Experimento I

Esse experimento é subdividido em duas fases. Na primeira, avaliamos o
comportamento de congelamento e respostas autonômicas durante o condicionamento
contextual do medo, em ratos que receberam microinjeções de NMDA ou 8-OH-DPAT
no NMR antes da sessão treino. Na segunda fase, investigamos o envolvimento de
neurônios serotonérgicos do NMR na regulação da atividade motora de ratos.

MATERIAIS E MÉTODOS
______________________________________________________________________

1. Animais
Foram utilizados ratos Wistar, machos, com peso médio de 230 g, agrupados
(6 animais por caixa) em gaiolas de polipropileno (30 x 32 x 18 cm), forradas com
serragem, com livre acesso à água e alimento. Os animais foram mantidos em um
biotério com temperatura controlada a 23°C ± 1°C e um programa de iluminação
artificial com ciclo claro/escuro 12 h x 12 h, com início do período de claro às 7:00
horas. Estes animais eram transportados individualmente até a sala de cirurgia ou
experimental em uma caixa de polipropileno forrada com serragem, medindo 28 x 17 x
13 cm.

2. Cirurgia
Os animais foram anestesiados com tribromoetanol (250 mg/kg) por via
intraperitonial. Após tricotomia, foram fixados a um aparelho estereotáxico (DavidKopf), com a barra do incisor a 2,5 mm abaixo da linha interaural. Em seguida, foi feita
a antissepsia e a administração do anestésico local, cloridrato de lidocaína, na pele da
cabeça. A seguir, o crânio do animal foi exposto e o periósteo removido com o auxílio
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de um bisturi. Com um perfurador ósseo (Dremel-395), foi feito um orifício para a
implantação da cânula-guia no NMR, com um ângulo de 20°, usando as seguintes
coordenadas, com o bregma servindo de referência, de acordo com o atlas de Paxinos e
Watson (1997): antero-posterior, -7,8 mm; médio-lateral, 2,9 mm; e dorso-ventral, 7,0
mm. A cânula foi fixada ao crânio do animal por meio de uma resina acrílica (JET) e
parafusos previamente fixados. A cânula-guia foi selada com um fio de aço inoxidável
para protegê-la de obstrução. Esse fio só foi retirado no momento da microinjeção
durante a sessão experimental.
Para evitar infecção, após a cirurgia, foi administrado 0,2 ml de uma
associação antibiótica de largo espectro (Pentabiótico veterinário, Fontoura-WyethBrasil), por via intramuscular. Os animais foram alojados aos pares em gaiolas de
acrílico (20 x 19 x 35 cm) até o final dos experimentos.

3. Equipamentos
Nos experimentos de condicionamento, foram utilizadas duas caixas distintas:
mesmo contexto (caixa A) e contexto diferente (caixa B). A caixa A media 30 x 20 x 25
cm, com o teto e as paredes de alumínio e o piso de grades eletrificadas, separadas 1,2
cm uma da outra, conectadas a um gerador de choque (Albarsch). A porta, situada na
face anterior da caixa, foi confeccionada em acrílico transparente para facilitar a
observação do animal pelo experimentador. A caixa B, diferente e maior, media 40 x 30
x 25 cm, tinha paredes de polipropileno pintadas de preto e o piso de grades, separadas
1,2 cm uma da outra. A porta, confeccionada em acrílico transparente, se situava na face
anterior da caixa. A avaliação do medo contextual foi realizada no mesmo contexto
(caixa A) ou em contexto diferente (caixa B) 24 horas após os choques nas patas em
sessões-teste, onde eram registrados o tempo de congelamento, o número de
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levantamentos, bolos fecais e micção, durante 5 minutos.
O congelamento foi operacionalmente definido nesse trabalho como
imobilidade por um período mínimo de 6 segundos, acompanhada de, pelo menos, duas
das seguintes respostas autonômicas: micção, defecação, piloereção, exoftalmia,
arqueamento do dorso ou retração das orelhas. O levantamento foi definido como
resposta de erguer-se sobre as duas patas traseiras, mantendo as duas patas dianteiras
elevadas no centro da caixa experimental ou contra as paredes da mesma.
Para o registro da atividade locomotora, os animais foram conduzidos a uma
arena circular, confeccionada em acrílico transparente e medindo 60 cm de diâmetro e
50 cm de altura. O assoalho, em fórmica branca, era dividido em 12 partes iguais, onde
cada animal foi exposto por 5 minutos para o registro de suas reações comportamentais
(cruzamentos e levantamentos) e autonômicas (defecação e micção).
Para o choque elétrico nas patas, foi utilizado um gerador de choque (Insight –
Brasil) e a microinjeção local das drogas foi realizada com o auxílio de uma bomba de
infusão (Harvard – USA). Foi utilizado um software para controle dos experimentos e
um circuito interno de TV.

