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Resumo 
LEÓN, Laura Andrea. Fatores comportamentais, hormonais e neuroanatômicos 
associados à vulnerabilidade ao estresse em ratos Carioca High Conditioned-Freezing 
(CHF) e Carioca Low Conditioned-Freezing (CLF). 2013. 111f. Tese (Doutorado) –
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2013. 

A ansiedade e a depressão são as condições psicopatológicas mais comuns na atualidade. 
As pesquisas científicas em neurociência, psicologia, psiquiatria e medicina geral procuram 
encontrar diferentes formas para o tratamento e prevenção. No entanto, a maioria das 
pesquisas não leva em conta as diferenças individuais ou história do individuo. Quase toda a 
investigação farmacológica é feita em populações heterogêneas de animais, conduzindo assim 
à "média" dos dados. Recentemente, no Laboratório de Neurociência Comportamental na 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), duas novas linhagens de ratos 
Wistar foram selecionadas fenotipicamente da resposta emocional de congelamento em um 
teste de medo condicionado. Uma das linhagens, denominada “Carioca High Conditioned-
Freezing” (CHF), apresenta uma resposta significativamente aumentada de congelamento no 
teste, enquanto que a outra (“Carioca Low Conditioned-Freezing”, CLF) mostra uma resposta 
de congelamento baixa. Em todos os experimentos utilizamos a linhagem controle (Random, 
RND) Wistar resultado de cruzamento aleatório entre ratos Wistar. 

Aqui apresentamos dados de diversos experimentos que avaliaram as diferenças em 
condições basais e vulnerabilidade ao estresse entre as duas linhagens e a linhagem RND. A 
concentração plasmática de corticosterona dos ratos foi comparada entre as duas linhagens e o 
grupo RND, primeiramente no nível basal e posteriormente após a exposição ao mesmo teste, 
onde foram expostos ao medo condicionado, como estímulo aversivo. Também foi avaliada a 
proliferação celular e sobrevivência. A imuno-histoquímica para c-fos foi conduzida com o 
objetivo de se determinar as diferenças de atividade neural entre as duas linhagens e o grupo 
RND.  Um teste farmacológico com ketanserina, antagonista 5-HT2A, foi realizado e os 
animais foram avaliados quanto à ansiedade e locomoção, no labirinto em cruz elevado. 

Todos os nossos resultados mostraram diferenças estatisticamente significativas entre as 
linhagens selecionadas. Estes resultados sugerem que as diferentes condições basais podem 
ter impacto sobre a reação de comportamento exibido por cada animal. Assim, o uso de 
grupos selecionados é melhor para se modelar transtornos de ansiedade e procurar quais são 
caraterísticas que protegem aos animais que não apresentam os sintomas modelados.  

A partir dos nossos resultados foi evidente que os perfis comportamentais e 
neuroquímicos dos três grupos CHF, CLF e RND foram qualitativamente e quantitativamente 
diferentes. Na linha de base após ser fenotipados foi observado que existem diferenças na 
proliferação celular. Após a reexposição ao contexto observaram-se diferenças na 
concentração de corticosterona e na ativação neuronal. O estresse crônico levou a respostas 
diferenciais no número de neurônios imaturos, e o teste farmacológico levou a respostas 
diferencias tanto a nível local como sistêmico.  

Os dados obtidos podem ajudar a um melhor entendimento às bases neurobiológicas de 
aspectos associados às psicopatologias como ansiedade e depressão que estão relacionadas 
com a vulnerabilidade ao estresse.  

 



 

Abstract 

LEÓN, Laura Andrea. Behavioral, hormonal and neuroanatomical factors associated with 
stress vulnerability in Carioca High Conditioned-Freezing (CHF) and Carioca Low 
Conditioned-Freezing (CLF) rats. 2013. 111f. Thesis (Doctoral) - Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 

Anxiety and depression are the most common psychopathological conditions today. 
Scientific research in neuroscience, psychology, psychiatry and general medicine seeks to find 
different ways for treatment and prevention. However, most research does not take into 
account individual differences and history. Almost all pharmacological research is done in 
heterogeneous populations of animals, thereby leading to the "average" data. Recently, in the 
Laboratory of Behavioral Neuroscience at the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro 
(PUC - RJ), two new strains of rats were selected phenotypically by their emotional response 
(freezing) in a test of conditioned fear. One of the lines, so called "Carioca High Conditioned 
- Freezing" (CHF) has an increased freezing in the  test , whereas the other ("Carioca Low - 
Conditioned Freezing " CLF) shows low freezing response . In all experiments we used the 
Wistar control strain (RND) derived from random bred between Wistar rats. 

 
Here we present data from several experiments evaluating the differences in basal 

conditions and vulnerability to stress between the two strains and RND strain. The plasma 
corticosterone of rats was compared between the two lines and the RND group, first at 
baseline and then after exposure to the same test where they were exposed to conditioned fear 
as aversive stimulus. We also analyzed the cell proliferation and survival in the hippocampus 
after chronic stress. Immunohistochemistry for c -fos was conducted in order to determine the 
differences in neural activity between the two strains and the RND group. A pharmacological 
test with ketanserin, 5-HT2A antagonist, was performed and the animals were assessed for 
anxiety and locomotion in the elevated plus maze. 

 
All our results showed statistically significant differences between the selected strains. 

These results suggest that different baseline conditions may have an impact on the behavior 
exhibited by each animal. Thus the use of selected groups is better approach in order to model 
anxiety disorders and to determine which features prevent animal from presenting symptoms. 

 
It is evident that the neurochemical and behavioral profiles of the three groups CHF, 

CLF and RND were different qualitatively and quantitatively. At baseline after been 
phenotyped it has been observed that there are differences in cell proliferation and 
corticosterone concentration. After re-exposure to the context differences were observed in 
the concentration of corticosterone and neuronal activation. Chronic stress has led to 
differential responses in the number of immature neurons. And the pharmacological test led to 
differential responses at both local and systemic. 

 
The data obtained are useful for a better understanding of the neurobiological aspects 

associated with psychopathologies such as anxiety and depression that are associated with 
vulnerability to stress. 
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1. Introdução 
 

1.1. Variação e seleção 

 

Em seu livro a origem das espécies de 1859 Darwin explica a origem das diferentes 

espécies através da diferenciação de uma mesma espécie a partir dos fenômenos de variação e 

seleção. Cada individuo tem caraterísticas próprias com diferenças em maior ou menor grau 

que outros membros de sua espécie. Essa variação se dá em aspectos fisiológicos, anatômicos 

e comportamentais. Quando o ambiente é estável os indivíduos têm aproximadamente o 

mesmo grau de adaptação e as suas caraterísticas vão se manter em uma nova geração. 

Entretanto, se houver mudanças significativas no ambiente, àqueles indivíduos com 

caraterísticas favoráveis ao novo contexto terão maior chance de sobreviver, e passar tais 

características para gerações seguintes (DARWIN, 1992). Os eventos ambientais 

“selecionam” as caraterísticas, no sentido em que essas caraterísticas se apresentaram com 

maior frequência no futuro. A seleção natural é um fenômeno que ocorre ao longo de milhares 

de anos, entretanto as mudanças do comportamento podem ser observadas em pouco tempo. 

A reprodução com uma ampla diversidade de condições tornou-se possível com a evolução de 

dois processos pelos quais os organismos podem adquirir comportamentos apropriados aos 

novos ambientes: O comportamento respondente e operante. Modificar o ambiente e testar as 

possíveis respostas dos animais a uma mudança é uma forma de selecionar os seus 

comportamentos e de alguma maneira aumentar a frequência de alguma caraterística para 

poder estudar os mecanismos por trás dela (LEON ; CARDENAS, 2011). 

 
1.2. Vulnerabilidade ao estresse e transtornos associados 

 
Desenvolver uma psicopatologia depende de muitos fatores genéticos e ambientais. 

Embora o número de pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno psiquiátrico, psicológico 

ou comportamental, como, por exemplo, a ansiedade, seja cada vez maior, o diagnóstico e o 

tratamento dessas pessoas possuem um número reduzido quando comparados com a 

população em geral. No caso da ansiedade nos Estados Unidos a prevalência é 0,9% em 

adolescentes e 2,9% em adultos (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). 

Mostrando que mesmo compartilhando o mesmo ambiente e sendo submetidos aos mesmos 
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estímulos, nem todas as pessoas têm a mesma sensibilidade (vulnerabilidade) em desenvolver 

psicopatologias. 

Por exemplo, no desamparo aprendido, modelo animal clássico modificado para ratos, 

proposto por Seligman (1975) onde os animais recebem quarenta choques inescapáveis nas 

patas, de 10% a 60% dos ratos ficam desamparados (WIELAND et al., 1986; DRUGAN et 

al., 1989) mostrando assim que o mesmo estimulo não gera a mesma resposta comportamental 

nem fisiológica em todos os animais. Isto tem sido encontrado também em outros modelos 

(KOOLHAAS, 2008; LEON; LANDEIRA-FERNANDEZ; CARDENAS, 2009; 

KOOLHAAS et al., 2010).  

A vulnerabilidade ou reatividade biológica a estressores psicológicos aciona um 

repertório de respostas centrais e periféricas (neuroendócrinas) complexas e integradas, para 

preparar o individuo aos desafios. Entretanto, a experiência e história de vida ajudam na 

modulação da resposta junto com a variação de genes transmissíveis. Assim, a adversidade 

precoce pode afetar o desenvolvimento dos sistemas que controlam o estresse, levando a um 

perfil de uma alta e prolongada reatividade.(CHARNEY, 2004). 

As respostas de defesa a situações aversivas podem ser estudadas em diferentes espécies 

ao longo da escala evolutiva, pois são similares (DARWIN, 1872), mostrando o seu valor 

adaptativo e a possibilidade de estudar os seus mecanismos em outras espécies como em 

roedores, por exemplo, Rattus norvergicus. 

O estresse tem sido estudado em muitas espécies principalmente mediante o estudo da 

liberação de hormônios, como os glicocorticoides, como sinalizadores. Recentemente Close et 

al. (2010) encontraram receptores específicos para glicocorticoides na “Lampréia de mar”, 

uma das linhagens mais antigas de vertebrados. Também foi encontrado no plasma, 11-

deoxicortisol, um esteroide precursor de cortisol e corticosterona. Além disso, foi observado 

que a ativação por estresse tirando água das Lampréias aumenta a liberação do 11-

deoxicortisol.  

Contudo sabe-se que a resposta dos mamíferos ao estresse é um pouco mais complexa. 

Isto principalmente porque estão dotados de estruturas prosencefálicas (como o córtex pré-

frontal) e mesencefálicas (como a substância cinzenta periaquedutal; PAG) hierarquicamente 

superiores que controlam as respostas defensivas. Os mamíferos apresentam estados 

emocionais que, além de ter um componente fisiológico e comportamental, também possuem 

um componente cognitivo.  
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A ansiedade pode ser definida como uma reação do sistema de defesa que gera um 

conjunto característico de alterações fisiológicas, perceptuais, cognitivas e comportamentais, 

em relação a situações ameaçadoras do meio ambiente (BRANDÃO, 2004; GROSS; HEN, 

2004; INDOVINA et al., 2011). De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-IV-TR) é uma resposta antecipada a um perigo potencial 

associada à tensão muscular e aumento de vigilância (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2013).  

Existe como resposta adaptativa, e estudos propõem que, em determinadas intensidades, a 

ansiedade pode ser benéfica, podendo melhorar o desempenho do individuo em determinada 

tarefa, essa teoria é conhecida como a “teoria do U invertido” (YERKES; DODSON, 1908; 

TALLMAN et al., 1980; LANDGRAF; WIGGER, 2003; BENNINGHOVEN et al., 2006; 

LEE; WADSWORTH; HOTOPF, 2006; LANDGRAF et al., 2007; KUKOLJA et al., 2008). 

Entretanto, quando a ansiedade é experimentada durante um longo período de tempo (mais de 

seis meses de acordo com o DSM-V) ou de forma excessiva, os mecanismos ativados podem 

levar ao desenvolvimento de patologias, como ocorre nos transtornos de ansiedade 

(BRANDÃO, 2004; GROSS; HEN, 2004).  

Existem diferentes formas de ansiedade patológica. Segundo o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais na sua quarta edição (DSM-IV-TR) a ansiedade patológica 

pode se classificar em 5 tipos: transtorno obsessivo compulsivo (TOC), fobias, transtorno de 

pânico, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de ansiedade generalizada (TAG). 

As expressões comportamentais desses distúrbios representam uma combinação de dimensões 

comportamentais influenciadas por fatores genéticos e ambientais. São condições crônicas 

que afetam a qualidade de vida, produtividade e em alguns casos começa nos inicios da vida, 

o que pode afetar o desenvolvimento social e pessoal (KHEIRBEK et al., 2012). No DSM-V 

foram incluídas o mutismo seletivo e a ansiedade por separação. Assim, também foi excluído 

o TOC. 

O TAG se caracteriza por apresentar, como sintomas, a sensação de apreensão constante 

e de exagerada preocupação na ausência de um estímulo aversivo. Este transtorno pode ser 

desencadeado por experiências prévias ou não, e inclui respostas fisiológicas como sudorese, 

aumento da pressão sanguínea, fadiga, dentre outras (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE 

PSIQUIATRIA, 2002; BRANDÃO, 2004). Indivíduos com TAG têm uma exagerada 

reatividade aos estímulos neutros parecidos com o estimulo aversivo, que ocorre ainda na 



16 
 

 

presença de estímulos que indicam segurança (KHEIRBEK et al., 2012). Em roedores existem 

diferentes padrões comportamentais e fisiológicos que indicam ansiedade tais como um 

menor limiar para detecção sensorial e uma maior taxa de congelamento (freezing), que 

corresponderia a um estado de imobilidade e alerta onde todos os movimentos cessam, com 

exceção daqueles necessários para a respiração (GODSIL; QUINN; FANSELOW, 2000; 

BURGHARDT et al., 2007).  

Dependendo da ativação de substratos neurais específicos têm sido classificados pelo 

menos quatro tipos de congelamento dependendo da ativação de substratos neurais específicos 

(BRANDÃO et al., 2008).  1º. O congelamento induzido pela estimulação da coluna ventral 

da substância cinzenta periaquedutal (PAGv), correspondendo ao componente de  defesa.  2º. 

A imobilidade na presença de um estímulo contextual ou sinalizado pareado com choques 

elétricos, correspondendo a um modelo de TAG. 3º. O congelamento induzido pela 

estimulação da porção dorsal da substância cinzenta periaquedutal (PAGd), obtido pela 

estimulação elétrica ou química da PAGd, capaz de produzir congelamento antes de produzir 

outros comportamentos, como galope utilizado como modelo de ataque de pânico. 4º. A 

resposta de congelamento pós-estimulação da PAGd, proposto como modelo de transtorno do 

pânico e correspondendo à duração da resposta de congelamento após a interrupção da 

estimulação elétrica da PAGd.  

 
1.3. Modelos teóricos de Ansiedade e Medo 

 
Pesquisas utilizando técnicas farmacológicas e de imunomarcação apontaram a existência 

de diferentes tipos de ativação de substratos neurais específicos dependendo da natureza do 

estimulo. 

Um deles é o sistema que processa principalmente estímulos incondicionados, gerando as 

respostas inatas de defesa, como o ataque e a fuga como respostas incondicionadas. O 

denominado “Sistema Cerebral Aversivo” é composto pelo complexo amigdalóide, o 

hipotálamo medial, colículos superiores e inferiores e a PAGd (GRAEFF, 1981; GRAEFF, 

1994; SILVEIRA et al., 2001; BRANDÃO, 2004).  

Gray e McNaughton (2000) propuseram outro modelo teórico relacionado às reações de 

medo condicionadas, ou seja, as respostas associadas a estímulos que adquiriram, pelo 

pareamento sucessivo, propriedades aversivas. É o caso do medo condicionado contextual, 
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onde o estimulo neutro “contexto” começa a ser catalogado como um estímulo aversivo pelo 

pareamento com o choque. Esse sistema, denominado de “Sistema de Inibição 

Comportamental” é composto por estruturas como o septo e o hipocampo, que atuariam 

avaliando e colocando um peso nas informações contextuais, de acordo com as informações 

prévias, gerando uma inibição comportamental (como o congelamento), aumentando a 

vigilância e a atenção, em resposta a estímulos aversivos condicionados (GRAY ; 

MCNAUGHTON, 2000; BRANDÃO, 2004). Os fármacos utilizados no tratamento do TAG 

diminuem a inibição comportamental e fazem com que o indivíduo consiga desempenhar suas 

atividades de forma normal; diminuindo a imobilidade e o nível de vigilância exagerada. 

Por outro lado, Blanchard e Blanchard (1986) propuseram que os níveis de ameaça levam 

a padrões de respostas defensivas comportamentais diferentes. Assim, estímulos que 

sinalizam uma ameaça potencial, como contextos novos, levam a respostas de avaliação de 

risco, como levantamento (rearing) ou esticamento. Por outro lado estímulos distais, em um 

contexto que foi previamente associado com um estímulo aversivo, levam a respostas como o 

congelamento condicionado contextual. Por ultimo, estímulos proximais levam a respostas do 

tipo fuga ou luta (BLANCHARD; FLANNELLY; BLANCHARD, 1986).  

McNaugthon e Corr (baseados no trabalho de Blanchard e Blanchard, 1986) propuseram 

que existe para as distâncias defensivas, descritas acima, uma ativação fisiológica diferencial. 

Assim, distâncias defensivas menores ativariam estruturas mais caudais (subcorticais como a 

PAGd), para produzir respostas ativas (p.e. comportamentos associados ao ataque de pânico 

luta ou fuga), em quanto distâncias defensivas maiores ativariam estruturas mais rostrais 

(corticais como o hipocampo) induzindo uma inibição comportamental (p.e. comportamentos 

associados com o TAG como o congelamento). Porém, a distância defensiva pode diferir em 

relação com a percepção de perigo do indivíduo, em situações perigosas a distância defensiva 

pode ser percebida diferente em diferentes indivíduos, por exemplo, indivíduos humanos mais 

corajosos uma pequena distância real será necessária para ter um comportamento defensivo 

(MCNAUGHTON; CORR, 2004). 

 
1.4.  Respostas fisiológicas ao estresse 

 
Grandes esforços são conduzidos para entender os componentes psicobiológicos do 

estresse e as psicopatologias relacionadas, tais como os transtornos de ansiedade. Segundo 

Selye (1985) o estresse é uma ameaça potencial ou real à homeostase, ou qualquer tipo de 
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estimulo que leve à ativação do eixo Hipotalamo- Pituitaria Adrenal (HPA) (SELYE, 1985), a 

fim de preparar o animal a lidar com as novas situações e desafios. Existem muitas criticas a 

esta definição levando em consideração que existem estímulos não aversivos que levam a 

ativação do eixo HPA (KOOLHAAS et al., 2011). Estes autores propõem que o termo 

estresse deva ser restringido às condições, nas quais as demandas ambientais excedem a 

capacidade regulatória do organismo, em situações ambientais onde o individuo não tem 

controle nem pode prever (KOOLHAAS et al., 2011). 

