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RESUMO 

 

SATO, V.A.H. Participação da serotonina no efeito tipo-antidepressivo induzido pela 
inibição da nNOS no hipocampo de ratos. 2011. 73f. Disertação (Mestrado) – Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 
 
Introdução: O óxido nítrico (NO) é considerado um importante neuromodulador que está 
envolvido com a neurobiologia da adaptação ao estresse e da depressão. A administração 
sistêmica ou intra-hipocampal de inibidores da NO sintase neuronial (nNOS) induz efeitos do 
tipo antidepressivo em modelos animais. Evidências recentes indicam que os efeitos 
sistêmicos dos inibidores da nNOS são dependentes dos níveis de serotonina no encéfalo. O 
sistema serotoninérgico do hipocampo dorsal, por ativação dos receptores serotoninérgicos do 
tipo 1A (5HT1A), facilita a adaptação ao estresse e contribui para os efeitos comportamentais 
de drogas antidepressivas. Portanto, o objetivo do presente estudo foi testar a hipótese de que 
o efeito do tipo antidepressivo induzido pela administração hipocampal de inibidores da 
nNOS  seria mediado pela facilitação da neurotransmissão serotoninérgica local e subseqüente 
ativação de receptores 5HT1A. Métodos: Após cirurgia estereotáxica, ratos Wistar com 
cânulas-guia direcionadas ao hipocampo dorsal foram submetidos a sessão de pré-teste (15 
minutos de nado) e receberam administrações locais das drogas: nω-propil-L-arginina (NPA, 
inibidor seletivo da nNOS: 0,00001 - 1 nmol/0,5 µL), fluoxetina (inibidor seletivo da 
recaptação de serotonina – ISRS; 1, 3 e 10 nmol/0,5 µL), WAY100635 (antagonista seletivo 
para receptores 5HT1A; 1, 3 e 10 nmol/0,5 µL) ou veículo (0,5 µL). Vinte e quatro horas 
depois, o tempo de imobilidade foi registrado em uma sessão de 5 minutos de nado. Todos os 
protocolos foram aprovados por um comitê de ética local (Proc. No 08.1.1133.53.4). 
Resultados: A administração intra hipocampal de NPA ou fluoxetina reduziu 
significativamente o tempo de imobilidade em animais submetidos ao teste do nado forçado, 
um efeito tipo antidepressivo. A administração de WAY100635 não induziu efeito por si, mas 
foi capaz de bloquear os efeitos induzidos por fluoxetina ou NPA. Conclusões: A inibição da 
nNOS, pelo NPA, ou a inibição da recaptação de serotonina, pela fluoxetina, no DH induziu 
efeito do tipo antidepressivo de similar magnitude. O fato de que o pré-tratamento com 
WAY100635 foi capaz de bloquear os efeitos induzidos por NPA e fluoxetina sugere que 
ambos os efeitos são mediados por facilitação da neurotransmissão serotoninérgica local e 
subseqüente ativação de receptores 5HT1A. Assim, esses resultados sugerem que níveis 
aumentados de NO no DH poderiam levar a um déficit na neurotransmissão serotoninérgica 
local e, portanto, predispor ao desenvolvimento das conseqüências comportamentais do 
estresse. 
 

 

 



ABSTRACT 

 

SATO, V.A.H. Serotonin participation in the antidepressant-like effect induced by 
hippocampal nNOS inhibition. 2011. 73l. Thesis (Masters) – Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 
 