4. Microinjeção de drogas no NMR
Uma semana depois da cirurgia, os animais foram novamente anestesiados
com tribromoetanol e submetidos à lesão neuroquímica com NMDA. Para promover a
lesão do NMR, 48 horas antes da sessão experimental, foram feitas microinjeções de 0,6
µl de NMDA na concentração de 1 µg/0,1 µl (Maisonette et al., 1996).
As microinjeções foram feitas com o auxílio de uma agulha de microinjeção
(0,3 mm de diâmetro externo) conectada a uma seringa Hamilton de 5 µl, através de um
tubo de polietileno (PE-10). A agulha ultrapassa 2 mm a cânula-guia, de forma a se
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localizar no interior da estrutura a ser lesada. A droga foi injetada com o auxílio de uma
bomba de infusão, no volume de 0,2 µl por minuto, permanecendo a agulha por 20 s
adicionais no sítio intracerebral para permitir uma melhor difusão da droga. O
deslocamento de uma bolha de ar dentro do cateter de polietileno que conecta a agulha
da seringa à agulha de microinjeção, serviu para monitorar esse procedimento.
O mesmo procedimento foi utilizado para os animais microinjetados com 8OH-DPAT no NMR, sendo que um volume de 0,5 µl na concentração de 1 µg/0,5 µl da
droga foi microinjetada 15 minutos antes do treino em animais não anestesiados
(Hillegaart, 1990; Hillegaart et al., 1991). Salina foi igualmente administrada, servindo
como controle.

5. Procedimento Experimental
Os animais microinjetados com NMDA (48 h antes do treino) ou 8-OH-DPAT
(15 min antes do treino) e salina, foram submetidos ao condicionamento contextual, em
uma caixa de metal com piso de grades eletrificadas (caixa A), onde receberam 10
choques inescapáveis nas patas de 0,7 mA, 1 s de duração com intervalos de 20 s.
Depois de 24 horas os animais foram expostos ao mesmo contexto (caixa A) ou a um
contexto diferente (caixa B) do que levaram os choques nas patas para a avaliação
comportamental, durante a qual são filmados, para o registro dos comportamentos de
congelamento e levantamentos, além do número de bolos fecais e eliminação urinária.
Os animais utilizados na avaliação da atividade locomotora foram submetidos
ao procedimento de microinjeção descrito acima. Para os experimentos com NMDA, os
animais foram randomicamente distribuídos em dois grupos: a) salina (controle), b)
lesados com NMDA. Esses grupos foram testados em uma arena 48 h depois da
microinjeção. Para experimentos com microinjeção de 8-OH-DPAT no NMR, os
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animais foram randomicamente distribuídos em dois grupos: a) salina (controle), b) 8OH-DPAT. Esses grupos foram testados 15 minutos após a microinjeção no NMR.
Cada animal foi exposto na arena por 5 minutos, para o registro de suas respostas
comportamentais e autonômicas, como cruzamentos, levantamentos, micção e
eliminação de bolos fecais. O número de cruzamentos foi registrado como a resposta de
cruzar com as quatro patas, de uma para outra das 12 secções do assoalho. Cada animal
participou uma única vez dessa sessão experimental.
Todos os experimentos foram realizados durante o período claro do ciclo
claro/escuro. No dia do teste os animais foram filmados através de uma câmera de vídeo
(Everfocus, USA) e os comportamentos foram analisados durante o teste e também,
posteriormente, com a análise das fitas.

