórios, nós
podemos sugerir que eles podem interagir com outros neurotransmissores. Animais
tratados com reboxetina, um inibidor da recaptação de NA, apresentaram down
regulation na expressão de mRNA de ácido glutamínico descarboxilase no giro
dentado do hipocampo e no NMA (HERMAN et al., 2003). A diminuição de GABA
sugere o aumento da ativação dessas áreas. Portanto, a microinjeção de NA no
NMA poderia ativar uma inibição da liberação de GABA via receptores α2adrenérgicos. Mais estudos serão necessários para avaliar está hipótese.
Neste trabalho também estudamos o mecanismo periférico envolvido na
resposta cardiovascular à microinjeção de NA no NMA. Um mecanismo que poderia
estar sendo ativado seria o aumento da atividade do sistema nervoso autônomo, o
que levaria a um aumento da atividade simpática e parassimpática. O pentolínio é
um potente bloqueador ganglionar de efeito prolongado (MATSUMURA et al., 2000)
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e foi escolhido como ferramenta farmacológica para inibir a eferência do sistema
nervoso autônomo.
O

pré-tratamento

sistêmico

com

o

bloqueador

ganglionar

reduziu

significativamente os valores basais de pressão arterial, confirmando dessa forma o
bloqueio do sistema nervoso simpático. Todavia, a resposta pressora causada pela
microinjeção de NA foi potencializada e a bradicardia bloqueada após o bloqueio
ganglionar. Esse resultado sugere que o sistema nervoso simpático não está
envolvido na mediação da resposta pressora à microinjeção de NA no NMA.
Como a ação cardíaca causada pela microinjeção de NA no NMA foi bloqueada
pelo tratamento com pentolínio, mas não o efeito vascular, a redução da resposta
bradicárdica nos sugere que foi devido ao bloqueio da atividade do sistema nervoso
autônomo. Portanto, é possível que a bradicardia causada pela microinjeção de NA
no NMA, pode ser causada pela estimulação vagal decorrente da ativação dos
barorreceptores, como resposta reflexa decorrente ao aumento da pressão arterial.
Estes resultados sugerem que o sistema nervoso simpático não está envolvido na
mediação da resposta pressora e também sugere a participação de um fator
humoral na resposta pressora. O pentolínio causou potencialização semelhante em
respostas pressoras causadas pela microinjeção de NA em outras regiões do
cérebro, sugerindo o envolvimento de uma mediação humoral. Outros estudos do
nosso grupo mostraram que o aumento da pressão arterial e queda na frequência
cardíaca causado pela microinjeção de NA em diversas regiões do cérebro foi
mediado por liberação de vasopressina (CORREA et al., 1985; FERNANDES et al.,
2003; PELOSI e CORREA, 2005; SCOPINHO et al., 2006; CRESTANI et al., 2007;
PELOSI et al., 2008; BUSNARDO et al., 2009a).
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A vasopressina é sintetizada nos neurônios magnocelulares do NSO e do NPV
do hipotálamo e transportada para a neurohipófise, onde é armazenada em
vesículas para depois ser liberada na circulação periférica (SILVERMAN e
ZIMMERMAN, 1983). A liberação de vasopressina na circulação sistêmica participa
da manutenção do fluido homeostático e no controle cardiovascular (COWLEY e
BARBER, 1983; COWLEY e LIARD, 1988; PERSSON, 1996). Para investigar se a
resposta pressora à microinjeção de NA no NMA foi mediada pela liberação de
vasopressina, nós administramos um antagonista vasopressinérgico (i.v.), o
dTyr(CH2)5(Me)AVP. A resposta pressora e bradicárdica à NA no NMA foi
significativamente reduzida após o pré-tratamento com dTyr(CH2)5(Me)AVP,
sugerindo que a ativação dos receptores V1 pela vasopressina é o mecanismo que
medeia a resposta pressora desencadeada pela microinjeção de NA no NMA.
A estimulação elétrica ou química tanto no NPV quanto no NSO foi relatada
causar respostas pressoras e bradicárdicas que são mediadas pelo aumento da
atividade simpática e a liberação de vasopressina, portanto, indicando o
envolvimento

