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RESUMO 
 

Matthiesen, Melina. Regulação serotoninérgica do núcleo basolateral do 
complexo amigdaloide, da substância cinzenta periaquedutal dorsal e do 
hipotálamo medial por diferentes sub-regiões do núcleo dorsal da rafe: 
importância para a expressão de comportamentos defensivos associados à 
ansiedade e ao pânico. 2018. 99 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 
Uma série de evidências indica que a ativação de neurônios serotoninérgicos no 
subnúcleo dorsomedial (DRD) do núcleo dorsal da rafe (NDR) facilita a expressão de 
comportamentos defensivos relacionados à ansiedade, como a esquiva inibitória. 
Por outro lado, a ativação de neurônios serotoninérgicos nas asas laterais do NDR 
inibe a expressão da resposta de fuga, uma reação defensiva associada ao pânico. 
Essas evidências indicam que vias serotoninérgicas distintas provenientes do NDR 
modulam comportamentos defensivos associados à ansiedade e ao pânico. No 
presente estudo investigamos se as asas laterais do NDR enviam projeções 
serotoninérgicas para substância cinzenta periaquedutal dorsal (SCPd) e para o 
hipotálamo dorsomedial (Hdm). Com base nos resultados neuroanatômicos, 
investigamos, através do uso do labirinto em T elevado (LTE), se a facilitação da 
neurotransmissão serotoninérgica na SCPd e no Hdm é responsável pelas 
consequências comportamentais induzidas pela ativação de neurônios 
serotoninérgicos nas asas laterais. Também avaliamos se a facilitação da 
neurotransmissão serotoninérgica no núcleo basolateral da amígdala (BLA) é 
responsável pelas consequências comportamentais desencadeadas pela ativação 
de neurônios serotoninérgicos no DRD. Vale ressaltar que, enquanto na SCPd e no 
Hdm, a ativação dos receptores 5-HT1A inibe a resposta de fuga, no BLA, a 
estimulação dos receptores 5-HT2C facilita a aquisição da resposta de esquiva 
inibitória. Com base em estudos que mostraram que a tarefa de esquiva inibitória e a 
administração intraperitoneal de drogas ansiogênicos ativam o subnúcleo caudal 
(DRC) do NDR, realizamos as primeiras observações das consequências 
comportamentais no LTE decorrentes da manipulação farmacológica deste 
subnúcleo. Os resultados neuroanatômicos mostraram que as asas laterais enviam 
projeções para todas as colunas da SCP, incluindo a SCPd, e para núcleos 
hipotalâmicos como o Hdm, o ventromedial e o periventricular. Os resultados 
farmacológicos mostraram que o antagonismo dos receptores 5-HT1A tanto na 
SCPd, quanto no Hdm, bloqueou o efeito panicolítico causado pela ativação de 
neurônios serotoninérgicos nas asas laterais do NDR pela administração local do 
antagonista de receptores 5-HT1A WAY-100635. O pré-tratamento do BLA com o 
antagonista de receptores 5-HT2C SB-242084 bloqueou o efeito ansiogênico, tanto 
no LTE, como no teste de transição claro/escuro, causado pela ativação de 
neurônios serotoninérgicos no DRD. Os resultados das análises no DRC mostraram 
que a administração local do agonista de receptores 5-HT1A 8-OH-DPAT ou de 
WAY-100635 no DRC não alterou o comportamento de ratos submetidos ao LTE, 
sugerindo que, diferentemente do observado no DRD ou nas asas laterais, a 
manipulação farmacológica de neurônios serotoninérgicos nesse subnúcleo não 
altera a expressão de respostas defensivas associadas à ansiedade ou ao pânico. 
Nossos resultados sugerem que enquanto os receptores 5-HT1A localizados na 



 

 

 

 

SCPd e no Hdm medeiam o efeito anti-pânico provocado pela estimulação de 
neurônios serotoninérgicos nas asas laterais, os receptores 5-HT2C no BLA são 
recrutados para o efeito ansiogênico causado pela ativação de neurônios 
serotoninérgicos no DRD. Disfunções nas vias serotoninérgicas que ligam as asas 
laterais à SCPd e ao Hdm ou o DRD ao BLA podem estar criticamente envolvidas na 
fisiopatologia dos transtornos de pânico e de ansiedade generalizada, 
respectivamente. 
 
Palavras-chave: ansiedade; pânico; núcleo dorsal da rafe; receptores 5-HT1A; 

receptores 5-HT2C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Matthiesen, Melina. Serotonergic regulation of the basolateral nucleus of the 
amygdaloid complex, the dorsal periaqueductal gray and the medial 
hypothalamus by different sub-regions of the dorsal rafe nucleus: importance 
for the expression of defensive behaviors associated with anxiety and panic. 
2018. 99 f. PhD thesis (Doctoral Degree) – School of Medicine of Ribeirão Preto – 
University of São Paulo – Ribeirão Preto. 
 
A wealth of evidence indicates that the activation of serotonergic neurons in the 
dorsomedial subnucleus (DRD) of the dorsal raphe nucleus (DR) facilitates the 
expression of defensive behaviors related to anxiety, such as inhibitory avoidance. 
On the other hand, the stimulation of serotonergic neurons in the lateral wings (lwDR) 
of the DR inhibits the expression of escape, a defensive reaction related to panic. 
These findings indicate that distinct DR serotonergic pathways modulate defensive 
behaviors associated with anxiety and panic. The present study aimed to investigate 
whether the lwDR send serotonergic projections to the dorsal periaqueductal gray 
(dPAG) and to the dorsomedial hypothalamus (dmH). Based on the results of this 
neuroanatomical analysis, we investigated, using the elevated T-maze (ETM), 
whether the facilitation of serotonergic neurotransmission in the dPAG or the dmH is 
implicated in the behavioral consequences induced by the activation of serotonergic 
neurons in the lwDR. We also assessed whether the facilitation of serotonergic 
neurotransmission in the basolateral nucleus of amygdala (BLA) is implicated in the 
behavioral consequences induced by the activation of serotonergic neurons in the 
DRD. It is noteworthy that, while in dPAG and dmH, activation of 5-HT1A receptors 
causes an anti-escape effect, in the BLA, stimulation of 5-HT2C receptors facilitates 
inhibitory avoidance acquisition. Based on evidence showing that inhibitory 
avoidance expression and intraperitoneal administration of anxiogenic drugs activate 
the DR caudal subnucleus (DRC), we also investigated the behavioral consequences 
in the LTE induced by the pharmacological manipulation of this subnucleus. Our 
results showed that the lwDR send projections to all PAG columns, including dPAG, 
and to hypothalamic nuclei such as dmH, ventromedial and periventricular. They also 
revealed that the antagonism of 5-HT1A receptors in the dPAG and dmH blocked the 
panicolytic-like effect caused by the activation of serotonergic neurons in the lwDR by 
local administration of 5-HT1A receptor antagonist WAY-100635. BLA pretreatment 
with the 5-HT2C receptor antagonist SB-242084 blocked the anxiogenic effect in the 
ETM and light/dark transition test, caused by the activation of serotonergic neurons in 
the DRD. In the DRC, injection of WAY-100635 or the 5-HT1A agonist 8-OH-DPAT 
had no effect in the ETM, suggesting that, different from that observed in the DRD or 
lwDR, the pharmacological manipulations of serotonergic neurons in this subnucleus 
does not interfere with defensive behaviors associated with anxiety or panic. Our 
results suggest that while dPAG and dmH 5-HT1A receptors mediate the anti-panic 
effect caused by serotonergic neurons stimulation in the lwDR, 5-HT2C receptors in 
the BLA are recruited for the anxiogenic effect caused by activation of serotonergic 
neurons in the DRD. Dysfunctions in the serotonergic pathways that connect the 
lwDR to the dPAG and the dmH or the DRD to the BLA may be critically involved in 
the pathophysiology of panic and generalized anxiety disorders, respectively. 
 



 

 

 

 

Keywords: anxiety; panic; dorsal raphe nucleus; 5-HT1A receptors; 5-HT2C receptors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. Introdução ............................................................................................................ 16 

1.1. Ansiedade ......................................................................................................... 16 

1.2. Comportamentos defensivos .......................................................................... 17 

1.3. O papel da serotonina na modulação de comportamentos defensivos ...... 21 

1.4. Labirinto em T elevado .................................................................................... 23 

1.5. Heterogeneidade anatômica e funcional do núcleo dorsal da rafe ............. 26 

2. Objetivos .............................................................................................................  32 

2.1. Objetivo geral ..................................................................................................  32 

2.2. Objetivos específicos......................................................................................  32 

3. Material e métodos: ............................................................................................  34 

3.1. Animais  .................................................................................................... 34 

3.2. Drogas....................................................................................................... 34 

3.3. Aparatos ................................................................................................... 35 

3.3.1. Labirinto em T elevado ......................................................................... 35 

3.3.2. Campo aberto .......................................................................................  36 

3.3.3. Caixa claro-escuro ...............................................................................  36 

3.4. Procedimentos gerais.............................................................................  37 

3.4.1. Procedimento cirúrgico ........................................................................ 37 

3.4.2. Injeções .................................................................................................. 38 

3.5. Procedimentos específicos ..................................................................... 39 

3.5.1. Estudo neuroanatômico ....................................................................... 39 

3.5.1. Estudo da via que parte das asas laterais do núcleo dorsal da rafe 

para a substância cinzenta periaquedutal dorsal e para o hipotálamo 

dorsomedial utilizando um neurotraçador anterógrado ............................  39 

3.5.2. Estudos comportamentais ................................................................... 40 



 

 

 

 

3.5.2.1. Papel da regulação serotoninérgica na substância cinzenta 

periaquedutal dorsal e no hipotálamo dorsomedial, após bloqueio de 

receptores 5-HT1A nas asas laterais do núcleo dorsal da rafe ...................  41 

3.5.2.2. Papel dos receptores 5-HT1A do subnúcleo caudal do núcleo 

dorsal da rafe na modulação de respostas defensivas avaliadas no 

labirinto em T elevado .................................................................................... 42 

3.5.2.3. Papel da regulação serotoninérgica no núcleo basolateral do 

complexo amigdaloide, após bloqueio de receptores 5-HT1A no subnúcleo 

dorsomedial do núcleo dorsal da rafe .......................................................... 43 

3.6. Perfusão.................................................................................................... 44 

3.6.1. Perfusão para verificação da localização dos sítios de injeção ....... 44 

3.6.2. Perfusão para procedimento de imuno-histoquímica ....................... 44 

3.7. Histologia .................................................................................................. 45 

3.7. Verificação da localização do sítio de injeção ...................................... 45 

3.7. Preparo do encéfalo para o procedimento de imuno-histoquímica .... 45 

3.8. Imuno-histoquímica para revelação do neurotraçador e detecção da 

enzima triptofano hidroxilase ........................................................................ 45 

3.9. Análise estatística dos resultados ......................................................... 46 

4. Resultados: .........................................................................................................  49 

4.1. Experimento 1 .........................................................................................  49 

4.2. Experimento 2  ........................................................................................  54 

4.3. Experimento 3 .........................................................................................  57 

4.4. Experimento 4 .........................................................................................  60 

4.5. Experimento 5 .........................................................................................  63 

4.6. Experimento 6 .........................................................................................  65 

4.7. Experimento 7 .........................................................................................  68 

5. Discussão ...........................................................................................................  74 

6. Conclusões .........................................................................................................  85 

7. Referências Bibliográficas ................................................................................  87 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
Introdução   



_____________________________________________________________________Introdução | 16 

 

 

 

1. Introdução 

 

1.1. Ansiedade 

 

A ansiedade é uma emoção caracterizada por sentimentos subjetivos de 

tensão e apreensão, acompanhados por alterações autonômicas, como, por 

exemplo, o aumento da pressão arterial (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIANTION, 2013). A ansiedade ocorre em situações de possíveis danos 

físicos ou de risco à sobrevivência. Diferentemente do medo, que é uma emoção 

experimentada quando estamos realmente em uma situação perigosa, a ansiedade 

é uma emoção que ocorre quando esperamos ou antecipamos que algo 

desagradável pode acontecer (BRANDÃO, 2001). 

Quando a ansiedade manifesta-se de forma persistente e exacerbada, 

passando a interferir negativamente na execução de tarefas cotidianas e no 

funcionamento psicossocial, passa a ser considerada patológica (BARLOW, 2004; 

BRANDÃO, 2001).  

A quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatística das Doenças Mentais 

– DSM classifica a ansiedade patológica primária em diferentes categorias 

nosológicas de acordo com a sintomatologia, decurso temporal e respostas 

terapêuticas (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIANTION, 2013), a saber: 

Transtorno de ansiedade de separação  

Mutismo seletivo  

Fobia específica 

Transtorno de ansiedade social  

Transtorno do pânico 

Agorafobia  

Transtorno de ansiedade generalizada 

Transtorno de ansiedade devido a outra condição médica  

Transtorno de ansiedade induzido por substâncias químicas  

Outro transtorno de ansiedade especificado   

Transtorno de ansiedade não especificado. 
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Dentre os transtornos citados, o transtorno de ansiedade generalizada (TAG) 

e o transtorno do pânico (TP) são os de interesse para o presente trabalho. 

O TAG tem como característica essencial a ansiedade e a preocupação 

persistente e excessiva acerca de diversos eventos ou atividades rotineiras por um 

período de, no mínimo, seis meses. A intensidade, duração e frequência das 

preocupações são desproporcionais à probabilidade real ou ao impacto do evento 

antecipado. Além disso, as preocupações são acompanhadas por sintomas físicos e 

cognitivos, incluindo inquietação ou sensação de “nervos à flor da pele”, fadiga, 

dificuldade de concentração ou “ter brancos”, irritabilidade, tensão muscular e 

perturbação do sono (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIANTION, 2013). 

O TP é caracterizado pela ocorrência de ataques de pânico recorrentes e 

inesperados. Os ataques de pânico são surtos abruptos de intenso medo que 

atingem um pico em poucos minutos e são acompanhados de, pelo menos, quatro 

sintomas físicos e/ou cognitivos, como: taquicardia, sensação de sufocamento, 

náuseas, parestesias e medo de morrer (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIANTION, 2013).  

Um estudo epidemiológico realizado na região metropolitana de São Paulo 

mostrou que a prevalência do TAG e do TP durante 12 meses é de 2,3 % e 1,1 %, 

respectivamente.  Em cerca de 50 % dos casos, estes transtornos apresentam-se na 

sua forma mais severa (ANDRADE; WANG; ANDREONI; et al., 2012). Nos EUA e 

na Europa, estima-se que o TAG apresente prevalência de 2 % e 0,9 % durante 12 

meses, e o TP de 2,4 % e 0,7 %, respectivamente (BANDELOW; 2015; KESSLER; 

PETUKHOVA; SAMPSON, et al., 2012). 

Estudos clínicos e experimentais têm proporcionado avanços importantes no 

entendimento da neurobiologia desses transtornos. Dentre eles, a experimentação 

animal tem contribuído com o progresso da farmacoterapia dos diferentes 

transtornos de ansiedade (ZANGROSSI; GRAEFF, 2004).  

 

1.2. Comportamentos defensivos 

 

O livro The Expression of Emotions in Man and Animals (1872), de Charles 

Darwin, constituiu uma das primeiras fontes de informação sobre as emoções dentro 

da perspectiva evolucionista. Nele, emoções como dor, surpresa, alegria, horror, 
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raiva, medo, ansiedade, dentre outras, foram comparadas em faces humanas e de 

outros animais. A grande semelhança entre as expressões faciais e os gritos 

inarticulados emitidos pelo homem e pelos animais quando expostos às mesmas 

condições, sugeria a descendência a partir de um ancestral comum (CASTILHO; 

MARTINS; 2012). Sob esta perspectiva, a ansiedade e o medo no homem teriam 

suas raízes biológicas nos comportamentos defensivos de animais frente a ameaças 

a sua integridade física ou a sua sobrevivência. 

Caroline e Robert Blanchard, em seus estudos etoexperimentais, observaram 

que roedores selvagens expressavam estratégias defensivas distintas dependendo 

do estímulo ameaçador presente (BLANCHARD; BLANCHARD, 1988, 1989). Os 

resultados destes estudos levaram os autores a formularem o conceito de níveis de 

defesa, definidos pela presença ou ausência do predador e pela distância que se 

encontra da presa. O primeiro nível de defesa ocorre quando o perigo é incerto. 