As respostas fisiológicas às situações de estresse estão relacionadas com a atividade do 

sistema nervoso autônomo (SNA) e o eixo HPA. No estresse agudo, o SNA ativa a porção 

simpática e reestabelece a condição basal do sistema parassimpático. O eixo HPA é ativado 

no estresse agudo e crônico, mediando a síndrome de adaptação geral (BRANDÃO, 2004). 

Os hormônios glicocorticoides são o produto final da ativação do eixo HPA (Figura 1). A 

sua produção e liberação depende da ativação do núcleo paraventricular do hipotálamo que 

recebe aferências de diferentes estruturas como a amígdala e o hipocampo e sintetiza o fator 

liberador de corticotrofina (CRF- Corticotropin-releasing factor). O CRF é liberado na 

glândula pituitária, que sintetiza e secreta o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH). Assim, o 

ACTH liberado na corrente sanguínea chega às glândulas adrenais e estimula a produção e 

liberação de glicocorticoides (JANSEN et al., 1995). Os glicocorticoides têm um papel 

importante na regulação do comportamento ansioso (BREMNER et al., 2004; AISA et al., 

2007; CHAMPAGNE et al., 2008). Devido a sua estrutura lipofílica eles podem cruzar 

facilmente a barreira hematoencefálica e entrar no encéfalo, onde influenciam varias respostas 

incluindo emoção e cognição (SANDI et al., 2003; SANDI; PINELO-NAVA, 2007). No caso 

do estresse agudo, os glicocorticoides podem estimular a mesma atividade adaptativa que o 

SNA. Mas em altas concentrações, decorrente da exposição crônica, podem ter efeitos 

perigosos para o indivíduo e desencadear doenças como a depressão e ansiedade (DE 

KLOET; KARST; JOELS, 2008).  
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Figura 1. Estruturas como o hipocampo regulam a liberação do fator liberador de corticotrofina pelo Hipotálamo 
na glândula pituitária. A pituitária sintetiza e secreta o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) que estimula a 
produção e liberação dos glicocorticoides nas glândulas adrenais.  

Os glicocorticoides atuam principalmente nos receptores mineralocorticoides (MR) e 

glicocorticoides (GR). A afinidade de ligação dos MR pelos glicocorticoides é 10 vezes maior 

que os GR (DE KLOET; KARST; JOELS, 2008), por isto os MR estão quase sempre 

ocupados pela secreção basal de corticoides. Os GR são ocupados quando ocorre um aumento 

na liberação deles, por exemplo, quando os animais estão sob estresse ou no pico do ritmo 

circadiano. O hipocampo é a estrutura que contem mais receptores MR e GR e assim é o 

principal alvo da atividade glicocorticoide no cérebro (DE KLOET; KARST; JOELS, 2008; 

OLIJSLAGERS et al., 2008; GROENEWEG et al., 2012). 

Estudos com ratos têm demonstrado que o TAG provoca aumento nas concentrações de 

glicocorticoides (corticosterona no rato) plasmáticas (ADAMS et al., 2003; AGUILAR-

VALLES et al., 2005; AISA et al., 2007; HEIM et al., 2008). Por outro lado, pesquisadores 

observaram que pacientes com transtorno de ansiedade têm o eixo HPA hiperativado, 

aumentando a liberação do CRF pelo hipotálamo. Isso faz com que a pituitária anterior secrete 
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ACTH, hormônio que em níveis elevados, estimula o aumento da biossíntese e liberação de 

cortisol (principal hormônio glicocorticoide endógeno em humanos) (BUCHANAN et al., 

2004; MARQUEZ; NADAL; ARMARIO, 2004; KUKOLJA et al., 2008).  

Logo, os resultados obtidos em estudos com animais sugerem alguma correlação com 

seres humanos, demonstrando uma associação entre concentração de glicocorticoides altos no 

sangue e a resposta ao estresse (ALFAREZ; JOELS; KRUGERS, 2003; CHOY et al., 2008). 

Um exemplo disso é o efeito ansiogênico nos ratos testados no labirinto em cruz elevado 

(LCE) apos injeções intraperitoneais agudas e/ou crônicas de corticosterona (MITRA; 

SAPOLSKY, 2008). Esse hormônio também tem sido relacionado com a hiperatividade do 

hipocampo dorsal, inibindo a resposta adaptativa ao estresse (FILE; KENNY; CHEETA, 

2000). Alguns estudos têm reportado que o aumento do estresse interfere nos processos de 

neurogênese hipocampal adulta, possivelmente por um efeito neurotóxico dos glicocorticoides 

e neurotransmissores como o glutamato (YU et al., 2004; WARNER-SCHMIDT; DUMAN, 

2006).  

1.5.  Proliferação celular e ansiedade 

O termo neurogênese pode levar a mal-entendidos, pois se pode referir a geração 

(gênesis) de novos neurônios ou de células neurais (i.e. neurônios e glia). No presente 

trabalho a proliferação celular de neurônios deve ser entendida como neurogênese. A 

neurogênese é um processo normal em estágios iniciais do desenvolvimento. Antigamente 

acreditava-se que nosso sistema nervoso central (SNC) era estático, feito de elementos não 

renováveis. Porém nos anos noventa foi mostrado que a neurogênese também é um 

mecanismo presente no cérebro adulto. Ocorre como um processo “constitutivo”, pois a 

geração de novos neurônios é espontânea como parte de um processo 

homeostático/fisiológico (GOULD et al., 1997; GOULD et al., 1999a; GOULD et al., 1999b; 

JACOBS; VAN; GAGE, 2000; BALU; LUCKI, 2008). 

Em mamíferos são reconhecidos principalmente dois “sítios neurogênicos”: a zona 

subventricular (SVZ) e a zona subgranular do giro denteado do hipocampo (SGZ). O 

hipocampo, que é um componente central do sistema límbico, é um dos principais reguladores 

da expressão emocional. Sabe-se que o hipocampo está envolvido em respostas de adaptação 

(coping), que permitem reações adaptativas frente ao estresse. Sabe-se também que esta 

resposta é facilitada pelo aumento da liberação de 5-HT no hipocampo dorsal (JOCA; 
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PADOVAN; GUIMARAES, 2003). Os neurônios que se integram na camada granular do giro 

denteado do hipocampo proliferam na SGZ. No mesmo sentido esses neurônios diferenciam-

se e fazem conexões funcionais e esse processo tem uma duração de duas a quatro semanas 

(KEMPERMANN; VAN; GAGE, 2000; VAN et al., 2002; BROWN et al., 2003; 

LAPLAGNE et al., 2006; SAXE et al., 2006). 

A neurogênese se origina em camadas germinais que contem células tronco/progenitoras 

com um ambiente celular adequado para o desenvolvimento das novas células. A gliogênese 

(produção de células gliais) é um processo que ocorre em todo o SNC. A oligondendroglia é a 

célula que mais prolifera no estagio adulto e são os astrocitos os que proliferam em menor 

quantidade. A diminuição das habilidades neurogênicas ocorre em paralelo com uma restrição 

de ambientes adequados de células-tronco derivados da camada germinal, assim a 

proliferação de células-tronco adultas ou progenitoras, diferenciação, sobrevivência, 

maturação e integração dos novos neurônios podem ser reguladas por diversas atividades 

fisiológicas e patológicas (ZHAO et al., 2006; ZHAO et al., 2008). Dentre os processos 

patofisiológicos que influenciam a neurogênese, o estresse e a ansiedade são possíveis 

mediadores da diminuição significativa da taxa de proliferação celular e diferenciação de 

novos neurônios na SGZ (COE et al., 2003; BAIN; DWYER; RUSAK, 2004; AZTIRIA et al., 

2007; CASTRO et al., 2010). Lee et al (2006) submeteram ratos Sprague-Dawley a um 

protocolo de estresse crônico variado (MCS- mild chronic stress) de 19 dias e injetaram 5-

bromo-2-deoxiuridina (BrdU) o marcador de neurogênese mais utilizado, análogo da base 

nitrogenada timina que se incorpora ao DNA durante a fase-S do ciclo celular (GRATZNER 

et al., 1978; KEE et al., 2002), antes ou depois do MCS para avaliar a proliferação e a 

sobrevivência/diferenciação das novas células. Assim, foi observado que o MCS diminuiu 

significativamente a sobrevivência de células novas, mas não afetou a proliferação (LEE et 

al., 2006). As experiências aversivas precoces também alteram a neurogênese adulta em 

resposta ao estresse como foi reportado por Mirescu, Peters e Gould (2004).  

O BrdU, conforme aos estudos previamente citados, deve ser injetado 

intraperitonealmente (i.p.), no animal antes do experimento para que ocorra sua incorporação. 

Na Figura 2. explica-se a incorporação do BrdU no ciclo celular. Após isso, o BrdU pode ser 

detectado por imuno-histoquímica após a fixação do tecido. O BrdU é muito utilizado, pois 

permanece nas células que se dividiram e nas suas células filhas. Isto é útil, pois permite 

rastrear a linhagem da célula e sua sobrevivência. Outro marcador útil para avaliar a 
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proliferação é o Ki-67 uma proteína que está presente no núcleo de células em divisão, 

durante as fases G1, S e G2 (SCHOLZEN; GERDES, 2000; KEE et al., 2002). Assim, como 

BrdU, a expressão dessa proteína pode ser verificada por imuno-histoquímica e apresenta 

maior taxa de células marcadas em comparação ao BrdU, por ser expressa na célula durante  

um período maior, do que aquele onde ocorre a incorporação do BrdU (KEE et al., 2002).  

Para marcação de neurônios recém-diferenciados alguns marcadores endógenos podem 

ser utilizados. A proteína doublecortina (DCX) é um marcador utilizado para neurônios 

imaturos. DCX é uma fosfoproteína associada aos microtúbulos, expressa durante a migração 

e diferenciação de neurônios podendo ser utilizada no estudo da árvore dendrítica (RAO; 

HATTIANGADY; SHETTY, 2008), bem como na morfologia desses neurônios (ARISI; 

GARCIA-CAIRASCO, 2007). 

Lemaire et al (1999) reportaram que diferenças individuais na resposta à novidade 

correlaciona com a proliferação celular no GD sugerindo uma relação entre comportamentos 

associados à ansiedade e à neurogênese. Por tanto, é possível supor que ratos com altos níveis 

basais de estresse possam apresentar uma proliferação celular hipocampal diminuída e que 

essa possa ser a causa da ausência de estratégias de adaptação, assim como da sua 

susceptibilidade para desenvolver ansiedade.  

Alguns estudos post mortem têm revelado atrofias ou morte neuronal no córtex pré-

frontal e no hipocampo (KARTEN; OLARIU; CAMERON, 2005) 
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1.6. Atividade neuronal e ansiedade 

Estudos de mudanças na atividade neuronal, que utilizam técnicas como a expressão da 

proteína Fos, são úteis na determinação de estruturas envolvidas e mapeamento 

neuroanatômico, dos circuitos neurais subjacentes às respostas comportamentais, autonômicas 

e neuroendócrinas (MENARD; CHAMPAGNE; MEANEY, 2004; BORELLI, 2006). A 

estimulação dos neurônios, como mostrado na Figura 3, leva à despolarização, ativando 

cascatas de sinalização nos mesmos. Tal fato leva à ativação de mensageiros secundários que 

podem ativar a produção de fatores de transcrição, que iniciam a transcrição e/ ou a repressão 

de outros genes (HERDEGEN; LEAH, 1998). Assim, a atividade neuronal é responsável por 

induzir alterações na expressão genica da célula pós-sináptica. Os neurotransmissores que se 

ligam a receptores e fatores de crescimento iniciam uma serie de cascatas que ativam fatores 

de transcrição. Esses fatores de transcrição, como o CREB, induzem os genes de expressão 

imediata.  

A Fos é uma proteína utilizada como marcador da atividade neuronal codificada pelo 

proto-oncogene c-fos que pertence aos genes de ativação imediata. A Fos ativa a transcrição 

de genes envolvidos nos processos de proliferação, diferenciação e sobrevivência celular para 

evitar o dano celular. Os proto-oncogenes produzem uma alteração na função celular 

modificando a atividade das proteínas (DRAGUNOW; PETERSON; ROBERTSON, 1987; 

SAGAR; SHARP; CURRAN, 1988).  

A expressão de Fos oferece uma resolução celular, pois se encontra no núcleo dos 

neurônios em circunstancias normais e patológicas. Isto é uma vantagem sobre o método de 2-

deoxiglicose que mensura a atividade metabólica, mas não distingue o metabolismo alterado 

da glucose do corpo neuronal e suas fibras aferentes (SAGAR; SHARP; CURRAN, 1988). O 

RNA mensageiro (RNAm) do c-fos e a proteína Fos são encontrados em baixas concentrações 

no SNC. Porém o aumento da expressão rápida e transitória se da como resposta a estímulos 

fisiológicos ou nocivos, à ação de hormônios, à ligação de neurotransmissores aos seus 

receptores e à despolarização da membrana neuronal. Podem ser detectados por técnicas como 

a hibridação in situ e imuno-histoquímica (SAGAR; SHARP; CURRAN, 1988; DONAHOE ; 

DORSEL, 1997; ALBRECHET, 2010). 
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Figura 3. Via de indução do c-fos. No exemplo se da por meio da ativação do receptor NMDA pelo 
Glutamato (G). O influxo de Ca2+ inicia a cascata de eventos que são guiadas pelas enzimas efetoras (Cinases, 
fosfolipasa A2). Isto leva a um incremento na transcrição do c-fos que induz a expressão da proteína c-Fos 
(Traduzido e adaptado de Kaczmarek (1999)). 

 

1.7. Serotonina e ansiedade 

 

Historicamente, os sistemas de neurotransmissão mais amplamente investigados no 

campo da neurofisiologia do medo e da ansiedade têm sido os sistemas gabaérgico e o 

serotoninérgico (5-HT). Neste sentido, os primeiros fármacos utilizados em pacientes com 

transtornos de ansiedade atuavam na modulação do sistema gabaérgico (TREIT, 1984).  

Atualmente, entretanto, cada vez mais a primeira escolha para o tratamento destes transtornos 

têm sido os compostos que atuam principalmente sobre o sistema serotoninérgico. Isto se 

deve, principalmente pela crescente eficácia destes compostos em relação àqueles que atuam 

no sistema gabaérgico (DURANT, 2009). Além disso, muitas evidências sugerem que os 

fármacos que atuam na serotonina produzem menos efeitos secundários e favorecem, em 

alguns casos, a plasticidade, muito importante para uma psicoterapia adequada. Por exemplo, 

o tratamento crônico com o inibidor seletivo da recaptação de serotonina (ISRS), fluoxetina, 
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aumenta a neurogênese adulta no hipocampo e aumenta a produção de BDNF (Brain-derived 

neurotrophic factor), uma proteína importante no suporte e sobrevivência dos neurônios.  

De fato, evidências farmacológicas e comportamentais indicam fortemente que os 

neurônios serotonérgicos possam estar diretamente envolvidos na modulação das reações de 

ansiedade. As primeiras evidências dessa relação foram obtidas na década de 60. Robichaud e 

Sleddge (1969) observaram que a administração sistêmica de para-clorofenilalanina (p-CPA; 

inibidor da síntese de 5-HT) em ratos, facilitava a expressão dos comportamentos de esquiva, 

em animais submetidos ao modelo de esquiva ativa. Esse efeito, também testado por Geller e 

Blum (1970), foi bloqueado pela administração de 5-hidroxitriptofano (5-HTP, precursor da 

síntese de 5-HT) também em ratos, mostrando um efeito ansiolítico pela diminuição da 

disponibilidade de 5-HT. .  

Outra importante evidência é que os benzodiazepínicos (fármacos amplamente utilizados 

no tratamento de transtornos de ansiedade) diminuem, como efeito secundário, os níveis de 5-

HT.  Wise e colaboradores (1972) mostraram que os efeitos comportamentais dos ansiolíticos 

tradicionais (benzodiazepínicos) podiam ser mimetizados por um antagonista serotoninérgico 

(metisergida) e por p-CPA, em ratos submetidos ao teste de conflito de Geller e Seifter. Mais 

ainda, eles mostraram que uma injeção intracerebroventricular de [14C] serotonina ou [3H] 

norepinefrina era capaz de bloquear os efeitos ansiolíticos do benzodiazepínico oxazepam. 

Estes resultados apoiam a hipótese de que o aumento da serotonina está associado com o 

aumento da ansiedade e que o efeito ansiolítico depende do turnover da serotonina causada 

pelos benzodiazepínicos. 

Outros fármacos que interagem com o sistema serotoninérgico com potencial ansiolítico 

também fortalecem tal hipótese. Por exemplo, a administração de inibidores seletivos da 

recaptação de 5-HT, tais como a fluoxetina, aumentam a ansiedade quando aplicados de 

forma aguda em altas doses em humanos e ratos. Porém quando a administração é crônica, o 

efeito ansiogênico é substituído por efeito antiaversivo e antidepressivo. Por outro lado, 

agonistas parciais dos receptores inibitórios 5-HT1A (como a Buspirona), antagonistas de 

receptores do tipo 5-HT2 (como a Ritanserina) e 5-HT3 (como o BRL 46470A) promovem 

efeitos ansiolíticos em animais submetidos a vários testes de ansiedade, como o LCE 

(CRITCHLEY; HANDLEY, 1987; BROEKKAMP et al., 1989; ANDREWS; FILE, 1993; 

GRAEFF et al., 1996; GARGIULO et al., 1996; BECKER; HAMON; BENOLIEL, 1999). 
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A teoria clássica da serotonina na explicação da ansiedade foi baseada neste conjunto de 

evidências. Em geral, a teoria diz que a redução da neurotransmissão serotonérgica diminui a 

ansiedade, enquanto que a sua estimulação induz um efeito ansiogênico (CHOPIN; BRILEY, 

1987; CRITCHLEY; HANDLEY, 1987).  

Porém, anos mais tarde alguns pesquisadores, observaram algumas inconsistências com 

relação à teoria clássica da serotonina (DEAKIN, 1991; GRAEFF et al., 1996; GRAEFF; 

VIANA; MORA, 1997). Estudos com injeções intracerebrais em roedores mostraram que, 

embora a estimulação elétrica da substância cinzenta periaquedutal dorsal (PAGd- dorsal 

periaqueductal grey matter) possa induzir um efeito aversivo (comportamentos tipo ataque de 

pânico) a aplicação local de 5-HT pode produzir efeitos ansiolíticos como o aumento do 

limiar elétrico necessário para induzir as reações de pânico  (SCHUTZ; DE AGUIAR; 

GRAEFF, 1985). Isto pode ser explicado pelo efeito inibitório que a 5-HT tem 

especificamente nesta área do cérebro. Neste sentido Deakin e Graeff (1991) propuseram a 

teoria dual da serotonina. Segundo esta visão, a serotonina teria um papel dual na modulação 

das respostas defensivas e nas reações de ansiedade. Se por um lado o aumento da serotonina 

na porção mais anterior do cérebro está associado com um aumento de comportamentos de 

ansiedade, por outro, o aumento deste mesmo neurotransmissor em porções mais posteriores 

do cérebro (como a PAG) é capaz de inibir respostas defensivas associadas com o transtorno 

de pânico.  