Introduction: Nitric oxide (NO) has been suggested to play an important role in the 
neurobiology of stress adaptation and depression. The systemic or hippocampal 
administration of neuronal NO synthase (nNOS) inhibitors induces antidepressant-like effects 
in animal models. Recent evidence indicates that the systemic effects of nNOS inhibitors are 
dependent on serotonin levels in the brain. The serotonergic system of the dorsal 
hippocampus, through the activation of serotonin 1A (5-HT1A) receptors, is proposed to 
mediate stress adaptation and the behavioral effects of antidepressant drugs. Therefore, the 
aim of the present study was to test the hypothesis that the antidepressant-like effects induced 
by nNOS inhibition into the hippocampus would be mediated by a facilitation of the local 
serotonergic neurotransmission and subsequent 5-HT1A receptors activation. Methods: Male 
Wistar rats with guide-cannulae aimed at the dorsal hippocampus  were submitted to the 
pretest session (15 minutes of swimming) and received local administrations of the drugs: n-
propyl-L-arginine (NPA, selective nNOS inhibitor; 0.00001 - 1 nmol/0.5 µL), fluoxetine 
(selective serotonin recaptation inhibitor; 1, 3 and 10 nmol/0.5 µL), WAY100635 (selective 
5-HT1A receptors antagonist: 1, 3 and 10 nmol/0.5 µL) or vehicle (0.5 µL). One day later, the 
immobility time was registered at a 5 minutes swimming test session. All protocols were 
approved by a local ethical committee (Proc. N. 08.1.1133.53.4.). Results: The 
intrahippocampal administration of NPA or fluoxetine reduced the immobility time in animals 
submitted to the forced swimming test, an antidepressant-like effect in this model.  
WAY100635 did not induce any effect per se, but it was able to block the effects induced by 
fluoxetine or NPA. Conclusions: Inhibition of nNOS, by NPA, or inhibition of serotonin 
reuptake, by fluoxetine, in the dorsal hippocampus induced antidepressant-like effects of 
similar magnitude. The fact that pretreatment with WAY100635 was able to block NPA- and 
fluoxetine-induced effects indicates that both effects are mediated by a facilitation of the local 
serotonergic neurotransmission and subsequent activation of 5-HT1A receptors. Therefore, 
these results suggest that increased NO levels in the dorsal hippocampus could impair local 
serotonergic neurotransmission and, thus, predisposes to the development of stress-induced 
behavioral consequences, such as depressive-like behaviors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Depressão 

 

Segundo a Classificação Internacional das Doenças, décima versão (CID-10), 

organizada pela Organização Mundial da Saúde, transtornos afetivos são os transtornos onde 

o distúrbio principal ou fundamental seria uma mudança no humor ou no estado afetivo para 

depressão (com ou sem associação a ansiedade) ou para elação. Esses transtornos passam a 

interferir significativamente no desempenho das atividades cotidianas do indivíduo e a 

maioria dos outros sintomas é secundária ao - ou podem ser entendidos no - contexto da 

alteração do humor e na atividade alterada. Dentre esses transtornos, se incluem os episódios 

maníacos, o transtorno afetivo bipolar e os transtornos depressivos, onde temos os episódios 

depressivos, o transtorno depressivo recorrente e outros transtornos ditos persistentes, como a 

ciclotimia e a distimia (Organização Mundial da Saúde, 2007). 

Nos episódios típicos de depressão, o indivíduo sofre de humor deprimido, redução de 

energia e diminuição das atividades normais. A capacidade de se divertir, interesse e concentração 

estão reduzidos e cansaço acentuado após mínimos esforços é comum. Sono e apetite também 

estão desregulados para mais ou para menos. Auto-estima e autoconfiança são quase sempre 

reduzidas e, mesmo na forma mais leve, pensamentos de culpa e inutilidade são freqüentemente 

presentes. O humor deprimido varia pouco ao longo dos dias, sendo irresponsivo às circunstâncias 

normais de flutuação do humor e pode ser acompanhado por sintomas como falta de interesse e 

falta de sentimentos prazerosos, despertar muito mais cedo do que o usual, com depressão mais 

acentuada pela manhã, retardo psicomotor, agitação, e perda de libido. Dependendo do número e 

severidade de sintomas, um episódio depressivo pode ser classificado em leve, moderado ou 

severo. Episódios repetidos de depressão como os descritos caracteriza o que é chamado de 

desordem depressiva recorrente (Organização Mundial da Saúde, 2007). 
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A depressão é uma das patologias mais comuns nos dias de hoje, com uma prevalência 

relatada de até 15% na população mundial para o transtorno depressivo maior, embora em 

alguns países sua importância epidemiológica seja ainda dificilmente reconhecida (Kessler et 

al., 2007). Aqueles que sofrem de depressão podem ter um prejuízo significativo nas suas 

atividades diárias e relações pessoais; possuem um risco aumentado de mortalidade direta 

(suicídio) e indireta (comorbidade com outras doenças). O Global Burden of Disease Study 

identifica os transtornos de depressão como entre os maiores casos de incapacidade produtiva 

e também como doenças que representarão um crescente problema de saúde pública e sócio-

econômico mundial nos próximos anos (Murray e Lopez, 1997). Além disso, o European 

Brain Council estima um custo anual para as desordens de humor (depressão, transtorno 

bipolar, ciclotimia e distimia) de 106 bilhões de euros, com uma prevalência de 21 milhões de 

pessoas espalhadas pelos 28 países da Europa (Olesen et al., 2006). 