Neste ambiente, os roedores mantêm o corpo estendido, com o ventre junto ao solo, 

avançando e recuando a cabeça repetidas vezes. Este padrão de comportamento 

denomina-se avaliação de risco. O segundo nível de defesa é caracterizado pela 

existência real de estímulos ameaçadores, mas estes se encontram distantes da 

presa, não representando um perigo imediato. Se não houver possibilidade de 

escapar da situação, o animal fica imóvel, com a finalidade de não ser detectado 

pelo predador. O último nível de defesa ocorre quando predador e presa estão muito 

próximos. A principal estratégia defensiva adotada é a fuga, mas caso não haja uma 

rota disponível, a presa adota a luta defensiva (BLANCHARD; FLANNELLY; 

BLANCHARD, 1986; BLANCHARD; YUDKO; RODGERS, et al., 1993). 

A identificação de um conjunto de estratégias defensivas que são comuns a 

várias espécies foi uma das principais contribuições da análise etoexperimental 

(SHUHAMA; DEL-BEM; LOUREIRO, et al., 2007). Embora a influência da cultura na 

conduta humana dificulte a extrapolação do comportamento animal para o humano, 

estudos realizados no Brasil e nos Estados Unidos identificaram semelhanças nas 

estratégias de defesa adotadas por humanos com as já descritas em roedores. Mais 

especificamente, nos estudos foram descritos 12 cenários diferentes, nos quais 

estímulos ameaçadores potenciais ou reais estavam presentes, e os voluntários 

precisavam escolher a estratégia defensiva adequada para cada cenário. Ao 

encontro do observado nos estudos realizados com roedores, os cenários foram 
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capazes de provocar diferentes respostas comportamentais defensivas em 

humanos, dependendo das características da ameaça, como a magnitude, a 

presença ou ausência de rotas de fuga e a distância do perigo. Esses dados 

sugerem que um repertório básico de estratégias defensivas é conservado ao longo 

da evolução dos mamíferos por apresentaram valor adaptativo (BLANCHARD; 

HYND; MINKE, et al., 2001; SHUHAMA; DEL-BEM; LOUREIRO, et al., 2008). 

Além da semelhança nos comportamentos defensivos adotados frente a uma 

ameaça, humanos e outros mamíferos recrutam estruturas neurais equivalentes 

frente aos diferentes perigos (GRAY; MCNAUGHTON, 2000; MCNAUGHTON; 

CORR, 2004; MOBBS; MARCHANT; HASSABIS, et al., 2009; MOBBS; PETROVIC; 

MARCHANT, et al., 2007; MOBBS; YU; ROWE, et al., 2010). Por exemplo, Mobbs e 

colaboradores (2010) observaram, por ressonância magnética funcional, que quando 

uma tarântula era colocada próxima ao pé de um indivíduo, este relatava medo, o 

que coincidia com um aumento preponderante da atividade da substância cinzenta 

periaquedutal dorsal (SCPd), entre outras estruturas neurais monitoradas. Por outro 

lado, à medida que a tarântula se distanciava, o indivíduo relatava uma diminuição 

do medo e o córtex pré-frontal era ativado (MOBBS; YU; ROWE, et al., 2010). 

Neste sentido, enquanto estruturas prosencefálicas como a amígdala, o 

córtex pré-frontal e o sistema septo-hipocampal seriam recrutados frente a uma 

ameaça potencial (GRAY; MCNAUGHTON, 2000; MCNAUGHTON; CORR, 2004; 

SHIN; LIBERZON; 2010), o hipotálamo medial e a SCPd seriam as principais 

estruturas neurais ativadas frente a um perigo real, favorecendo as respostas 

defensivas de fuga e luta (CANTERAS; CHIAVEGATTO; RIBEIRO, et al., 1997; 

CANTERAS; GOTO, 1999; SCHENBERG, 2010).  

Com relação à SCPd, é importante ressaltar que, em humanos, a estimulação 

elétrica desta estrutura elicia reações de medo intenso e aumento da atividade do 

sistema nervoso simpático (NASHOLD; WILSON; SLAUGHTER, 1969). Quanto ao 

hipotálamo, foi mostrado que a estimulação elétrica do hipotálamo ventromedial de 

indivíduos desencadeia ataques de pânico (WILENT; OH; BUETEFISCH, 2010).  

Em animais, a estimulação elétrica ou química destas estruturas gera 

comportamentos defensivos como a luta e fuga, que são semelhantes aos 

observados em situações de perigo extremo, como no confronto com predadores 

(JENCK; MOREAU; MARTIN, 1995). Na SCPd, esses procedimentos eliciam 
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respostas defensivas vigorosas, como fuga e/ saltos, e respostas autonômicas como 

piloereção, taquicardia e hipertensão arterial (CARRIVE, 1993; HILTON; REDFERN, 

1986; KRIEGER; GRAEFF, 1985; FERNANDEZ DE MOLINA; HUNSPERGER, 1959; 

SCHENBERG, 2010; VIANNA; BORELLI; FERREIRA-NETO, et al., 2003).  

Quanto ao hipotálamo, às primeiras evidências a relacionar esta estrutura à 

evocação de comportamentos defensivos, como a fuga, foram obtidas através de 

estudos de estimulação elétrica em gatos (FERNANDEZ DE MOLINA; 

HUNSPERGER, 1959). A partir destes achados, uma série de trabalhos tem 

mostrado a importância de diferentes núcleos do hipotálamo, como o hipotálamo 

medial, na modulação de comportamentos defensivos (BRANDÃO; DI SCALA; 

BOUCHET, et al., 1986; DI SCALA; SCHMITT; KARLI, 1984; MILANI; GRAEFF, 

1986; SILVEIRA; GRAEFF, 1992). Neste sentido, estudos realizados em ratos com a 

estimulação elétrica do hipotálamo medial, bem como a estimulação química com o 

aminoácido excitatório ácido caínico (SILVEIRA; SANDNER; DI SCALA, et al., 1995) 

ou com o antagonista de receptores GABAA bicuculina (BIAGIONI, DE FREITAS; DA 

SILVA, et al., 2013; DI SCALA; SCHMITT; KARLI, 1984; FREITAS; URIBE-MARIÑO; 

CASTIBLANCO-URBINA, et al., 2009), mostraram a evocação de respostas de 

levantamento, saltos direcionados e fuga coordenada. Com base nestes e outros 

estudos, a resposta de fuga gerada tanto pela estimulação da SCPd como do 

hipotálamo medial tem sido utilizada como um índice de pânico (para uma revisão, 

ver MOREIRA; GOBIRA; VIANA, et al., 2013) 

A fim de estabelecer uma relação entre os diferentes níveis de defesa e os 

distintos transtornos de ansiedade, como o TAG e o TP, experimentos de validação 

farmacológica também foram conduzidos por Blanchard e colaboradores 

(BLANCHARD; GRIEBEL; BLANCHARD, 2001; BLANCHARD; GRIEBEL; HENRIE; 

et al., 1997; BLANCHARD; YODKO; RODGER, et al., 1993). Os pesquisadores 

observaram que o emprego de drogas utilizadas no tratamento do TAG, como 

ansiolíticos benzodiazepínicos e o agonista de receptores serotoninérgicos do 

subtipo 5-HT1A, a buspirona, causava uma redução nos comportamentos de 

avaliação de risco e de esquiva. Já as respostas defensivas de fuga e ataques 

defensivos emitidos por roedores frente a uma ameaça proximal, não eram alteradas 

com estes tratamentos. No entanto, a administração crônica do inibidor seletivo da 

recaptação de serotonina, a fluoxetina, uma droga eficaz no tratamento do TAG e do 
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TP, alterou tanto a resposta de avaliação de risco quanto à resposta de fuga 

(BLANCHARD; GRIEBEL; BLANCHARD, 2001; BLANCHARD; GRIEBEL; HENRIE; 

et al., 1997; BLANCHARD; RODGERS; HENDRIE, et al., 1988; BLANCHARD; 

YODKO; RODGER, et al., 1993).  

A eficácia de drogas que interferem com a neurotransmissão serotoninérgica 

no tratamento de transtornos de ansiedade tem levado a investigações da 

participação da serotonina na modulação de comportamentos defensivos 

associados, entre outros, à ansiedade e ao pânico (BALDWIN; ANDERSON; NUTT, 

et al., 2005; GRAEFF, 1994; 2004; GRAEFF; ZANGROSSI, 2010) . 

 

1.3. O papel da serotonina na modulação de comportamentos defensivos 

 

A serotonina é uma indolamina sintetizada a partir do aminoácido triptofano 

em duas etapas: a hidroxilação do triptofano pela enzima triptofano hidroxilase, para 

formar o 5-hidroxitriptofano, e a descarboxilação subseqüente desse intermediário 

pela enzima L-aminoácido aromático descarboxilase, produzindo a serotonina. A 

serotonina é sintetizada por células enterocromafins no intestino e por neurônios 

serotoninérgicos nos núcleos da rafe (DAVID; GARDIER; 2016). 

As primeiras evidências experimentais a demonstrarem o envolvimento da 

serotonina na modulação de respostas defensivas associadas à ansiedade foram 

obtidas em modelos animais baseados no paradigma de conflito de Geller-Seifter. 

Este teste é baseado tanto no conceito de condicionamento operante, quanto no 

conceito de conflito, quando o animal se vê em uma situação em que precisa 

escolher entre opções antagônicas, gerando um conflito do tipo esquiva-

aproximação (GELLER; SEIFTER, 1960). Os testes de conflito são empregados na 

identificação e caracterização de agentes ansiolíticos e das bases neurobiológicas 

da ansiedade. 

Estudos empregando modelos de conflito mostraram que a redução da 

neurotransmissão serotoninérgica, através da administração de inibidores da síntese 

de serotonina ou de antagonistas serotoninérgicos, aumentava a expressão de 

respostas punidas, apontando para o papel ansiogênico da serotonina (GELLER; 

BLUM, 1970; GRAEFF; SCHOENFELD, 1970; ROBICHAUD; SLEDGE, 1969). 

Somados a estas evidências, estudos farmacológicos mostraram que a serotonina 
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promovia um aumento nos níveis de ansiedade devido sua ação em substratos 

neurais como o complexo amigdaloide (HODGES; GREEN; GLENN, 1987; 

PETERSEN; SCHEEL-KRUGER, 1984). Em paralelo aos achados obtidos em 

modelos animais de conflito, estudos que utilizaram o modelo animal de estimulação 

elétrica da SCPd observaram que a redução da neurotransmissão serotoninérgica 

promovia a facilitação da resposta de fuga, sugerindo que a serotonina apresentava 

um papel anti-aversivo (KISER; LEBOVITZ, 1975; KISER; LEBOVITZ; GERMAN, 

1978; SCHENBERG; GRAEFF, 1978; SCHULTZ; AGUIAR, GRAEFF, 1985). 

A contradição referente ao papel da serotonina na ansiedade foi configurada 

ao assumir que ambos os modelos animais geravam o mesmo estado emocional. No 

entanto, admitindo-se que os diferentes modelos animais estariam relacionados a 

transtornos de ansiedade distintos, foi possível estabelecer uma teoria para tentar 

explicar esta divergência (GRAEFF, 2004). 

 A partir deste pressuposto, Deakin e Graeff (1991) postularam a hipótese do 

papel dual da serotonina na modulação de respostas defensivas frente a estímulos 

aversivos que representam ameaças potenciais ou reais. De acordo com os autores, 

estímulos aversivos incondicionados, como a asfixia, a dor aguda e o medo inato, 

evocariam respostas defensivas do tipo fuga/luta, principalmente pela ativação da 

SCPd. Já em situações de perigo incerto ou na presença de estímulos aversivos 

condicionados, as respostas defensivas evocadas seriam de congelamento e 

esquiva inibitória, a partir da ativação de estruturas como o complexo amigdaloide e 

o córtex.  

Ainda segundo a proposta de Deakin e Graeff (1991), a ativação das vias 

serotoninérgicas prosencefálica e periventricular, que partem do núcleo dorsal da 

rafe (NDR) para a amígdala e para a SCPd, respectivamente, modulariam a 

expressão de respostas defensivas diferentes. Enquanto o aumento de serotonina 

na amígdala favoreceria a expressão de comportamentos associados à ansiedade, 

na SCPd, inibiria os comportamentos associados ao pânico (para revisão ver 

GRAEFF, 2002, 2004). O papel biológico deste mecanismo seria o de impedir 

reações extremas, como a fuga ou a luta, quando o perigo é incerto, evitando assim 

que o animal seja detectado pelo predador (GRAEFF, 1991). Disfunções nestas vias 

estariam relacionadas à fisiopatologia do TAG e do TP, respectivamente (DEAKIN; 

GRAEFF, 1991; GRAEFF; ZANGROSSI, 2010). 
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1.4. Labirinto em T elevado 

 

A fim de testar a teoria do papel dual da serotonina na ansiedade, foi 

desenvolvido o modelo do labirinto em T elevado (LTE; GRAEFF; NETTO; 

ZANGROSSI, 1998; GRAEFF; VIANA; TOMAZ, 1993; VIANA; TOMAZ; GRAEFF, 

1994; ZANGROSSI; GRAEFF, 1997). Este modelo foi elaborado a partir do labirinto 

em cruz elevado, com base na aversão que os roedores sentem de lugares altos e 

desprotegidos (PELLOW; CHOPIN; FILE, et al., 1985). Ele permite avaliar, em um 

mesmo animal, os comportamentos de esquiva inibitória e de fuga, relacionados, 

respectivamente, ao TAG e ao TP (GRAEFF, 2002, 2004; GRAEFF; ZANGROSSI, 

2002; TEIXEIRA; ZANGROSSI; GRAEFF, 2000; ZANGROSSI; VIANA; ZANOVELI, 

et al., 2001). 

O LTE é constituído por um braço fechado, disposto perpendicularmente a 

dois braços abertos, todos elevados em relação ao solo. Neste modelo, o 

comportamento de esquiva inibitória é avaliado colocando o animal, por três vezes 

consecutivas, na extremidade distal do braço fechado e então é registrada a latência 

para o mesmo sair deste braço com as quatro patas. Já o comportamento de fuga é 

avaliado colocando o animal, também por três vezes consecutivas, na extremidade 

distal de um dos braços abertos e em cada uma das tentativas registra-se a latência 

para o mesmo sair deste braço com as quatro patas (GRAEFF; NETTO; 

ZANGROSSI, 1998; ZANGROSSI; GRAEFF, 1997). 

Uma série de experimentos realizados com compostos ansiolíticos e 

antidepressivos permitiu a validação farmacológica do LTE (para revisão ver 

GRAEFF; ZANGROSSI, 2014). Resumidamente, a administração aguda e sistêmica 

de compostos como o diazepam, o midazolam, a buspirona ou a ritanserina, 

prejudicaram a aquisição da esquiva inibitória, sem alterar a expressão da fuga 

(CALIXTO; VANDRESEN; DE NUCCI, et al., 2001; GRAEFF; NETTO; ZANGROSSI, 

1998; GRAEFF; VIANA; TOMAZ, 1993; POLTRONIERI; ZANGROSSI; VIANA, 2003; 

VIANA; TOMAZ; GRAEFF, 1994). O efeito seletivo sobre a resposta de esquiva 

inibitória correlaciona-se com a eficácia clínica destes fármacos no tratamento do 

TAG (BALDWIN; WALDMAN; ALLGULANDER, 2011; BALDWIN; WOODS; 

LAWSON, et al., 2011; NUTT, 1991). Já a administração crônica de antidepressivos 
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como a imipramina, o escitalopram, a fluoxetina, a paroxetina ou a sertralina, 

prejudicaram a resposta de fuga, efeito do tipo panicolítico, e podem prejudicar a 

esquiva inibitória (imipramina e escitalopram) ou não (fluoxetina, paroxetina e 

sertralina) (GRAEFF; ZANGROSSI, 2010; PINHEIRO; DEL-BEM; ZANGROSSI, ET 

AL., 2008; POLTRONIERI; ZANGROSSI; VIANA, 2003; TEIXEIRA; ZANGROSSI; 

GRAEFF, 2003; ZANOVELI; NOGUEIRA; ZANGROSSI, 2005, 2007). Estes efeitos 

correlacionam-se com a eficácia clínica destes fármacos no tratamento do TAG e do 

TP (JOHNSON; LYDIARD, 1995; STAHL; GERGEL; Li, 2003). 