Estas evidências sugerem fortemente que os diferentes efeitos antiaversivos ou aversivos 

podem ser mais bem explicados não pela quantidade, mas sim pela interação da serotonina 

com os seus receptores. É importante lembrar que existem pelo menos 7 famílias de 

receptores de 5-HT, que apresentam funções diferentes dependendo da sua expressão e 

localização. Os receptores mais estudados na fisiopatologia dos transtornos de ansiedade são 

os 5-HT1A e 5HT2A. No presente trabalho abordaremos os 5-HT2A.  

 

1.7.1.  Receptores 5-HT2A e ansiedade 

 

Os receptores 5-HT2A pertencem à família de receptores 5-HT2, composta pelos 

receptores 5-HT2A, que corresponde ao 5-HT2 ou S2 da nomenclatura clássica, 5-HT2B que 
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corresponde ao tipo 5-HT2 e se encontra no estomago, e o 5-HT2C antigamente conhecido 

como o 5-HT1C (HUMPHREY; HARTIG; HOYER, 1993; HOYER et al., 1994). São todos 

metabotrópicos associados à proteína Gq associada à via sinalizadora do inositol fosfato 

(EGAN et al., 1998). A maior concentração de sítios de ligação do receptor 5-HT2A são áreas 

corticais frontais, mas também tem sido observada uma alta concentração em áreas 

dopaminérgicas com um KD maior no núcleo accumbens, o que indicaria uma menor 

afinidade (LEYSEN et al., 1982; APPEL et al., 1990). O padrão de distribuição sugere que a 

ativação desses receptores estaria envolvida com a regulação dos transtornos do humor 

(DHONNCHADHA; BOURIN; HASCOET, 2003). 

Diferentes pesquisas têm relacionado os 5-HT2A com o efeito antidepressivo e ansiolítico 

observado com o tratamento com antidepressivos que aumentam a disponibilidade da 5-HT na 

fenda sináptica. Inclusive tem sido observado que a eficácia na melhora dos pacientes com 

transtorno obsessivo compulsivo é favorecida com o tratamento conjunto com um antagonista 

de 5-HT2A. Preconiza-se que esse efeito é devido ao processo de downregulation que ocorre 

após o tratamento com agonistas e antagonistas do receptor 5-HT2A (BERENDSEN; 

BROEKKAMP, 1991; MCDOUGLE et al., 2000; SZABO; BLIER, 2002; MAREK et al., 

2003; DHONNCHADHA et al., 2005). Dhonnchadha et al (2005) mostraram que o 

antagonista do receptor 5-HT2A, SR 46349B, bloqueou o efeito antiaversivo da paroxetina 

(ISRS mais efetivo) no teste das quatro placas (FPT- four plate test) em camundongos. Foi 

observado também que a coadministração de paroxetina com o 1-[2,5-dimetoxi-4-iodofenil]-

2-aminopropano (DOI; agonista preferencial de 5HT2A) potencializa o comportamento punido 

nos camundongos tratados que foram submetidos ao mesmo modelo, mas não de forma 

significativa comparado com os que receberam só paroxetina (DHONNCHADHA et al., 

2005). Assim, o tratamento conjunto de ISRS com agonistas do receptor 5-HT2A parecem ser 

bom para a ansiedade. Porém o papel do receptor 5-HT2A no efeito ansiolítico continua sendo 

ambíguo. 

Sabe-se que a neurotransmissão excessiva mediada por receptores 5-HT2 aumentam os 

sintomas associados com a ansiedade e a depressão como o suicídio (STANLEY; MANN, 

1983). Porém estudos feitos com animais não humanos mostraram que, a estimulação dos 

receptores 5-HT2A, não gera um efeito do tipo ansiogênico. Por exemplo, no estudo feito por 

Dhonnchadha et al. (2003) no qual o objetivo foi avaliar diferentes compostos associados aos 

receptores 5-HT2 em camundongos submetidos a modelos de ansiedade, como o LCE, o 
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paradigma de claro/escuro e o FPT, eles encontraram que nenhum dos agonistas, DOI 

(agonista preferencial de 5HT2A), BW723C86 (agonista seletivo de 5HT2B) e RO 60-0175 

(agonista seletivo de 5-HT2C), apresentaram um perfil ansiogênico nos ratos. Por outro lado, a 

administração de ketanserina induziu um efeito ansiolítico no LCE em doses baixas (0,015 e 

0,03mg/Kg), enquanto que doses altas (1 e 2 mg/Kg) diminuíram a frequência de entradas dos 

ratos aos braços abertos e fechados. Em contraste, foram observados efeitos ansiolíticos com a 

aplicação de agonistas de receptores 5HT2A/2B no aumento do comportamento punido dos 

camundongos submetidos ao FPT (DHONNCHADHA; BOURIN; HASCOET, 2003).  

Contudo, as diferenças nos resultados dependem dos modelos utilizados para medir os 

comportamentos ansiosos, por exemplo, se as tarefas são incondicionadas como no caso do 

LCE ou condicionadas como no caso do FPT, e dos diferentes tipos de transtornos de 

ansiedade que modelam (por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, pânico, etc.) que 

se caracterizam por ativar vias diferentes. Também das vias de administração dos fármacos e 

das doses utilizadas. Existem outros estudos com resultados paradoxais e bifásicos para 

alguns fármacos que atuam sobre receptores 5-HT2.   

O fármaco ketanserina é um agonista preferencial (Ki=2-4nM) com alta afinidade de 

ligação ao receptor 5-HT2A. Não tem afinidade por nenhum receptor da família 5HT1 embora 

tenha uma afinidade media pelo5-HT2C (Ki= 90-168nM) (GRIEBEL, 1995; BRYANT et al., 

1996). 

Alguns estudos mostram o efeito ansiolítico de ketanserina e alguns não reportam 

nenhum efeito. Entretanto estas diferenças podem advir do uso de diferentes espécies, 

diferentes paradigmas de comportamento e principalmente pela dosagem utilizada. Por 

exemplo, Motta et al. (1992) avaliaram o bloqueio dos receptores 5-HT2 no comportamento 

exploratório em ratos submetidos ao modelo do LCE, e encontraram que a ketanserina, 

induziu efeitos bifásicos. A menor dose (0,5 mg/Kg) diminuiu a aversão dos ratos aos braços 

abertos (maior número de entradas a braços abertos), um efeito ansiolítico. Na maior dose (1 

mg/Kg) foi observada uma diminuição inespecífica da atividade locomotora total. Também no 

LCE Critchley e Handley (1987) mostraram que a ketanserina, nas doses de 0,1-1,0 mg/Kg, 

aumentou o número de entradas aos braços abertos, tendo um efeito ansiolítico, sendo a dose 

mais efetiva a de 0,5 mg/Kg. No mesmo modelo Zangrossi e Graeff (1994) injetaram 

ketanserina na amigdala basolateral de ratos (1 and 10 nmol) e observaram uma diminuição 

nas entradas aos braços abertos, tendo por tanto, nessa área um efeito ansiogênico.  
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Um estudo reportado por Griebel (1995) mostrou que a administração oral de uma dose 

de 10 mg/Kg de ketanserina, teve um efeito ansiogênico no teste de conflito Geller-Seifter, 

onde é punido o comportamento de pressionar a barra para obter comida. Porém, Witkin e 

Perez (1989-1990) injetaram ketanserina ip (0,3-3,0) em ratos Sprague-Dawley, submetidos 

ao mesmo teste de conflito e não observaram diferenças com respeito aos ratos controle.   

Kennet et al (1989) e Kennet (1992) administraram doses subcutâneas de ketanserina 

(0,2-1 mg/Kg) em ratos Sprague- Dawley submetidos ao teste de interação social e não 

encontraram diferenças em comparação com aqueles que receberam veículo. Doses 

intraperitoneais maiores que 0,9 mg/Kg sempre têm sido reportadas como causadores de um 

efeito de diminuição da locomoção (MOTTA et al., 1992; HANDLEY et al., 1993) 

Em modelos de pânico Jenck et al (1989) reportaram um efeito panicolítico em ratos que 

foram estimulados na substância cinzenta periaquedutal dorsal nas doses de ketanserina 

maiores que 1 mg/Kg, mas como eles não fizeram uma avaliação da locomoção pode ser que 

o aumento no limiar de respostas afetivas fosse na verdade um problema de locomoção. No 

mesmo modelo quando injetada localmente na PAGd não foram observadas diferenças na 

resposta de pânico (SCHUTZ; DE AGUIAR; GRAEFF, 1985)  

 

1.8. A seleção da vulnerabilidade 

 
Deve ser entendido que a ansiedade é um fenômeno complexo, que depende tanto da 

vulnerabilidade do individuo para experimentar estados que podem ser interpretados por ele 

como ansiosos, assim como do traço de personalidade ansiosa. A ansiedade-estado é a 

experiência temporária desconfortável que ocorre quando o individuo se sente ameaçado por 

uma situação, e tem sido proposta como parte da explicação da variabilidade em testes de 

aprendizagem e memória (RIBEIRO et al., 1999; DE QUERVAIN et al., 2003). Por outro 

lado, o traço de ansiedade é o potencial ou a tendência a experimentar o estado de ansiedade 

(OHL, 2005). 

O desenvolvimento de linhagens de ratos caracterizadas por altos ou baixos níveis de 

expressão emocional tem sido utilizado para investigar como os genes influenciam fenótipos 

de ansiedade (PELLOW, 1986; BADIA-ELDER et al., 2003; LANDGRAF; WIGGER, 2003; 

TOUYAROT; VENERO; SANDI, 2004). Edward C. Tolman, juntamente com o seu aluno 
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Robert Tryon, foram os primeiros a selecionarem ratos pela capacidade de aprendizagem. 

Mas foi só em 1938 quando Calvin Hall em 1938 iniciou a primeira linhagem de ratos 

selecionados pela expressão emocional apresentada no teste campo aberto (para revisão ver 

ARCHER, 1973). A resposta emocional pode ser avaliada em diferentes testes que medem o 

componente inato como, por exemplo, quando o animal é colocado em um ambiente novo ou 

a resposta em situações de condicionamento (ex. medo condicionado).   

Para o estudo da ansiedade, são utilizados modelos tanto em camundongos quanto em 

ratos (SALOME et al., 2004; MUIGG et al., 2007; VEENEMA et al., 2007; MALLO et al., 

2008). Por exemplo, Overstreet et al. (1994), utilizando o método de isolamento fenotípico, 

separaram ratos com alta e baixa sensibilidade à resposta hipotérmica ao agonista de receptor 

5-HT1A, 8-hidroxi-2-di-N-propilamino-tetralina (8-OH-DPAT) (OVERSTREET et al., 1994). 

Da mesma forma, Salomé et al. (2004) utilizaram o LCE para separar ratos Wistar em duas 

linhagens, uma delas com uma alta resposta de ansiedade e a outra com baixa. A análise da 

expressão da proteína c-Fos em algumas áreas do encéfalo desses ratos demonstrou a 

existência de diferenças entre as linhagens em algumas regiões do circuito do medo-

ansiedade, entre elas o hipotálamo e o córtex cingulado (Cg) (SALOME et al., 2004). Assim, 

o desenvolvimento de linhagens com características próprias, por separação fenotípica, por 

exemplo, pode ser utilizado como ferramenta no estudo das características comportamentais e 

neuroquímicas dos transtornos psiquiátricos, que envolvam alterações comportamentais. 

Neste sentido, a seleção fenotípica, é uma ferramenta muito útil para trabalhar com 

populações vulneráveis ao estresse que sejam capazes de ilustrar melhor os substratos neurais 

dos transtornos de ansiedade. O presente trabalho apresenta resultados de duas linhagens de 

ratos obtidas, por pesquisadores do laboratório do professor Jesus Landeira Fernandez (na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-RJ) a partir da linhagem Wistar, por 

isolamento fenotípico da resposta ao modelo de medo condicionado. Estas foram 

denominadas “Carioca High Conditioned-Freezing” (Carioca Alto congelamento 

condicionado, CHF) e “Carioca Low Conditioned-Freezing” (Carioca Baixo congelamento 

condicionado, CLF). Além é utilizada uma linhagem Wistar controle, criada, fenotipada e 

submetida aos mesmos procedimentos das outras linhagens porém são submetidas a 

cruzamento randómico (RND). (GOMES; LANDEIRA-FERNANDEZ, 2008). 

O teste do medo condicionado ao contexto é um procedimento experimental, amplamente 

utilizado no estudo da ansiedade e a memória emocional. No procedimento um estímulo 

neutro/condicionado (CS; contexto), se apresenta junto de um estimulo aversivo 

incondicionado (US), como um choque. Dependendo do protocolo experimental escolhido, 
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depois dos pareamentos repetidos o CS começa a produzir respostas emocionais 

condicionadas na presença única do CS, como a supressão de respostas operantes, 

comportamento de freezing  (BRANDÃO et al., 2008; GOMES; LANDEIRA-FERNANDEZ, 

2008), mudanças na atividade autonômica (RESSTEL et al., 2008; GOMES et al., 2012) e 

facilitação da ação reflexa (PHILLIPS; LEDOUX, 1994). Este modelo tem sido utilizado na 

avaliação de efeitos de drogas utilizadas para o tratamento da ansiedade generalizada e o 

estresse pós-traumático (PSTD, Postraumatic Stress Disorder). A circuitaria neuronatômica 

associada com o medo condicionado ao contexto inclui como estruturas principais o 

hipocampo e a amigdala e suas conexões com a PAG (FANSELOW, 2010).  

Depois das primeiras três gerações os ratos CHF apresentaram uma alta propensão a 

apresentar a resposta condicionada ao contexto de freezing quando comparados com os CLF e 

os controles. No presente trabalho os experimentos foram feitos com ratos das gerações 10, 

11, 12 e 13.  

Além disso, a linhagem de ratos CHF tem sido testada em modelos que avaliam aspectos 

cognitivos e emocionais. No que se refere a modelos animais de ansiedade, a linhagem CHF 

foi testada no LCE e no teste de interação social, tendo sido observado um elevado índice de 

ansiedade nesses animais, em relação aos ratos controle (Wistar), sem evidências de 

alterações locomotoras. Em modelos que avaliam depressão e memória, os animais CHF não 

mostraram diferenças significativas comportamentais com a linhagem controle no teste do 

nado forçado e no teste de reconhecimento de objetos (DIAS et al., 2009). 

A mesma linhagem foi analisada histologicamente marcando 4, 6-diamidino-2-fenilindol 

(DAPI), corante fluorescente que se liga ao DNA e marca o núcleo celular, mostrando que 

não existem diferenças quantitativas ou qualitativas nas células do hipocampo dorsal no giro 

denteado (CA1- CA3) (DIAS et al., 2009). 

Os dados obtidos até agora com os ratos CHF e CLF são importantes para o estudo da 

vulnerabilidade ao estresse e, portanto a vulnerabilidade a desenvolver psicopatologias como 

o TAG.  

Trabalhos paralelos de outros com a linhagem CHF visam caracterizar esses animais em 

condições onde os ratos não são submetidos a nenhum tipo de estress (naive), enquanto neste 

estudo queremos estudar ratos que possuem a vulnerabilidade e são submetidos a estímulos 

aversivos, levando em conta que eles não apresentam, por exemplo, um congelamento 

espontâneo, mas precisam do estimulo aversivo para apresentar o comportamento ansioso. 
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Assim como nos humanos, muitos animais podem apresentar a vulnerabilidade, mas nem 

todos apresentam a patologia, isso depende de como respondem ao estresse e as estratégias 

que se utilizam. Então além do interesse em estudar a neurobiologia subjacente da 

vulnerabilidade, nós estamos interessados em estudar a resposta ao estresse de animais 

vulneráveis. 
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2. Objetivos 

O objetivo geral do presente trabalho foi o de avaliar características fisiológicas  

subjacentes ao comportamento diferencial na resposta ao estresse. 

Para isso foram utilizados ratos Carioca alto e baixo congelamento (CHF: Carioca High 

Conditioned Freezing e CLF: Carioca Low Conditioned-Freezing) e RDN, que foram 

selecionados pelo comportamento de congelamento condicionado a estímulos contextuais 

previamente associados a choques elétricos nas patas, tal como foi explicado no apartado 1.8. 

 
2.1. Objetivos Específicos  

 
(1) Mensurar a concentração de corticosterona plasmática, antes e depois da apresentação 

de uma situação aversiva; 

(2) Uma vez que os grupos CHF e CLF foram selecionados a partir de sua resposta de 

congelamento a um contexto previamente associado a um estímulo aversivo, e que o 

hipocampo é uma estrutura-chave para a memória contextual do medo queríamos também 

investigar as alterações na proliferação celular em decorrência de situação aversiva, 

comparando a quantidade de neurônios positivos para BrdU, Ki-67 e DCX duas semanas após 

a reexposição à da situação aversiva em comparação com a neurogênese sob condições de 

normalidade em ratos previamente fenotipados;  

(3) Tem sido mostrado que existem padrões naturais de resposta a estímulos aversivos 

condicionados com um envolvimento diferencial de estruturas cerebrais e de ativação de vias 

neuroquímicas. Neste caso, estávamos interessados em estudar se a ativação das estruturas, já 

conhecidas, envolvidas no sistema de defesa, é igual nas diferentes linhagens. Estruturas 

como o córtex pré-frontal (BLANCO et al., 2009; DAVIDSON, 2002b; JAFERI e 

BHATNAGAR, 2007), a amígdala (BECKER et al., 2007; CUI et al., 2008; DAVIDSON, 

2002a) , o hipocampo (ANDREWS et al., 1997; BECKER et al., 2007; BOGOCH et al., 

2007; BONNE et al., 2008) e o núcleo paraventricular (PVN), têm sido colocadas como parte 

do sistema de defesa, ativadas em situações de ansiedade (LAMPREA et al., 2002).  Por tanto 

quisemos avaliar a imunoreatividade para c-Fos em estruturas envolvidas no comportamento 

de congelamento, após a finalização da situação aversiva; e  

(4) Avaliar os efeitos de um antagonista preferencial de receptores 5-HT2A, receptores 

que têm sido relacionados com a ansiedade generalizada, utilizando a dose de 0,5 mg/Kg que, 
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conforme reportado na literatura, apresenta efeito ansiolítico sem afetar o comportamento 

locomotor. 
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3. Materiais e métodos 

 
3.1.  Animais  

 

Os CHF, CLF e RND (Wistar) das gerações 10, 11, 12 e 13 foram desenvolvidos 

seguindo procedimento descrito em Gomes e Landeira-Fernandez (2008) detalhado a 

continuação e mantidas na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) no 

Laboratório de Neuropsicologia Experimental e Humana do Departamento de Psicologia.  