desses

núcleos

na

modulação

cardiovascular

(CIRIELLO

e

CALARESU, 1980; BUSNARDO et al., 2007; BUSNARDO et al., 2009a; b).
Para verificar qual dos núcleos hipotalâmicos responsáveis pela síntese de
vasopressina (NPV ou NSO) estariam envolvidos na mediação das respostas
cardiovasculares desencadeadas pela microinjeção de NA no NMA, nos prétratamos esses núcleos com o inibidor inespecífico de sinapses, o cloreto de cobalto
(CoCl2). A microinjeção de CoCl2 em núcleos cerebrais é uma ferramenta
amplamente utilizada para causar o bloqueio farmacológico da transmissão
sináptica, agindo sobre a condutância dos canais de cálcio (KRETZ, 1984).
Previamente, a microinjeção do CoCl2 foi utilizada em varias áreas límbicas como
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ferramenta

farmacológica

para

causar

uma

inativação

funcional

reversiva

(SCOPINHO et al., 2008; CRESTANI, ALVES et al., 2009; CRESTANI, BUSNARDO
et al., 2009; FORTALEZA et al., 2009; ALVES et al., 2011).
As respostas cardiovasculares evocadas pela microinjeção de NA no NMA
foram parcialmente inibidas pelo pré-tratamento com CoCl2 tanto no NPV quanto no
NSO. Esses resultados sugerem que ambos os núcleos hipotalâmicos estão
envolvidos na mediação das respostas cardiovasculares causadas pela NA no NMA.
Todavia, a redução das respostas cardiovasculares foi mais evidente após o
bloqueio farmacológico do NPV quando comparado ao efeito do pré-tratamento do
NSO com o CoCl2, indicando portanto, uma resposta residual significante, persistente
após a ablação farmacológica do NSO, que seria mediada pela ativação do NPV.
Estudos neuroanatômicos revelaram que existem projeções diretas do NMA para o
NPV (SILVERMAN et al., 1981; SAWCHENKO e SWANSON, 1983). Existem
evidências na literatura indicando que a microinjeção de CoCl2 no NPV foi eficaz na
inibição da liberação de vasopressina que medeia a resposta pressora e
bradicárdica observada após a microinjeção de NA em várias áreas do sistema
límbico, tais como o córtex pré-limbico, o núcleo leito da estria terminal, a área septal
lateral e a substância cinzenta periaqueductal dorsal (FERNANDES et al., 2007;
SCOPINHO et al., 2008; CRESTANI, BUSNARDO et al., 2009; PELOSI et al., 2009).
Portanto, esses dados indicam o NPV como a estrutura final nessas vias
cardiovasculares ativadas pela microinjeção de NA.
O NSO não apenas recebe aferências do tronco cerebral, mas também de
outras regiões conhecidas por estarem envolvidas com o controle cardiovascular,
tais como a área medial pré-óptica, núcleo leito da estria terminal, órgão vasculoso
da lamina terminal e especialmente do NMA (HAMAMURA et al., 1982; YANG et al.,
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1994; MEDDLE et al., 2000). Além do mais, estudos eletrofisiológicos tem mostrado
que os neurônios vasopressinérgicos do NSO recebem predominantemente
aferências sinápticas exitatórias do NMA (HAMAMURA et al., 1982).
Nossos dados sugerem que ambos os núcleos hipotalâmicos NPV e NSO são
responsáveis pela liberação de vasopressina na circulação sistêmica, sendo as
estruturas finais da via cardiovascular ativadas pela NA no NMA.
Alguns autores têm mostrado que a estimulação elétrica em estruturas do
sistema límbico tais como amígdala e a área septal, causa liberação de
vasopressina na circulação sanguínea (DINGMAN e GAITAN, 1959; HAYWARD e
SMITH, 1963; PAPEZ, 1995). O complexo amigdalóide possui uma densa conexão
neuronal com o hipotálamo e estruturas do tronco cerebral que são conhecidas por
terem um papel importante na regulação cardiovascular (OHTA et al., 1991;
DAMPNEY, 1994). Além disso, existe uma via indireta da amígdala para o núcleo
leito da estria terminal (NLET) e da área pré-óptica que conecta-se com a amígdala
para o núcleo paraventricular (SAWCHENKO e SWANSON, 1983; MCDONALD,
1988). O NLET é um componente heterogêneo funcional da amígdala estendida que
tem sido implicado na modulação das respostas cardiovasculares (CRESTANI et al.,
2007). Administração de NA no NLET causa resposta pressora e bradicardia que
dependem da liberação de vasopressina pelo NPV (CRESTANI, BUSNARDO et al.,
2009). Além disso, o NMA tem conexões com a área septal lateral (CANTERAS et
al., 1995). A estimulação dessa área pela microinjeção local de NA causa respostas
pressora e bradicárdica (SCOPINHO et al., 2006) que também são mediadas pela
liberação de vasopressina para a circulação sanguinea após ativação do NPV
(SCOPINHO et al., 2008). A resposta pressora e bradicárdica causada pela NA na
área septal lateral foi significativamente reduzida pela administração do inbidor
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sináptico CoCl2 no NMA (SCOPINHO et al., 2012). Considerando que a área septal
lateral não envia projeções diretamente ao NPV (TAVARES et al., 2005) e que foram
descritas conexões entre NMA e essa estrutura (CANTERAS et al., 1995), esses
resultados sugerem que NMA é um relé na via envolvida na liberação vasopressina
após a ativação da área septal lateral após estimulação local com NA.
Dados da literatura relatam que a vasopressina é liberada em maior quantidade