O papel diferencial do NDR na modulação de respostas defensivas foi 

abordado em uma série de estudos utilizando o LTE. Enquanto a administração de 

ácido caínico no NDR facilita a aquisição da esquiva inibitória e inibe a resposta de 

fuga (POBBE; ZANGROSSI, 2005), a lesão neurotóxica com 5,7-dihidroxitriptamina 

deste núcleo, bem como a administração do agonista de receptores GABAA 

muscimol, causam efeitos opostos sobre estas duas respostas defensivas (SENA; 

BUENO; POBBE, 2003).  

Além disso, foi avaliado o papel do NDR na modulação de respostas 

defensivas no LTE através da manipulação farmacológica de receptores 

serotoninérgicos do tipo 5-HT1A. Sena e colaboradores (2003) mostraram que a 

administração do agonista de receptores 5-HT1A 8-OH-DPAT neste núcleo prejudica 

a aquisição da esquiva inibitória e facilita a expressão da resposta de fuga. Já a 

administração local do antagonista de receptores 5-HT1A WAY-100635 promove 

efeito oposto, ou seja, facilita a aquisição da esquiva inibitória e apresenta efeito 

anti-fuga, sendo o último bloqueado pelo antagonismo de receptores 5-HT1A e 5-

HT2A, mais especificamente o WAY-100635 e a quetanserina, na SCPd (POBBE; 

ZANGROSSI, 2005). 

 Os receptores 5-HT1A estão acoplados à proteína Gαi/0 e sua ativação resulta 

em hiperpolarização celular, principalmente, via inibição da enzima adenilato ciclase 

(DRAGO; RONCHI; SERRETTI, 2008). Estes receptores podem ser encontrados no 

encéfalo como autorreceptores ou como heterorreceptores (CALIZO; AKANWA; MA, 

et al., 2011; CHALMERS; WATSON, 1991; KIRBY; PERNAR; VALENTINO, 2003; 

PAZOS; PALACIOS, 1985). 

 Em relação aos autorreceptores, eles são encontrados tanto no soma, como 

nos dendritos dos neurônios serotoninérgicos nos núcleos da rafe (CHALMERS; 
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WATSON, 1991; PAZOS; PALACIOS, 1985). Enquanto a ativação destes receptores 

com drogas agonistas, como o 8-OH-DPAT, inibe a taxa de disparo destes 

neurônios (HAJÓS; HAJÓS-KORCSAK; SHARP, 1999; HJORTH; SHARP, 1991), a 

administração do antagonista WAY-100635 causa o efeito oposto (COMMONS, 

2008; DUDLEY; DINARDO; GLASS, 1999; FORNAL; METZLER; GALLEGOS, et al., 

1996). 

 Este efeito do WAY-100635 tem sido interpretado à luz da ocorrência de um 

controle inibitório tônico exercido pela serotonina sobre neurônios serotoninérgicos 

da rafe. Estudos eletrofisiológicos mostraram que a ativação dos receptores 5-HT1A 

nestes neurônios provoca hiperpolarização celular e, por implicação, uma redução 

na liberação de serotonina em suas áreas de projeção (BLIER AND DE MONTIGNY, 

1987; HJORTH AND SHARP, 1991; KREISS AND LUCKI, 1994; PARSON; KERR; 

TECOTT, 2001; RICHER; HEN; BLIER, 2002; SPROUSE; AGHAJANIAN, 1987).  

Outros estudos com o LTE mostraram que o papel desempenhado pela 

serotonina na amígdala e, principalmente, na SCPd é mais complexo do que aquele 

proposto na teoria de Deakin e Graeff (1991).  

Na SCPd, a administração de serotonina facilita a aquisição da esquiva 

inibitória e inibe a resposta de fuga no LTE, efeitos ansiogênico e panicolítico, 

respectivamente (DE PAULA SOARES; ZANGROSSI, 2004; ZANOVELI; 

NOGUEIRA; ZANGROSSI, 2003). Ou seja, nesta estrutura mesencefálica, a 

serotonina não atua apenas inibindo a resposta de fuga, como proposto por Deakin 

e Graeff. Os estudos posteriores com a SCPd mostraram ainda que, enquanto o 

efeito panicolítico é desencadeado pela ativação dos receptores 5-HT1A e 5-HT2A 

(ZANOVELI; NOGUEIRA; ZANGROSSI, 2003), o efeito ansiogênico é decorrente da 

ativação dos receptores 5-HT2C (DE PAULA SOARES; ZANGROSSI, 2004; 

YAMASHITA; DE BORTOLI; ZANGROSSI, 2011). 

Os receptores da família 5-HT2 estão acoplados à proteína Gq/11 e sua 

ativação exerce influência excitatória na atividade neuronial pela inibição de canais 

de potássio (HANNON; HOYER, 2008; WEBER; SCHMITT; WISCHMEYER, et al., 

2008). Em especial, os receptores do tipo 5-HT2C são, predominantemente, pós-

sinápticos e apresentam isoformas, refletindo a edição do RNA mensageiro (BERG; 

CROPPER; NISWENDER, 2001; HERRICK-DAVIS; GRINDE; NISWENDER, 1999; 

NISWENDER; COPELAND; HERRICK-DAVIS,  et al., 1999). 
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Quanto à amígdala, de acordo com o proposto na teoria de Deakin e Graeff 

(1991), observou-se que a administração de serotonina no núcleo basolateral (BLA) 

facilita a aquisição da esquiva inibitória, sem alterar a resposta de fuga no LTE. Este 

efeito ansiogênico é decorrente da ação da serotonina em receptores 5-HT2C 

(VICENTE; ZANGROSSI, 2012, 2014).  

 Por fim, estudos com o Hdm mostram que, como observado na SCPd, a 

ativação de receptores do subtipo 5-HT1A inibe a resposta de fuga, sem, no entanto, 

alterar a aquisição da tarefa de esquiva inibitória (NASCIMENTO; KIKUCHI, DE 

BORTOLI, et al., 2014). Nesta sub-área não foi ainda investigado o papel de 

receptores 5-HT2C na mediação destas duas respostas defensivas. 

 

1.6. Heterogeneidade anatômica e funcional do NDR 

 

 As primeiras evidências da presença de neurônios serotoninérgicos nos 

núcleos da rafe foram obtidas por Dahlström e Fuxe (1964) com o auxílio da técnica 

de fluorescência induzida por formaldeído. Os autores identificaram a existência de 9 

grupamentos de células serotoninérgicas, classificadas de B1 a B9, que se 

sobrepunham aos núcleos da rafe. As porções B6 e B7 formam o que hoje 

denominamos de NDR (DAHLASTRÖM; FUXE, 1964 apud PIÑEIRO; BLIER, 1999). 

 O NDR é uma estrutura mesencefálica, localizada abaixo do aqueduto 

cerebral, caracterizado pela alta densidade de corpos celulares serotoninérgicos 

(MICHELSEN; SCHMITZ; STEINBUSCH, 2007). Estes neurônios projetam-se para 

diversas estruturas neurais, sendo a principal fonte de inervação serotoninérgica 

para o sistema límbico (AZMITIA; SEGAL, 1978; VERTES, 1991).  

 Há cerca de uma década, estudos têm mostrado que o NDR não é uma 

estrutura homogênea, como originalmente abordada na teoria de Deakin e Graeff 

(1991), mas sim um aglomerado de grupamentos celulares formados por neurônios 

serotoninérgicos e não-serotoninérgicos, que podem diferir tanto morfológica, quanto 

anatômica e funcionalmente (ABRAMS; JOHNSON; HOLLIS, et al., 2004; CALIZO; 

AKANWA; MA et al., 2011). 

 Em 1981, Steinbusch observou, através da técnica de imuno-histoquímica, 

que o NDR era formado por grupamentos de corpos celulares serotoninérgicos 

organizados em clusters distintos, a saber: dorsomedial, ventromedial e lateral, 
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correspondentes ao grupamento B7 proposto por Dahlström e Fuxe (1964), e o 

caudal, correspondente ao grupamento B6.  

 Trabalhos mais recentes consideram que o NDR é dividido em 5 subnúcleos, 

denominados: dorsal (DRD), ventral (DRV), asas laterais (lwDR, do inglês lateral 

wings), caudal (DRC) e interfascicular (DRI). Esta classificação utilizou como base 

os estudos originais de Steinbusch (1981) e também estudos realizados por Baker e 

colaboradores (1990), que delimitaram os diferentes subnúcleos a partir da 

morfologia e densidade neuronial predominante em cada subnúcleo. Por exemplo, 

os neurônios das asas laterais são predominantemente ovóides, já os do DRD são 

fusiformes, triangulares e ovóides. 

 A existência de uma organização topográfica dos neurônios do NDR ao longo 

do eixo rostro-caudal foi inicialmente descrita em estudos de neurotraçamento 

realizados por Imai e colaboradores (1986). Os autores observaram que neurônios 

da porção caudal do NDR de ratos projetavam-se para estuturas como o hipocampo 

e o locus coeruleus, já neurônios da porção rostral do NDR projetavam-se, 

principalmente, para os núcleos da base (IMAI; STEINDLER; KITAI, 1986). Este 

estudo trouxe informações importantes ao mostrar que projeções que inervam 

estruturas límbicas e motoras partem de diferentes regiões do NDR, sugerindo 

assim, a existência de uma organização funcional neste núcleo.  

A ideia da organização funcional do NDR ganhou força, anos mais tarde, após 

a publicação de resultados obtidos através da técnica de imuno-histoquímica para 

detecção da proteína Fos, um marcador indireto da atividade neuronial 

(DRAGUNOW; FAULL, 1989). Entre estes, Grahn e colaboradores (1999) mostraram 

que ratos submetidos a choques inescapáveis nas patas apresentam um aumento 

na expressão da proteína Fos em neurônios serotoninérgicos restritos as porções 

média e caudal do NDR.  

Em 2004, o grupo de pesquisa liderado por Christopher A. Lowry publicou 

uma revisão adicionando que não apenas os subnúcleos do NDR deveriam ser 

diferentemente reconhecidos, mas também a subdivisão deste núcleo em, pelo 

menos, três partes iguais ao longo do eixo rostro-caudal, isto é, a porção rostral, 

média e caudal (ABRAMS; JOHNSON; HOLLIS, et al., 2004). 

Somadas a estas evidências, diversos estudos apontaram para a 

heterogeneidade funcional dos subnúcleos do NDR. Por exemplo, evidências de 
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imuno-histoquímica mostraram que a administração intraperitoneal de drogas 

ansiogênicas, como a cafeína, o agonista não seletivo de receptores 5-HT2C mCPP e 

o agonista inverso de receptores benzodiazepínicos FG-7142 (ABRAMS; 

JOHNSON; HAY-SCHMIDT et al., 2005), a microinjeção do agonista de receptores 

CRF do tipo 1 urocortina 1 no BLA (SPIGA; LIGHTMAN; SHEKHAR, 2006), a 

administração intra-cerebroventricular do agonista de receptores CRF do tipo 2 

urocortina 2 ou a exposição à ambientes iluminados (BOUWKNECHT; SPIGA; 

STAUB, et al., 2007) promovem a ativação seletiva de neurônios serotoninérgicos 

localizados no DRD e no DRC. Já a exposição de animais a agentes ou situações 

indutoras de pânico, como a inalação de uma alta concentração de CO2 (JOHNSON; 

HOLLIS; MORATALLA et al., 2005), a infusão periférica de lactato (JOHNSON; 

LOWRY; TRUITT et al., 2008) ou a primeira exposição ao teste do nado forçado 

(ROCHE; COMMONS; PEOPLES et al., 2003), ativa predominantemente neurônios 

nas asas laterais do NDR.  

Levando em consideração tais resultados, Lowry e colaboradores (2008) 

sugeriram que a ativação dos neurônios serotoninérgicos localizados no DRD e DRC 

exerce importante papel na facilitação de respostas associadas à ansiedade. Para 

estes autores, tais grupos de neurônios do NDR originariam o trato prosencefálico 

proposto por Deakin e Graeff. Adicionalmente, neurônios situados nas asas laterais 

dariam origem à via serotoninérgica periventricular mencionada na teoria de Deakin 

e Graeff (para revisão ver PAUL; JOHNSON; SHEKHAR et al., 2014; PAUL; 

LOWRY, 2013). Ainda segundo Lowry, uma área adjacente às asas laterais, a 

substância cinzenta periaquedutal ventrolateral (SCPvl), onde também estão 

situados neurônios serotoninérgicos, também daria origem, juntamente com as asas 

laterais, à via periventricular (PAUL; LOWRY, 2013). 

Ainda sustentando a heterogeneidade funcional do NDR, o nosso grupo de 

pesquisa comparou o padrão de marcação da proteína Fos e da enzima triptofano 

hidroxilase em diferentes subnúcleos do NDR durante a exposição de ratos às 

tarefas de esquiva inibitória e de fuga no LTE. Enquanto a marcação da proteína Fos 

sinaliza atividade neuronial, a da enzima triptofano hidroxilase sinaliza que os 

neurônios marcados são serotoninérgicos. Os resultados deste estudo mostraram 

que a execução da tarefa de esquiva inibitória ativa neurônios serotoninérgicos 

localizados nos subnúcleos DRD e DRC. Já a tarefa de fuga gerada pelo mesmo 
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teste ativa primariamente neurônios não-serotoninérgicos localizados nas asas 

laterais (SPIACCI; COIMBRA; ZANGROSSI, 2012).  

Estudos com manipulações farmacológicas, também realizados por nosso 

grupo, mostraram que enquanto a administração no DRD do antagonista de 

receptores 5-HT1A WAY 100635 facilita a aquisição da esquiva inibitória e inibe a 

resposta de fuga, nas asas laterais, a injeção deste antagonista inibe apenas a 

resposta de fuga, sem alterar a resposta de esquiva inibitória no teste do LTE. A 

administração do agonista 8-OH-DPAT causou o efeito contrário (SPIACCI; POBBE; 

MATTHIESEN; ZANGROSSI, 2016). Esses resultados indicam que neurônios 

serotoninérgicos no DRD modulam comportamentos defensivos relacionados à 

ansiedade e ao pânico, enquanto que as asas laterais apresentam um papel 

primordial na mediação de respostas associadas ao pânico.  

Também em apoio à importância das asas laterais na modulação da resposta 

de fuga, recentemente relatamos que a infusão de doses não excitotóxicas de ácido 

caínico neste subnúcleo evoca prontamente uma reação de fuga vigorosa. Através 

da marcação da proteína Fos, observamos que esta resposta está vinculada a um 

aumento da ativação neuronial das colunas dorsomedial (SCPdm) e lateral(SCPl) da 

substância cinzenta periaquedutal (SCP) e dos núcleos dorsomedial (Hdm) e 

ventromedial do hipotálamo medial, sugerindo que possa haver projeções das asas 

laterais para estas estruturas neurais. Curiosamente, não houve ativação de 

neurônios localizados nos núcleos BLA, medial e central do complexo amigdaloide 

(MATTHIESEN; SPIACCI; ZANGROSSI, 2017). 

Enquanto estudos neuroanatômicos em ratos e camundongos mostram que 

os subnúcleos DRD e DRC enviam projeções serotoninérgicas para estruturas 

neurais que desempenham papel crítico na modulação de comportamentos 

relacionados à ansiedade, como o BLA, o córtex pré-frontal e o hipocampo 

(FERNANDEZ; CAULI; CABEZAS et al., 2015; HALE; HAY-SCHMIDT; MIKKELSEN 

et al., 2008; MUZERELLE; SCOTTO-LOMASSESE; BERNARD et al., 2016), pouco 

se sabe sobre as projeções que partem das asas laterais do NDR.  