A amostra da matriz que gerou os grupos experimentais, identificada como S0, foi de 

120 animais, sendo 60 machos e 60 fêmeas, submetidos aos testes de condicionamento na 

idade de aproximadamente três meses. A população utilizada para o Experimento 4 foi 

composta por machos da geração S10 e foram 16 CHF, 20 CLF e 21 RND. A população 

utilizada para o Experimento1 foi composta por machos da geração S11 e foram 8 CHF, 10 

CLF e 9 RND. A população utilizada para o Experimento 2 foi composta por machos da 

geração S12 foram 12 CHF, 12 CLF e 12 RND. A população utilizada para o Experimento 3 

foram machos da geração S13 12 CHF foram 12 CLF e 12 RND. 

Os ratos foram mantidos em grupo de quatro por gaiola (18 x 31 x 38 cm – altura x 

largura x comprimento) tendo livre acesso à água e comida, em um ciclo claro/escuro de 12 

horas (início do ciclo claro as 6:30h). A temperatura da sala foi mantida em 22±1ºC.  Todos 

os experimentos foram feitos na fase clara do ciclo de luz. Os animais estavam com idade 

entre 90 e 120 dias no inicio dos experimentos. Antes de começar os experimentos, todos os 

animais foram manipulados durante cinco dias por 2 minutos cada. No caso dos animais 

utilizados para a dosagem de corticosterona, esses foram manipulados de acordo com os 

procedimentos especiais de manipulação propostos por Fluttert (2000), para amostras 

sequenciais feitas com incisão da cauda. 

 

3.2. Equipamentos 

 

Todos os animais foram fenotipados utilizando uma caixa de condicionamento aversivo 

(25×20×20 cm) (Insight, Brasil) colocada dentro de uma caixa atenuadora de som (Figura 
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4A). A caixa estava iluminada com uma luz vermelha (25W) e tinha um som controlado com 

um gerador de ruído branco de 78 dB. O chão da caixa possui um assoalho gradeado (15 

barras de aço inoxidável, espaçadas a 1,5 cm) a fim de permitir a passagem de choques 

elétricos. A corrente elétrica, de 0,5 mA/1s, era liberada por meio de um estimulador de 

choques (Insight, Brasil). Uma solução de hidróxido de amônio a 10% foi utilizada pra limpar 

a caixa depois do uso. Os comportamentos foram registrados e gravados com o programa 

GeoVision GV800 (PCI Systems, Reino Unido), instalado num computador numa sala anexa 

à sala de experimentação (Figura 4B). 

 

Figura 4. (A) Caixa de contexto (Insight, São Paulo, Brasil) colocada dentro de uma caixa atenuadora de som. 
(B) Programa GeoVision GV800 (PCI Systems; Reino Unido). 
 

Para a avaliação do composto farmacológico (Experimento 4) foi utilizado um labirinto 

em cruz elevado. O aparelho consiste de duas superfícies horizontais de madeira, medindo 

50x10 cm, justapostas pelas pontas, com bordas de acrílico de 1 cm de altura (braços abertos), 

para evitar a queda dos animais, cruzados em angulo reto com duas superfícies de igual 

tamanho, circundadas por paredes de 40 cm de altura (braços fechados), exceto na parte 

central onde os braços se cruzam. Todo o aparato eleva-se a 50 cm do chão. As sessões 

experimentais foram gravadas para a posterior análise. O analise foi feito com o programa 

Xplorat 3.0. (Freeware, Brasil). 

 

3.3.  Procedimentos 

 

Todos os animais utilizados nos experimentos foram submetidos ao teste de medo 

condicionado ao completar aproximadamente o dia PN90 para comprovar a sua expressão 

fenotípica. O objetivo é separar os animais que exibem o comportamento ansioso (filhote de 

CHF) e não ansioso (filhote de CLF) comparado com os animais RND, que por sua vez são 
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filhotes de cruzamento randomizado de ratos Wistar da mesma colônia. Como apresentado na 

Figura 5, na sessão de treino, cada animal foi colocado, individualmente, na caixa 

experimental, por 8 minutos. Os primeiros 8 minutos correspondem ao período de habituação. 

Seguia-se a apresentação de três choques de 0,6 mA, com duração de 1 segundo cada, e 

intervalo de 20 segundos entre os choques. Após esse primeiro procedimento, o animal 

permanecia na caixa por 3 minutos. Vinte e quatro horas depois, o animal foi recolocado na 

caixa por 8 minutos e filmado, por meio de uma câmera acoplada à caixa. Foi registrado o 

tempo em que exibia resposta de congelamento, definida como ausência total de movimentos, 

exceto por aqueles indispensáveis à respiração. Todos os animais selecionados para os testes 

destes experimentos expressavam o comportamento relativo à sua linhagem. Esperaram-se 

dois meses para continuar com os procedimentos experimentais. 

 

 

Figura 5. Esquema do paradigma de fenotipagem. Traduzido de Gomes (2012) 
.  
 

3.3.1. Experimento 1: Concentração plasmática de corticosterona em ratos CLF e CHF 

submetidos ao modelo de medo condicionado ao contexto. 

 

Antes dos animais serem submetidos ao resteste (dois meses após o treinamento e o 

teste) do medo condicionado, foi coletada uma primeira amostra de sangue para estabelecer a 

linha de base da concentração plasmática de corticosterona.  
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A amostra foi obtida da veia lateral da cauda, coletando-se 0,3 mL de cada rato em 

tubos tipo Eppendorf heparinizados. Todas as amostras foram coletadas no período da manhã, 

entre 8:00 e 12:00 horas Após o procedimento os ratos voltaram às suas gaiolas.  

Quinze dias depois os animais foram colocados na caixa de condicionamento. Nesta 

sessão, os animais foram colocados na caixa durante 5 minutos sem a presença do choque, 20 

min depois foi coletada uma segunda amostra. 

Depois as amostras foram centrifugadas à velocidade de 3000 rpm, à 4ºC por 15 

minutos. O plasma foi coletado e congelado à -20°C, até o momento da realização das 

dosagens.  

 

3.3.1.1. Medidas da concentração plasmática de corticosterona 

  A concentração plasmática de corticosterona foi dosada pela técnica de 

radioimunoensaio de duplo anticorpo, no Laboratório de Neuroendocrinologia do professor 

Celso Franci, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto (FMRP-USP). Como foi descrito por Berson e Yalow (1968), para avaliar a 

concentração de corticosterona plasmática se coloca corticosterona marcada radioativamente a 

competir com a corticosterona presente na amostra. Assim, o aumento gradativo da 

concentração de corticosterona diminui progressivamente a taxa de ocupação da 

corticosterona marcada (THORELL ; LARSON, 1978). Foram utilizados padrão e anticorpos 

produzidos no laboratório do professor Celso Franci e hormônio triciado fornecido pela 

Amershan Biosciences (Reino Unido). As amostras foram dosadas em duplicata no mesmo 

ensaio para controlar variações interensaios. O limite mínimo de detecção foi 2 ng/dL e o 

coeficiente de variação intraensaio foi de 5%. 

 

3.3.2. Experimento 2: Proliferação celular no hipocampo dos ratos CLF, CHF e RND 

submetidos ao modelo de medo condicionado ao contexto e ao estresse de contenção 

motora e estresse crônico variado. 

 

Para este experimento, dois meses após ser submetidos ao procedimento de 

fenotipagem, a metade dos ratos começou um período de contenção (3 horas por dia durante 

duas semanas, Figura 6A) acompanhado de uma modificação do protocolo de estresse crônico 

variado (ECV) utilizado em Leon et al. (2009). Os estressores incluíam um período continuo 

de luz durante 24 h, um período de privação de comida e outro de água durante a noite. Um 

período de maravalha molhada, inclinação da caixa 45° (Figura 6B), uma hora de plataformas 



40 
 

 

elevadas (Figura 6C), dentre outros. A outra metade dos ratos permanecia na caixa de 

alojamento em condições controle. Nas últimas 48 horas do protocolo de estresse, os animais 

receberam quatro injeções de BrdU (100 mg/Kg, i.p.) duas vezes por dia, intervalo de 12 

horas, seguindo o protocolo proposto em Wojtowicz e Kee (2006). 

                                                   A. 

 

B.  C. 

 

Figura 6. Alguns estressores utilizados para a avalição da proliferação neuronal (A) 3 horas diárias de contenção 
durante duas semanas. (B) 3 períodos de 9 horas de inclinação da caixa. (C) Uma hora nas plataformas elevadas.  
 
 

3.3.2.1. Imunoistoquímica 

 

Os animais utilizados para a marcação de proliferação foram sacrificados 24 h após a 

última injeção; aqueles utilizados para avaliação de sobrevivência foram sacrificados três 

semanas após a última injeção. Foram anestesiados com Ketamina (0,75mg/mL) e Xilazina 

(0,05mg/mL), para realizar a perfusão intracardíaca com PBS (200 mL) seguida de (200 mL) 

paraformaldeído 4% tamponado em PBS ( tampão fosfato salina 0,1 M; pH 7,4). Em seguida, 

os encéfalos foram removidos, pós-fixados em paraformaldeído tamponado a 4% por duas 

horas e crioprotegidos em solução de sacarose a 30% (em PBS 0,01M; pH 7,4) durante 48 

horas. Depois foram congelados em isopentana por 30 segundos, e armazenados em freezer a 

-70°C até o momento da obtenção dos cortes.  
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Cortes seriados de 50 µm foram obtidos em criostato (CM 1800 Leica, Alemanha) ao 

longo do hipocampo dorsal e ventral e foram colhidos em séries de um a seis 

aproximadamente, desde a coordenada correspondente a interaural 7,08 mm até interaural 

3,00mm de Paxinos & Watson (2007), o que da uma distância aproximada de 240 µm entre os 

tecidos. Foram distribuídos em placas de seis poços, contendo solução tampão tris-salina 

crioprotetora, com 15% de sacarose e 30% de glicerol (TBS-AF), armazenados até a 

realização da imuno-histoquímica à 4ºC. Cada poço foi selecionado para diferentes 

tratamentos (p.e. imuno-histoquímica para BrdU).  

Os ensaios de imuno-histoquímica free floating para Ki-67 (proliferação celular), 

DCX (neurônios imaturos) foram desenvolvidos no laboratório de Neurobiologia da Retina do 

Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal de Rio de Janeiro sob a 

orientação da professora Patrícia Gardino. Os tecidos foram transferidos para placas de seis 

poços contendo TBS a temperatura ambiente. Após três lavagens com TBS, em agitadora 

orbital, a uma temperatura aproximada de 25°C. As trocas foram feitas por aspiração com 

pipetas plásticas. Seguiu-se a pré-incubação dos cortes em 1% de H2O2 (30 min), para 

diminuir a marcação não especifica. Apos foram lavados com TBS três vezes seguindo-se 

incubação por duas horas a temperatura ambiente, com uma solução de 15% de soro normal 

de cavalo em TBS-Triton. Os cortes foram incubados por 12 horas em solução de TBS-Triton, 

contendo anticorpo primário anti-Ki-67 (1:500, Abcam, AB16667, Reino Unido) e 10% de 

soro de cavalo. Após o período de incubação com anticorpo primário, os cortes foram lavados 

3 vezes com TBS e incubados com o anticorpo secundário (1:200) biotinilado anti-cavalo 

feito em coelho (Vector, EUA) em solução 10% de soro de cavalo. Os cortes foram 

novamente lavados em TBS e incubados com ABC (complexo avidina-biotina; Kit Elite 

Vectastain, Vector – 1:1000, EUA) por duas horas, a temperatura ambiente. Por último, após 

três lavagens em TBS, a reação foi revelada por 0,5 mg/mL de DAB diluído em tampão tris 

0,05 M em peróxido 0,02%, por dez minutos, e a reação foi parada por imersão em TBS 

gelado. Os cortes foram finalmente lavados com TBS e montados em lâminas gelatinizadas. 

Após desidratação e hidratação, as lâminas foram montadas com Entellan (Merck, 

HX075822, Alemanha).  

No caso do DCX foi utilizado o mesmo procedimento, utilizando o anticorpo primário 

anti-DCX (1:200, Santa Cruz, EUA) e 1% de soro de cavalo e anticorpo secundário HRP anti-

cavalo feito em cabra (1:200,Vector). 

Para BrdU foi necessária a incubação por trinta minutos com HCl a 2 N em estufa de 

CO2 a 37ºC. Após os tecidos passaram por um tratamento com tampão borato de sódio a 0,15 
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M, duas vezes durante 10 minutos cada. O anticorpo primário foi o anti BrdU (1:200; Abcam) 

o secundário Alexa flúor 568 ( anti rat; 1:1000; Molecular Probes, Brasil). Para as duplas 

marcações os neuronios foram marcados com anticorpo anti NeuN (1:300; mouse, Alemanha) 

e o anticorpo secundário foi o Alexa flúor 488 (anti mouse; 1:400, Brasil). 

 

3.3.2.2. Contagem 

 

O número total de células imunoreativas para Ki67 e DCX (IR) no giro denteado do 

hipocampo foi estimado utilizando uma versão modificada do método de fracionado óptico 

em uma amostra aleatória sistemática, contando cada 6 secções a longo do eixo rostro-caudal 

da formação hipocampal. Os corpos celulares foram identificados e contados nos dois 

hemisférios, utilizando um microscópio MEIJI (EUA) com uma objetiva de 40X ,conectado a 

uma câmera Nikon de 13,5 Mpx, ligado a um computador no Laboratorio de Neurociencia e 

Comportamento da Universidad de los Andes, Bogotá- Colombia.  

 

3.3.3. Experimento 3: Expressão da proteína c-FOS nos ratos CLF, CHF e RND 

submetidos ao modelo de medo condicionado ao contexto. 

 

Os animais (CHF, CLF e RND) foram colocados na caixa de condicionamento e 

seguiram o protocolo do experimento descrito no Experimento 1. Duas horas após o teste do 

medo condicionado, intervalo necessário para a síntese e acúmulo da proteína FOS 

(MORGAN; CURRAN, 1991), os animais foram perfundidos seguindo o protocolo de 

perfusão descrito no Experimento 2. Os cérebros foram transportados ao laboratório de 

psicofarmacologia do Professor Marcus Lira Brandão, na Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto. Neste caso os cortes foram de 40 µm e foram coletados em recipientes 

contendo PBS (0,1M). Para cada região se selecionaram dois cortes, um especifico para 

backup que foi colocado em solução anticongelante e armazenado no freezer a -20°C. Cada 

estrutura teve como referencias as seguintes coordenadas, segundo o atlas de Paxinos e 

Watson (2007): 

Bregma 5,64 – Córtex orbital medial (MO) 

Bregma 3,00 – Córtex pré-límbico (PrL) Córtex Infralímbico (IL) 

Bregma 1,8 – Córtex cingulado 1 (Cg1), Córtex Cingulado 2 (Cg2) e Área motora 

secundaria (M2) 
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Bregma 1,08 – Septum medial (MS), Septum Hipocampal (SH) e Septum Lateral 

Dorsal (LSD) 

Bregma -1,92 – Núcleo paraventicular do Hipotálamo (PVN) e Hipotalamo 

Ventromedial (HVM) 

Bregma -3,00 – Giro denteado (GD), Núcleo central da Amigdala (CeA) e Núcleo 

basolateral da Amigdala (BLA). 

Bregma -7,32 - Substância cinzenta periaquedutal dorsal (PAGd) e Substância 

cinzenta periaquedutal ventral (PAGv).  

Bregma -9,84 – Locus Coeruleus (LC). 

Ver Figuras 7 e 8. 
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Imunoistoquímica 

 

O mesmo procedimento para KI67 utilizando como anticorpo primário policlonal anti-

fos produzido em coelho (Santa Cruz, 1:2000, EUA) em PBS+ (PBS 0,1 M com soro 

albumina bovina, 1mg/mL e detergente triton X-100, 2µL/mL). O anticorpo secundário foi o 

anticorpo policlonal anticoelho biotinilado (Kit ABC Elite, Vectastain, Vector, 1:400 em 

PBS+,EUA). O tetracloreto de diaminobezidina (DAB; Sigma, EUA) foi utilizado como 

cromógeno, os cortes foram incubados durante 10-15 min para revelação da atividade da 

peroxidasse, e em seguida foram lavados 3 vezes. Para a montagem das lamínulas foi 

utilizado Permount.  

 

3.3.3.1. Análise quantitativa da expressão da proteína Fos 

 

A contagem de células Fos+ (Fos-IR) foi feita seguindo o protocolo utilizado no 

Laboratório de Psicofarmacologia do Programa em Psicobiologia da FFCLRP (BORELLI, 

2006; ALBRECHET, 2010) utilizando um microscópio (Olympus, BX-50 x100, acoplado a 

uma videocâmara Leica DFC320, Alemanha). A imagem foi digitalizada e analisada com o 

programa Image Pro-Plus 6.2, (Media Cybernetics, EUA). Antes de serem feitas todas as 

contagens, foi utilizada uma planilha com a área da estrutura delimitada pelo experimentador, 

baseada no atlas de Paxinos e Watson (2005) e depois se normalizaram os dados a 0,1mm2 

dividindo o número total de sinais positivos Fos-IR pela área delimitada.    

 

3.3.4. Experimento 4: Efeitos do antagonista serotoninérgico 5-HT2A, ketanserina nos 

ratos CHF, CLF e RND submetidos ao teste labirinto em cruz elevado  

 

3.3.4.1. Drogas 

 

Tartarato de Ketanserina (0.5mg/Kg; Sigma-Aldrich, EUA) foi dissolvido em 2% de dimetil 

sulfóxido (DMSO) ou 5nmol/µL na dose para ser injetada intracerebralmente. A dose foi 

selecionada de acordo com trabalhos prévios tal como fora mencionado no item 1.7. (MOTTA 

et al., 1992; OLIVEIRA, 2007; OLIVEIRA et al., 2007). Os animais controle receberam 

DMSO a 2% (Vei; Veiculo). Um grupo controle foi feito com salina a 0,9% e não foram 

observadas diferenças com o grupo tratado com DMSO a 2%. 



47 
 

 

 

3.3.4.2. Cirurgia 

 

Dois meses após a fenotipagem os animais foram anestesiados I.P. com Ketamina 

(0,75mg/mL) e Xilazina (0,05mg/mL). O crânio do animal foi fixado ao aparelho 

estereotáxico (Insight, Brasil). A barra dos incisivos foi fixada a -3,3mm sentido dorso 

ventral. Colocaram-se duas cânulas 26G com 7mm de comprimento, bilateralmente dirigidas 

ao Córtex PrL Foram fixadas ao crânio com uma resina acrílica e um parafuso de aço 

inoxidável. As coordenadas utilizadas foram tomadas a partir do Bregma e selecionadas com 

base no atlas de Paxinos e Watson (2005): 3,24mm anteroposterior, 0,5mm lateral, 2,4 dorso- 

ventral. Foi administrado um antibiótico de largo espectro (I.M. Pentobarbital Veterinário, 

Fontoura-Wyeth, Brasil) e uma solução analgésica e anti-inflamatória (S.C.Banamine, 

Intervet/Schering-Plough, Brasil). Esperaram-se 6 dias antes dos procedimentos 

experimentais. 