Apesar dos avanços dos últimos 50 anos nas pesquisas em relação aos transtornos 

afetivos e seu tratamento, grande obscuridade ainda paira sobre o entendimento de sua 

neurobiologia. Devido à grande importância sócio-econômica dos transtornos depressivos, e 

acima disso, ao sofrimento individual e também do círculo social próximo das pessoas que 

sofrem desses transtornos, há necessidade da realização de estudos a respeito da neurobiologia 

da depressão a fim de se compreender os mecanismos que levam ao desenvolvimento deste 

transtorno e, eventualmente, desenvolver métodos mais eficazes de tratamento. 

 

1.2. Neurobiologia da Depressão 

 

As causas e processos envolvidos na gênese da depressão ainda não são totalmente 

esclarecidos e muitos avanços ocorreram nos últimos anos na busca por essa elucidação. Sabe-se 

que a depressão possui um componente genético bastante importante (Sullivan et al., 2000), 
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principalmente nas formas mais severas de depressão (Baldwin, 2002). Há evidências, por 

exemplo, de que um polimorfismo no gene que codifica o transportador da serotonina (5-HTT) 

seja capaz de aumentar a sensibilidade de indivíduos a eventos aversivos e, assim, predispor 

indivíduos ao desenvolvimento de transtornos afetivos (Caspi et al., 2003). Contudo, esse 

polimorfismo não seria suficiente para causar a depressão, tendo apenas um caráter modulatório 

sobre o fator ambiental. Efeitos semelhantes já foram descritos para outros polimorfismos em 

genes relacionados à neurotransmissão monoaminérgica, porém nenhum gene foi até agora 

reconhecido como um fator determinante para a ocorrência da doença, tamanha a complexidade 

do mecanismo genético envolvido (Nestler et al., 2002; Holmans et al., 2007). 

Diante disso, observa-se que o componente ambiental possui também grande importância 

no desenvolvimento da depressão e dos demais transtornos afetivos. Dentre esses fatores, o 

estresse tem recebido especial importância. Há evidências de que, em cerca de 60% dos casos, os 

episódios depressivos são precedidos pela ocorrência de fatores estressantes, principalmente os de 

origem psicossocial, sugerindo o envolvimento do estresse em sua etiologia (Post, 1992). De fato, 

a depressão é freqüentemente descrita como uma desordem relacionada ao estresse, com vasta 

citação bibliográfica que coloca o estresse como o principal fator capaz de predispor ao 

desenvolvimento de transtornos depressivos (Post, 1992; Kendler et al., 1995; Nestler et al., 2002; 

McEwen, 2004; Southwick et al., 2005; Pittenger e Duman, 2008). 

Devido a essa estreita relação entre estresse e depressão, a maioria dos modelos 

animais para o estudo desse transtorno é baseada na exposição de animais a situações 

estressantes inescapáveis de diferentes naturezas. Essa exposição resulta em mudanças 

comportamentais que pretendem simular alguns aspectos dos transtornos depressivos e que 

sejam reversíveis pelo tratamento com drogas antidepressivas (Willner e Mitchell, 2002). A 

utilização desses modelos tem sido muito importante na busca de possíveis novas abordagens 
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terapêuticas, bem como na investigação de aspectos que ainda não são totalmente 

compreendidos sobre a neurobiologia da depressão. 

A principal teoria sobre a neurobiologia da depressão é conhecida como a “Teoria 

monoaminérgica clássica da depressão”. Essa teoria foi baseada nas propostas de J. 