Em 1991, Vertes mostrou que a injeção do neurotraçador anterógrado 

Phaseolus vulgaris leucoagglutinin (PHA-L) nas porções rostrais e caudais do NDR 

marcava, densamente, corpos celulares presentes na SCP e em alguns núcleos 

hipotalâmicos. Anos mais tarde, Stezhka e Lovick (1997) mostraram que a injeção 
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dos neurotraçadores retrógrados FluoroGold ou DiO na coluna dorsolateral da SCP 

(SCPdl) de fatias coronais do mesencéfalo de ratos marcavam corpos celulares no 

NDR. Embora, nesta época, os subnúcleos do NDR ainda não tivessem sido 

oficialmente diferenciados, o estudo de Stezhka e Lovick sugere que as projeções 

que chegam na SCPdl são provenientes do DRD, do DRV e das asas laterais do 

NDR e também da SCPvl.  

Desta forma, ainda que a proposta de Paul e Lowry (2013) aponte que 

neurônios situados nas asas laterais dariam origem à via serotoninérgica 

periventricular mencionada na teoria de Deakin e Graeff (1991), ainda não há 

evidências satisfatórias que comprovem esta hipótese. 

Diante do exposto, o presente projeto teve como objetivo geral investigar o 

papel da via serotoninérgica que parte das asas laterais para a SCPd e para o Hdm, 

e do DRD para o BLA na modulação de respostas defensivas avaliadas no LTE. 

Além disso, através de manipulações farmacológicas, procuramos obter as primeiras 

informações sobre os efeitos da modulação da neurotransmissão serotoninérgica 

mediada por receptores 5-HT1A no DRC na modulação de comportamentos 

defensivos associados à ansiedade a ao pânico. 

Na primeira etapa, avaliamos se as asas laterais do NDR envia projeções 

para a SCPd e para o Hdm através da microinjeção do neurotraçador anterógrado 

não-fluorescente biodextrana (BDA). Adicionalmente, com o objetivo de verificar se 

estas projeções eram serotoninérgicas, realizamos a imuno-histoquímica para 

detecção da enzima triptofano hidroxilase.  

Diante dos resultados obtidos no estudo neuroanatômico, na segunda etapa 

do trabalho, investigamos a atividade destas vias neurais através de injeções 

combinadas. Como descrito anteriormente, nosso grupo observou que a 

administração de WAY-100635 nas asas laterais do NDR prejudica a fuga, sem 

alterar a resposta de esquiva inibitória no LTE (SPIACCI; POBBE; MATTHIESEN, et 

al., 2016). Nossa hipótese é que a facilitação da neurotransmissão sertoninérgica na 

SCPd e no Hdm esteja envolvida na mediação deste efeito panicolítico. Para tal, 

avaliamos os efeitos da administração prévia de WAY-100635 na SCPd, seguida  da 

administração desta mesma droga nas asas laterais do NDR, sobre as respostas 

defensivas avaliadas no LTE. A mesma investigação foi estendida para o Hdm. 
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Na terceira etapa, com base em estudos que mostraram que a tarefa de 

esquiva inibitória (SPIACCI; COIMBRA; ZANGROSSI, 2012) e a administração 

sistêmica de drogas ansiogênicas (ABRAMS; JOHNSON; HAY-SCHMIDT et al., 

2005) também ativam neurônios serotoninérgicos no DRC, realizamos as primeiras 

observações sobre os efeitos no LTE da manipulação farmacológica dos receptores 

do tipo 5-HT1A deste subnúcleo pela administração local de WAY-100635 e 8-OH-

DPAT. Tendo em vista que este subnúcleo envia projeções serotoninérgicas para o 

BLA (HALE; HAY-SCHMIDT; MIKKELSEN et al., 2008), nossa hipótese é que a 

administração de WAY-100635 favorecerá a aquisição da resposta de esquiva 

inibitória, enquanto a administração de 8-OH-DPAT apresentará efeito oposto, assim 

como observado no DRD. 

Por fim, na quarta etapa, fundamentados nos estudos anatômicos que 

mostram que o DRD envia projeções serotoninérgicas para o BLA (FERNANDEZ; 

CAULI; CABEZAS et al., 2015; HALE; HAY-SCHMIDT; MIKKELSEN et al., 2008; 

MUZERELLE; SCOTTO-LOMASSESE; BERNARD et al., 2016), investigamos a 

hipótese de que o efeito ansiogênico observado pelo bloqueio dos receptores 5-HT1A  

no DRD  (SPIACCI; POBBE; MATTHIESEN, et al., 2016) é mediado pela ativação de 

receptores do tipo 5-HT2C no BLA. Além do LTE, este estudo também empregou o 

teste de transição claro-escuro, um modelo preditivo de ansiedade bastante utilizado 

(BOURIN; HASCOET, 2003; BUENO; ZANGROSSI; VIANA, 2005; SENA; BUENO; 

POBBE, et al., 2003). 
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2. Objetivos  

 

2.1. Objetivo geral 

O presente estudo teve como objetivo investigar o papel das vias 

serotoninérgicas que partem das asas laterais do NDR para a SCPd e para o Hdm, e 

da via que parte do DRD para o BLA na modulação de respostas defensivas 

associadas à ansiedade e ao pânico. Além disso, investigamos os efeitos da 

manipulação farmacológica dos receptores do tipo 5-HT1A no DRC na modulação de 

respostas defensivas avaliadas no LTE. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar a anatomia conectiva entre as asas laterais do NDR com a SCPd e 

o Hdm, utilizando a microinjeção de biodextrana, um neurotraçamento 

anterógrado, seguida de reações imuno-histoquímicas para detecção da 

enzima triptofano hidroxilase. 

 

 Averiguar se o bloqueio prévio de receptores 5-HT1A na SCPd altera a 

resposta do tipo panicolítica observada no LTE após o antagonismo de 

receptores 5-HT1A nas asas laterais. 

 
 Verificar se o bloqueio prévio de receptores 5-HT1A no Hdm altera a resposta 

do tipo panicolítica observada no LTE após o antagonismo de receptores 5-

HT1A nas asas laterais. 

 

 Avaliar os efeitos da injeção de WAY-100635 ou de 8-OH-DPAT no DRC 

sobre as respostas de esquiva inibitória e fuga avaliadas no LTE. 

 
 Investigar se o bloqueio prévio de receptores 5-HT2C no BLA altera a resposta 

ansiogênica observada no LTE e no teste de transição claro-escuro após o 

antagonismo de receptores 5-HT1A no DRD. 
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3. Material e métodos 

 

3.1. Animais 

 

 Foram utilizados ratos Wistar provenientes do Biotério Central da 

Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto, pesando em média 300 g no dia do 

procedimento cirúrgico. Os animais permaneceram durante todo o experimento no 

biotério do Laboratório de Farmacologia do Comportamento, onde foram alojados 

(quatro animais por caixa) em caixas de polipropileno (38 x 32 x 18 cm), forradas 

com serragem, tendo livre acesso à água e à comida. O biotério foi mantido com 

temperatura controlada (22 ± 1º C) e ciclo claro-escuro de 12 horas (período 

iluminado das 07:00 às 19:00 h). Todos os procedimentos experimentais adotados 

nesta etapa do trabalho foram aprovados pelo Comitê de Ética em pesquisa da 

Universidade de São Paulo (protocolo nº 138/2014). 

 

3.2. Drogas 

 

Foram utilizadas as seguintes drogas: o agonista de receptores 5-HT1A 8-OH-

DPAT [{(±)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin hydrobromide; Sigma, EUA}]; o 

antagonista de receptores 5-HT1A WAY-100635 [{N-[2-[4-(2-metoxifenil)-1-

piperazinil]etil]-N (2, piridinil-ciclohexanocarboxamida maleato; Sigma, EUA}]; o 

antagonista de receptores 5-HT2C SB-242084 [{dicloreto hidratado de 6-Cloro-2,3-di-

hidro-5-metil-N-[6-[(2-metil-3-piridinil)oxi]-3-piridinil]-1H-indol-1-carboxiamida; Sigma, 

EUA}] e o neurotraçador biodextrana a 10% (Peso molecular 10,000; Molecular 

Probes, Eugene, Oregon, USA). As drogas utilizadas foram dissolvidas em salina 

estéril. A biodextrana foi dissolvida em tampão fosfato salina (0,01 M; pH 7.4). 
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3.3. Aparatos 

 

3.3.1. Labirinto em T elevado 

 

 O LTE (Figura 1) é constituído por três braços de madeira de mesmas 

dimensões, medindo 50 cm de comprimento por 12 cm de largura. Um dos braços é 

circundado por paredes laterais opacas, 40 cm de altura, e está disposto 

perpendicularmente aos outros dois braços, que permanecem abertos. Todo o 

conjunto está elevado a 50 cm do solo. Para evitar a queda dos animais, os braços 

abertos são circundados por uma proteção de acrílico translúcido de 1 cm de altura. 

A luminosidade na sala experimental, medida na área de cruzamento entre os 

braços abertos e o braço fechado do LTE foi de 40 lux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Labirinto em T elevado. 
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3.3.2. Campo aberto 

 

 O teste foi conduzido em uma arena de acrílico preta (Figura 2), medindo 60 x 

60 cm, com paredes laterais de 40 cm de altura.  

A luminosidade na sala experimental foi de 40 lux, medida no centro da arena. 

 

 
 
 
 
 
3.3.3. Caixa claro-escuro 
 

 O teste de transição claro-escuro (Figura 3) foi realizado em uma caixa 

confeccionada em madeira, medindo 47 x 22 x 22 cm, dividida em dois 

compartimentos de iguais dimensões, um de cor branca (compartimento claro) e 

outro de cor preta (compartimento escuro). Entre os dois compartimentos há um 

orifício (7 x 6 cm) que permite a livre transição do animal. O assoalho é constituído 

por barras de aço espaçadas em 1 cm. A caixa possui ainda uma tampa de acrílico 

preta sobre o compartimento escuro e uma translúcida sobre o compartimento claro. 

A luminosidade na sala experimental foi de 40 lux, medida no centro do 

compartimento claro da caixa claro-escuro. 

 

Figura 2. Campo aberto. 
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                                                 Figura 3. Caixa claro-escuro. 

 
3.4. Procedimentos gerais 

3.4.1. Procedimento cirúrgico 

 

 Os animais foram anestesiados com 2,2,2 tribromoetanol (Aldrich, EUA) a 

2,5% (10 ml/kg, i.p.). Após tricotomia na região da cabeça, o animal foi fixado a um 

aparelho estereotáxico (David-Kopf, EUA) pelo rochedo temporal e incisivos 

superiores. A fim de prevenir possíveis infecções, uma associação antibiótica de 

amplo espectro foi administrada (Pentabiótico, Fort-Dodge-Brasil, 0,2ml/ animal, 

i.m.). 

 Após a realização da anti-sepsia do campo cirúrgico com uma solução 

hidroalcoólica contendo iodo a 2%, foi administrado, por via subcutânea, o 

anestésico local cloridrato de lidocaína associado a um vasoconstritor (Novocol® 

100, S.S. White-Brasil). Posteriormente, foi realizada a incisão longitudinal dos 

tecidos cutâneos e subcutâneos, e a remoção do periósteo por raspagem, a fim de 

expor o crânio.  

 Através de orifícios na superfície craniana, perfurados por uma broca, 

cânulas-guia de 26 gauge e 12 mm de comprimento foram introduzidas 

unilateralmente no DRC, no DRD ou nas asas laterais do NDR, hemisfério esquerdo, 

de acordo com as seguintes coordenadas: DRC: ântero-posterior (AP) =  8,4 mm, 

lateral (L) = + 1,7 mm e (dorso-ventral) DV = 4,7 mm, com inclinação da haste = 
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14º; DRD: AP =  7,8 mm, L = + 1,4 mm e DV = 4,2 mm, com inclinação da haste = 

12º; nas asas laterais: AP =  7,8 mm, L = + 1,8 mm e DV = 4,3 mm, com 

inclinação da haste = 12º; tendo o bregma como referência (PAXINOS; WATSON, 

2007). Na SCPd e no Hdm, cânulas-guias de 0.6 mm de diâmetro externo e 12 mm 

e 16 mm de comprimento, respectivamente, foram introduzidas unilateralmente, de 

acordo com as seguintes coordenadas: SCPd: AP = lambda, L = + 1,9 mm e DV = 

3,1 mm, com inclinação da haste = 22º; Hdm, hemisfério esquerdo: AP = -2.8 mm, 

L = + 0,5 mm e DV = 7,2 mm, sem inclinação da haste. No BLA, cânulas-guias de 

0.6mm de diâmetro externo e 14 mm de comprimento foram introduzidas 

bilateralmente, de acordo com as seguintes coordenadas: BLA: AP = -2,5mm, L = ± 

5,1 mm e DV = 6,5 mm, sem inclinação da haste. As cânulas foram fixadas no 

crânio por uma prótese de resina acrílica auto-polimerizante, estabilizada por um 

parafuso de aço inoxidável fixado à calota craniana. Finalmente, foi introduzido em 

cada cânula guia um mandril de aço inoxidável, de mesmo comprimento, para 

prevenir possíveis obstruções.  

 Ao final do procedimento, foi administrada, por via subcutânea, uma dose do 

agente analgésico com atividade anti-inflamatória e antipirética flunixina meglumina 

(2,5 mg/ ml/ kg; Banamine®,Schering-Ploug S/A-Brasil). 

 Após a cirurgia, os animais retornaram ao biotério do laboratório, respeitando-

se as mesmas condições de alojamento. 

 

3.4.2. Injeções  

 

 As injeções na SCPd e no Hdm foram feitas por meio de agulhas 

odontológicas (14 mm de comprimento para a SCPd e 17,5 mm para o Hdm) 

inseridas pelas cânulas guia até atingir o alvo a 2,0 (SCPd) ou 1,5 mm (Hdm) abaixo 

da extremidade das cânulas. Já no BLA, as injeções foram feitas simultaneamente 

nos dois hemisférios encefálicos por meio de duas agulhas odontológicas (Mizzy, 16 

mm de comprimento) inseridas pelas cânulas guia, até atingir o alvo a 2,0 mm 

abaixo da extremidade das cânulas.  Cada agulha odontológica foi conectada a uma 

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

(PE-10), o qual foi preenchido com água destilada. O deslocamento de uma bolha 
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de ar no polietileno auxiliou na verificação do sucesso da microinjeção. Para controle 

do volume e do tempo de injeção, foi utilizada uma bomba microinjetora digital 

(Harvard Apparatus, modelo 55-2222) programada para injeção de um volume de 

200 nl, a uma taxa de 100 nl/min. Ao término da injeção, a agulha permaneceu no 

local por mais um minuto para evitar o refluxo da droga. 

 As injeções no DRC, no DRD e nas asas laterais do NDR foram feitas por 

meio de agulhas confeccionadas pelo experimentador. As agulhas, medindo 0.18 

mm de diâmetro externo e 14 mm de comprimento, foram inseridas pelas cânulas 

guia até atingir o alvo a 2,0 mm abaixo da extremidade das cânulas. Cada agulha foi 

conectada a uma microseringa de 1 l (Hamilton 7001-KH SYR, EUA) através de um 

tubo de polietileno (PE-10), o qual foi preenchido com água destilada. O volume de 

50 nL de droga foi injetado a mão, durante 30 segundos. O deslocamento de uma 

bolha de ar no polietileno auxiliou na verificação do sucesso da microinjeção. Ao 

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

refluxo da droga. 

 

3.5. Procedimentos específicos 

 

3.5.1 Estudo neuroanatômico 

 

3.5.1.1 Estudo da via que parte das asas laterais do NDR para a SCPd e para o 

Hdm utilizando um neurotraçador anterógrado. 

 

Experimento 1: 

 

Neste experimento, foi utilizado o neurotraçador anterógrado não fluorescente 

biodextrana (BDA) a 10%, dissolvido em 0.01 M de tampão fosfato-salino (pH 7.4).  

  Os ratos passaram pelo mesmo procedimento cirúrgico descrito na seção 

3.4.1 para o implante de uma cânula-guia (26 gauge de diâmetro e 12 mm de 

comprimento) direcionada para as asas laterais do NDR, hemisfério esquerdo. Três 

dias após a recuperação cirúrgica, os ratos foram anestesiados com 2,2,2 

tribromoetanol (Aldrich, EUA) a 2,5% (10 ml/kg, i.p.) e o BDA foi injetado nas asas 

laterais usando uma agulha de 0.18 mm de diâmetro e 14 mm de comprimento, 
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conectada a uma microseringa de 1 l (Hamilton 7001-KH SYR, EUA) através de um 

tubo de polietileno (PE-10), o qual foi preenchido com água destilada. O 

deslocamento de uma bolha de ar no polietileno auxiliou na verificação do sucesso 

da microinjeção. Para o controle do volume e do tempo de injeção, foi utilizada uma 

bomba de infusão digital (Harvard Apparatus, Holliston, Massachusetts, EUA) 

programada para injeção de um volume de 50 nL, a uma taxa de 100nL/min. Ao 

término da injeção, a agulha permaneceu no local por cinco minutos para evitar o 

refluxo do BDA. Após 15 dias da injeção do neurotraçador, os animais foram 

perfundidos e os encéfalos removidos. 