 

3.3.4.3. Injeção 

 

A ketanserina (0.5mg/Kg) ou veículo foram injetadas intraperitonealmente (1mL/Kg) 

no caso do grupo de aplicação sistêmica ou localmente (5nmol/µL), no córtex PrL, no caso do 

grupo de microinjeção intracerebral. No caso da injeção local foram utilizadas agulhas 

odontológicas conectadas a seringas Hamilton por meio de tubos de polietileno (PE-10). O 

volume de 0,5µL foi injetado bilateralmente durante um minuto, por meio de uma bomba de 

microinfusão (Harvard, EUA). Trinta minutos após a injeção ou 10 minutos depois, 

respetivamente, os animais foram submetidos ao LCE. Cada rato foi colocado no quadrado 

central do labirinto, com o focinho em direção ao braço fechado e lhe era permitido explorar o 

labirinto por 5 min. 

 

3.3.4.4. Medidas comportamentais 

 

 O comportamento exploratório dos ratos foi avaliado de acordo com os seguintes 

parâmetros  

 Frequência de entrada e tempo nos braços abertos: Número de vezes em que o 

animal atravessa com as quatro patas para os braços abertos do labirinto e tempo 

despendido. 
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 Frequências de entrada e tempo nos braços fechados: Número de vezes em que o 

animal atravessa com as quatro patas, para os braços abertos do labirinto e tempo 

despendido. 

 Porcentagem de tempo nos braços abertos: tempo despendido nos braços abertos 

em relação ao tempo total do teste. 

 Porcentagem de tempo nos braços fechados: tempo despendido nos braços 

fechados em relação ao tempo total do teste. 

Outros comportamentos foram também avaliados com base em Garcia, Cárdenas e 

Morato (2005) 

 Exploração da extremidade aberta: frequência e tempo de permanência com as 

quatro patas na porção distal dos braços abertos. 

 Dipping: frequência e tempo do mergulho da cabeça nos laterais ou extremidades 

dos braços abertos do labirinto em direção ao solo. 

 Head out: frequência e tempo do esticamento da cabeça nem direção à parede sem 

mergulho.  

 Rearing: frequência e tempo na postura exploratória na qual o rato se apoia 

verticalmente sobre as patas posteriores no assoalho. 

 Esticamento: frequência e tempo na postura exploratória de esticamento horizontal 

no qual o rato ocupa 3/5 do braço no qual está. 

 

3.4. Análise estatística 
 

O software utilizado para as analises foi o Systat Software, Inc. versão 3,5. (EUA) Os 

dados são apresentados como as medias ± EPM.  

No Experimento 1, os resultados comportamentais (tempo total de congelamento) 

assim como os resultados da concentração de corticosterona obtidos antes e após o modelo de 

medo condicionado foram analisados utilizando a análise de variância de um fator para 

medidas repetidas.  

No Experimento 2, o número de neurônios positivos para, KI-67, DCX, NeuN e BrdU 

foi comparado utilizando a análise de variância ANOVA, de um fator. 

No Experimento 3, o número de neurônios positivos para c-FOS foi comparado 

utilizando análise de variância ANOVA, de um fator. 
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No Experimento 4, o número de entradas e a porcentagem de tempo nos braços abertos 

e outras medidas comportamentais, como a distância total percorrida foi comparado utilizando 

a análise de variância de duas vias (ANOVA). 

Quando foi necessário foram feitas comparações post-hoc entre grupos utilizando o 

teste Newman-Keuls. Em todos os testes só aqueles resultados com p < 0.05 foram 

considerados estatisticamente significativos.  

 
3.5.  Considerações éticas 

 
Todos os esforços foram feitos para evitar sofrimento desnecessário aos animais. 

Todos os protocolos foram realizados de acordo com as normas da Sociedade Brasileira de 

Neurociências e Comportamento (SBNeC) e do Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA). O projeto faz parte do projeto temático do professor Jesus Landeira 

Fernandez, intitulado “Sistema motivacional de defesa e sua relação com os transtornos de 

ansiedade: investigações com modelos animais e humanos”, que foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em pesquisa do Departamento de Psicologia da PUC-RJ (protocolo no 20/2009).  
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4. Resultados 

 

4.1. Experimento 1: Concentração plasmática de corticosterona de ratos CLF, CHF e 

RND submetidos ao teste de medo condicionado ao contexto. 

 

Na Figura 9 ilustra-se a porcentagem de congelamento dos ratos das duas linhagens e 

o grupo RND, no pré-teste, teste e reteste. A ANOVA, de duas vias para medidas repetidas, 

mostrou que a linhagem, as sessões e a interação entre linhagem e sessão produziram efeitos 

estatisticamente significativos na porcentagem do congelamento [F(2,18) =18,75; F(2,36) =30,19 

e F(4,36) =10,06, respectivamente; p<0,001 em todos os casos]. 

A análise post-hoc revelou que os animais RND e CHF apresentaram maior 

porcentagem de congelamento no teste e no reteste, com respeito ao pré-teste. Essa diferença 

não foi observada no grupo CLF. Revelou-se também que os CHF apresentaram no teste e no 

reteste maior porcentagem de congelamento, que os animais RND e os CLF.  Os ratos CLF 

apresentaram uma menor porcentagem de congelamento, que os ratos RND e os CHF na 

sessão teste e reteste.  

Figura 9. Porcentagem de congelamento nos ratos submetidos às sessões pré-teste, teste e reteste no medo 
condicionado ao contexto. Os valores estão apresentados como média + EPM. # diferente da sessão pré-teste 
do mesmo grupo. + diferente do grupo RND na mesma sessão. * diferente do grupo CLF na mesma sessão 
(p<0,001, teste post-hoc Newman Keuls, n=7). 
 
A Figura 10 ilustra a concentração plasmática de corticosterona antes da sessão pré-teste 

(T1) e 20 minutos após o resteste (T2). A ANOVA de duas vias para medidas repetidas 
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mostrou efeitos estatisticamente significativos no fator linhagem [F(2,18) = 8,008; p<0,05] e no 

tempo da coleta de amostra [F(1,13) = 27,184; p<0,001], mas não na interação [F(2,13) = 3,195].   

A análise post-hoc revelou que os CHF apresentam concentrações de corticosterona basais 

maiores em comparação aos ratos CLF e os RND. Animais RND e CHF também 

apresentaram um aumento da concentração plasmática de corticosterona, após serem 

submetidos ao reteste do medo condicionado ao contexto, em comparação às concentrações 

basais, mas esse efeito não foi observado nos ratos CLF. Os CHF apresentaram também maior 

concentração plasmática de corticosterona após o teste em comparação com os RND e os 

CLF. 

 

Figura 10. Concentração da corticosterona plasmática nos ratos RND, CLF e CHF antes (T1) e após (T2) serem 
submetidos ao reteste no medo condicionado ao contexto. Os valores estão apresentados como média + EPM. + 
diferente da concentração basal (T1) do mesmo grupo. * diferente do grupo RND no mesmo tempo. # diferente 
do grupo CLF no mesmo tempo (p<0,05, teste post-hoc Newman Keuls, n=7) 
 
 
4.2. Experimento 2: Proliferação celular dos ratos CLF e CHF submetidos ao modelo 

de medo condicionado ao contexto e a estresse de contenção motora e estresse 

crônico variado  

 

Para estudar a proliferação celular foi feita a imuno-histoquímica para KI67. Com a 

imuno-histoquímica para DCX é possível ver o número de neurônios imaturos de 

aproximadamente duas semanas de idade. Na Figura 11 apresentam-se fotomicrografias 

representativas do hipocampo onde os pontos escuros são neurônios DCX+ e na Figura 12 são 
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neurônios KI67+. As contagens foram feitas de acordo com três divisões: rostral (Bregma -

1,08mm - -3,2mm) media (Bregma -3,2mm - -4,4mm) e caudal (Bregma -4,56mm - -6,6mm) 

do hipocampo de acordo com as coordenadas de Paxinnos e Watson (6ta edição).  

Como é apresentado na Figura 12, a ANOVA para duas vias encontraram-se 

diferenças significativas entre o número de células positivas para KI67 entre as linhagens 

[F(2,21) = 4,386, p< 0,05], mas não se encontraram diferenças no fator estresse ou na interação. 

O teste post-hoc Student Newman Keuls mostrou que os ratos CHF apresentaram menos 

quantidade de células novas que os ratos RND.  
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Figura 11. Fotomicrografias de secções coronais (50µm) representativas do hipocampo de encéfalos de 
ratos. Ilustra-se a imunoreatividade para DCX+ (11A e B), KI67+ (11C)  e a dupla marcação de BrdU-NeuN 
(11D) e BrdU- GFAP (11E) 
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Figura 12. Histograma representativo de neurônios KI67+ por 0,1mm2 no giro denteado do hipocampo dos ratos 
CLF , RND e CHF submetidos a estresse de contenção motora e estresse crônico variado ou não, após ser 
submetidos ao modelo de medo condicionado. Os valores estão apresentados como média + EPM. * diferente 
dos ratos da linhagem RND (p<0,05, teste post-hoc Newman Keuls, n=4-7)                                                 
 

A ANOVA de duas vias dos dados da imunologia para DCX com os fatores linhagem 

e estresse mostrou que houve diferença significativa no fator estresse [F(1,25) = 9,693, p< 

0,005], mas não no fator linhagem nem na interação. Como é observado na Figura 13. Os 

ratos submetidos ao protocolo de estresse apresentam menor quantidade de neurônios por 

0,1mm2 no giro denteado do hipocampo. O analise post-hoc Student Newman Keuls mostrou 

que essa diferencia é observada principalmente nos ratos CHF. 
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Figura 13. Histograma representativo de neurônios DCX+ por 0,1mm2 no giro denteado do hipocampo dos ratos 
CLF , RND e CHF submetidos a estresse de contenção motora e estresse crônico variado ou não, após ser 
submetidos ao modelo de medo condicionado. Os valores estão apresentados como média + EPM. * diferente do 
grupo não estressado da mesma linhagem (p<0,001, teste post-hoc Newman Keuls, n=4-7)                                                 
 

Todavia, a análise qualitativa de cortes marcados por imunohistoquímica indicou menor 

imunomarcação para  BrdU,  marcador  de  células  em  proliferação,. 

 

4.3.  Experimento 3: Expressão de c-FOS nos ratos CLF e CHF submetidos ao modelo 

de medo condicionado ao contexto 

 

Na Figura 14 apresentam-se fotomicrografias representativas do PrL onde os pontos 

escuros são neurônios Fos+ de ratos RND, CLF e CHF reexpostos ao contexto onde foram 

previamente condicionados.   
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Figura 14. Fotomicrográfias de secções coronais (40 µm) representativas de estruturas telencefálicas de cérebros 
de ratos. Ilustra-se a imunoreatividade da proteína Fos (Fos-IR). A. 100x B. 40x . Os pontos escuros marcam a 
expressão da proteína Fos. 
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As Figuras 15, 16, 17 e 18 apresentam as médias de neurônios FOS+ em vinte 

estruturas encefálicas previamente asociadas com comportamentos ansiosos. A ANOVA de 

uma via mostrou diferencias significativas na imunorreatividade à proteina Fos no PrL (F(2,20) 

= 17,924; p<0,001), Cg1 (F(2,27) = 3,416; p<0,05), LSD (F(2,20) = 14,261; p<0,001), PVN 

(F(2,20) = 9,508; p<0,001), MS (F(2,22) = 4,499; p<0,05), GD (F(2,21) = 3,883; p<0,05), BLA 

(F(2,25) = 8,473; p<0,01) e PR (F(2,24) = 6,442; p<0,01) e LC (F(2,25) = 3,565; p<0,05). Nas 

outras estruturas avaliadas (MO, IL, Cg2, M2, SH,VMH, CeA, SMM, EC, EnC, PAGd e 

PAGv) não foram observadas alterações significativas no número de neurônios fos+.  

As análises post-hoc revelaram que no PrL os ratos CHF e CLF tiveram uma 

diminuição do número de neurônios marcados em comparação com os ratos da linhagem 

RND (p<0,01), também foi observado que os CHF tiveram mais neurônios marcados que os 

CLF nesta área (p<0,05). No Cg1 foi visto que os CHF tiveram menos expressão da proteína 

FOS que os ratos CLF (p<0,05) (Figura 15.). 

No LSD como observado na Figura 16 os CHF apresentaram mais atividade que os 

RND e os CLF (p<0,01). No PVN os CHF e os RND tiveram mais atividade que os CLF 

(p<0,05). Os CHF também apresentaram mais atividade que os RND (p<0,05). No MS e no 

GD os CHF apresentaram um maior número de neurônios marcados em comparaçãao com os 

RND. (p<0,05). 

Na BLA (Figura 17.) os CLF apresentaram menor número de neurônios marcados que 

os ratos RND e CLF (p<0,01). No PR os CLF apresentaram maior número de neurônios 

marcados que os RND e os CHF (p<0,01). Por último no LC (Figura 18) os CHF 

apresentaram maior número de neurônios marcados em comparacao com os CLF e RND 

(p<0,05). 
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Figura 15. Histograma representativo do número de neurônios FOS imunoreativos (FOS-IR). A. Córtex orbito 
medial (MO), B. Córtex pré-límbico (PrL), C. Córtex Infralímbico (IL), D. Córtex Cingulado 2 (Cg2), E. Córtex 
Cingulado1(Cg1), F. Córtex motor secundario(M2), dos ratos RND, CLF e CHF após ser submetidos ao reteste 
no medo condicionado ao contexto. Os valores estão apresentados como média ±EPM. *Diferente do grupo 
RND, +Diferente do grupo CLF, teste post-hoc Newman Keuls, (n=6-11)   . 
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 Figura 16. Histograma representativo do número de neurônios FOS imunoreativos (FOS-IR) nas estruturas. A 
Septum Lateral Dorsal (LSD), B. Nucleo paraventricular (PVN), C. Septum Hipocampal (SH), D. Septum 
medial (SM), E. Hipotalamo ventro medial (VMH), F.Giro denteado do hipocampo dorsal, dos ratos RND, CLF 
e CHF após ser submetidos ao reteste no medo condicionado ao contexto. Os valores estão apresentados como 
média ±EPM. *Diferente do grupo RND, +Diferente do grupo CLF, teste post-hoc Newman Keuls, (n=6-11)   . 
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Figura 17. Histograma representativo do número de neurônios Fos imunoreativos (Fos-IR) nas estruturas 
telencefálicas A.Amigdala Basolateral (BLA), B. Núcleo central da Amigdala (CeA), C. Núcleo supramamilar 
SMM , D. Córtex Peririnal (PR), E. Córtex ectorinal (EC), F. Córtex entorinal (EnC), dos ratos RND, CLF e 
CHF após ser submetidos ao reteste no medo condicionado ao contexto. Os valores estão apresentados como 
média ±EPM. *Diferente do grupo RND, +Diferente do grupo CLF, teste post-hoc Newman Keuls, (n=6-11)   . 
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Figura 18. Histograma representativo do número de neurônios Fos imunoreativos (Fos-IR) nas estruturas 
telencefálicas A. Substância cinzenta periaquedutal dorsal (PAGd), B. Substância cinzenta periaquedutal ventral 
(PAGv), C. Locus Coeruleus (LC), dos ratos RND, CLF e CHF após ser submetidos ao reteste no medo 
condicionado ao contexto. Os valores estão apresentados como média ±EPM. +Diferente do grupo CLF, teste 
post-hoc Newman Keuls, (n=6-11)   . 

 

4.4.  Experimento 4: Efeitos do antagonista serotoninérgico 5-HT2A, ketanserina 

sistêmica e local nos ratos CHF, CLF e RND submetidos ao teste labirinto em cruz 

elevado  

Na primeira parte serão apresentadas as análises da injeção sistêmica. Na Figura 19A 

apresenta-se a frequência de entrada aos braços abertos. A ANOVA de duas vias mostrou 

diferenças significativas na frequência de entradas aos braços abertos no fator linhagem 

(F(2,51) = 6,683; p< 0,01) e na interação linhagem*tratamento (F(2,51) = 4,351; p<0,01). A 

comparação das médias dos grupos (Student Newman-Keuls) mostrou que, quando 

comparados com os animais controle, os animais da linhagem CLF, que receberam veículo 

saíram mais aos braços abertos (p =0,014), enquanto os CHF saíram menos em comparação 

com o grupo RND (p=0,038) e CLF (p <0,001). Da mesma forma, a análise post hoc das 

médias dos grupos mostrou que para os animais da linhagem CLF, aqueles que receberam 

ketanserina saíram menos nos braços abertos, que aqueles que receberam veículo (p=0,020). 
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Não se encontraram diferenças significativas no fator tratamento (F(1,51) = 0,0811; p= 0,777).  

Na porcentagem de entradas nos braços abertos foram encontradas as mesmas diferenças. A 

análise post hoc mostrou que os ratos CLF tratados com DMSO tinham uma porcentagem 

maior de entradas aos braços abertos, em relação com os ratos RND (p=0,001) e CHF 

(p=0,008).  

No mesmo sentido não se encontraram diferenças significativas na entrada aos braços 

fechados como observado na Figura 19B. Porém encontram-se diferenças na porcentagem de 

entradas aos braços fechados correspondente com a porcentagem de entradas nos braços 

abertos (Figura 19D).  

Em relação com a porcentagem de tempo se encontraram diferenças significativas na 

porcentagem de tempo nos braços aberto no fator linhagem (F(2,51) = 6,294; p< 0,01) e na 

interação linhagem*tratamento (F(2,51) = 6,971; p<0,01). Como se mostra na Figura 19E a 

analise análise post hoc das médias dos grupos mostrou que o grupo de ratos CLF em geral 

permanecia mais tempo nos braços abertos que os RND (p=0,026) e os CHF (p=0,003). 

Também que os ratos CHF tratados com veículo apresentaram menor porcentagem de tempo 

nos braços abertos em comparação com o grupo CLF (p< 0,001) e RND (p=0,001). Assim 

também se encontraram diferenças correspondentes na porcentagem de tempo nos braços 

fechados. 
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Figura 19. Efeito de Ketanserina (Ket) ou Veículo (Vei) injetada sistemicamente no comportamento 
explorátorio dos ratos RND, CLF e CHF após ser submetidos ao reteste no medo condicionado ao contexto. A, 
número de entradas aos braços abertos do laberinto; B, número de entradas aos braços fechados; C, porcentagem 
de entradas nos braços abertos; D, porcentagem de entradas nos braços fechados; E, porcentagem de tempo nos 
braços abertos; F, porcentagem de tempo nos braços fechados. Os valores estão apresentados como média + 

EPM. *+ Diferente do grupo RND e CHF sem ter em consideração o tratamento, % Diferente do grupo RND 
com o mesmo tratamento. $ Diferente do grupo CLF com o mesmo tratamento. #Diferente do tratamento com 
Vei na mesma linhagem (p<0,05, teste post-hoc Newman Keuls, n=7-11)   . 
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Figura 20. Efeito de Ketanserina (Ket) ou Veículo (Vei) injetada sistemicamente na frequência e tempo nas 
extremidades nos braços abertos dos ratos RND, CLF e CHF após ser submetidos ao reteste no medo 
condicionado ao contexto. A, número de entradas às extremidades dos braços abertos do laberinto; B tempo nas 

extremidades dos braços abertos do laberinto. Os valores estão apresentados como média ± EPM.*+ Diferente 
do grupo RND e CHF sem ter em consideração o tratamento, % Diferente do grupo RND com o mesmo 
tratamento. $ Diferente do grupo CLF com o mesmo tratamento. #Diferente do tratamento com Vei na mesma 
linhagem (p<0,05, teste post-hoc Newman Keuls, n=7-11)   . 
 