6. Histologia
Após o término dos experimentos, os animais foram anestesiados com uretana
por via intraperitonial, e perfundidos intracardiacamente com solução salina, seguida de
formalina 10%. Os animais foram, então, decapitados e seus cérebros foram removidos
e mantidos em formalina 10% por, no mínimo, uma semana até serem cortados.
Os cortes foram feitos em secções coronais de 60 µm de espessura, com o
auxílio de um criostato. Estes foram preparados em lâminas de microscopia previamente
gelatinizadas. As lâminas contendo secções de cérebros com lesão do NMR com
NMDA foram coradas com vermelho neutro (Klüver and Barrera), enquanto que as
lâminas de cérebros com microinjeção de 8-OH-DPAT no NMR foram coradas com
azul de metileno. Posteriomente, os cortes foram analisados através de um microscópio.
O sítio de lesão e de microinjeção foi localizado de acordo com o atlas de
Paxinos e Watson (1997).
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Só foram considerados, para efeito da análise estatística, ratos com lesão em,
pelo menos, três cortes sucessivos que pudessem ser representados em diagrama do
atlas de Paxinos & Watson (1997). No caso da microinjeção, a cânula-guia deveria estar
localizada exatamente no NMR. Os animais com lesão ou microinjeção fora desse
critério, foram excluídos da análise estatística.

7. Análise dos dados
Os dados estão representados como média ± EPM. Para o grupo de animais
submetidos ao condicionamento contextual, os dados foram analisados através de uma
análise de variância (ANOVA) de duas vias (condição x contexto), onde o fator 1 se
refere aos grupos microinjetados com NMDA ou 8-OH-DPAT e salina, e o fator 2 ao
mesmo contexto e contexto diferente. Em caso de significância estatística, foi aplicado o
teste de Newman-Keuls, para a identificação de diferenças estatísticas entre os grupos.
Para o grupo de animais submetidos ao teste de atividade locomotora, os dados foram
analisados através de ANOVA de uma via, comparando os efeitos da microinjeção de
NMDA ou 8-OH-DPAT no NMR com seu controle. Um valor de p igual ou inferior a
0,05 foi considerado significativo.
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RESULTADOS
______________________________________________________________________