Schildkraut (1965) e de Lapin e Oxenkrug (1969) e, de acordo com esta, deficiências na 

neurotransmissão noradrenérgica e/ou serotoninérgica, em determinados sítios 

funcionalmente importantes no encéfalo, seriam a causa de desordens como a depressão 

(Schildkraut, 1965; Lapin e Oxenkrug, 1969; Castrén, 2005). Porém, alguns achados levam a 

questões que não podem ser resolvidas por essa correlação tão simples. Por exemplo, a 

depleção aguda de triptofano, o precursor da serotonina, causa diminuição dos níveis de 

serotonina no encéfalo, porém não tem efeitos ou causa apenas uma leve disforia em pacientes 

saudáveis (Delgado, 2004; Booij et al., 2003). A hipótese também não explica por que são 

necessárias várias semanas de tratamento continuado com drogas antidepressivas para que 

seus resultados clínicos apareçam, uma vez que seus efeitos sobre a neurotransmissão 

monoaminérgica são vistos logo após a administração dessas drogas (Nestler, 1998). Além 

disso, cerca de 45% dos pacientes são resistentes ao tratamento farmacológico clássico (Keks 

et al., 2007), o que mostra que a depressão não deve ser encarada como uma desordem 

simples e unitária, dependente apenas das concentrações de monoaminas (Katz et al., 2010). 

Avanços nas pesquisas deram origem a novas abordagens para a neurobiologia da depressão 

e uma das principais é a “Hipótese Neurotrófica” (Castrén, 2005). Dde acordo com essa hipótese, a 

depressão seria causada não simplesmente por uma depleção de monoaminas, mas por alterações 

plásticas envolvendo um prejuízo nas funções mediadas por neurotrofinas, como o fator 

neurotrófico derivado do cérebro (o BDNF – Brain Derived Neurotrophic Factor), o que levaria a 

disfunções nas redes neurais causando um prejuízo funcional que levaria também a um 

desequilíbrio monoaminérgico nas estruturas límbicas (Castrén, 2005). As neurotrofinas regulam o 
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crescimento neural e a diferenciação ao longo do desenvolvimento cerebral; regulam a plasticidade 

dos neurônios e das células gliais; e são importantes nas respostas aos danos neuroniais, na 

manutenção das conexões funcionais entre as células e na neurogênese (Nestler, 2002). 

Tal hipótese está fundamentada em estudos que indicam que o estresse é capaz de 

diminuir e o tratamento com drogas antidepressivas aumentar significativamente a expressão de 

BDNF nas regiões límbicas, em especial no hipocampo (Duman et al, 2006). Além disso, o 

estresse promove diminuição da produção e da sobrevivência de novos neurônios no hipocampo 

(Gould et al., 1997; Gould e Tanapat, 1999; Tanapat et al., 2001; Malberg e Duman, 2003), bem 

como reduções no comprimento de espinhos dendríticos e também na arborização de neurônios 

piramidais hipocampais (McKittrick et al., 2000), efeitos que são atenuados em animais tratados 

cronicamente com drogas antidepressivas (Duman et al., 2006). Recentemente, foi demonstrado 

que o efeito comportamental de drogas antidepressivas depende dos níveis de BDNF no giro 

denteado do hipocampo (Adachi et al., 2010), bem como da neurogênese (Santarelli et al, 2003),  

uma vez que o bloqueio local dessa neurotransmissão, ou da neurogênese, impede o aparecimento 

do efeito tipo-antidepressivo em modelos animais  

Porém, mesmo com o surgimento dessas novas hipóteses, o entendimento a respeito 

dos mecanismos moleculares e neurotransmissores envolvidos na neurobiologia da depressão 

ainda não estão completamente elucidados. 

 

1.3. Hipocampo e Depressão 

 

Inúmeros trabalhos apontam o hipocampo como uma das principais estruturas 

cerebrais envolvidas nos processos de adaptação ao estresse (Shumake et al., 2002; Joca et 

al., 2003b; Seidenbecher et al., 2003) e na neurobiologia da depressão (Lee et al., 2002; 

Sheline et al., 2002; Campbell e MacQueen, 2004). 
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Primeiramente, sabe-se que o estresse promove ativação do eixo hipotálamo-pituitária-

adrenal (eixo HPA), que leva a liberação de glicocorticóides pela supra-renal. Dependendo da 

duração e da intensidade do estresse, pode haver uma elevação sustentada dos níveis de 

corticóides, os quais podem promover vários efeitos deletérios ao organismo, incluindo morte 

celular (Lee et al., 2002; Lucassen et al., 2001a) e redução da expressão de neurotrofinas 

(Nestler, 2002), por exemplo. Essas alterações podem tornar o indivíduo mais susceptível ao 

desenvolvimento de distúrbios psiquiátricos, como a depressão (McEwen, 2007; Joels, 2008) 

e, de fato, o eixo HPA se encontra desregulado em grande parte dos indivíduos depressivos 

(McEwen, 2007; Joels, 2008). Portanto, a regulação da atividade do eixo HPA parece ter um 

papel importante no controle da resposta endócrina e emocional ao estresse. 