Encontraram-se também diferenças significativas na entrada nas extremidades dos 

braços abertos para o fator linhagem (F(2,51) = 7,847; p =0,001), e na interação (F(2,51) = 5,984; 

p= 0,005). Os CLF que receberam Vei também foram os que mais saíram às extremidades 

abertas em comparação com os CHF (p< 0,001) e RND (p= 0,027). Os CLF com ketanserina 

saíram menos que os CLF tratados com Vei às extremidades (p= 0,004), como se observa na 

Figura 20A. No tempo observam-se as mesmas diferenças correspondentes com a frequência.  

Como apresentado na Figura 21A na análise comportamental os ratos apresentaram 

diferenças na frequência de dipping no fator linhagem (F(2,51) = 3,814; p= 0,029), mas não no 

fator tratamento (F(1,51) =0,0232; p=0,880), nem se encontrou na interação (F(2,51) = 2,958; p= 

0,061). Os CLF apresentaram maior frequência de dipping que os CHF (p= 0,024) e os RND 

(p= 0,006). Também se encontrou diferença na interação de fatores para tempo de dipping 

(F(2,51) = 4,006; p= 0,024), frequência de head out (F(2,51) = 4,886; p = 0,011) e tempo de head 

out (F(2,51) = 5,127 ; p = 0,009).  

Na Figura 21C se observa que os CLF que receberam Vei tiveram maior frequência de 

Head Out que os CHF (p= 0,001) e os RND (p= 0,014) que receberam Vei. Também os CHF 

que receberam Ketanserina tiveram maior frequência de head out que os CHF com Vei (p= 

0,016). Os CLF com ketanserina tiveram menos head out que os CLF com Vei (p= 0,006). Os 

CHF com ketanserina fizeram mais tempo de Head Out que os CHF com Vei (p= 0,028). 
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Figura 21. Efeito de Ketanserina (Ket) ou Veiculo (Vei)  injetada sistemicamente nos comportamentos   
dos ratos RND, CLF e CHF após ser submetidos ao reteste no medo condicionado ao contexto. A, número de 
entradas aos braços abertos do laberinto; B,  número de entradas aos braços fechados; C, porcentagem de 
entradas nos braços abertos; D, porcentagem de entradas nos braços fechados; E, porcentagem de tempo nos 
braços abertos; F, porcentagem de tempo nos braços fechados. Os valores estão apresentados como média + 
EPM. *Diferente da linhagem RND sem ter em consideração o tratamento, % Diferente do grupo RND com o 
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mesmo tratamento. $ Diferente do grupo CLF com o mesmo tratamento. #Diferente do tratamento com Vei na 
mesma linhagem (p<0,05, teste post-hoc Newman Keuls, n=7-11)   . 

 
Na segunda parte do experimento foi injetada ketanserina ou Veículo no córtex pré-

frontal especificamente o PrL, Na Figura 22 apresentam-se as medidas clássicas do LCE. Na 

Figura 22A podemos observar a frequência de entrada aos braços abertos. A ANOVA de duas 

vias mostrou diferenças significativas na frequência de entradas aos braços abertos no fator 

tratamento (F(2,50) = 5,498; p<0,01) e na interação dos fatores linhagem*tratamento (F(2,50) = 

4,351; p<0,01). A comparação das médias dos grupos (Student Newman-Keuls) mostrou que 

os animais da linhagem CHF, que receberam Vei saíram menos aos braços abertos em 

comparação com o grupo RND (p=0,001) e CLF (p <0,01). Da mesma forma, a análise post 

hoc das médias dos grupos mostrou que para os animais da linhagem CHF, aqueles que 

receberam ketanserina saíram mais nos braços abertos, que aqueles que receberam Vei (p 

<0,001). 

Na porcentagem de entradas nos braços abertos foram encontradas as mesmas 

diferenças. A análise post-hoc mostrou que os ratos CLF tratados com Vei tinham uma 

porcentagem maior de entradas nos braços abertos em relação com os ratos RND (p=0,001) e 

CHF (p=0,008) 

A Figura 22E ilustra a porcentagem de tempo nos braços abertos encontram-se 

diferenças significativas no fator linhagem (F(2,50) = 3,481; p=0,038) e na interação 

tratamento*linhagem (F  = 5,764; p=0,006). As análises post hoc revelaram que os ratos CHF 

que receberam Vei permaneciam menos tempo nos braços abertos que os RND (p< 0,001) e 

os CLF (p= 0,015). Nos animais RND foi observado um efeito da ketanserina diminuindo a 

porcentagem de tempo nos braços abertos (p= 0,032) e aumentando a permanência nos braços 

fechados (p= 0,032) como observado na Figura 22F. Assim também foi observada uma 

diferença onde os CHF que receberam ketanserina apresentaram uma maior percentagem de 

tempo nos braços abertos que os CHF que receberam Vei (p= 0,015).  
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Figura 22. Efeito de Ketanserina (Ket) ou Veiculo (Vei) injetada intracerebralmente no comportamento 
explorátorio  dos ratos RND, CLF e CHF após ser submetidos ao reteste no medo condicionado ao contexto. A, 
número de entradas aos braços abertos do laberinto; B, número de entradas aos braços fechados; C, porcentagem 
de entradas nos braços abertos; D, porcentagem de entradas nos braços fechados; E, porcentagem de tempo nos 
braços abertos; F, porcentagem de tempo nos braços fechados. Os valores estão apresentados como média + 
EPM.  * Diferente do grupo RND e CLF sem ter em consideração o tratamento, % Diferente do grupo RND com 
o mesmo tratamento. $ Diferente do grupo CLF com o mesmo tratamento. #Diferente do tratamento com Vei na 
mesma linhagem (p<0,05, teste post-hoc Newman Keuls, n=7-11)   . 

Encontraram-se também diferenças significativas na entrada nas extremidades dos braços 
abertos para o fator tratamento (F(1,50) = 6,221; p = 0,016).  Os ratos que receberam Vei 
também foram os que saíram menos às extremidades abertas em comparação com os tratados 
com Ket. No tempo foi observada uma diferença na interação dos fatores linhagem x 
tratamento (F(2,50) = 4,364; p = 0,018).  Os RND tratados com Vei permaneceram mais tempo 
que os CLF e os CHF nas extremidades (p<0,05) (Figura 23). 
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Figura 23. Efeito de Ketanserina (Ket) ou Veiculo (Vei) injetada localmente na frequência e tempo nas 
extremidades nos bracos abertos dos ratos RND, CLF e CHF após ser submetidos ao reteste no medo 
condicionado ao contexto. A, número de entradas às extremidades dos braços abertos do laberinto; B, tempo nas 
extremidades dos braços abertos do laberinto. Os valores estão apresentados como média ± EPM. % Diferente 
do grupo RND com o mesmo tratamento. #Diferente do tratamento com DMSO na mesma linhagem (p<0,05, 
teste post-hoc Newman Keuls, n=7-11)   . 

 
Como apresentado na Figura 24 na análise comportamental os ratos não apresentaram 

diferenças na frequência de dipping no fator linhagem (F(2,50) = 1,804; p= 0,175), nem no fator 

tratamento (F(1,50) = 3,397; p= 0,071), porém foram encontradas diferenças na interação (F(2,50) 

= 7,734; p= 0,001). Os CHF tratados com ketanserina apresentaram maior frequência de 

dipping que os CHF tratados com veiculo (p <0,001) e os RND. Dos ratos tratados com 

ketanserina, os RND apresentaram menor frequência de dipping que os CLF (p <0,01) e os 

CHF (p <0,01). 

Também se encontrou diferença no fator tratamento (F(1,50) = 6,434; p =0,014) e na 

interação de fatores para frequência de head out (F(2,50) = 6,320; p =0,004). Assim, os ratos 

tratados com ketanserina apresentavam maior frequência de head out que os tratados com 

Vei. Também se observa que os ratos RND tratados com ketanserina tiveram uma frequência 

menor de head out que os ratos CLF (p= 0,001) e CHF (p= 0,001). e os RND (p=0,014) que 

receberam Vei.  

No tempo de head out os CHF apresentaram menor tempo que os CLF (p=0,012) e os 

RND (p=0,001). Na frequência e no tempo de Rearing foi observado um efeito do tratamento, 

onde os ratos tratados com Ketanserina apresentaram um aumento em comparação com os 

tratados com Vei (F(2,50) = 4,077; p =0,049).  
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Figura 24. Efeito de Ketanserina (Ket) ou Veiculo (Vei) injetada localmente no córtex pré-límbico nos 
comportamentos dos ratos RND, CLF e CHF após ser submetidos ao reteste no medo condicionado ao contexto. 
A, número de entradas aos braços abertos do labirinto; B,  número de entradas aos braços fechados; C, 
porcentagem de entradas nos braços abertos; D, porcentagem de entradas nos braços fechados; E, porcentagem 
de tempo nos braços abertos; F, porcentagem de tempo nos braços fechados. Os valores estão apresentados como 

média + EPM. *+ Diferente do grupo RND e CHF sem ter em consideração o tratamento, % Diferente do grupo 
RND com o mesmo tratamento. $ Diferente do grupo CLF com o mesmo tratamento. #Diferente do tratamento 
com DMSO na mesma linhagem (p<0,05, teste post-hoc Newman Keuls, n=7-11)   . 
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5. Discussão 

Os investigadores têm encontrado, de forma sistemática, que uma maior susceptibilidade 

ao estresse, em animais, pode levar ao desenvolvimento de um amplo espectro de 

psicopatologias. Embora a proporção de animais que realmente desenvolve os sintomas 

devido ao estresse varie entre 15% a 85% (SHERMAN; PETTY, 1980; PETTY et al., 1994) 

dependendo do protocolo experimental ou linhagem de rato (WIELAND et al., 1986), sexo e 

outros fatores como a manipulação ou temporada do ano, encontrar um substrato 

neuroquímico para essa vulnerabilidade ao estresse é de grande interesse teórico e clínico.  

A vulnerabilidade ao estresse é um fator de risco importante para desenvolver patologias 

como transtornos de ansiedade e depressão (SANDI; BISAZ, 2007; AISA et al., 2008; 

UCHIDA et al., 2008; CASTRO et al., 2010). Em trabalhos anteriores, mostramos que o 

mesmo tratamento farmacológico (MDMA ou fluoxetina) conduziu a efeitos opostos, 

dependendo da pré-exposição ou não a estresse crônico variado (também chamado de estresse 

crônico inescapável), o que sugere efeitos diferenciais da droga, como dependente das 

condições basais do animal (LEON; LANDEIRA-FERNANDEZ; CARDENAS, 2009). 

Também se sabe que, na prática, nem todas as pessoas e animais não humanos respondem da 

mesma forma aos mesmos eventos estressores. Os fatores genéticos e ambientais têm sido 

envolvidos nestas diferenças na susceptibilidade (CHARNEY, 2004; SANDI; RICHTER-

LEVIN, 2009; FEDER; NESTLER; CHARNEY, 2009; CASTRO et al., 2012). Nossos 

resultados apoiam este fato, sugerindo que as diferenças na resposta ao estresse podem estar 

relacionadas em parte com o fenótipo e o genótipo (por seleção fenotípica consecutiva). Por 

esta razão, o mesmo estímulo pode desencadear comportamentos e respostas hormonais 

diferentes. 

O fator genético e a historia de vida ajudam na construção de “traits” (traços) de 

personalidade (KALISCH et al., 2004; INDOVINA et al., 2011; CASTRO et al., 2012). Estes 

resultados indicam que as condições basais anteriores aos experimentos têm um impacto forte 

na resposta comportamental e neuroendócrina na presença de um evento estressante. Isto é 

importante no momento de fazer experimentos comportamentais para aumentar a precisão dos 

tratamentos farmacológicos e reduzir a variabilidade. Assim como também entender os 

mecanismos envolvidos nas diferentes respostas aos mesmos estímulos. 

No presente projeto, o nosso principal objetivo foi o de avaliar a vulnerabilidade dos ratos 

das linhagens CHF, CLF e RND ao desenvolvimento de comportamentos associados com 
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ansiedade. Além disto, nós também  avaliamos alterações neurobiológicas dos animais após a 

exposição a situações aversivas ou estressoras, tais como o medo condicionado ao contexto e 

a contenção. Finalmente, avaliamos também o comportamento das linhagens submetidas a um 

teste de ansiedade inata– o LCE– após o tratamento com um fármaco antagonista de 

receptores 5-HT2A. 

Segundo Landgraf e Wigger (2003), isto é importante, pois um fenótipo de medo/ 

ansiedade deveria também apresentar aspectos relacionados a comportamentos, estratégias de 

coping (enfrentamento) e parâmetros neuroendócrinos característicos dessas condições. 

Pesquisas anteriores do nosso grupo foram centradas somente nos animais que 

apresentam níveis altos de ansiedade, mas no presente trabalho quisemos também avaliar o 

outro extremo; animais que não apresentam a resposta típica de ansiedade visando encontrar 

caraterísticas de populações resilientes na presença de eventos estressantes.  

No mesmo sentido, neste trabalho utilizamos ratos que são selecionados pela intensidade 

da resposta de congelamento. O congelamento é uma das respostas principais quando os ratos 

são recolocados no contexto onde receberam previamente choques nas patas e parece ser uma 

maneira efetiva de evitar um perigo potencial (OLIVEIRA et al., 2007; BRANDÃO et al., 

2008).  

No Experimento 1, nosso objetivo foi investigar diferenças basais no perfil hormonal 

entre as linhagens, tendo certeza que pertencem a um grupo que apresenta alto(CHF) ou 

baixo(CLF),  congelamento condicionado. Além disso, também avaliamos as mudanças na 

resposta hormonal de corticosterona 20 minutos após um evento de estresse agudo, utilizando 

o condicionamento aversivo como gatilho desta resposta. 

Foi possível observar que antes de serem submetidos ao estresse, na habituação, os ratos 

das linhagens CHF e CLF não apresentam diferenças no congelamento em relação aos ratos 

Wistar RND. Isto é relevante, já que indica que os ratos CHF não apresentam uma inibição 

comportamental espontânea e dessa maneira, quando expostos a situações estressantes, existe 

a ativação de mecanismos de coping (enfrentamento ao estresse), que explicariam as 

mudanças comportamentais subsequentes. 

Dois meses após a primeira exposição ao evento aversivo (treino) foram observadas 

diferenças nas concentrações basais de corticosterona entre os CHF e os outros dois grupos, o 

que sugere diferenças também no perfil neuroendócrino que podem conduzir à resposta 

diferencial ao estresse.  
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A manutenção do congelamento nos ratos CHF no período de exposição ao contexto 

previamente associado a choques elétricos nas patas pode ser explicada, pelo menos em parte, 

pelas altas concentrações basais de corticosterona nestes animais. Brinks et al. (2008) 

observaram duas linhagens diferentes de camundongos C57BL/6J e BALB/c que apresentam 

diferenças na formação e na extinção de memórias aversivas. Os BALB/c tem um aumento 

significativo de liberação de corticosterona após o treinamento e na extinção em quanto os 

C57BL/6J não. Os autores propuseram que sendo que os glicocorticoides modulam o 

processamento de estímulos aversivos, a reatividade ao estresse, observada no aumento de 

glicocorticóides, é essencial na formação de memórias aversivas (BRINKS; DE KLOET; 

OITZL, 2008). Isto é coerente com a manutenção do nível alto de congelamento apos dois 

meses no caso dos animais CHF.  

Diferenças na concentração plasmática de corticosterona em ratos selecionados já foram 

observadas anteriormente. Gentesch et al. (1981) avaliaram ratos Roman High Avoidance 

(RHA, Romana alta esquiva) e Roman Low Avoidance (RLA, Romana baixa esquiva) 

selecionados na tarefa de esquiva de duas vias. Esses ratos são derivados da linhagem 

Sprague-Dawley. Também têm sido reportados ratos Naples High- and Low Exitability (NHE, 

NLE) selecionados pela ativação emocional frente à novidade e ratos Spontaneus 

Hypertensive Rats (SHR) e Normotensive controls (WKY). Os ratos NLE, RHA e SHR 

mostraram um menor aumento da concentração de corticosterona que os seus próprios grupos 

controle, imediatamente após ser submetidos ao teste do campo aberto, porém não se 

encontraram diferenças na linha de base como encontradas entre as CHF, CLF e RND. 

Nossos resultados indicam que ratos CHF apresentam maiores concentrações de 

corticosterona tanto basais quanto após o estresse, que os CLF e RND. Esta resposta se 

correlaciona com a medida comportamental de congelamento. Isto também foi visto em um 

estudo com as linhagens RHA e RLA. Os ratos RLA (o grupo com comportamentos mais 

ansiosos) tiveram após a exposição à novidade, um aumento significativo de corticosterona e 

ACTH em comparação com os ratos RHA e essa diferença foi mantida de 20 a 50 minutos 

após. Porém elas não apresentaram diferenças nas amostras basais (CARRASCO et al., 2008). 

Deve ser levado em consideração, que os ratos que utilizamos nos nossos experimentos são 

ratos que já passaram por um procedimento estressante, no processo de fenotipagem da 

própria linhagem. Isto poderia explicar a diferença na linha de base. A exposição ao estresse 

pode modificar os mecanismos subjacentes ao coping e desregular o comportamento do eixo 

HPA. Numa revisão, Darnaudery e Maccari (2008), mostraram evidencias de que o estresse 
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pré-natal pode ser capaz de modificar a programação epigenética afetando assim a resposta 

neuroendócrina. Mais ainda, os estudos revisados mostram que os glicocorticoides maternos 

na gestação também têm um papel importante no desenvolvimento do eixo HPA assim como 

a modulação do comportamento materno. Considerando que os ratos CHF e CLF são filhos de 

mães CHF e CLF, respectivamente, alterações no comportamento materno e na forma como 

funciona o eixo delas fazem uma importante contribuição aos efeitos a longo prazo nos 

filhotes e os seus mecanismos epigenéticos. No mesmo sentido, Neumann et al. (1998) 

avaliaram as concentrações de corticosterona em fêmeas grávidas de uma linhagem 

selecionada pelo comportamento no LCE e notaram uma alta concentração nos ratos mais 

ansiosos, quando comparados ao grupo de baixa ansiedade. Isto sugere uma constituição de 

fatores epigenéticos para a deflagração do endofenótipo ansioso ou não das linhagens CHF e 

CLF. No entanto, futuros estudos são necessários para avaliar esta possibilidade. 

Segundo Landgraf e Wigger (2003), uma ativação maior do eixo HPA em ratos 

selecionados pelo alto comportamento ansioso no LCE sugere que esses animais são mais 

vulneráveis a um mesmo estímulo tendo preferencia para fazer avaliações “negativas”. Piazza 

et al  (1996) testaram a diferencia na reatividade aos glicocorticoides em ratos selecionados. 