 

3.5.2. Estudos comportamentais 

 

Avaliação no LTE 

 

No dia anterior ao teste, os animais foram pré-expostos por 30 minutos a um 

dos braços abertos do LTE. Cada animal foi colocado individualmente em um dos 

braços abertos, isolado dos demais braços por uma parede de madeira disposta na 

linha de separação entre a área central do labirinto e a porção proximal do braço 

aberto. Este procedimento potencializa a expressão do comportamento de fuga 

medido durante o teste por reduzir respostas comportamentais relacionadas à 

novidade (TEIXEIRA; ZANGROSSI; GRAEFF, 2000). 

O teste do LTE foi iniciado com a avaliação da tarefa de esquiva inibitória. 

Para tal, o animal foi colocado na extremidade distal do braço fechado e a latência 

de saída, com as quatro patas, deste braço foi cronometrada (linha de base). A 

mesma medida foi tomada por mais 2 vezes, com intervalos regulares de 30 

segundos entre elas (esquivas 1 e 2).  O tempo máximo de permanência do animal 

neste braço, em cada uma das tentativas, foi de cinco minutos. Depois deste 

período, o animal era retirado pelo experimentador para dar continuidade ao teste. 

 Trinta segundos após a tomada da esquiva 2, foi verificada a latência de fuga 

dos animais em um dos braços abertos do LTE. Para tal, cada animal foi colocado 

na extremidade distal do mesmo braço aberto ao qual foi anteriormente pré-exposto, 

e o tempo de saída deste braço, com as quatro patas, foi cronometrado (fuga 1). A 

latência de saída do braço aberto foi tomada por mais duas vezes (fugas 2 e 3), 
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também com intervalos de trinta segundos entre elas. Durante os intervalos, o 

animal foi colocado em uma caixa de acrílico translúcido. Ao final do teste de cada 

animal, o aparato foi limpo com álcool a 20%, assim como todos os outros aparatos 

utilizados. 

 

Avaliação no campo aberto 

 

 Nos experimentos 4 - 7, imediatamente após a tomada da fuga 3, cada animal 

foi colocado individualmente no centro do campo aberto e durante 5 minutos, a 

distância total percorrida por cada animal foi registrada por meio do programa 

analisador de imagem (ANY- Maze Video Tracking System, Stoelting Co, EUA). 

 

3.5.2.1. Papel da regulação serotoninérgica na SCPd e no Hdm, após bloqueio 

de receptores 5-HT1A nas asas laterais do NDR 

 

Experimento 2: 

 

No experimento 2, cerca de 24h após a sessão de pré-exposição ao braço 

aberto, os animais foram submetidos à avaliação comportamental no LTE. Para tal, 

os animais receberam, aleatoriamente, a administração de WAY-100635 (0,37 nmol/ 

200 nL) ou salina intra-SCPd e, após 10 minutos, receberam a microinjeção de 

WAY-100635 (0,74 nmol/ 50 nL) ou salina nas asas laterais. Os seguintes grupos 

foram formados: Sal SCPd/ Sal asas laterais, n=9; WAY SCPd/ SAL asas laterais, 

n=9; SAL SCPd/ WAY asas laterais, n=5; WAY SCPd/ WAY asas laterais, n=9. Dez 

minutos após a última injeção central, os animais foram submetidos ao LTE. As 

doses utilizadas foram selecionadas com base em estudos anteriores realizados por 

nosso grupo de pesquisa (POBBE; ZANGROSSI, 2005; SPIACCI; POBBE; 

MATTHIESEN; ZANGROSSI, 2016).  

 

Experimento 3: 

 

Os animais passaram pelo mesmo protocolo do experimento 2, mas 

receberam a administração de WAY-100635 (0,74 nmol/ 200 nL) ou salina intra-Hdm 
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e, após 10 minutos, receberam a microinjeção de WAY-100635 (0,74 nmol/ 50 nL) 

ou salina nas asas laterais. Os seguintes grupos foram formados: Sal Hdm/ Sal asas 

laterais, n=9; WAY Hdm/ SAL asas laterais, n=5; SAL Hdm / WAY asas laterais, n=9; 

WAY Hdm/ WAY asas laterais, n=6. Dez minutos após a última injeção central, os 

animais foram submetidos ao LTE. As doses utilizadas foram selecionadas com 

base em estudos anteriores (DE BORTOLI; YAMASHITA; ZANGROSSI, 2013; 

NASCIMENTO; KIKUCHI; DE BORTOLI, et al., 2014; SPIACCI; POBBE; 

MATTHIESEN; ZANGROSSI, 2016).  

 

3.5.2.2. Papel dos receptores 5-HT1A do DRC na modulação de respostas 

defensivas avaliadas no LTE 

 

Experimento 4: 

 

No dia do teste, foi injetado WAY-100635 (0,18; 0,37 ou 0,74 nmol/ 50 nL) ou 

salina no DRC. Os seguintes grupos foram formados: Sal, n=10; WAY 0,18 nmol, 

n=5; WAY 0,37 nmol, n=7; WAY 0,74 nmol, n=8. Dez minutos após a injeção central, 

os animais foram submetidos ao LTE. As doses utilizadas foram selecionadas com 

base em estudos anteriores realizados no NDR por nosso grupo de pesquisa 

(SPIACCI; POBBE; MATTHIESEN; ZANGROSSI, 2016). 

Imediatamente após a última fuga, cada animal foi colocado individualmente 

no centro do campo aberto. Neste, a distância total percorrida por cada animal foi 

registrada durante 5 minutos. 

 

Experimento 5: 

 

Neste experimento, o mesmo protocolo descrito acima foi utilizado, mas os 

animais receberam a injeção de 8-OH-DPAT (1,6; 3,2 ou 6,4 nmol/ 50 nL) ou salina 

no DRC. Os seguintes grupos foram formados: Sal, n=9; DPAT 1,6 nmol, n=5; DPAT 

3,2 nmol, n=6; DPAT 6,4 nmol, n=6.  

 

 

 



______________________________________________________________Material e Métodos | 43 

 

 

 

Experimento 6: 

 

De acordo com os resultados dos experimentos 4 e 5, no experimento 6 

reavaliamos os efeitos da injeção de 8-OH-DPAT e WAY-100635 no DRC, seguindo 

o mesmo protocolo descrito anteriormente. Os animais receberam a injeção de 8-

OH-DPAT (3,2 nmol/ 50 nL), de WAY-100635 (0,74 nmol/ 50 nL) ou salina no DRC. 

Os seguintes grupos foram formados: Sal, n=6; DPAT 3,2 nmol, n=7; WAY 0,74 

nmol, n=10.  

 

3.5.2.3. Papel da regulação serotoninérgica no BLA, após bloqueio de 

receptores 5-HT1A no DRD 

 

Experimento 7: 

 

Os animais receberam a administração de SB-242084 (0,01 nmol/ 200 nL) ou 

salina, bilateralmente, no BLA e, após 10 minutos, receberam a microinjeção de 

WAY-100635 (0,37 nmol/ 50nL) ou salina no DRD. Os seguintes grupos foram 

formados: Sal BLA/ Sal DRD, n=7; SB BLA/ SAL DRD, n=8; SAL BLA/ WAY DRD, 

n=8; SB BLA/ WAY DRD, n=8. Dez minutos após a última injeção central, os animais 

foram submetidos ao LTE. As doses utilizadas foram selecionadas com base em 

estudos anteriores do nosso grupo (VICENTE; ZANGROSSI, 2012; SPIACCI; 

POBBE; MATTHIESEN; ZANGROSSI, 2016).  

Imediatamente após o teste do LTE, os animais foram colocados no centro do 

campo aberto e sua atividade locomotora registrada por 5 minutos. 

Após o teste no campo aberto, os animais foram submetidos ao teste de 

transição claro-escuro. Para a execução do teste, os animais foram colocados, 

individualmente, no compartimento claro da caixa claro-escuro, com a cabeça 

voltada para a porta divisória. O comportamento dos animais no teste foi filmado e 

gravado para posterior análise. Durante os cinco minutos que sucederam a primeira 

entrada do animal no compartimento escuro, foi avaliada a porcentagem de tempo 

gasto no compartimento claro e o número de transições feitas de um compartimento 

para o outro, medida que pode ser considerada como um parâmetro para avaliar 
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possíveis interferências dos tratamentos adotados sobre a atividade locomotora dos 

animais.  

 
3.6. Perfusão 
 
3.6.1. Perfusão para verificação da localização dos sítios de injeção 
 

 Os animais foram anestesiados com hidrato de cloral a 4 % (3 ml/ animal, i.p.) 

e receberam a injeção (50 nL) de corante azul de Evans a 1 % nos subnúcleos do 

NDR, e de 200 nL do mesmo marcador nas demais estruturas. Em seguida, os 

animais foram submetidos à perfusão intra-cardíaca com salina (NaCl a 0,9 %), 

seguida por formol (10 %). Os encéfalos foram removidos e mantidos por, no 

mínimo, 48 horas em formol, até a confecção das lâminas histológicas. 

 

3.6.2. Perfusão para procedimento de imuno-histoquímica 
 
 

Quinze dias após a injeção de BDA nas asas laterais do NDR, os animais 

foram anestesiados com hidrato de cloral a 4 % (3 ml/ animal, i.p.) e submetidos à 

perfusão intra-cardíaca com solução salina tamponada (PBS 0,01 M; pH 7,4, 1000 

mL/ kg), seguida de solução de paraformaldeído a 4 % (pH 7,4, 1000 mL/ kg, 4 °C). 

A perfusão foi realizada com auxílio de uma bomba de perfusão mantida a um fluxo 

de 22 mL/ minuto. 

 Após a perfusão, os encéfalos foram cuidadosamente removidos e fixados por 

2 horas em solução de paraformaldeído a 4%. Em seguida, os encéfalos foram 

crioprotegidos em solução de sacarose a 30 % em tampão fosfato (PB 0, 2 M, 4 °C/ 

3 dias).  Após estes procedimentos, os encéfalos foram congelados em isopentano 

(mantido em gelo seco) e estocados em freezer (-20°C) até serem processados. 
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3.7. Histologia 

 

3.7.1. Verificação da localização do sítio de injeção 

 

 Os encéfalos foram levados ao criostato (Leica CM1850), onde foram 

cortadas secções coronais de 60 m. Estas secções foram adequadamente 

montadas em lâminas para verificação microscópica dos sítios de injeção, segundo 

diagramas reproduzidos do Atlas de Paxinos e Watson (2007). Foram incluídos nas 

análises estatísticas somente os dados dos animais que tiverem os sítios de injeção 

localizados nas áreas de interesse.  

 

3.7.2. Preparo do encéfalo para procedimento de imuno-histoquímica 

 

Os encéfalos dos animais que receberam injeção de BDA nas asas laterais 

(experimento 1) foram cortados ao longo do seu eixo ântero-posterior em secções 

coronais de 30 µm de espessura com o auxílio de um criostato (LEICA CM1950, 

Alemanha).  As secções contendo o NDR, a SCPd e o Hdm foram coletadas e 

armazenadas em solução de PBS. 

 

3.8. Imuno-histoquímica para revelação do neurotraçador e detecção da 

enzima triptofano hidroxilase 

 

As reações de imuno-histoquímica para revelação do BDA e para a marcação 

da enzima triptofano hidroxilase foram realizadas utilizando a técnica free-floating 

conduzida em um agitador orbital. 

 As secções foram lavadas três vezes, durante 5 minutos, em solução de 

salina tamponada com fosfato (PBS 0,1M, pH 7,4). Em seguida, foram imersas em 

solução de peróxido de hidrogênio a 1% (diluída em PBS 0,1 M) por 30 minutos, a 

fim de bloquear a atividade endógena da peroxidase. Depois foram lavadas vinte 

vezes em PBS 0,1 M e incubadas, por 1 hora, com o complexo avidina-biotina-

peroxidase (soluções A e B do kit ABC Vectastain Elite, Laboratório Vector, 

California, USA) diluído uma gota para 10 ml de PBS 0,1 M. Após lavar 4 vezes em 

PBS 0,1 M, o BDA foi revelado colocando as secções em uma solução contendo 1 
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pastilha de 3,3' diaminobenzidina tetrahidrocloreto (DAB; 10 mg) diluída em 33 ml de 

PBS 0,1 M + 1 ml de sulfato de níquel a 1% + 10 µl de peróxido de hidrogênio a 1%, 

por 10 minutos, e então lavadas 5 vezes em PBS 0,1 M.  

 Para detecção da enzima triptofano hidroxilase, as secções permaneceram 

imersas em solução de peróxido de hidrogênio a 1% por 10 minutos e, em seguida, 

lavadas 4 vezes em PBS 0,1 M. Os tecidos foram pré-incubados por 1 hora em BSA 

2% diluído em PBS. Em seguida, as secções foram incubadas overnight com o 

anticorpo primário anti-triptofano hidroxilase (IgG de ovelha, 1:1000, Millipore, 

AB1541) diluído em solução de PBS. Após a incubação com o anticorpo primário, as 

secções foram lavadas 6 vezes em PBS 0,1 M e incubadas por duas horas com o 

anticorpo secundário biotinilado (anti-IgG de ovelha, 1:200, Vector, BA-6000). As 

secções foram então lavadas 6 vezes em PBS 0,1 M e incubadas por uma hora com 

complexo avidina-biotina-peroxidase (1:200, reagente ABC Elite, Vector). Por fim, a 

reação imuno-histoquímica foi revelada com solução contendo 1 pastilha de DAB, 33 

ml de PBS 0,1 M e 10 µl de peróxido de hidrogênio a 1%. Após a lavagem, os cortes 

foram montadas em lâminas e cobertas com lamínula usando-se Permount® (Fisher 

Scientific). Os cortes também foram corados com hematoxilina.  

 Os neurônios e as vias neurais traçadas foram capturadas por meio de 

fotomicroscópio motorizado Axiolmager Z1, Zeiss com APOTOME II e o estudo 

neuroanatômico das conexões marcadas pelo neurotraçador foi realizado através de 

microscopia de campo claro.  

 

3.9. Análise estatística dos resultados 

  

Os dados obtidos no LTE foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA) 

de medidas repetidas, tendo como fator independente o tratamento farmacológico e 

como medidas repetidas as diferentes tentativas efetuadas (latências de esquiva 

inibitória ou fuga). Para os estudos do DRC, a distância total percorrida no campo 

aberto foi analisada através da ANOVA. Para os demais experimentos, a distância 

total percorrida no campo aberto e os dados obtidos no teste de transição claro-

escuro foram analisados utilizando a ANOVA de duas vias, tendo como fatores 

independentes os tratamentos farmacológicos. Quando apropriado, foi empregado o 
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teste post-hoc de Duncan. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão 

da média (EPM). 
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4. Resultados 
 
 
4.1. Experimento 1 - Estudo da via que parte das asas laterais do NDR para a 

SCPd e para o Hdm utilizando um neurotraçador anterógrado. 

 

Por meio da microinjeção do neurotraçador anterógrado BDA (peso molecular 

10.000) nas asas laterais do NDR (figura 4A) pode-se observar fibras conectivas que 

partem desta região para todas as colunas da SCP (figuras 4C, D, E e F) e para os 

núcleos Hdm, periventricular (Pe) e ventromedial (Hvm) do hipotálamo (ilustrados na 

figura 5A, B e C). Outros núcleos do hipotálamo, como o arqueado e o lateral, 

também parecem receber projeções, mas estes resultados ainda estão sendo 

analisados.  

A análise histológica confirmou o sítio de injeção do BDA nas asas laterais do 

NDR em três animais. Os resultados demonstrados nas figuras 4 e 5 são referentes 

ao animal R4, mas o mesmo padrão foi observado nos outros dois animais. 