Nesse sentido, o hipocampo é a região encefálica com a maior densidade de receptores 

para corticosteróides (receptores glicocorticóides e mineralocorticóides; McEwen et al., 1968; 

Gerlach e McEwen, 1975; de Kloet, 2000), os quais quando ativos contribuem para a redução 

da atividade do eixo HPA  (Bremmer, 1999). Por outro lado, como importante alvo para os 

efeitos dos glicocorticóides, o hipocampo também está sujeito aos seus efeitos prejudiciais, de 

modo que níveis sustentados de corticóides induzem danos estruturais no hipocampo 

decorrentes de diminuição da arborização dendrítica, indução de apoptose e diminuição da 

neurogênese local (Lucassen et al., 2001; Lee et al., 2002; Santarelli et al., 2003; Czeh e 

Lucassen, 2007). Tais alterações estruturais, por sua vez, poderiam prejudicar as funções 

desempenhadas pelo hipocampo, favorecendo o desencadeamento de alterações 

comportamentais e afetivas. 

Durante situações de estresse, o hipocampo estaria envolvido em um sistema de detecção 

e resolução de conflitos do tipo “approach-avoidance” ou aproximação x esquiva. Quando há um 

conflito deste tipo, o hipocampo faria parte do sistema que calcula se a recompensa em se 

aproximar do alvo (entrar num lugar desconhecido em busca de alimento, por exemplo) é maior 
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ou menor do que os riscos que o indivíduo será submetido, e emite um sinal que aumenta o valor 

afetivo negativo, diminuindo a tendência à aproximação e, assim, favorecendo a preservação do 

indivíduo (Gray e McNaughton, 2000). Nesse contexto, alterações funcionais no hipocampo 

poderiam, por exemplo, favorecer a formação de associações negativas contribuindo assim para o 

desenvolvimento das consequências comportamentais do estresse. 

Deakin e Graeff (1991) postularam a hipótese que a depressão seria causada por um 

desequilíbrio de receptores serotoninérgicos no hipocampo, provavelmente por uma 

deficiência na neurotransmissão mediada por receptores 5HT1A. Segundo essa teoria, os 

receptores 5HT1A pós-sinápticos, presentes em alta concentração na formação hipocampal 

(Verge et al., 1986; Lundberg et al., 2007), seriam responsáveis por um mecanismo de 

desconexão de eventos aversivos de suas conseqüências emocionais frente a situações de 

estresse repetido, por inibirem a consolidação de memórias aversivas, levando o animal a se 

adaptar àquela situação estressante e desempenhar normalmente suas atividades habituais. 

Esse sistema funcionaria então como modulador das respostas do organismo frente a eventos 

aversivos persistentes, permitindo sua adaptação (Graeff et al., 1996). Situações de estresse 

incontrolável e hipercortisolemia poderiam prejudicar o funcionamento desse mecanismo e, 

assim, predispor ao desenvolvimento das conseqüências comportamentais do estresse, como o 

desamparo em animais e a depressão em humanos (Graeff et al., 1996; Joca et al., 2003a).  

De fato, há evidências de que os receptores 5HT1A encontram-se diminuídos no 

hipocampo de indivíduos com transtornos depressivos (Lopez et al., 1998; Drevets et al., 2000; 

Bhagwagar et al., 2004; Lopez-Figueroa et al., 2004; Hirvonen et al., 2008; Savitz et al., 2009). 

Ainda, corroborando essa hipótese, vários trabalhos indicam que os receptores 5-HT1A 

hipocampais, os quais se co-localizam com receptores para glicocorticóides, encontram-se 

diminuídos em animais expostos ao estresse crônico ou a tratamento crônico com glicocorticóides 

(Chalmers et al,. 1994; Lopez et al,. 1998; Karten et al,. 1999; van Riel et al., 2003 e 2004; 
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Flugge, 1995 e Flugge et al., 1998). Além disso, em ratos da linhagem sensível de Flanders (FSL 

– Flanders sensitive line), uma linhagem de animais considerada geneticamente “depressive-like”, 

foi encontrada redução na quantidade de receptores 5HT1A no hipocampo (Eriksson et al., 2011). 