após hemorragia ou hipovolemia (KASTING, 1988). Situações de estresse ativam a
liberação de NA em áreas límbicas, como o córtex pré-frontal medial, aréa septal
lateral, NLET e NMA (CECCHI, KHOSHBOUEI, JAVORS et al., 2002; PARDON et
al., 2002; MA e MORILAK, 2005). Além disso, o NMA tem um papel importante na
modulação das respostas cardiovasculares observadas durante o ER (KUBO et al.,
2004; FORTALEZA et al., 2009). Portanto, as sinapses noradrenérgicas dentro do
NMA podem estar envolvidas na mediação da liberação de vasopressina,
observadas durante a integração cardiovascular e a resposta neuroendócrina para
os estímulos estressantes.
Sabe-se que existe um circuito no sistema nervoso central responsável pela
liberação de vasopressina, nossos resultados sugerem que o NMA faz parte deste
circuito, juntamente com outras estruturas. Este circuito poderia regular o equilíbrio
homeostático em situações de estresse físico. A resposta cardiovascular relatada à
microinjeção de NA no NMA em ratos não anestesiados é a primeira evidência de
um efeito funcional da ativação do sistema noradrenérgico neste núcleo, e indica
que a ativação de receptores adrenérgicos na NMA está associado à liberação de
vasopressina.
Estudos utilizando a técnica de microdiálise mostraram aumento nas
concentrações de NA em várias regiões do sistema límbico, principalmente no NMA
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de animais submetidos ao estresse de imobilização (CECCHI, KHOSHBOUEI,
JAVORS et al., 2002; CECCHI, KHOSHBOUEI e MORILAK, 2002; PARDON et al.,
2002; MORILAK et al., 2005; VAN GINKEL et al., 2005; BONDI et al., 2007),
sugerindo o envolvimento do sistema noradrenérgico deste núcleo na modulação de
respostas causadas por situações aversivas.
O estresse de restrição (ER) é uma situação aversiva inescapável que provoca
intensas alterações cardiovasculares que são caracterizadas por aumento na
pressão arterial (PA) e frequência cardíaca (FC) (BARRON e VAN LOON, 1989;
CHEN e HERBERT, 1995; KUBO et al., 2004; MCDOUGALL et al., 2005; TAVARES
e CORREA, 2006; SALOME et al., 2007; FORTALEZA et al., 2009). Além disso,
diferentes mecanismos podem ser evocados durante o ER, tais como o aumento dos
níveis sanguineos do hormônio liberador de corticotropina (CRH), que desempenha
um papel importante na secreção adrenocorticotropina (ACTH) e de corticosteróides
(HARBUZ et al., 1992).
Dados anteriores do nosso laborátorio mostraram que a inibição de sinapses
do NMA pela microinjeção bilateral de CoCl2 não afetou o aumento causado sobre a
PA, mas aumentou significativamente a resposta taquicárdica desencadeada pelo
ER (FORTALEZA et al., 2009). Este resultado indica um papel inibitório do NMA
sobre a taquicardica causada pelo ER. No entanto, devido ao bloqueio não seletivo
da neurotransmissão local causado pelo CoCl2, seria possível que algum tipo de
neurotransmissão poderia modular essas respostas cardiovasculares durante o ER,
em particular, a neurotransmissão noradrenérgica.
Dados da literatura mostraram maior ativação do NMA, entre outros núcleos
amígdala, durante situações de estresse, como indicado ter uma maior expressão de
proteína c-fos nessa área após a exposição a situações aversivas (CANTERAS et
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al., 1995; CHEN e HERBERT, 1995; CULLINAN et al., 1995; DAYAS et al., 1999;
DAYAS, BULLER, CRANE et al., 2001; DAYAS, BULLER e DAY, 2001; KUBO et al.,
2004; TRNECKOVA et al., 2006). No entanto, o aumento da ativação da proteína cfos na NMA é observada após a exposição a diferentes estimulos de estresse, tais
como, estresse de novidade, nado forçado, ER e interação social (THRIVIKRAMAN
et al., 1997; CARTER et al., 2004). Estudos utilizando a técnica de microdiálise
mostraram aumento dos níveis de NA em diversas regiões prosencefálicas do
sistema límbico, principalmente no NMA dos animais submetidos ao estresse de
imobilização. Este resultado indica que existe um sistema noradrenérgico
funcionante nestas estruturas durante situações aversivas (CECCHI, KHOSHBOUEI,
JAVORS et al., 2002; PARDON et al., 2002; MA e MORILAK, 2005; MORILAK et al.,
2005; BONDI et al., 2007). Além disso, estudos de expressão de mRNA e de ligação
detectaram a presença de receptores adrenérgicos do subtipo α e β no NMA
(JONES et al., 1986; DOMYANCIC e MORILAK, 1997), sugerindo a existência de
sistema noradrenérgico nesta área.
Uma vez que nós observamos que a neurotransmissão noradrenérgica do NMA
modula respostas cardiovasculares, que o NMA está envolvido na modulação
cardiovascular de animais submetidos ao ER (KUBO et al., 2004; FORTALEZA et
al., 2009) e que animais submetidos a uma situação aversiva apresenta aumento da
liberação de NA no NMA, tornou-se relevante avaliar o papel da neurotransmissão
noradrenérgica na modulação das respostas cardiovasculares causadas pelo ER.
Para estudar um possível envolvimento dessa neurotransmissão do NMA na
modulação das respostas cardiovasculares ao ER, nós pré-tratamos os animais
nesta área, com diferentes doses com os antagonistas seletivos dos receptores α-
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adrenérgicos,