As fibras conectivas identificadas são, predominantemente, varicosas e 

algumas delas foram observadas próximas a células triptofano hidroxilase-positivas 

e triptofano hidroxilase-negativas, sugerindo contato sináptico do tipo axo-somático 

ou axo-dendrítico.  

Curiosamente, foram identificados corpos celulares marcados com o BDA na 

SCP e no hipotálamo medial, indicando que estes se conectam reciprocamente com 

as asas laterais do NDR (figuras 4F, 5A e 5B).  
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Figura 4. Fotomicrografias das secções coronais do mesencéfalo do rato R4. O 
animal foi injetado com o neurotraçador anterógrado biodextrana (BDA, peso 
molecular 10.000) nas asas laterais do núcleo dorsal da rafe (lwDR), hemisfério 
esquerdo, e o tecido do mesencéfalo foi submetido ao procedimento de imuno-
histoquímica para detecção da enzima triptofano-hidroxilase. A: Localização do sítio 
de injeção nas asas laterais. B: neurônios marcados com triptofano-hidroxilase em 
diferentes sub-regiões do núcleo dorsal da rafe (NDR). C e D: secções coronais das 
colunas dorsomedial (dmPAG, em C) e dorsolateral (dlPAG, em D) da substância 
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cinzenta periaquedutal (PAG) mostrando os corpos celulares positivos para 
triptofano-hidroxilase (setas abertas) e fibras varicosas (pontas de setas pretas) 
provenientes das asas laterais. E e F: secções coronais das colunas lateral (lPAG, 
em E) e ventrolateral (vlPAG, em F) da PAG mostrando corpos celulares positivos 
para triptofano-hidroxilase (setas abertas), neurônios marcados com BDA (setas 
pretas) e fibras varicosas (pontas de setas pretas). Contra-colaração: Hematoxilina 
de Harris. Aq: Aqueduto cerebral; DRD: subnúcleo dorsomedial do NDR; DRV: 
subnúcleo ventromedial do NDR. A escala em C, D e E corresponde a 50 μm. 
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Figura 5. Fotomicrografias das secções coronais do diencéfalo do rato R4, 
passando pelos núcleos hipotalâmicos: dorsomedial (DMH, em A), periventricular 
(Pe, em B) e divisão dorsomedial do núcleo ventromedial (dmVMH, em C). As 
pontas de setas pretas mostram aferências provenientes das asas laterais do NDR, 
onde microinjetou-se o neurotraçador biodextrana (BDA, peso molecular 10.000). 
Note neurônios positivos para o BDA (setas pretas) presentes no Pe e no DMH, que 
se conectam reciprocamente com as asas laterais. As setas abertas indicam corpos 
celulares positivos para a enzima triptofano hidroxilase. As pontas de setas abertas 
apontam varicosidades sugestivas de contatos sinápticos, alguns deles com 
dendritos e corpos celulares positivos para a enzima triptofano hidroxilase. Contra-
colaração: Hematoxilina de Harris. 
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4.2. Experimento 2 - Papel da regulação serotoninérgica na SCPd, após 

bloqueio de receptores 5-HT1A nas asas laterais do NDR 

 

 

Figura 6. Diagramas representativos de secções coronais do mesencéfalo de ratos 
mostrando a localização dos sítios de injeções (círculos negros) nas asas laterais do 
NDR, hemisfério esquerdo, e na SCPd (bregma: -7.32 a -7.92 mm) de acordo com o 
atlas de Paxinos & Watson (2007). O número de sítios de injeções representado 
para cada estrutura é menor que o número total de ratos devido à sobreposição dos 
sítios de injeções. Aq: Aqueduto cerebral. 
 

A figura 7 mostra o efeito do tratamento com WAY-100635 nas asas laterais 

e na SCPd sobre as respostas de esquiva inibitória (A) e de fuga (B) no LTE. 

 Em relação à esquiva, A ANOVA de medidas repetidas mostrou que houve 

aquisição da esquiva inibitória [efeito tentativa: F(2,56)= 14,61; p=0,00], houve efeito 

do tratamento central na SCPd [F(1,28)= 5,34; p=0,02], mas não houve efeito do 

tratamento central nas asas laterais [F(1,28)= 0,08; p=0,77] e nem interação entre os 

dois tratamentos [F(1,28)= 1,69; p=0,20]. Além disso, não houve interação entre o 

tratamento nas asas laterais e as tentativas [F(2,56)= 0,45; p=0,63],  mas houve 

interação entre o tratamento na SCPd e as tentativas [F(2,56)= 3,30; p=0,04] e 

interação entre os tratamentos centrais e as tentativas [F(2,56)= 3,85; p=0,02]. 

O teste post hoc de Duncan mostrou que a latência de esquiva 2 do grupo 

SAL SCPd/ WAY asas laterais é significativamente maior (p<0,05) do que aquela do 

grupo WAY SCPd/ WAY asas laterais. 

Quanto à fuga, a ANOVA de medidas repetidas mostrou que não houve efeito 

da tentativa [efeito tentativa: F(2,56)= 1,48; p=0,23], mas houve efeito marginal à 

significância estatística da administração central na SCPd [F(1,28)= 3,05; p=0,09] e 
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da administração central nas asas laterais [F (1,28)=3,82; p=0,06] e houve interação 

entre os dois tratamentos [F(1,28)= 6,40; p=0,01].  

O teste post hoc de Duncan mostrou que a latência das fugas 1 e 2 do grupo 

Sal SCPd/ WAY asas laterais foi significativamente maior quando comparada aos 

demais grupos.  

Para fins ilustrativos, a Figura 7C mostra o efeito das drogas quando se 

obtém a média das 3 latências de fuga realizadas (fuga colabada = latência de fuga 

1 + fuga 2 +  fuga 3/3). A ANOVA de duas vias mostrou que houve efeito do 

tratamento na SCPd [F(1,92)= 6,57; p=0,01], nas asas laterais [F(1,92)= 8,24; 

p=0,00] e a interação entre os tratamentos [F(1,92)= 13,78; p=0,00]. 

O teste post hoc de Duncan mostrou que a latência de fuga do grupo Sal 

SCPd/ WAY asas laterais foi significativamente maior quando comparada aos 

demais grupos.  
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Figura 7.  Efeito da administração prévia de WAY-100635 (0 ou 0,37nmol/ 200 nL) 
na SCPd, seguida da injeção de WAY-100635 (0 ou 0,74 nmol/ 50 nL) nas asas 
laterais do NDR, hemisfério esquerdo, sobre as respostas de esquiva inibitória (A), 
fuga (B) e fuga colabada (C) no teste do LTE (n= 5-9/  grupo). Os valores estão 
representados pela média (+EPM). * p<0.05 comparado aos demais grupos. 
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4.3. Experimento 3 - Papel da regulação serotoninérgica no Hdm, após 

bloqueio de receptores 5-HT1A nas asas laterais do NDR 

 

A)

 

B) 

 

Figura 8. Diagramas representativos de secções coronais do mesencéfalo (A) e do 
diencéfalo (B) de ratos mostrando a localização dos sítios de injeções, no hemisfério 
esquerdo do encéfalo, nas asas laterais (círculos negros em A; bregma: -7.32 a -
8.04 mm) e no Hdm (círculos negros em B; bregma: -2.76mm a -3.24 mm), de 
acordo com o atlas de Paxinos & Watson (2007). O número de sítios de injeções 
representado para cada estrutura é menor que o número total de ratos devido à 
sobreposição dos sítios de injeção. Aq: Aqueduto cerebral; 3V: Terceiro ventrículo. 
 

A figura 9 mostra o efeito do tratamento com WAY-100635 nas asas laterais 

e no Hdm sobre as respostas de esquiva inibitória (A) e de fuga (B) no LTE. 

Quanto à esquiva, a ANOVA de medidas repetidas revelou que houve 

aquisição da esquiva inibitória [F(2,50)= 11,71; p=0,00], mas não houve efeito da 

administração central no Hdm [F(1,25)= 2,39; p=1,35], da administração central nas 

asas laterais [F(1,25)= 0,26; p=0,61] e nem interação entre os dois tratamentos 

[F(1,25)=1,90; p=0,18].  

Em relação à fuga, A ANOVA de medidas repetidas mostrou que não houve 

efeito da tentativa [F(2,50)= 0,81; p=0,44], mas houve efeito da administração central 

no Hdm [F(1,25)= 7,02; p=0,01], da administração central nas asas laterais [F(1,25)= 
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11,79; p=0,00], bem como interação entre os dois tratamentos [F(1,25)= 5,67; 

p=0,02], figura 9B.  

O teste post hoc de Duncan mostrou que a latência da fuga 3 do grupo Sal 

Hdm/ WAY asas laterais foi significativamente maior quando comparada aos demais 

grupos.  

A ANOVA de duas vias mostrou que na fuga colabada houve efeito do 

tratamento no Hdm [F(1,83)= 7,54; p=0,00], nas asas laterais [F(1,83)= 12,65; 

p=0,00] ou interação entre os tratamentos [F(1,83)= 6,40; p=0,01], figura 9C. 

O teste post hoc de Duncan mostrou que a latência de fuga do grupo Sal 

Hdm/ WAY asas laterais foi significativamente maior quando comparada aos demais 

grupos.  
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Figura 9.  Efeito da administração prévia de WAY-100635 (0 ou 0,74 nmol/ 200 nL) 
no Hdm, seguida da injeção de WAY-100635 (0 ou 0,74 nmol/ 50 nL) nas asas 
laterais do NDR sobre as respostas de esquiva inibitória (A), fuga (B) e fuga 
colabada (C) no teste do LTE (n= 5-9/ grupo). Os valores estão representados pela 
média (+EPM). * p<0.05 comparado aos demais grupos. 
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4.4. Experimento 4 - Efeito do antagonismo de receptores 5-HT1A do DRC sobre 
as respostas defensivas avaliadas no LTE  
 

 

 

 

Figura 10. Diagramas representativos de secções coronais do mesencéfalo de ratos 
mostrando a localização dos sítios de injeções no DRC (círculos negros; bregma: -
8.16 a -8.52 mm) de acordo com o atlas de Paxinos & Watson (2007). O número de 
sítios de injeções representados é menor que o número de ratos devido à 
sobreposição dos sítios de injeções. Aq: Aqueduto cerebral; 4V: Quarto ventrículo. 
 

A figura 11 mostra o efeito da administração de WAY-100635 no DRC sobre 

as latências de esquiva e de fuga avaliadas no LTE  

A ANOVA de medidas repetidas mostrou que houve aquisição da esquiva 

inibitória [F(2,52)= 7,91; p=0,00], houve um efeito marginal à significância estatística 

do tratamento [F(3,26)= 2,49; p=0,08] e não houve interação entre os dois fatores 

[F(6,52)= 1,74; p=0,13], figura 11A.  

Quanto à resposta de fuga (ver figura 11B), não houve efeito do tratamento 

[F(3,26)= 1,37; p=0,27], mas houve efeito da tentativa [F(2,52)= 4,34; p=0,01] e da 

interação entre tentativa e tratamento [F(6,52)= 4,22; p=0,00].  

O teste post hoc de Duncan mostrou que o tratamento com a dose de 0,18 

nmol de WAY-100635 no DRC aumentou a latência de saída do braço aberto na 

fuga 2 em relação ao grupo controle e ao grupo WAY 0,74 nmol.  

Quanto à fuga colabada, A ANOVA mostrou que o tratamento com WAY-

100635 não altera significantemente esta medida [F(3,89)= 2,19; p=0,09].  
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Não houve alteração na atividade locomotora dos animais no teste do campo 

aberto em nenhuma das doses testadas [F(3,29)= 2,04; p=0,13], ver tabela 1. 
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Figura 11. Efeito da administração de WAY-100635 (0; 0,185; 0,37 e 0,74 nmol/ 50 
nL) no DRC sobre as respostas de esquiva inibitória (A), fuga (B) e fuga colabada 
(C) no teste do LTE (n= 5-10/ grupo). Os valores estão representados pela média 
(+EPM). *p<0.05 em relação ao grupo salina e ao grupo WAY 0,74 nmol. 
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4.5. Experimento 5 - Efeito da estimulação de receptores 5-HT1A do DRC sobre 

as respostas defensivas avaliadas no LTE  

 

 

 

Figura 12. Diagramas representativos de secções coronais do mesencéfalo de ratos 
mostrando a localização dos sítios de injeções no DRC (círculos negros; bregma: -
8.16 a -8.52 mm) de acordo com o atlas de Paxinos & Watson (2007). O número de 
sítios de injeções representados é menor que o número de ratos devido à 
sobreposição dos sítios de injeções. Aq: Aqueduto cerebral; 4V: Quarto ventrículo. 

 

A figura 13 mostra que não houve alteração nas latências de esquiva e de 

fuga avaliadas no LTE após a administração de 8-OH-DPAT no DRC.  

A ANOVA (medidas repetidas) mostrou que houve aquisição da esquiva 

inibitória [F(2,44)= 6,98; p=0,01], mas não houve efeito do tratamento [F(3,22)= 2,04; 

p=0,13] ou interação entre estes dois fatores [F(6,44)= 1,64; p=0,20], figura 13A.  

Quanto à resposta de fuga (ver figura 13B), a ANOVA de medidas repetidas 

revelou que não houve efeito do tratamento [F(3,22)= 0,81; p=0,49], das tentativas 

[F(2,44)= 2,09; p=0,13] ou interação entre os fatores [F(6,44)= 0,42; p=0,85].  

A ANOVA de uma via mostrou que não houve efeito do tratamento [F(3,77)= 

1,37; p=0,25] sobre a resposta de fuga colabada.  

Não houve alteração na atividade locomotora dos animais no teste do campo 

aberto em nenhuma das doses testadas [F(3,25)= 0,04; p=0,98], ver tabela 1. 
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Figura 13. Ausência de efeito após a administração de 8-OH-DPAT (0; 1,6; 3,2 e 6,4 
nmol/ 50 nL) no DRC sobre as respostas de esquiva inibitória (A), fuga (B) e fuga 
colabada (C) no teste do LTE (n= 5-9/ grupo). Os valores estão representados pela 
média (+EPM).  
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4.6. Experimento 6 – Reavaliação do efeito do 8-OH-DPAT e do WAY-100635 

injetados no DRC sobre as respostas defensivas avaliadas no LTE  

 

 

Figura 14. Diagramas representativos de secções coronais do mesencéfalo de ratos 
mostrando a localização dos sítios de injeções no DRC (círculos negros; bregma: -
8.16 a -8.52 mm) de acordo com o atlas de Paxinos & Watson (2007). O número de 
sítios de injeções representados é menor que o número de ratos devido à 
sobreposição dos sítios de injeções. Aq: Aqueduto cerebral; 4V: Quarto ventrículo. 

 

No experimento 6, reavaliamos o efeito do antagonista e do agonista de 

receptores 5-HT1A no DRC. 

A figura 15 mostra a ausência do efeito da administração de WAY-100635 

(0,74 nmol/ 50 nL)  ou de de 8-OH-DPAT (3,2 nmol/ 50 nL) no DRC.  

A ANOVA (medidas repetidas) mostrou que houve aquisição da esquiva 

inibitória [F(2,38)= 8,65; p=0,00], mas não houve efeito do tratamento [F(2,19)= 1,14; 

p=0,33] ou interação entre estes dois fatores [F(4,38)= 1,00; p=0,41], figura 15A.  

Quanto à resposta de fuga (ver figura 15B), a ANOVA revelou que não houve 

efeito do tratamento [F(2,19)= 1,60; p=0,22], da tentativa [tentativa: F(2,38)= 0,11; 

p=0,89] ou da interação entre os fatores [F(4,38)= 0,52; p=0,71].  

A ANOVA de uma via mostrou que não houve efeito do tratamento [F(2,65)= 

1,49; p=0,23] sobre a resposta de fuga colabada.  

Também não houve alteração na atividade locomotora dos animais no teste 

do campo aberto em nenhuma das doses testadas [F(2,21)= 0,72; p=0,49], ver 

tabela 1. 
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Figura 15. Ausência de efeito após a administração de WAY-100635 (0,74 nmol/ 50 
nL) ou de 8-OH-DPAT (3,2 nmol/ 50 nL) no DRC sobre as respostas de esquiva 
inibitória (A), fuga (B) e fuga colabada (C) no teste do LTE (n= 6-10/ grupo). Os 
valores estão representados pela média (+EPM). 