Por outro lado, o tratamento crônico com antidepressivos atenua tais efeitos (Blier et al., 1987; 

Chaput et al., 1991; Invernizzi et al., 1994; Stahl, 1994; Kreiss e Lucki 1995; Lerer et al., 1999; 

Pineyro e Blier, 1999; Riad et al., 2004; Giovacchini et al., 2005; Rausch et al., 2006) e também 

parece aumentar a sensibilidade dos receptores pós-sinápticos 5HT1A em estruturas límbicas como 

o hipocampo (Hayakawa et al., 1994; Ishihara et al., 1999; Szabo e Blier, 2001). Segundo Blier 

(Pineyro e Blier, 1999; Szabo e Blier, 2001), a latência para o aparecimento do efeito 

antidepressivo estaria relacionada a esse aumento da resposta mediada por receptores 5HT1A pós-

sinápticos em estruturas prosencefálicas como o hipocampo. Dados do nosso grupo dão 

sustentação ao conjunto de dados escritos acima ao demonstrar que a facilitação da 

neurotransmissão serotoninérgica no hipocampo dorsal, após o estresse, previne o 

desenvolvimento de desamparo aprendido em ratos (Joca et al., 2006), um feito tipo-

antidepressivo, de maneira dependente da ativação de receptores 5HT1A pós sinápticos presentes 

nesta área (Joca et al., 2003a). 

Mais recentemente, tem-se discutido que outros neurotransmissores, tais como 

glutamato e óxido nítrico (NO), presentes na formação hipocampal também participariam da 

regulação dos processos emocionais mediados no hipocampo (Joca et al., 2007). 

 

1.4. NO e Depressão 

 

Desde a descoberta do NO como neurotransmissor no sistema nervoso central (SNC; 

Garthwaite et al., 1988), seu envolvimento em vários processos neurais fisiológicos e 

relacionados a transtornos psiquiátricos tem sido amplamente investigado (Calabrese et al., 
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2007), incluindo evidências do seu envolvimento na neurobiologia da depressão (McLeod et 

al., 2001).  

O estímulo primário para a síntese de NO no SNC é o influxo de cálcio que ocorre 

principalmente em resposta à ativação de receptores para glutamato do tipo N-metil-D-aspartato 

(NMDA - Garthwaite et al., 1988).  O cálcio leva à ativação da isoforma neuronial da sintase de 

NO (nNOS) que cataliza a formação de L-citrulina e NO, a partir de L-arginina (Knowles et al., 

1989). O NO difunde-se rapidamente pelas células nervosas e pode agir de diversas maneiras, 

sendo a mais comum delas a ativação da guanilato ciclase solúvel (sGC) seu principal alvo, ou 

devido à interação com resíduos de cisteína ou tirosina em outras moléculas proteicas (Prast e 

Philippu, 2001). Como resultado, o NO pode modular a excitabilidade neuronial e também 

diversos sistemas neurotransmissores (Prast e Philippu, 2001). 

Tem sido demonstrado por grupos independentes que a administração de antagonistas 

dos receptores NMDA induz efeitos do tipo antidepressivo em animais submetidos ao teste do 

nado forçado. Esse efeito foi observado pioneiramente com a administração de MK801 

(Trullas e Skolnick, 1990; Maj et al, 1992a) e ACPC (Ácido 1-aminociclopropanocarboxílico 

-  um antagonista funcional dos receptores do tipo NMDA; Trullas e Skolnick 1990). Efeitos 

semelhantes foram observados também com a administração de AP7 (ácido 2-amino-7-

fosfonoheptanóico - antagonista competitivo dos receptores NMDA; Trullas e Skolnick, 

1990), eliprodil (um antagonista NMDA que age no sítio poliamínico do receptor; Layer et 

al., 1995), CGP37849 (antagonista competitivo dos receptores NMDA; Maj et al., 1992b) e, 

mais recentemente, com ketamina (antagonista NMDA não competitivo; Li et al., 2010 e 