e com diferentes doses de antagonistas dos receptores β-

adrenérgico.
Portanto, a segunda parte dos nossos resultados mostrou que a microinjeção
de diferentes doses de antagonista dos receptores α1-adrenérgicos (WB4101) no
NMA, foi capaz de causar redução de maneira dose-dependente na resposta
taquicárdica causada pelo ER, sem alterações significativas na resposta pressora.
Este resultado sugere que os receptores α1-adrenérgicos presentes no NMA tem
uma influência facilitatória na modulação da resposta taquicárdica ao ER em ratos.
Estes dados são diferentes dos resultados gerados pela administração de CoCl2 no
NMA, que causou a potencialização da resposta taquicárdica durante o ER
(FORTALEZA et al., 2009). No entanto, a diferença desses resultados pode ser
explicada pelo fato que o CoCl2 inibi todos os tipos de neurotransmissão sináptica na
área.
Nossos resultados também mostraram que a microinjeção bilateral de
diferentes doses de antagonista dos receptores α2-adrenérgico (RX821002)
aumentou de forma dose-dependente a resposta taquicárdica sem alteração
significativa sobre a resposta pressora causada pelo ER, sugerindo que os
receptores α2-adrenérgicos no MNA tem uma influência inibitória sobre a resposta
taquicárdica ao ER em ratos. Ativação de receptores α2-adrenérgicos resulta na
inibição

de

disparos

neuronais

e

na

diminuição

da

liberação

de

NA.