Os ratos classificados como muito responsivos (HR) e pouco responsivos (LR) testados no 

teste novel object (objetos novos), um modelo utilizado na avaliação do comportamento 

ansioso e da memória. Neste experimento, ratos de ambas linhagens receberam uma injeção 

intraperitoneal de corticosterona. Os ratos HR apresentaram um aumento na locomoção e um 

aumento na liberação de dopamina no núcleo accumbens quando comparados com os animais 

LR e os injetados com Salina, sendo assim mais reativos aos efeitos dos glicocorticoides. De 

forma semelhante, nossos resultados indicaram que nos ratos CLF não foram observadas 

diferenças significativas antes e após o estresse, sugerindo pouca reatividade do eixo HPA 

nesse grupo de animais. 

Em diversas pesquisas em humanos e outros animais o aumento da ativação desse eixo 

tem-se relacionado com alguma patologia (DE JONG; DE KLOET, 2004; AGUILAR-

VALLES et al., 2005; BHATIA; TANDON, 2005; BREMNER, 2006; AISA et al., 2007; 

CARRION; WEEMS; REISS, 2007). 

Resultados obtidos com sujeitos humanos corroboram a influencia de fatores hormonais 

no bem-estar mental. Por exemplo, Lindfors e Lundberg (2002) fizeram uma pesquisa na qual 

avaliaram o bem estar psicológico de adultos jovens humanos, medindo a concentração 
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plasmática de corticosterona ao longo do dia. As pessoas foram divididas em dois grupos: 

aquelas com pontuações altas de “bem estar” psicológico e aquelas com pontuações baixas. 

As concentrações plasmáticas de corticosterona foram diferenciais e o grupo com pontuações 

altas de bem estar psicológico apresentaram concentrações significativamente menores que o 

grupo com pontuações altas. 

Nossos resultados são coerentes com tais resultados, pois o perfil neuroendócrino basal 

parece predizer a resposta de congelamento apresentada no modelo de medo condicionado. 

Mais ainda, considerando o grupo RND, podemos observar que a resposta diante do modelo 

de medo condicionado ao contexto foi mantida depois de dois meses, indicando um forte 

componente mnemônico deste tipo de aprendizagem A resposta comportamental ao medo 

condicionado se apresenta mais estável nos animais CLF, sendo o mesmo observado na 

resposta hormonal, já que não foram encontradas diferenças significativas nem antes e nem 

após o estresse. Isto sugere uma maior regulação emocional de estruturas telencefálicas como 

a amigdala. Sabe-se que esta estrutura possui um papel primordial na circuitaria da resposta 

de medo condicionado. Além disto, a amígdala também se encontra envolvida na mediação 

das respostas fisiológicas e comportamentais ao estresse, devido a seu papel na regulação da 

liberação de ACTH pelas conexões que possui com o hipotálamo. Com efeito, sabe-se que a 

sua lesão bloqueia os efeitos dos glicocorticóides injetados sistemicamente ou intrahipocampo 

(KOOB; HEINRICHS, 1999; ROOZENDAAL; MCEWEN; CHATTARJI, 2009). 

Porém é importante mencionar que os corticosteroides por si só não regulam o 

comportamento. Eles induzem mudanças químicas nos grupos neuronais associados com 

memória e emoção. Atuam facilitando a adaptação comportamental tendo efeito sobre a 

consolidação e potenciação do medo ou a facilitação da extinção da esquiva, porquanto após 

um evento estressante é importante que o animal lembre e possa predizer a ocorrência e o 

contexto de um evento aversivo (KORTE, 2001). Entretanto, como já mencionados 

anteriormente, diversos experimentos têm mostrado que não todos os animais reagem de 

forma similar aos mesmos estímulos estressantes. Liebsch et al. (1998) com linhagens 

derivadas de ratos Wistar, selecionados pelo comportamento apresentado no LCE, chamadas 

“high anxiety-related behaviour (HAB)” e “low anxiety-related behaviour (LAB)” mostraram 

que existe uma grande relação entre a avaliação emocional de um evento estressante e a 

estratégia que o animal utiliza para controlar a situação. O comportamento não é 

simplesmente regulado pelas demandas do ambiente, mas também pelas respostas 

antecipatórias. Essa regulação feed-forward para conseguir a allostasis parece estar apenas 



75 
 

 

parcialmente, relacionada com os corticosteroides (SCHULKIN; MCEWEN; GOLD, 1994; 

SCHULKIN; GOLD; MCEWEN, 1998).  

Mudanças na concentração de corticosterona também têm sido relacionadas com os 

efeitos sobre a proliferação celular no cérebro e sobre a neurogênese. Existem reportes de que 

a exposição ao estresse reduz a neurogênese adulta e esse efeito parece estar mediado pelo 

aumento da concentração de corticosterona. Oomen et al. (2007) demonstraram que com a 

injeção do fármaco mifepristona, um bloqueador do receptor glicocorticoide, se normalizam 

os efeitos negativos do estresse crônico na neurogênese mas o fármaco não apresenta um 

efeito por ele mesmo.  

Consistente com a observação de que animais CHF e CLF apresentaram divergentes 

concentrações de corticosterona antes e após a exposição a uma situação de estresse agudo, 

nós avaliamos, no Experimento 2, a proliferação celular e a neurogênese em ratos das três 

linhagens (CHF, CLF e RND) submetidos ou não a restrição motora e a um protocolo de 

estresse crônico variado. 

Banasr et al (2007) encontraram que a exposição a estresse crônico variado de ratos 

Sprague–Dawley durante 15 dias diminuiu significativamente (próximo ao 35%) a 

proliferação celular (glia especificamente) no neocórtex utilizando os marcadores KI67 e 

BrdU. No presente trabalho analisamos a proliferação celular e a neurogênese no hipocampo 

dorsal, levando em consideração o envolvimento dessa porção hipocampal na modulação das 

respostas ansiosas principalmente associadas ao medo condicionado. Nosso objetivo foi 

pesquisar o impacto do estresse crônico variado e a restrição motora no processo de 

proliferação celular e neurogênese em animais de cada uma das linhagens. 

Encontramos que os ratos CHF apresentam uma menor proliferação celular, independente 

da exposição ao estresse crônico. Contrario a isso estudos de Sandi et al (2008) mostraram 

que diferenças individuais no traço de ansiedade estão relacionadas com um impacto 

negativo, menos neurogênese, associada com exposição a estresse crônico. Porém como foi 

mencionado, os ratos utilizados nos nossos experimentos são ratos fenotipados através de uma 

situação aversiva de choque nas patas, o que pode ter influenciado na diminuição dessa 

proliferação. Trabalhos paralelos feitos no nosso laboratório não encontraram diferenças na 

proliferação em ratos CHF e CLF que não passaram pelo procedimento de fenotipagem e não 

foram expostos a nenhum tipo de estresse. Isto pode ser relacionado com os achados de 

Tanapat et al (2001) que analisaram a proliferação celular com BrdU e viram que uma única 

exposição ao odor de raposa diminuiu o número de células em proliferação no giro denteado. 
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Este efeito foi dependente do aumento de glicocorticoides induzido pelo estresse, pois a 

exposição ao odor da raposa resultou num aumento da concentração de corticosterona 

plasmática e a prevenção desse aumento (por meio de adrenalectomia) bloqueou a diminuição 

da proliferação celular. Neste sentido, nossos resultados sugerem que os níveis elevados de 

corticosterona podem estar modulando a baixa proliferação celular hipocampal em ratos do 

grupo CHF. É possível também que o estresse não tenha podido diminuir ainda mais o nível 

de proliferação de forma semelhante à ausência de efeito sobre as já elevadas concentrações 

de corticosterona.  

Ao analisar os neurônios imaturos no giro denteado com a marcação de DCX foi possível 

ver um efeito principal do estresse; aqueles animais submetidos ao estresse apresentaram 

menor número de neurônios imaturos. Jayatissa et al (2008) observaram o mesmo resultado 

em ratos expostos a duas semanas de estresse crônico variado. Encontraram uma diminuição 

significativa (22,4%) no número total de células granulares nos ratos estressados observado 

com o marcador DCX. Entretanto, essa queda foi revertida nos ratos tratados com 

escitalopram que tiveram resposta positiva ao tratamento, mas não naqueles que não 

responderam ao fármaco, mostrando assim uma diferenciação nas mudanças estruturais 

causadas pelo estresse, assim como o envolvimento desses novos neurônios na modulação das 

respostas de estresse. No nosso estudo, o grupo mais afetado com a diminuição de neurônios 

imaturos foi o grupo CHF submetido ao protocolo de estresse crônico variado e restrição 

motora, o que sugere que os neurônios dos CHF’s podem ser mais “susceptíveis” aos efeitos 

deletérios do estresse. Corroborando esses resultados Lucassen et al (2009) mostraram que o 

estresse pré-natal reduz a proliferação e a neurogênese pós-natal em ratos criados e separados 

seletivamente por apresentar alta ansiedade (ratos HAB selecionadas pelo comportamento 

ansioso no LCE). O número de células recém-geradas no hipocampo foi significativamente 

menor nos ratos HAB aos 43 dias de idade que nos LAB (selecionados por baixa ansiedade). 

O estresse pré-natal reduziu também o número de neurônios recém-gerados (marcados para 

doublecortina – DCX) apenas em ratos HAB o que é um forte indicativo da neurogênese 

reduzida. Segundo Lehner et al (2009) a diminuição de neurônios que têm receptores GR 

impede o controle inibitório do hipocampo no eixo HPA o que ocasiona um incremento na 

liberação de glicocorticoides em longo prazo. Em um estudo paralelo, ainda em andamento, 

estamos avaliando a liberação de corticosterona antes e após o estresse crônico. 

Castro et al (2010) mostraram que existe uma relação de U invertida entre ansiedade e 

sobrevivência neuronal com os extremos de alta e baixa ansiedade associados com baixos 

níveis de sobrevivência de células novas comparados com níveis intermediários de ansiedade. 
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Porém, nos nossos resultados isso não foi observado para os ratos CLF que não apresentaram 

diminuição nem na proliferação nem no número de neurônios imaturos. Isto sugere que 

mudanças na neurogênese não conseguem (pelo menos na linhagem investigada na presente 

tese) explicar o comportamento anti-aversivo ou pouco ansioso frente ao estresse. 

Assim, observamos que ratos da linhagem CHF apresentam características específicas na 

resposta do eixo HPA, o que pode estar sendo mediado tanto pela produção reduzida de 

células novas no hipocampo quanto pela susceptibilidade dos novos neurônios a eventos 

ambientais estressantes. Tais resultados levaram-nos a supor que as estruturas relacionadas a 

situações de ansiedade e estresse podem ter diferentes níveis de ativação neuronal. De fato, 

um número considerável de trabalhos tem mostrado que a ansiedade está associada a 

alterações na atividade da microcircuitaria neuronal em regiões encefálicas especificas 

(BORELLI, 2006; ALBRECHET, 2010; ALBRECHET-SOUZA; CARVALHO; 

BRANDAO, 2012; ALMADA; ALBRECHET-SOUZA; BRANDAO, 2013).  

Os cérebros dos ratos submetidos ao condicionamento de medo e ao reteste dois meses 

após, foram analisados com a técnica de imuno-histoquímica para c-FOS para avaliar a 

ativação de estruturas relacionadas com as respostas defensivas. As áreas do cérebro que 

marcaram positivamente para o c-FOS corresponderam com resultados publicados em 

animais não selecionados (BECK; FIBIGER, 1995; LAMPREA et al., 2002). Em algumas 

regiões o padrão de atividade cerebral evocada foi diferente entre ratos CHF e ratos CLF ou 

RND, indicando tanto hiper quanto hipoativação de diversas populações neuronais 

específicas. Das 20 estruturas analisadas encontraram-se diferenças na ativação no PrL, Cg1, 

no LSD, PVN, no GD, no MS, na BLA, no PR e no LC. Os locais de ativação diferencial 

entre as linhagens foram particularmente identificados em áreas do sistema límbico, sugerindo 

que a ativação nestes sistemas e circuitos associados contribui para as diferenças nas respostas 

comportamentais e fisiológicas entre as linhagens.  

O PrL e o Cg1 são sub-regiões do córtex pré-frontal medial (junto com o IL e o Cg2). O 

córtex pré-frontal medial faz parte do sistema límbico e tem importantes conexões com a 

amigdala e o hipotálamo que se relacionam com o controle, planejamento e execução de ações 

regulando funções emocionais e cognitivas associadas à resposta ao estresse (SINGEWALD, 

2007). As duas linhagens CHF e CLF apresentaram uma menor ativação do PrL em 

comparação com o grupo RND, porém os CHF apresentaram uma maior ativação que os CLF. 

Este é um resultado inesperado, pois vários estudos têm reportado uma relação entre a baixa 

ativação do PrL e o aumento de comportamentos defensivos (KALISCH et al., 2004; 

SINGEWALD, 2007). Porém, isso pode ser explicado pelo fato de que a atividade do PrL é 
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necessária para recuperar as informações anteriormente aprendidas que ajustam o nível da 

resposta de ansiedade (STERN et al., 2010). Assim, a ativação do PrL é essencial para a 

expressão da resposta ansiosa previamente associada com o contexto. Como os ratos 

utilizados aqui se diferenciam pela resposta de congelamento associado ao contexto é possível 

que sejam essas as diferencias de ativação no PrL as que estejam modulando essa diferencia 

na expressão da resposta. Stern et al (2010) bloquearam a ativação do PrL com cobalto e 

observaram uma redução na expressão de ansiedade no LCE mostrando a importância do PrL 

na evocação de memorias aversivas.  

A diminuição na ativação do córtex cingulado em ratos que apresentavam um fenótipo 

mais ansioso (ratos HAB) em comparação com os de baixa ansiedade (LAB) quando 

submetidos ao braço aberto, campo aberto e ao modelo de derrota social já tinha sido 

reportada (KALISCH et al., 2004).  

O septum lateral dorsal, o septum medial e o núcleo septohipocampal fazem parte da área 

septal. Esta área está composta principalmente por fibras de passagem com aferências e 

eferências dos núcleos septais para estruturas corticais. O núcleo lateral e o núcleo 

septohipocampal fazem parte da porção lateral da área septal. Existem evidências que indicam 

que esses núcleos modulam a atividade do eixo HPA salientando a importância nas respostas 

associadas ao estresse. Os ratos CHF apresentaram uma maior ativação no septum lateral 

dorsal comparado com o grupo CLF e RND. No caso dos ratos CLF a menor ativação desses 

núcleos e a menor resposta de congelamento poderiam ser explicadas pelo modelo proposto 

por Gray e McNaughton (1983) segundo o qual a atividade do complexo septal reflete um 

estado de "ansiedade", produzido quando há uma incompatibilidade entre os eventos 

sensoriais previstos e reais. Assim, ao impedir que os animais detectem uma mudança, as 

lesões ou a inativação do septo causaria uma diminuição do medo ou ansiedade. Nossos 

resultados também corroboram estudos de lesão do núcleo septal lateral, nos quais observou-

se uma redução da ansiedade no LCE e no teste de enterramento defensivo em reação à sonda 

de choque (MENARD; TREIT, 1996). Entretanto foi observada uma redução da ativação no 

núcleo septal medial nos ratos da linhagem CHF. No mesmo sentido, Bannerman et al (2004) 

mostraram que lesões no núcleo septal medial não tiveram um efeito no medo condicionado 

contextual.  

Calandreau et al (2007) reportaram que a inativação do MS na verdade resulta na 

interrupção do condicionamento ao medo contextual no momento do treino, mostrando assim 

o papel crítico desse núcleo no processamento dos estímulos sinalizadores. A baixa ativação 

nos ratos CHF se relaciona à baixa discriminação de estímulos sinalizadores que fazem com 
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que eles generalizem os estímulos potencialmente aversivos e respondam defensivamente a 

outros contextos. Dados similares têm sido achados em estudos paralelos do nosso laboratório 

(Gomes et al, resultados não publicados).  

O aumento na expressão de c-FOS nos ratos CHF no PVN era esperado uma vez que, 

como apresentado no Experimento1, a concentração plasmática de corticosterona nestes 

animais esta aumentada tanto na linha de base quanto após o estresse. Outros estudos têm 

mostrado uma relação na ativação do PVN e altas concentrações de corticosterona plasmática 

(SKORZEWSKA et al., 2007; HSU et al., 2007; DINIZ et al., 2013). Também Lehner et al 

(2008) mostraram que os ratos selecionados da linhagem HR também apresentaram um 

aumento da expressão de c-FOS após serem submetidos ao teste do medo condicionado ao 

contexto.  

Hipocampo, amigdala e o córtex peririnal são estruturas telencefálicas importantes no 

controle e produção das respostas defensivas. 

No giro denteado do hipocampo observou-se uma diminuição da atividade neuronal nos 

ratos da linhagem CHF. Esses resultados corroboram estudos prévios onde os ratos que 

apresentavam alta ansiedade (HAB) tinham uma baixa ativação no giro denteado após serem 

submetidos ao braço aberto (SALOME et al., 2004). 

Por outro lado, a amigdala basolateral é uma importante estrutura na modulação e 

consolidação na memória. Os ratos da linhagem CHF apresentaram uma maior ativação que 

animais dos outros grupos. É interessante observar que os ratos CLF ainda apresentaram 

menor ativação que os RND e os CHF. Resultados prévios do nosso grupo têm mostrado que 

lesões eletrolíticas da amígdala causaram uma redução substâncial da quantidade de 

congelamento condicionado. Curiosamente, este efeito deletério foi semelhante em ambas 

linhagens (~ 60%), indicando que as altas e baixas taxas de congelamento condicionado não 

eram selecionadas por uma via neural amígdala-dependente (GOMES; LANDEIRA-

FERNANDEZ, 2008). Porém esses experimentos foram feitos na 4ª geração (S4) e não têm 

sido feitos em gerações mais próximas às gerações utilizadas neste trabalho. Nos nossos 

resultados, o aumento da atividade na amigdala basolateral nos ratos CHF poderia estar 

relacionado com o aumento geral da ansiedade e com o aumento da concentração de 

corticosterona no sangue desses ratos (LEÓN et al., 2013). De fato Sadyik et al reportaram 

que a injeção de CRF ou urocortina (um peptídeo com uma afinidade semelhante para o 

receptor de CRF1 mas uma maior afinidade para o receptor CRF2) quando microinjetados na 

amigdala basolateral, são capazes de produzir comportamento ansiogênico avaliado no teste 

de interação social(SAJDYK et al., 1999). No mesmo sentido, sabe-se que o bloqueio da 
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neurotransmissão inibitória dentro da amígdala basolateral, utilizando bicoculina, pode levar a 

respostas comportamentais e fisiológicas semelhantes às observadas nos transtornos de 

ansiedade (SHEKHAR; KATNER, 1995). Também se sabe que durante experiências 

estressantes levam a um aumento na atividade serotoninérgica no BLA (AMAT et al., 1998). 