______________________________________________________________________Resultados| 67 

 

 

 

 

Tabela 1 - Média (+ EPM) da distância percorrida no teste do campo aberto por 
animais submetidos à administração de WAY-100635 (0; 0,18; 0,37 ou 0,74 nmol/ 
50nL) ou 8-OH-DPAT (0; 1,6; 3,2 ou 6,4 nmol/ 50 nL) no DRC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRATAMENTO DISTÂNCIA PERCORRIDA (m) 
 
Experimento 4: 
 
Salina  
WAY 0,185 nmol 
WAY 0,37 nmol 
WAY 0,74 nmol 
 

 
 

11,11 ± 1,06 
16,17 ± 2,86 
14,53 ± 1,92 
16,41 ± 2,05 

Experimento 5: 
 
Salina  
DPAT 1,6 nmol 
DPAT 3,2 nmol 
DPAT 6,4 nmol 
 

 
14,12 ± 1,35 
14,19 ± 2,11 
15,12 ± 3,33 
14,16 ± 1,84 

Experimento 6: 
 
Salina  
WAY 0,74 nmol 
DPAT 3,2 nmol 
 

 
 8,77 ± 2,17 
12,52 ± 2,29 
10,57 ± 1,92 
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4.7. Experimento 7- Papel da regulação serotoninérgica no BLA, após bloqueio 

de receptores 5-HT1A no DRD 

 

A) 

 

B) 

 

 

Figura 16. Diagramas representativos de secções coronais do mesencéfalo (A) e do 
complexo amigdaloide (B) de ratos mostrando a localização dos sítios de injeções no 
DRD (círculos negros em A; bregma: -7.32 a -8.04 mm) e, bilateralmente, no BLA 
(círculos negros indicando o hemisfério esquerdo e círculos cinzas, o hemisfério 
direito, em B; bregma: -1.80 mm a -2.64 mm) de acordo com o atlas de Paxinos & 
Watson (2007). O número de sítios de injeções representados para cada estrutura é 
menor que o número total de ratos devido à sobreposição dos sítios de injeção. Aq: 
Aqueduto cerebral. 
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Como pode ser observada na figura 17, a microinjeção de WAY-100635 no 

DRD facilitou a resposta de esquiva inibitória no LTE e este efeito foi bloqueado pela 

microinjeção prévia de SB242084 no BLA.  

A ANOVA de medidas repetidas revelou que houve aquisição da esquiva 

inibitória [efeito tentativa: F(2,54)= 17,75; p=0,00], não houve efeito da administração 

central no DRD [F(1,27)= 1,91; p=0,17], mas houve efeito da administração central 

no BLA [F(1,27)= 5,39; p=0,02] e interação entre os dois tratamentos [F(1,27)=12,97; 

p=0,00]. Além disso, houve efeito marginal à significância estatística da interação 

entre as tentativas e o tratamento no BLA [F(2,54)= 3,38; p=0,06] e houve efeito da 

interação entre as tentativas e os tratamentos na BLA e no DRD [F(2,54)= 3,97; 

p=0,04]. 

O teste post hoc de Duncan mostrou que a latência das esquivas 1 e 2 do 

grupo Sal BLA/ WAY DRD foi significativamente maior quando comparada aos 

demais grupos. A latência da esquiva 1 do grupo Sal BLA/ WAY DRD não é 

diferente do grupo SB BLA/SAL DRD. 

No que diz respeito à fuga, A ANOVA de medidas repetidas mostrou que não 

houve efeito da tentativa [efeito tentativa: F(2,54)= 0,46; p=0,63], não houve efeito 

da administração central no DRD [F(1,27)= 1,05; p=0,29], no BLA [F(1,27)= 1,15; 

p=0,29] e nem interação entre os dois tratamentos [F(1,27)= 0,48; p=0,49], figura 

17B. 

A ANOVA de duas vias mostrou que não houve efeito do tratamento no BLA 

[F(1,89)= 2,48; p=0,11], no DRD [F(1,89)= 2,25; p=0,13] ou interação entre os 

tratamentos [F(1,89)= 1,03; p=0,31] na fuga colabada. 
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Figura 17.  Efeito da administração prévia de SB242084 (0 ou 0,01 nmol/ 200 nL) no 
BLA, seguida da administração de WAY-100635 (0 ou 0,37 nmol/ 50 nL) no DRD 
sobre as respostas de esquiva inibitória (A), fuga (B) e fuga colabada (C) no teste do 
LTE (n= 7-8/ grupo). Os valores estão representados pela média (+EPM). *p<0.05 
comparado aos demais grupos; exceto na esquiva 1, onde o grupo Sal BLA/ WAY 
DRD não é diferente do grupo SB BLA/ SAL DRD . 
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Os tratamentos empregados não foram capazes de promover alterações no 
desempenho dos animais no teste do campo aberto, como pode ser observado na 
tabela 2. A ANOVA de duas vias mostrou que não houve efeito significativo do 
tratamento no BLA [F(1,27)= 2,80; p=0,10], no DRD [F(1,27)= 1,39, p=0,24] e nem 
interação entre os dois tratamentos [F(1,27)= 0,30; p=0,58]. 

 

Tabela 2 - Média (+ EPM) da distância percorrida no teste do campo aberto por 
animais submetidos à administração prévia de SB242084 (0,01 nmol/ 200 nL) no 
BLA, seguido da administração de WAY-100635 (0,37 nmol/ 50 nL) no DRD. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A Figura 18 ilustra o efeito da injeção de SB-242084 no BLA, previamente à 

injeção de WAY-100635 no DRD, sobre o tempo de permanência no compartimento 

claro e o número de transições entre os compartimentos claro e escuro no teste de 

transição claro-escuro. 

Quanto ao primeiro índice, a ANOVA de duas vias revelou que não houve 

efeito significativo do tratamento no BLA [F(1,27)= 0,28; p=0,60] ou no DRD 

[F(1,27)= 0,95; p=0,33], mas houve interação entre os dois tratamentos [F(1,27)= 

6,78; p=0,01]. 

O teste post hoc de Duncan mostrou que o tempo de permanência no 

compartimento claro do grupo Sal BLA/ WAY DRD foi significativamente maior 

quando comparada aos grupos controle e SB BLA/ WAY DRD.  

Os resultados mostraram que nenhum dos tratamentos adotados alterou o 

número de transições entre os compartimentos [tratamento no BLA: F(1,27)= 1,99; 

p=0,16; tratamento no DRD: F(1,27)= 0,00; p=0,96; interação entre os dois 

tratamentos: F(1,27)= 0,40; p=0,53]. 

TRATAMENTO DISTÂNCIA PERCORRIDA (m) 
Salina BLA - Salina 
DRD 

14,42 ± 0,84 

Salina BLA - WAY DRD 12,22 ± 1,13 

SB BLA - Salina DRD 15,84 ± 1,87 

SB BLA - WAY DRD 15,04 ± 1,65 
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Figura 18. Efeito da administração prévia de SB242084 (0 ou 0,01 nmol/ 200 nL) na 
BLA, seguida da injeção de WAY-100635 (0 ou 0,37 nmol/ 50 nL) no DRD sobre o 
tempo de permanência no compartimento claro (A) e o número de transições entre 
os dois compartimentos (B) avaliado no teste de transição claro-escuro (n= 7-8/ 
grupo). Os valores estão representados pela média (+EPM). *p<0.05 comparado aos 
grupos controle e SB BLA/ WAY DRD. 
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5. Discussão 

 

A primeira etapa do trabalho teve por objetivo verificar se as asas laterais 

enviam projeções para a SCPd e para o Hdm através da administração do 

neurotraçador anterógrado BDA neste subnúcleo do NDR.  

Os resultados neuroanatômicos do presente trabalho sugerem que as asas 

laterais enviam projeções para todas as colunas da SCP (SCPdm, SCPdl, SCPl e 

SCPvl) e para os núcleos Hdm, Hvm e Pe do hipotálamo (como observado nas 

figuras 4 e 5, respectivamente). Estas observações são consistentes nos três 

animais que tiveram o sítio de injeção do BDA confirmado nas asas laterais do NDR.  

A análise histológica mostrou ainda que as fibras eferentes que se originam 

nas asas laterais do NDR trafegam próximo ao aqueduto cerebral, enviando 

colaterais para as colunas dorsais e ventrais da SCP, e dirigem-se para os aspectos 

mais rostrais da SCP, até atingir as estruturas periventriculares no diencéfalo, 

conectando-se com os núcleos dorsomedial e ventromedial do hipotálamo, ipsi e 

contralateralmente, ao sítio de depósito do neurotraçador no tegmento 

mesencefálico. Mesmo no diencéfalo, o trato NDR-hipotalâmico situa-se 

predominantemente em posição paramediana, enviando colaterais para os núcleos 

do hipotálamo medial e dorsal adjacentes. Outros núcleos do hipotálamo, como o 

arqueado e o lateral também parecem receber projeções das asas laterais, no 

entanto, estes resultados ainda estão sob análise.  

As fibras conectivas identificadas são, predominantemente, varicosas, 

sugerindo contato sináptico axo-dendrítico e axo-somático com neurônios 

serotoninégicos e não serotoninérgicos (observar figuras 4C, 4E, 5B e 5C), 

presentes em todas as colunas da SCP e nos núcleos hipotalâmicos analisados.  

Curiosamente, foram identificados, tanto na SCP como no hipotálamo medial, 

corpos celulares marcados com o BDA, ipsi- e contralateralmente ao sítio de injeção, 

sugerindo que estes núcleos conectam-se reciprocamente com as asas laterais do 

NDR (ver figuras 4F, 5A e 5B). Vale ressaltar que o neurotraçador BDA é 

predominantemente, mas não exclusivamente, anterógrado. Este resultado guarda 

correspondência com o de Peyron e colaboradores (1998) ao mostrar que as asas 

laterais do NDR recebem projeções do hipotálamo medial. No estudo de Peyron, 

embora a injeção tenha sido direcionada para as asas laterais do NDR, o 
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neurotraçador foi injetado em uma área maior (450-950 µm de diâmetro) que a área 

das asas laterais (aproximadamente 400 µm de diâmetro), atingindo subnúcleos 

circunvizinhos, o que pode levantar questionamentos quanto à especificidade dos 

resultados obtidos. Além disso, é importante ressaltar que os autores utilizaram um 

neurotraçador retrógrado, a subunidade b da toxina da cólera (CTb), pois tinham por 

interesse identificar as estruturas que enviam projeções para as asas laterais e não 

as eferências que partem desta área, como no presente trabalho.  

Quanto à SCP, os resultados observados neste trabalho vão ao encontro dos 

achados de Stezhka e Lovick (1997) que mostraram que a coluna SCPdl recebe 

projeções das asas laterais do NDR. Como citado na introdução, através da 

administração dos neurotraçadores retrógrados FluoroGold e DiO na SCPdl, os 

pesquisadores observaram a presença de corpos celulares marcados nas asas 

laterais, no DRD, no DRV e na SCPvl. É importante ressaltar que este estudo se 

valeu da técnica de neurotraçamento em fatias de cérebros (aproximadamente 400 

µm de espessura), e não da injeção do neurotraçador no animal vivo, como no 

presente estudo. Como discutido pelos autores, os resultados obtidos por eles 

precisam, dessa forma, ser interpretados com cuidado, pois apresentam um grande 

número de axônios e dendritos rompidos, o que pode acarretar em marcações 

inespecíficas.  

Ao nosso conhecimento, apenas um trabalho foi realizado até o momento 

com o intuito de se investigar os alvos das projeções, mais especificamente das 

projeções serotoninérgicas, que partem das asas laterais para diferentes áreas do 

encéfalo. Muzerelle e colaboradores (2016) injetaram no NDR de camundongos um 

vírus adeno-associado (AAV) que expressa a proteína verde fluorescente 

condicionalmente em neurônios serotoninérgicos. Usando este método, os autores 

identificaram pequenos grupos de neurônios serotoninérgicos nos diferentes 

subnúcleos do NDR e mapearam suas projeções para estruturas alvos. No único 

animal em que o sítio de injeção do AAV estava localizado nas asas laterais, os 

pesquisadores observaram projeções serotoninérgicas para a SCP. Porém, no 

trabalho não é feita a menção sobre quais colunas da SCP as projeções das asas 

laterais chegam, nem são apresentadas figuras da onde se possam inferir as 

colunas alvos.  



 
_______________________________________________________________________Discussão| 76 

 

 

No presente trabalho, tentamos avaliar a colocalização da marcação do 

neurotraçador com a da enzima triptofano-hidroxilase a fim de determinar se as 

fibras conectivas que chegaram à SCP e ao hipotálamo medial eram 

serotoninérgicas. Contudo, em um número substancial de cortes, a marcação do 

neurotraçador (preta) ficou semelhante à marcação da enzima triptofano-hidroxilase 

(marrom-alaranjada), dificultando a avaliação/quantificação de conexões 

serotoninérgicas provenientes das asas laterais para as estruturas alvos. Diante 

disso, confirmamos a existência das vias, mas não podemos afirmar que se trata de 

projeções serotoninérgicas. Para elucidar esta questão, novos estudos se fazem 

necessário. 

É interessante ressaltar que Muzerelle e colaboradores (2016) não 

observaram a existência de vias que partem das asas laterais para os núcleos BLA, 

medial, central e cortical da amígdala. Em uma análise preliminar de nossas lâminas 

histológicas, também não identificamos a marcação com o neurotraçador no 

complexo amigdaloide, o que vai ao encontro dos resultados de Muzerelle e 

colaboradores. Nesse sentido, é digno de nota que em um estudo recente 

mostramos que a resposta de fuga eliciada pela administração de ácido caínico nas 

asas laterais do NDR é acompanhada pelo aumento da expressão da proteína Fos 

nas colunas SCPdm e SCPl, e nos núcleos Hdm e Hvm, mas não nos núcleos BLA, 

central e medial do complexo amigdaloide (MATTHIESEN; SPIACCI; ZANGROSSI, 

2017). No conjunto, estes achados vão ao encontro de resultados de estudos 

neuroanatômicos que mostram que as aferências serotoninérgicas para estes 

núcleos do complexo amigdaloide são provenientes do DRD, DRC e DRV, e não das 

asas laterais (FERNANDEZ; CAULI; CABEZAS et al., 2015; HALE; HAY-SCHMIDT; 

MIKKELSEN et al., 2008; MUZERELLE; SCOTTO-LOMASSESE; BERNARD et al., 

2016).  

Com base nos resultados neuroanatômicos, na segunda etapa do trabalho, 

verificamos a importância da facilitação da neurotransmissão serotoninérgica na 

SCPd e no Hdm na modulação do efeito panicolítico gerado após o bloqueio dos 

receptores 5-HT1A das asas laterais do NDR. 

Os resultados dos experimentos 2 e 3 mostraram que a administração de 

WAY-100635 nas asas laterais do NDR prejudica a resposta de fuga, sem alterar a 

aquisição da esquiva inibitória no LTE. Estes resultados reproduzem os do estudo 
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realizado anteriormente por nosso grupo (SPIACCI; POBBE; MATTHIESEN, et al., 

2016). É importante ressaltar que este efeito não parece ser devido a uma ação 

inespecífica da droga, pois, embora não tenhamos realizado um teste para avaliar a 

atividade locomotora dos animais, apenas a tarefa de fuga foi prejudicada. Era de se 

esperar que caso a droga tivesse afetado a locomoção do animal, haveria uma 

facilitação da resposta de esquiva inibitória, já que as demandas motoras para 

realização das tarefas no LTE são as mesmas.   

Em relação ao efeito do WAY-100635 nesta sub-região do NDR, o resultado 

obtido fornece evidências adicionais de que a serotonina exerce um controle 

inibitório tônico sobre a atividade dos neurônios serotoninérgicos na rafe. Estudos 

eletrofisiológicos apontam para esta direção ao mostrarem que a administração 

periférica de WAY-100635 aumenta a taxa de disparo de neurônios serotoninérgicos 

localizados no NDR (HADDJERI; LAVOIE; BLIER, 2004; HAJÓS; HOFFMANN; 

TETKO, et al., 2001), resultando em um aumento na liberação de serotonina em 

estruturas encefálicas inervadas por este núcleo (DUDLEY; DINARDO; GLASS, 

1999). Mais especificamente, em relação às asas laterais do NDR, estudo de imuno-

histoquímica para marcação da proteína Fos mostrou que a administração sistêmica 

de WAY-100635 promove um aumento da ativação de neurônios serotoninérgicos 

localizados nesta sub-região, sugerindo que a atividade tônica da serotonina tem 

impacto sobre os autorreceptores 5-HT1A das asas laterais (COMMONS, 2008). 