Concomitantemente, é bem conhecido que antagonistas seletivos de receptores α2adrenérgicos, tal como RX821002, podem facilitar ou potenciar a liberação de
noradrenalina em ratos em condições basais ou durante a exposição ao estresse,
por meio do bloqueio central de receptores α2-adrenérgicos (ABERCROMBIE e
JACOBS, 1987; DENNIS et al., 1987; THOMAS e HOLMAN, 1991; TJURMINA et al.,
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1999; WORTLEY, HEAL et al., 1999; WORTLEY, HUGHES et al., 1999;
KAWAHARA et al., 2000). Isto pode levar ao aumento dos níveis de NA em áreas de
cérebro de rato, como no NMA (ITOH et al., 1990; MERMET et al., 1990; LAITINEN
et al., 1995; FINN et al., 2002).
Nossos resultados mostram que os receptores α1 e α2-adrenérgicos no NMA
têm influências diferentes sobre a atividade cardíaca durante a restrição aguda. O
controle autonômico cardíaco é um equilíbrio entre atividade parassimpática e
simpática (BERNTSON et al., 1991). A estimulação parassimpática deprime a força
de contração cardíaca enquanto a ativação simpática aumenta. Embora o controle
vagal e da atividade simpática do sistema nervoso possa ocorrer durante o
barorreflexo, a co-ativação simultânea de ambos os sistemas autônomos é
observada durante os reflexos fisiológicos associados aos quimiorreceptores e às
respostas nocivas e defensivas (PATON et al., 2005). Respostas cardíacas e
pressoras relacionados ao estresse são mediadas pelo sistema simpático, porque
ambas são abolidas após o bloqueio gânglionar ou pelo bloqueio dos receptores β
ou α-adrenérgicos, respectivamente (CARRIVE, 2002; 2006). Além disso, trabalhos
anteriores indicaram que o tratamento com um bloqueador parassimpático aumenta
a resposta taquicárdica evocada pelo estresse psicológico (IWATA e LEDOUX,
1988; BAUDRIE et al., 1997; TAVARES e CORREA, 2006; CRESTANI, ALVES et
al., 2009), sugerindo a ativação simultânea da atividade cardíaca parassimpática e
simpática durante o estresse psicológico.
Além da presença de receptores α-adrenérgicos, estudos sobre a expressão de
mRNA e de ligação detectaram a presença de receptores β-adrenérgicos do NMA
(JONES et al., 1986; DOMYANCIC e MORILAK, 1997), sugerindo que receptores β1
e β2-adrenérgicos podem estar envolvidos durante uma situação de estresse.
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Estudos no complexo amígdalóide em ratos com as técnicas de hibridação 'in situ' e
com PCR em tempo real revelaram significantes níveis de expressão da transcrição
de ambos receptores β-adrenérgicos, e o mRNA dos receptores β2-adrenérgico foi
encontrado ser cerca de 2,9 vezes mais prevalente do que o mRNA para receptores
β1-adrenérgico área, sugerindo que β2-adrenérgicos são mais abundantes nesta
área (ABRAHAM et al., 2008).
Todavia, no presente estudo nós fizemos o pré-tratamento com a microinjeção
bilateral de antagonista não seletivo dos receptores β-adrenérgico propranolol na
NMA. Foi observado aumento da taquicardia causada pelo ER apenas quando foi
injetada a dose de 15nmol, ao passo que não foram observados efeitos após o
tratamento com uma dose mais baixa (10nmol) ou em uma dose mais elevada de
propranolol (20nmol). O pré-tratamento com propranolol no NMA não alterou de
forma significativa a resposta pressora evocado pela exposição ao ER,
independentemente da dose injetada. Estes resultados sugerem que os receptores
β-adrenérgicos no NMA desempenham papel inibitório na resposta taquicardica ao
ER, e não estão envolvidos na mediação da resposta ao pressora. O bloqueio dos
receptores β-adrenérgicos do NMA causou aumento da taquicardia, semelhante ao
observado após a inibição farmacológica dessa área com CoCl2 (FORTALEZA et al.,