No córtex perirhinal observou-se uma ativação divergente nas três linhagens. Os ratos 

CLF apresentaram uma maior atividade que os RND e os CHF. Por outro lado, os CHF 

apresentaram uma atividade menor que os RND e os CLF, indicando que ratos mais ansiosos 

têm uma menor atividade nessa estrutura. Esse achado é contrário ao esperado, pois lesões, 

após o treino, do córtex perirhinal diminuem o tempo de congelamento no teste de medo 

condicionado a um sinal auditivo ou visual mostrando um efeito ansiolítico da lesão. Porém o 

resultado pode ser explicado porque se sabe que o córtex perirhinal desempenha um papel 

importante no processamento visual e, talvez, outras funções cognitivas que podem modular 

um efeito sobre a memória e não especificamente sobre a ansiedade (CORODIMAS; 

LEDOUX, 1995). Um estudo realizado por Finkbeiner mostrou que quatro semanas de 

exercício voluntário a cada dois dias, melhora a memória de reconhecimento de objetos e isso 

esta associado com um aumento na expressão de BDNF no córtex perirhinal e com a 

diminuição de comportamento ansioso no LCE. A ligação do BDNF ao seu receptor pode 

levar a transcrição dependente do ciclo CREB o que por sua vez pode envolver a síntese de 

mRNA e genes de expressão imediata como c-FOS ou zif268 (FINKBEINER, 2000). Neste 

sentido, futuros estudos deverão testar o possível aumento de BDNF nesta estrutura nos ratos 

CLF e CHF. 

O locus coeruleus é a estrutura onde se sintetiza norepinefrina (NE). Os ratos da linhagem 

CHF apresentaram um aumento de expressão da proteína fos em comparação com os CLF 

nesta região. Sabe-se que a exposição a estressores depleta a NE (WEISS et al., 1980). Vários 

estudos têm mostrado que a liberação de NE é diminuída quando a depleção é produzida por 

altas taxas de atividade neuronal, estresse e ou bloqueio de síntese (WEISS et al., 1980; 

NAKAGAWA et al., 1981). Assim, pode ser que os ratos CHF apresentem uma menor 

liberação de NE que parece ser protetor aos efeitos de estressores (WEISS; GLAZER, 1975; 

WEISS et al., 1975). Entretanto, futuros projetos podem avaliar diferenças na síntese e 

neurotransmissão de NE nestas linhagens. 

Nos experimentos 1, 2 e 3 encontramos, respectivamente, (1) uma resposta diferencial do 

eixo HPA entre as linhagens, (2) diferenças na proliferação celular e (3) diferenças na 

ativação neuronal em resposta ao estresse. No experimento 4, avaliamos então se  animais das 

linhagens CLF e CHF apresentavam também uma resposta diferencial à manipulação 
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serotonérgica no paradigma do labirinto em cruz elevado. O fármaco escolhido foi a 

ketanserina (que atua como antagonista seletivo dos receptores serotoninérgicos de tipo 5-

HT2A), porque o papel preciso da serotonina na gênese da ansiedade ainda não está bem 

estabelecido. Existem evidências conflitantes na literatura sobre o papel da serotonina na 

ansiedade (WISE; BERGER; STEIN, 1972; ZANGROSSI; GRAEFF, 1994; GRAEFF et al., 

1996; GRAEFF; ZANGROSSI, Jr., 2010). Pelo menos parte da explicação para estes 

resultados paradoxais poderiam advir do fato de que sempre os trabalhos experimentais são 

realizados em populações heterogéneas de animais o que por sua vez levaria a um resultado 

“médio” dos dados. No presente trabalho observamos que a ketanserina nas duas linhagens de 

ratos utilizados (CHF e CLF) induziu efeitos diferenciais quando submetidos ao mesmo 

modelo de ansiedade (LCE). De fato, o efeito farmacológico da ketanserina é diferente para 

cada traço de ansiedade. Os ratos da linhagem CHF apresentaram um efeito ansiolítico 

quando injetados sistemicamente e localmente com ketanserina. Os ratos da linhagem CLF 

apresentaram um efeito tipo ansiogênico quando injetados sistemicamente.  

Os receptores 5-HT2A se expressam principalmente no córtex pré-frontal, gânglios da 

base, hipocampo, septo, PAG e amígdala (DHONNCHADHA; BOURIN; HASCOET, 2003; 

BORTOLOZZI et al., 2005; ZANOVELI; NOGUEIRA; ZANGROSSI, Jr., 2005; 

AMARGOS-BOSCH; ADELL; ARTIGAS, 2007) e têm sido relacionadas às reações de 

ansiedade (ZANOVELI; NOGUEIRA; ZANGROSSI, Jr., 2005; GRAEFF; ZANGROSSI, Jr., 

2010). Por exemplo, Petersen e Scheel-Kruger (1984) mostraram que uma injeção local de 

ketanserina no complexo amigdalóide aumentou a frequência de consumo de água no teste de 

supressão pela punição com choque elétrico na língua, mostrando dessa forma um efeito 

ansiolítico. Na mesma linha de pensamento, Motta et al. encontraram efeitos semelhantes no 

LCE; uma injeção única de ketanserina (0,5 mg / Kg; IP) aumentou a quantidade de entradas 

aos braços abertos, enquanto antagonistas do receptor 5-HT2C e α-adrenérgicos não tiveram 

nenhum efeito. Doses mais elevadas (1mg/Kg; IP) levaram a mudanças na atividade 

locomotora (MOTTA et al., 1992). 

Petty et al (1994) sugerem que os níveis basais de 5-HT extracelular no neocórtex frontal 

de animais antes de ser submetidos ao estresse não necessariamente explicam vulnerabilidade 

neuroquímica do mesmo. No entanto, a alteração dos níveis basais 5-HT extracelular devido 

ao estresse se correlacionam com o desenvolvimento do desemparo aprendido. Ou seja, os 

ratos com um maior aumento nos níveis basais de 5-HT causados pelo estresse são mais 

propensos a tornar-se desamparados do que ratos com menor aumento de 5-HT. Estes dados 
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implicam um excesso de 5-HT no espaço extracelular no desenvolvimento de sintomas 

associados à psicopatologia. Por este fato é possível supor que os ratos das linhagens CHF e 

CLF não apresentam diferenças nas concentrações extracelulares de 5-HT antes de ser 

submetidos à fenotipagem e seja necessário submeter eles ao estresse para perceber as 

diferenças. Estudos futuros podem testar esta hipótese.  

A downregulation de receptores 5-HT2A, após o tratamento crônico com antidepressivos 

(PEROUTKA; SNYDER, 1980b) e agonistas da serotonina (CONN; SANDERS-BUSH, 

1986; SMITH; BARRETT; SANDERS-BUSH, 1999) também tem sido observada em cultura 

de células e sistemas in vivo (ROTH et al., 1995; SMITH; BARRETT; SANDERS-BUSH, 

1999). Acredita-se que a dowregulation no BLA dos receptores 5-HT2A após o estresse 

inescapável é provavelmente causada pelo aumento crônico de níveis serotonina. Foi 

observado que o estresse pode aumentar consideravelmente os níveis de serotonina no BLA e 

este aumento pode durar pelo menos 40 horas após o final do estresse (AMAT et al., 2005). A 

estimulação prolongada do receptor 5-HT2A pode, subsequentemente, induzir 

dessensibilização do receptor e dowregulation. Alternativamente ou adicionalmente, o 

comprometimento da sinalização do receptor de 5-HT2A pode resultar de uma interação entre 

ele e o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF). Estresse inescapável pode diminuir os 

níveis de BDNF no cérebro, possivelmente devido aos elevados níveis de glicocorticoides 

cerebrais (VAIDYA et al., 1997; XU et al., 2006). Também segundo Jiang et al. (2009) o mal 

funcionamento na modulação serotonérgica da neurotransmissão GABAérgica na amígdala 

pode ser um mecanismo fundamental subjacente ao aparecimento de sintomas associados com 

a ansiedade e outros distúrbios associados ao estresse. Os autores mostraram que o α-methil-

5-HT, agonista de receptores 5HT2 e 4, facilita a liberação de GABA e aumenta os potenciais 

inibitórios pós-sinapticos (PIPS) na BLA e que esse efeito era mediado pelo receptor 5-HT2A. 

Os autores submeteram ratos a estresse de restrição motora e choques na cauda por duas horas 

durante três dias e observaram que o estresse foi capaz de bloquear o aumento de PIPS. Na 

avalição do ARNm e os níveis de proteína dos receptores 5-HT2A, após o estresse observaram 

que a exposição ao estresse provocou uma redução significativa da expressão de mRNA do 

receptor 5-HT2A no BLA e hipocampo comparado com os ratos de controle (JIANG et al., 

2009).   De acordo com estas evidências é possível considerarmos que a função serotonérgica 

em animais CHF, que apresentam também uma maior ativação do BLA, e é possível levantar 

a hipótese de que existem diferenças na linha de base da função serotonérgica em ambas as 
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linhagens, o que levaria animais da linhagem CHF serem mais propensos a exibir 

comportamento ansioso (traços ansiogênicos) do que animais CLF.  

A expressão de receptores 5-HT1A também necessita ser avaliada nessas linhagens, pois 

tem sido observado que os níveis de expressão desse receptor estão associados com a 

vulnerabilidade ao estresse e com a resposta a antidepressivos. Camundongos com alta ou 

baixa expressão do autoreceptor, por exemplo, apresentam diferenças na taxa de disparos nos 

núcleos da rafe, mas não exibem diferenças na liberação de serotonina no cérebro anterior 

nem no comportamento em testes de conflitos. Porém, camundongos com alta expressão de 5-

HT1A apresentam uma resposta aumentada ao estresse agudo, aumento do desamparo 

comportamental, não apresentando respostas comportamentais ao fármaco. De fato, a 

diminuição da expressão dos receptores é suficiente para observar a resposta comportamental  

(RICHARDSON-JONES et al., 2010). 

Os nossos resultados sugerem que, no lugar da ativação diferencial de estruturas em 

resposta à natureza do estímulo (como sugerido pela teoria da distância-defesa), esta ativação 

dependeria da conformação genética e fenotípica (associada aos processos epigenéticos), do 

indivíduo. A conformação genética pode conferir linhas de base diferenciais de serotonina, 

levando a traços diferentes de ansiedade também. Isso explicaria porque manipulações 

farmacológicas, objetivando as vias serotonérgicas em ratos de populações heterogêneas, 

levam a resultados paradoxais. Um dos mecanismos mais prováveis subjacentes a este efeito 

diferencial pode estar na expressão do receptor. Em conjunto, estes podem ser os fatores-

chave para determinar o papel da serotonina na ansiedade. Nosso próximo passo é a medição 

precisa da expressão diferencial dos receptores 5-HT2A em ratos das linhagens CHF e CLF. 

O fato dos ratos CHF terem limiares maiores para induzir eletricamente (na matéria 

cinzenta periaqueductal dorsal) ataques de pânico apoia a ideia de que a ansiedade 

antecipatória diminui a probabilidade de um ataque de pânico, sugerindo que, assim como 

mencionado acima, não são dois sistemas separados agindo em diferentes momentos e locais 

que induzem ansiedade ou de defesa, mas sim um único sistema variando na sua função basal 

e conferindo características diferenciais de vulnerabilidade à ansiedade e, assim, diferenças na 

resposta a drogas serotoninérgicas (GALVAO et al., 2011).  

De fato, a maior parte de inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRSs) é 

utilizada no tratamento do transtorno de pânico e TAG (VAN APELDOORN et al., 2008; 

SCHUURMANS, 2010; RONCON et al., 2012), indicando que o aumento da função 
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serotonérgica pode induzir efeitos de tipo ansiolítico. A função serotonérgica melhorada 

induzida por ISRSs conduz a alterações em longo prazo na expressão dos receptores 

serotonérgicos e na dinâmica de ligação do receptor 5-HT2 (DEAKIN, 1988; HATANAKA et 

al., 1996; YAMAUCHI et al., 2006). Sempre que há um aumento da liberação de serotonina, 

o primeiro efeito será um aumento da ansiedade antecipatória. Nesta ordem de ideias, os ratos 

CHF, devido ao elevado nível de serotonina basal podem ter receptores de serotonina 

dessensibilizados - downregulation - do mesmo modo como tem sido demonstrado para os 

tratamentos crónicos com agonistas 5-HT2(MIYOSHI et al., 2001; GRAY; COMPTON-

TOTH; ROTH, 2003), e para ISRSs (YAMAUCHI et al., 2006). Isto poderia explicar por que 

quando os ratos da linhagem CHF são expostos a um antagonista serotonérgico é observado 

um efeito de tipo ansiolítico. Entretanto, mais estudos são necessários para corroborar esta 

hipótese. 

Lehner et al (2010) utilizaram um modelo de ratos selecionados de acordo com a sua 

resposta de congelamento, os ratos chamados "low- and high anxiety" . Eles encontraram uma 

maior expressão dos receptores α-2 na amigdala nos ratos “low anxiety” (comparados com o 

grupo controle). Esses resultados fortalecem a idéia de que possa existir uma expressão 

diferencial dos receptores, modulando a resposta comportamental, o que levaria naturalmente 

às diferenças na resposta aos fármacos. 

No caso dos ratos da linhagem CLF, a função serotoninérgica reduzida poderia conduzir a 

uma sensibilização de receptores (upregulation) da mesma maneira que a depleção da 5-HT 

tem sido associada à sobre regulação de compensação de receptores 5-HT2 (RENEMAN et 

al., 2002). Isto poderia explicar por que a mesma dose da mesma droga levou a um efeito 

normalizador sobre a ansiedade. É importante mencionar que os efeitos encontrados para 

ketanserina não parecem ser devidos às alterações na atividade locomotora induzida pela 

droga, porque não foram encontradas diferenças no valor total da distância percorrida no 

labirinto. 

Finalmente, existem também evidências de que a expressão dos receptores 5HT2A pode 

ser mediada pela quantidade de corticosterona (FERNANDES et al., 1997; CYR et al., 2001). 

Dessa forma, poderia se pensar que a redução proposta da expressão de receptores 5-HT2A nos 

ratos da linhagem CHF possa ser uma consequência de uma atividade aumentada do eixo 

HPA. 
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Alguns autores sinalam determinados paradigmas experimentais usados no estudo do 

possível efeito ansiolítico. A variação nos efeitos, e principalmente os diferentes efeitos dos 

fármacos serotoninérgicos, pode ser também explicada pela variação dos próprios constructos 

nos quais os modelos representam o medo e a ansiedade (HANDLEY et al., 1993; 

MCCREARY et al., 1996).  

O modelo do LCE tem sido muito útil em estudos pré-clínicos de ansiolíticos típicos, 

como os benzodiazepínicos (SHEKHAR, 1993; TRENT; MENARD, 2010). Porém fármacos 

eficazes no tratamento da ansiedade com melhores efeitos clínicos tem questionado a validade 

desse modelo ao não corroborar o efeito ansiolítico (GRIEBEL et al., 1995). Também é 

notório que a maioria dos estudos utiliza ratos Wistar “controle” nos quais não é avaliada a 

linha de base de ansiedade, que, como demonstrado nos nossos resultados e em alguns outros 

estudos, modula o efeito da droga (CASTRO et al., 2010; CASTRO et al., 2012).  

Há um crescente interesse em estudar as diferenças individuais e "traços de 

personalidade" em modelos animais de psicopatologia. Cada vez mais está se tornando de 

crucial importância saber as características de linha de base antes de qualquer intervenção 

comportamental ou farmacológica, com a finalidade de obter conclusões mais precisas. A 

principal conclusão a partir dos nossos resultados é que não tem sentido para o tratamento de 

pessoas com diferentes linhas de base de ansiedade (ativação serotoninérgica e perfil 

neuroendócrino) utilizar a mesma droga e a mesma dose. Estudos adicionais devem ser 

realizados para determinar se essas diferenças podem ser explicadas pela expressão 

diferencial de receptores de serotonina e níveis basais da atividade serotonérgica. 

É sabido que alguns laboratórios utilizam estudos de variabilidade comportamental entre 

ratos, prévio à aplicação de determinados procedimentos, como uma forma de selecionar o 

pool de características comuns a determinadas condições e dessa forma obter menor 

variabilidade nos resultados (KOOLHAAS et al., 1999; CASTRO et al., 2010). É possível 

então que mediante a seleção fenotípica seja possível diminuir ainda mais a variabilidade 

entre sujeitos representantes de uma mesma população. Entretanto, esta variabilidade é 

extremada quando se comparada a indivíduos de populações opostas fenotipicamente. 

É possível presumir que a hereditariedade desempenha um papel importante na 

explicação dos comportamentos. Entretanto, não podem ser desconhecidos os efeitos e 

modulações da experiência individual para o desenvolvimento do comportamento. Por isso a 

importância de continuar fazendo a fenotipagem. A caraterização da linhagem por si mesma 
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não é muito útil. Uma descrição de algo que já existe não é muito útil, mas ajuda-nos a 

identificar caraterísticas associadas à patologia que podem ajudar a prever e controlar o 

comportamento futuro. Por exemplo, a noção de ativação diferencial das estruturas permite-

nos um melhor conhecimento dos diferentes sistemas neuroquímicos envolvidos na produção 

de respostas defensivas.  Assim, a criação de linhagens permite um melhor entendimento das 

caraterísticas que estão na gênese de diversas psicopatologias. 
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6. Conclusões  

• Como uma conclusão geral dos resultados obtidos nos experimentos aqui reportados é 

útil mencionar a importância de ter uma linha basal do comportamento dos sujeitos, antes da 

administração de fármacos ou manipulações experimentais, com o intuito de diminuir a 

variabilidade dos resultados. Futuros estudos podem clarificar as variáveis genéticas. 

• As concentrações basais de corticosterona correlacionam com o congelamento das 

linhagens, e nos ratos CHF e CLF se mantem estáveis. Assim, os ratos da linhagem CHF 

apresentam uma alta concentração de corticosterona basal (e após o estresse), sendo que os 

ratos da linhagem CLF apresentam uma concentração baixa antes e após o estresse.  

• Os animais da linhagem CHF apresentam uma menor proliferação celular que os ratos 

CLF e os RND (KI67, BrdU).  

• Houve uma diminuição de neurônios imaturos nos ratos CHF que foram submetidos 

ao protocolo de estresse (DCX). 

• Das 20 estruturas analisadas encontraram-se diferenças na ativação (c-FOS) no córtex 

pré-límbico, no cingulado 1, no septum lateral dorsal, no núcleo paraventricular do 

hipotálamo, no giro denteado, no septum medial, na amigdala basolateral, no córtex perirhinal 

e no locus coeruleus. Podem se observar então diferenças nas estruturas associadas com as 

vias associadas à ansiedade e não aquelas ativadas no pânico. 

• O efeito farmacológico da ketanserina é diferecial para cada traço de ansiedade. Os 

ratos da linhagem CHF apresentaram um efeito ansiolítico quando injetados sistemicamente e 

localmente com ketanserina. Por outro lado, ratos da linhagem CLF apresentaram um efeito 

tipo ansiogênico quando injetados sistemicamente.  
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7. Anexo I 

Artigo publicado ao longo do estudo, com tema diretamente relacionado ao trabalho 

apresentado http://revistas.urosario.edu.co/index.php/apl/article/view/2441/2099 
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