A análise histológica das lâminas demonstrou que a lesão produziu uma gliose
reacional e uma extensa destruição dos corpos celulares neuronais no NMR. Um animal
representativo com lesão do NMR e da localização da cânula de microinjeção de 8-OHDPAT pode ser visto na Figura 6 (A e B).
O comportamento mais característico dos animais durante a sessão de
condicionamento foi uma atividade explosiva com saltos durante os choques, que
também se estendia para os períodos de intervalo. O número de abalos registrados
durante a sessão de condicionamento (treino) dos animais do grupo controle e do grupo
injetado com 8-OH-DPAT não foi estatisticamente diferente (t=0,47; p>0,05). Assim,
os resultados obtidos nesse estudo não podem ser atribuídos às alterações da
sensibilidade ao choque nas patas. Esses dados estão em concordância com trabalhos
prévios que sugerem que a atividade comportamental induzida pelo choque depois da
inativação dos neurônios do NMR, não interfere na resposta de congelamento registrada
logo após os choques (Melik et al., 2000).
Nos experimentos de condicionamento contextual, o tempo total de
congelamento, o número de levantamentos e as respostas autonômicas (micção e
defecação) foram avaliados por ANOVA de duas vias. Como os dados dos grupos
controle (microinjetados com salina) nos experimentos com NMDA e com 8-OH-DPAT
não foram estatisticamente diferentes, eles foram representados em somente um grupo
em todos os gráficos apresentados nesse trabalho. A Figura 7A ilustra a média do tempo
total de congelamento dos animais que receberam microinjeção de NMDA ou 8-OHDPAT no NMR antes da sessão de treinamento, testados 24 h depois no mesmo
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contexto ou em contexto diferente.
O congelamento foi a resposta mais característica de animais do grupo controle
colocados em uma caixa experimental onde eles, anteriormente, receberam choques nas
patas. Uma ANOVA de duas vias usando condição (salina, microinjeção de 8-OHDPAT ou de NMDA) x contexto (mesmo e diferente) como fatores, revelou um
importante efeito das microinjeções no NMR (F2,58=379,05, p<0,001), indicando um
aumento significativo no tempo total em que os animais controle permaneceram em
congelamento em comparação com os outros grupos. Houve um efeito estatisticamente
significante no fator contexto (F1,58=267,86, p<0,001), onde houve um importante
aumento no congelamento dos animais do grupo controle no mesmo contexto quando
comparado com o contexto diferente. Houve também uma interação significativa entre
os grupos (F2,58= 334,83, p<0,001), indicando que o efeito da condição foi dependente
do contexto que o animal foi submetido. Análise post-hoc revelou uma diferença
significativa no tempo total de congelamento entre os grupos controle e microinjetados
com NMDA ou 8-OH-DPAT testados no mesmo contexto (p<0,001 para NMDA e 8OH-DPAT).
Nossos dados indicam a importância do NMR na aprendizagem associativa
quando o contexto funciona como estímulo condicionado. Os animais não congelam
quando colocados em um contexto diferente daquele onde foi aplicado o choque,
indicando que o medo condicionado contextual foi específico ao pareamento com
choque e não relacionado com o novo ambiente.
Uma análise similar da atividade locomotora vertical, medida como número de
levantamentos, revelou que houve um importante efeito da microinjeção no NMR
(F2,58=44,43, p<0,001), indicando uma redução significativa no número de
levantamentos dos animais do grupo controle comparando com os grupos
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microinjetados com NMDA e 8-OH-DPAT. Também houve diferença significativa no
fator contexto (F1,58=34,08, p<0,001), onde se observa uma diminuição no número de
levantamentos dos animais do grupo controle no mesmo contexto, quando comparado
com o contexto diferente. Também houve uma interação significativa entre condição e
contexto (F2,58=36,70, p<0,001), indicando um efeito significativo na condição que foi
dependente do tipo de contexto em que os animais foram submetidos. Análise post-hoc
revelou uma diferença significativa no número de levantamentos entre os animais do
grupo controle e microinjetados com NMDA ou 8-OH-DPAT testados no mesmo
contexto (p<0,001 para NMDA e 8-OH-DPAT). Todos esses dados podem ser
observados na Figura 7B.
A diminuição no número de levantamentos observada nos animais controle
testados no mesmo contexto foi decorrência do conhecido efeito deslocamento dessa
atividade pela indução do congelamento pelo contexto aversivo. Por outro lado, essas
manipulações do NMR produzem um claro aumento na atividade locomotora
horizontal, medida no teste da arena. Esses dados estão de acordo com estudos recentes
mostrando que a lesão eletrolítica desse núcleo aumenta a locomoção, mas não o
comportamento exploratório vertical (Albinsson et al., 1996; Avanzi et al., 1998;
Wirtshafter & Asin, 1982). Os presentes resultados sugerem, portanto, que mecanismos
serotonérgicos no NMR são operantes na expressão desses efeitos. Um suporte para
essa sugestão vem de estudos onde injeções do agonista 5-HT1A, 8-OH-DPAT no NMR,
que como já vimos diminui a transmissão neuronal pela ativação de autoreceptores
somatodendríticos nas células da rafe, causou um claro aumento na atividade