2009).
Para verificar qual o subtipo de receptor β-adrenérgico estaria mediando o
aumento da resposta taquicardica, os animais foram pré-tratados com os
antagonistas dos receptores β1-adrenérgicos (CGP 20712) ou dos receptores β2adrenérgicos (ICI 118,511). O pré-tratamento do NMA com ICI 118,511 nas doses
de 15 e 20 nmol causou aumento significativo da resposta taquicardica causada pelo
ER, de forma semelhante a resposta observada após o pré-tratamento com
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propranolol, sem causar alteração significativa na resposta pressora, portanto,
indicando que os receptores β2-adrenérgicos no NMA desempenham papel inibitório
na resposta taquicardica ao ER. Esses efeitos observados após o pré-tratamento do
NMA com os antagonistas β-adrenérgicos o propranolol e o ICI 116,511 foram
semlhantes aqueles observados após a ablação farmacologica da área com CoCl2
(FORTALEZA et al., 2009).
Por outro lado, o bloqueio dos receptores β1-adrenérgicos do NMA pelo prétratamento com CGP 20712 diminuiu a resposta taquicárdica evocada pelo ER
apenas após a administração bilateral da dose mais elevada (20nmol). O prétratamento com esse antagonista reduziu a magnitude da resposta taquicárdica ao
ER, sem causar alteração significativa na resposta pressora. Esses resultados
sugerem que os receptores β1-adrenérgicos do NMA desempenham uma influência
facilitatória na resposta taquicárdica durante o ER. O efeito do pré-tratamento com o
CGP 20712 causa efeito oposto àqueles observados após o pré-tratamento com os
antagonistas propranolol e ICI 118,511, resultados do presente estudo, e também
efeito oposto ao resultados do estudo com o CoCl2 (FORTALEZA et al., 2009).
Esses efeitos seriam devido ao propranolol ser um antagonista equipotente dos
receptores β1 e β2-adrenérgicos, e por essa razão, não observamos alterações nas
respostas cardiovasculares evocadas pelo ER quando fizemos o pré-tratamento com
o propranolol na dose de (20nmol) no NMA. Porém, os efeitos opostos foram
observados após o tratamento com doses altas dos antagonistas seletivos ICI
118,511 e CGP 20712. Assim, como ocorre uma janela estreita na seletividade do
propranolol, isto poderia explicar o antagonismo funcional resultante da inibição
simultânea dos receptores β1 e β2-adrenérgicos no NMA pelo propranolol, sobre as
respostas cardiovasculares durante o ER.
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O aumento na PA e FC, induzido por esse estresse psicológico são
predominantemente mediados por aumento na atividade do sistema nervoso
simpático cardíaco (BARRON e VAN LOON, 1989). Além disso, o ER aumenta a
atividade do eixo HPA (LANG et al., 1983; GIBBS, 1984; CARTER e LIGHTMAN,
1987; CALLAHAN et al., 1992; DAYAS et al., 1999). A ideia do envolvimento do
NMA na mediação de respostas causadas por estresse é reforçada por dados na
literatura que evidenciaram que a estimulação elétrica deste núcleo causa ativação
do eixo HPA (DUNN e WHITENER, 1986).
Estruturas tais como a área septal lateral (KUBO et al., 2002; REIS et al.,
2011); hipotálamo lateral (KROUT et al., 2005); córtex pré-frontal medial (TAVARES
e CORREA, 2006); núcleo leito da estria terminales (CRESTANI et al., 2008) o NMA
e o núcleo central da amígdala (NCA) (KUBO et al., 2004; SALOME et al., 2007;
FORTALEZA et al., 2009) e o núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN)
(BUSNARDO et al., 2009b; TAVARES et al., 2009), fazem parte do circuito que
modula as respostas cardiovasculares evocadas por ER.
Além dos diferentes papeis desempenhados pelos receptores adrenérgicos do
NMA sobre a modulação das respostas cardiovasculares desencadeadas pelo ER,
nossos