Nossos resultados mostraram ainda que a injeção prévia de WAY-100635 na 

SCPd (experimento 2) ou no Hdm (experimento 3) foi capaz de bloquear o efeito 

panicolítico observado após a administração desta mesma droga nas asas laterais 

do NDR. Estes achados indicam que a facilitação da neurotransmissão 

serotoninérgica mediada por receptores 5-HT1A na SCPd e no Hdm estão envolvidos 

no desencadeamento do efeito anti-pânico. 

Em relação ao papel dos receptores 5-HT1A na SCPd, diferentes trabalhos 

mostram que a ativação destes receptores com 8-OH-DPAT facilita a aquisição da 

esquiva inibitória e prejudica a resposta de fuga no LTE (DE PAULA SOARES; 

ZANGROSSI, 2004; ZANOVELI; NOGUEIRA; ZANGROSSI, 2003), além de 

aumentar o limiar de fuga no modelo de estimulação elétrica (NOGUEIRA; GRAEFF, 

1995). O antagonismo prévio destes receptores com WAY-100635 ou NAN-190 

bloqueia estes efeitos (DE PAULA SOARES; ZANGROSSI, 2004; NOGUEIRA; 
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GRAEFF, 1995; ZANOVELI; NOGUEIRA; ZANGROSSI, 2003). Vale ressaltar que o 

antagonismo dos receptores 5-HT1A na SCPd por si só não tem nenhum efeito, 

mostrando o controle fásico da serotonina nesta estrutura (DE PAULA SOARES; 

ZANGROSSI, 2004). 

Como mencionado na introdução, as manipulações farmacológicas com 8-

OH-DPAT e WAY-100635 no Hdm mostraram que os efeitos sobre a resposta de 

fuga são semelhantes ao descritos na SCPd, tanto no modelo da estimulação 

elétrica, quanto no LTE. Ademais, no Hdm, assim como na SCPd, a serotonina 

parece desempenhar um papel inibitório fásico sobre os receptores 5-HT1A, visto que 

a administração local de WAY-100635 não interfere com a expressão da resposta de 

fuga (BORTOLI; YAMASHITA; ZANGROSSI, 2013; NASCIMENTO; KIKUCHI, DE 

BORTOLI, et al., 2014).  

Na terceira etapa do trabalho, investigamos a participação dos receptores 5-

HT1A do DRC na modulação de respostas defensivas associadas à ansiedade e ao 

pânico que são eliciadas pelo LTE. Como ressaltado previamente, nossa predição 

era que a manipulação farmacológica dos receptores 5-HT1A do DRC resultaria em 

efeitos sobre a resposta de esquiva inibitória semelhantes aos observados no DRD, 

ou seja, a administração de 8-OH-DPAT promoveria efeito ansiolítico, enquanto a de 

WAY-100635 promoveria efeito ansiogênico no LTE (SPIACCI; POBBE; 

MATTHIESEN, et al., 2016). Nesse sentido, há uma série de evidências na literatura 

sugerindo a participação do DRC na modulação de respostas defensivas 

relacionadas à ansiedade. Por exemplo, um estudo realizado pelo nosso grupo de 

pesquisa mostrou que neurônios serotoninérgicos no DRC e no DRD são ativados 

após a tarefa de esquiva inibitória no LTE. Além disso, análises de correlações 

revelaram que quanto mais expressiva é a resposta de esquiva, maior o número de 

neurônios serotoninérgicos ativados nestes subnúcleos (SPIACCI; COIMBRA; 

ZANGROSSI, 2012).  

Os resultados dos experimentos 4 e 5 não confirmaram nossas predições, já 

que nem o WAY-100635 ou o 8-OH-DPAT no DRC foram capazes de alterar 

significativamente a tarefa de esquiva inibitória no LTE. É, no entanto, interessante 

ressaltar que, embora a significância estatística não tenha sido atingida, o efeito do 

WAY-100635 sobre a resposta de esquiva vai na mesma direção daquele observado 

após a administração de 8-OH-DPAT, isto é, ambas as drogas tendem a diminuir a 
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latência de saída do braço fechado, o que sinalizaria um potencial efeito ansiolítico. 

Isto nos motivou a reproduzir estes experimentos. No entanto, como pode ser visto 

no experimento 6, mais uma vez, os resultados obtidos não corroboraram nossa 

predição ao mostrarem que os receptores 5-HT1A do DRC não participam da 

modulação de respostas defensivas avaliadas no LTE. 

É digno de nota que no experimento 4, a administração da menor dose de 

WAY-100635 foi capaz de aumentar a latência de fuga dos animais. No entanto, 

este efeito não ocorreu de maneira consistente, já que apenas uma das tentativas de 

fuga foi significativamente alterada pela droga, sendo que o efeito sobre as outras 

tentativas foi até em direção contrária. Em consonância com essa observação, a 

droga não altera a expressão da resposta de fuga quando as 3 tentativas são 

combinadas (fuga colabada).  

Na última etapa do trabalho verificamos a importância dos receptores 5-HT2C 

do BLA na modulação do efeito ansiogênico desencadeado após o bloqueio dos 

autorreceptores 5-HT1A no DRD. 

Neste estudo, observamos que a administração de WAY-100635 no DRD 

facilitou a aquisição da esquiva inibitória, sem alterar a resposta de fuga no LTE. De 

acordo, os animais que tiveram a administração desta droga no DRD também 

apresentaram uma redução no tempo de permanência no compartimento claro no 

teste de transição claro-escuro, também sugestivo de efeito ansiogênico. 

Nossos dados no LTE não reproduziram completamente os obtidos por 

Spiacci e colaboradores (2016), que observaram que a administração de WAY-

100635 no DRD, no mesmo volume e dose do presente estudo, promove além do 

efeito ansiogênico, um prejuízo na resposta de fuga, efeito do tipo panicolítico. Em 

consonância com estes resultados, estudo prévio realizado por nosso grupo de 

pesquisa mostrou que a administração de 200 nL de WAY-100635, um volume 4 

vezes maior que o do presente estudo, na região de intersecção do DRD/ DRV, 

também promoveu efeito ansiogênico e panicolítico no LTE (POBBE; ZANGROSSI, 

2005). 

Os motivos para esta dissonância não são claros. É interessante observar 

que no estudo de Spiacci e colaboradores (2012) a tarefa de fuga recrutou, ainda 

que de maneira tênue, neurônios do DRD. Já mais recentemente, no trabalho de 

Costa-Vilela (2017), onde foi avaliada a expressão da proteína Fos e da enzima 
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triptofano hidroxilase, a expressão da fuga não causou este efeito. Uma 

possibilidade para explicar tal diferença é que a magnitude da expressão da fuga em 

cada circunstância pode determinar ou não o recrutamento do DRD. No entanto, 

mais trabalhos são necessários para se testar esta hipótese.  

Os resultados do experimento 7 mostraram ainda que o efeito ansiogênico 

evocado pela administração de WAY-100635 no DRD foi bloqueado pela injeção 

prévia do antagonista de receptores 5-HT2C SB-242084 no BLA.  

Vários estudos demonstraram o importante papel dos receptores do tipo 5-

HT2C no BLA na modulação de comportamentos associados à ansiedade. Por 

exemplo, Christianson e colaboradores (2010) mostraram que a exposição ao 

choque incontrolável potencializa a liberação de serotonina no BLA e reduz a 

exploração social, sugestivo de efeito ansiogênico. Enquanto a administração do 

agonista de receptores 5-HT2C CP 809,101 mimetiza o efeito do estresse, o 

antagonismo destes receptores com SB-242084 bloqueia este efeito no BLA. 

A ativação dos receptores 5-HT2C no BLA também tem importância no efeito 

de drogas antidepressivas. Vicente e Zangrossi (2012) mostraram que a 

administração sistêmica aguda de imipramina ou de fluoxetina promove efeito 

ansiogênico no teste do lamber punido de Vogel, um modelo preditivo de ansiedade. 

A administração prévia de SB-242084 no BLA bloqueia este efeito, sugerindo que a 

ativação de receptores 5-HT2C nesta estrutura medeia o efeito ansiogênico 

promovido pelo uso de curto prazo destes antidepressivos. Por outro lado, o 

tratamento crônico com a imipramina ou com a fluoxetina bloqueia o efeito 

ansiogênico desencadeado pela administração do agonista de receptores 5-HT2C 

MK-212 no BLA (VICENTE; ZANGROSSI, 2014), indicando haver uma 

dessensibilização funcional e/ou uma diminuição na densidade destes receptores no 

BLA após o tratamento prolongado com estes antidepressivos. 

O BLA contém duas classes principais de neurônios, os piramidais (~85%) e 

os não-piramidais (~15%). Os neurônios piramidais são neurônios de projeção que 

utilizam o glutamato como neurotransmissor e expressam a proteína quinase 

dependente de cálcio e calmodulina II (MCDONALD; MULLER; MASCAGNI, 2002). 

Já os neurônios não-piramidais são interneurônios que utilizam o GABA como 

neurotransmissor e controlam a atividade de neurônios piramidais (EHRLICH; 

HUMEAU; GRENIER, et al., 2009; SPAMPANATO; POLEPALLI; SAH, 2011).  
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De maneira intrigante, pouco se sabe sobre a expressão dos receptores 5-

HT2C nos tipos neuroniais do BLA. Um estudo de hibridização in situ mostrou que o 

RNA mensageiro dos receptores 5-HT2C é encontrado em 30% dos interneurônios 

que expressam o neuropeptídio Y (NPY) e em um grande número de células NPY-

negativas, que podem ser neurônios piramidais (BONN; SCHMITT; LESCH, et al., 

2003). Recentemente, um estudo demonstrou que ratos submetidos à dor 

neuropática induzida pela ligação do nervo espinhal apresentam um aumento da 

expressão de receptores 5-HT2C em neurônios não-GABAérgicos do BLA. A 

alteração na expressão destes receptores foi acompanhada de um aumento da 

neurotransmissão excitatória do BLA para a amígdala central e de respostas 

associadas à ansiedade e à depressão (JI; ZHANG; MAHIMAINATHAN, et al., 

2016).  

Do ponto de vista eletrofisiológico, evidências indicam que a ativação dos 

receptores 5-HT2C não tem, ou tem apenas um efeito pequeno, na despolarização de 

interneurônios no BLA (BOCCHIO; FUCSINA; OIKONOMIDIS, et al, 2015; JIANG; 

FUCSINA; OIKONOMIDIS, et al, 2009). No entanto, tem sido sugerido que a 

serotonina pode aumentar a atividade de neurônios piramidais através da ativação 

de receptores, ainda não identificados, da família 5-HT2 (DAFTARY; CALDERON; 

RIOS, 2012; RANNIE, 1999). Assim, o efeito da ativação dos receptores 5-HT2C em 

células piramidais do BLA ainda permanece desconhecido. 

Com base nestas evidências, nós elaboramos a hipótese de que os 

receptores 5-HT2C estão, primariamente, localizados em neurônios piramidais no 

BLA e sua ativação aumenta a neurotransmissão excitatória para estruturas neurais 

relacionadas com a evocação de comportamentos relacionados à ansiedade.  

A fim de testar esta hipótese, realizamos uma colaboração com o laboratório 

da Dra. Ingrid Ehrlich, na Universidade de Tuebingen, Alemanha. Nós avaliamos 

através da técnica de patch-clamp de células inteiras: 1) o efeito da administração 

de serotonina sobre o potencial de repouso da membrana de células piramidais no 

BLA; 2) se o agonista de receptores 5-HT2C WAY-629 replicaria o efeito da 

serotonina no banho; 3) se o antagonista destes receptores SB-242084 bloquearia o 

efeito da serotonina. Como controle, analisamos estes mesmos efeitos em neurônios 

piramidais do núcleo lateral da amígdala (LA), previamente descritos despolarizarem 
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na presença de serotonina, através da ativação de receptores 5-HT2C (YAMAMOTO; 

HATANO; SUGAI, et al., 2014). 

Nossos resultados preliminares indicaram que a serotonina induz uma 

despolarização no LA de maneira dose-dependente. Entretanto, sua ação parece ser 

mais complexa no BLA, com uma baixa concentração de serotonina (10 µM) 

promovendo uma despolarização tardia e uma maior concentração (50 µM) um 

efeito bifásico, com uma hiperpolarização seguida por uma discreta despolarização. 

Estes resultados indicam que, além dos receptores 5-HT2C, outros receptores 

serotoninérgicos podem estar envolvidos nas respostas observadas com a 

administração de serotonina.  

Além disso, estas primeiras análises parecem indicar que, embora as 

respostas induzidas pela serotonina não tenham sido completamente abolidas pelo 

antagonista de receptores 5-HT2C, o agonista destes receptores induziu uma 

despolarização em cerca de 50% das células piramidais do BLA e do LA, que foram 

selecionadas aleatoriamente. É digno de nota que o BLA compreende um conjunto 

diversificado de neurônios piramidais, com projeções e funções distintas.  

(BEYELER; CHANG; SILVESTRE, et al, 2018; FELIX-ORTIZ; BEYELER; SEO, et 

al., 2013; MCGARRY; CARTER, 2017; SENN; WOLFF; HERRY, et al., 2014). 

Portanto, é possível que os receptores 5-HT2C estejam localizados em uma 

população específica de neurônios piramidais no BA e no LA. 

Diante dos resultados obtidos e apresentados na presente tese, podemos 

afirmar que as asas laterais do NDR enviam projeções para todas as colunas da 

SCP e para o hipotálamo medial e Pe. Estudos futuros irão esclarecer se estas 

projeções são serotoninérgicas, bem como a intensidade destas projeções para 

cada região. 

Os resultados farmacológicos indicam que o efeito panicolítico promovido pelo 

bloqueio dos receptores 5-HT1A nas asas laterais do NDR deve-se à ativação dos 

receptores 5-HT1A na SCPd ou no Hdm. Já o efeito ansiogênico observado após o 

bloqueio dos receptores 5-HT1A no DRD é promovido pela ativação dos receptores 5-

HT2C no BLA.  

A somatória das evidências neuroanatômicas e farmacológicas obtidas no 

presente trabalho dão respaldo à proposta de Paul e Lowry (2013) de que neurônios 

serotoninérgicos das asas laterais do NDR projetam-se para a SCPd, formando o 
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trato periventricular. Além disso, acrescentamos que projeções deste subnúcleo do 

NDR para o Hdm também fazem parte do trato periventricular. Já neurônios 

serotoninérgicos que partem do DRD para o BLA dão origem ao trato prosencefálico. 

Disfunções nestas vias podem estar criticamente envolvidas na fisiopatologia dos 

transtornos de ansiedade generalizada e do pânico, respectivamente. 

Por fim, os resultados obtidos pela manipulação farmacológica dos receptores 

5-HT1A no DRC não sustentam a participação de neurônios serotoninérgicos deste 

subnúcleo na modulação das respostas defensivas avaliadas no LTE. 
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6. Conclusões 

 

 
 As asas laterais enviam projeções para todas as colunas da SCP e para o 

hipotálamo medial e periventricular; 
 

 O efeito panicolítico promovido pelo bloqueio dos receptores 5-HT1A nas asas 
laterais do NDR é decorrente da ativação dos receptores 5-HT1A na SCPd e 
no Hdm; 

 
 O efeito ansiogênico observado após o bloqueio dos receptores 5-HT1A no 

DRD é promovido pela ativação dos receptores 5-HT2C no BLA; 
 

 Enquanto a via asas laterais - SCPd e asas laterais - Hdm modulam 
comportamentos de defesa associados ao pânico, a via DRD - BLA está 
relacionada à modulação de respostas defensivas referentes à ansiedade. 
 

 As manipulações farmacológicas dos receptores do tipo 5-HT1A no DRC não 
indicam o envolvimento de neurônios serotoninérgicos deste subnúcleo na 
modulação das respostas defensivas avaliadas no LTE.  
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