locomotora (Hillegaart & Hjort, 1989; Hillegaart, 1990; Carli & Samanin, 1992).
O número de bolos fecais e eliminação urinária foi registrado por 5 minutos no
dia do teste. Uma ANOVA utilizando condição e contexto como fatores não mostrou
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efeito significativo na condição (F2,58=0,47, p>0,05) em relação à quantidade de bolos
fecais registrada. Entretanto, no fator contexto (F1,58=12,62, p<0,01) houve uma
alteração significativa nessa resposta. A comparação post-hoc entre grupos revelou que
não houve alteração significativa no número de bolos fecais entre os animais do grupo
controle e os microinjetados com NMDA ou 8-OH-DPAT testados em cada contexto
(p>0,05).
Análise similar realizada para comparar quantidade de micções revelou
diferença significativa com relação à condição (F2,58=12,10, p<0,001), indicando uma
redução significativa na quantidade de micções nos grupos tratados em relação a seus
controles. Não houve diferença significativa em relação aos contextos (F1,58=0,54,
p>0,05), como também não houve interação significativa entre condição e contexto
(F2,58=0,35, p>0,05). Análise post-hoc indicou uma diferença significativa no número de
micções entre os controles e os grupos tratados testados no mesmo contexto (p<0,05),
bem como em contexto diferente (p<0,05). Os efeitos das microinjeções no NMR nas
respostas autonômicas são ilustrados na figura 7 (C e D).
Como houve uma diminuição na micção em animais injetados com NMDA ou
8-OH-DPAT no NMR independente do contexto, essa resposta autonômica não parece
ser um componente do medo condicionado contextual e é, provavelmente, produzida
incondicionalmente. Já que a defecação não é afetada pela inativação do NMR, os
substratos neurais dessas duas respostas autonômicas a estímulos ameaçadores parecem
ser distintos. De acordo com isso, relatos recentes têm mostrado que a produção dessas
mesmas respostas autonômicas condicionadas a um contexto, requer diferentes níveis de
condicionamento, e que diferentes mecanismos neurais podem contribuir para a
aquisição e expressão dessas respostas (Antoniadis & McDonald, 1999).
A atividade locomotora medida como número de cruzamentos, levantamentos e
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respostas autonômicas na arena, foi avaliada por ANOVA de uma via. Lesões do NMR
com NMDA ou microinjeção de 8-OH-DPAT produziram um aumento significativo no
número de cruzamentos, quando comparado com seus controles (F2,29=43,11, p<0,01).
Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os grupos com relação
ao número de levantamentos (F2,29=3,04, p>0,05). Esses efeitos no número de
cruzamentos e levantamentos estão ilustrados na figura 8 (A e B). Quanto às respostas
autonômicas, não houve efeito significativo com relação à defecação (F2,29=3,04,
p>0,05), bem como em relação ao número de micções (F2,29=0,21, p>0,05). O efeito nas
respostas autonômicas está ilustrado na figura 8 (C e D).
Esses dados mostram que a lesão do NMR com NMDA ou a ativação de
autoreceptores somatodendríticos com 8-OH-DPAT no NMR, claramente aumentam a
atividade locomotora de animais no campo aberto sem, entretanto, interferir nas
respostas autonômicas medidas na arena. De acordo com as evidências apresentadas
aqui e em outros estudos da literatura, é provável que mecanismos distintos estejam
envolvidos nas respostas comportamentais e autonômicas a estímulos presentes no
campo aberto.
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Figura 6: Fotomicrografia mostrando um exemplo típico de lesão (A) e localização da cânula
de microinjeção de 8-OH-DPAT (B) no núcleo mediano da rafe (MnR). As secções
representadas são -7,8 atrás do bregma de acordo com o Atlas de Paxinos & Watson
(1997). PnO (núcleo pontino reticular, pars oralis), RtTg (núcleo reticulotegmentar
da ponte). Barra: 162 µm (A); 500 µm (B).
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Figura 7: Efeitos da microinjeção de NMDA ou 8-OH-DPAT no NMR, no tempo total de
congelamento (A), número de levantamentos (B) e nas respostas autonômicas
(número de bolos fecais – C, e número de micções – D) em ratos colocados no
mesmo contexto onde eles receberam choques nas patas e em contexto diferente,
comparados com animais do grupo controle microinjetados com salina. Como os
grupos controle para NMDA e 8-OH-DPAT não foram estatisticamente diferentes,
foram representados em um mesmo grupo (n=16). N=8 tanto para o grupo
microinjetado com NMDA, quanto para 8-OH-DPAT. As colunas representam as
médias e as barras o EPM. MC (mesmo contexto), CD (contexto diferente).
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Figura 8: Efeitos da microinjeção de NMDA ou 8-OH-DPAT no NMR na atividade
locomotora (A), número de levantamentos (B), bolos fecais (C) e micção (D) em
ratos não-habituados, comparados com animais do grupo controle microinjetados
com salina. Os animais foram testados em um campo aberto, por 5 min, 48 h
depois da microinjeção de NMDA e 15 min depois da microinjeção de 8-OHDPAT no NMR. Como os grupos controle para NMDA e 8-OH-DPAT não foram
estatisticamente diferentes, foram representados em um mesmo grupo (n=16). N=8
tanto para o grupo microinjetado com NMDA, quanto para 8-OH-DPAT. As
colunas representam as médias e as barras o EPM.
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