resultados

demonstraram

claramente

que

a

neurotransmissão

noradrenérgica do NMA atua sobre o componente cardíaco da resposta
cardiovascular ao estresse. A resposta taquicárdica evocada pelo ER em ratos está
bem documentada por vários autores (BARRON e VAN LOON, 1989; CHEN e
HERBERT, 1995; MCDOUGALL et al., 2005). Existem evidências que sugerem a
amígdala como um drive responsável pelo aumento cardiáco simpático. A
estimulação eléctrica ou química da amígdala causa aumento da frequência
cardíaca (GALENO e BRODY, 1983; GELSEMA et al., 1987; AL MASKATI e
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ZBROZYNA, 1989; SOLTIS et al., 1998), sugerindo o envolvimento desta área na
modulação de respostas cardíacas.
Em resumo, nossos resultados sugerem o envolvimento dos receptores α2adrenérgicos na mediação das respostas cardiovasculares causadas pela
microinjeção local de NA no NMA, dependente da liberação de vasopressina, pela
ativação dos núcleos hipotalâmicos NPV e NSO em ratos. Além disso, os resultados
indicam que receptores adrenérgicos do subtipo α1 e α2 presentes no NMA exercem,
respectivamente papel facilitatório e inibitório, sobre o componente cardíaco das
respostas cardiovasculares ao ER em ratos, e que os receptores β1 e β2adrenérgicos também exercem papeis opostos no NMA no controle das resposta
tarquicárdica evocada pelo ER. Os receptores β2-adrenérgicos desempenham uma
influência inibitória sobre a resposta taquicárdica ao ER, enquanto os receptores β1adrenérgicos

desempenham

uma

influência

facilitatória

sobre

a

resposta

taquicárdica ao ER.
Dessa forma, podemos concluir que a neurotransmissão noradrenérgica no
NMA participa de um circuito neuronal envolvido na modulação de respostas
cardiovasculares observadas durante exposição a situações aversivas.
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CONCLUSÕES

O trabalho apresentado nos permite concluir que;

- A microinjeção de NA no NMA causa respostas pressoras e bradicárdicas de forma
dose-dependente e que essas repostas envolvem a ativação de receptores α2
adrenégicos presentes no NMA que causam a liberação de vasopressina para a
circulação periférica.

- Os núcleos paraventricular (NPV) e supra-óptico (NSO) do hipotálamo, que
sintetizam vasopressina são as estruturas finais envolvidas nas respostas
cardiovasculares desencadeadas pela microinjeção de NA no NMA.

- Os receptores adrenérgicos do subtipo α1 e α2 presentes no NMA exercem,
respectivamente papel facilitatório e inibitório, sobre o componente cardíaco das
respostas cardiovasculares ao ER em ratos, e que os receptores β1 e β2adrenérgicos também exercem papeis opostos no NMA no controle da resposta
tarquicárdica evocada pelo ER. Os receptores β2-adrenérgicos desempenham uma
influência inibitória sobre a resposta taquicárdica ao ER, enquanto os receptores β1adrenérgicos

desempenham

taquicárdica ao ER.

uma

influência

facilitatória

sobre

a

resposta
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