2011). Além disso, Przegalinski e cols. (1997) administraram CGP 37849 e ACPC 

diretamente no hipocampo de ratos e observaram efeitos do tipo antidepressivo similares aos 

encontrados com a administração sistêmica ou local de imipramina, um antidepressivo 

tricíclico, indicando um provável sítio de ação no SNC para essas drogas. 
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Efeitos do tipo antidepressivo induzidos por antagonistas NMDA também foram 

descritos em trabalhos que empregaram outros testes e modelos animais utilizados para o 

estudo de comportamentos relacionados à depressão, como o teste de suspensão pela cauda 

(TST- Tail Suspension Test; Panconi et al., 1993), o modelo de desamparo aprendido (Meloni 

et al., 1993) e o modelo do estresse crônico variado imprevisível (CUMS – Chronic 

Unpredictable Mild Stress;  Papp e Moryl, 1993; Papp e Moryl, 1994). 

Em adição a esses dados, há relatos de que o tratamento repetido com antagonistas 

NMDA induz down-regulation dos receptores β-adrenérgicos corticais em roedores (Paul et 

al., 1992; Klimek e Papp, 1994), um efeito característico observado após o tratamento crônico 

com drogas antidepressivas (Nimgaonkar et al., 1985; Paul et al., 1992). Além disso, o 

tratamento crônico com drogas antidepressivas reduz a expressão de receptores NMDA em 

várias estruturas encefálicas, em particular no córtex pré-frontal e no hipocampo (Sanacora et 

al., 2008). Assim, em conjunto, esses dados indicam que a redução da neurotransmissão 

mediada por receptores NMDA para glutamato em estruturas límbicas estaria envolvida com 

o aparecimento de efeitos do tipo antidepressivo. Em outras palavras, o aumento da 

neurotransmissão mediada por glutamato parece favorecer o desenvolvimento de 

conseqüências comportamentais do estresse em animais e, possivelmente, a depressão em 

humanos (Sanacora et al., 2008). 

Considerando que a principal via de formação do NO no SNC ocorre via ativação de 

receptores NMDA, os trabalhos supracitados levaram à formulação da hipótese de que o NO 

poderia estar envolvido no desenvolvimento das conseqüências comportamentais induzidas pelo 

estresse. Essa hipótese ganhou sustentação ao se demonstrar que a inibição da síntese de NO 

através da administração sistêmica de inibidores não seletivos da NOS também induz efeito tipo 

antidepressivo em roedores submetidos ao teste do nado forçado (Jefferys e Funder, 1996; Yildiz 

et al., 2000; Heiberg et al., 2002; Harvey et al., 2010). Mais recentemente, outros modelos 

animais foram empregados, como o desamparo aprendido (Stanquini et al., 2008), o estresse 

crônico variado imprevisível (Zhang et al., 2008) e outros tipos de estresse (Khovryakov et al., 
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2010), onde o tratamento com inibidores da NOS induziu efeitos do tipo antidepressivo, 

reforçando a idéia da participação do NO na neurobiologia da depressão. 

Corroborando esses dados, foi relatado aumento da expressão da nNOS no hipocampo 

de humanos deprimidos (Oliveira et al., 2008), além de níveis séricos de nitratos elevados 

(Suzuki et al., 2001), o que pode ser um indicativo de aumento de produção de NO nesses 

pacientes. Além disso, a inibição da via NOS/sGC com azul de metileno promoveu 

significativa melhora do humor em pacientes deprimidos (Naylor et al., 1987).  

Embora ainda não sejam bem conhecidos os aspectos moleculares e neuroquímicos 

envolvidos no efeito antidepressivo induzido pelos inibidores da NOS, evidências recentes 

sugerem um provável envolvimento do sistema serotoninérgico. Nesse sentido, foi demonstrado 

que os efeitos comportamentais do tipo antidepressivo induzido pelos inibidores da NOS são 

dependentes de serotonina endógena, uma vez que a inibição da síntese de serotonina bloqueou os 

efeitos do tipo antidepressivo induzido pelo tratamento sistêmico com essas drogas (Harkin et al., 

2003). Em outro trabalho do mesmo grupo (Harkin et al., 2004), foi demonstrado que a 

administração de doses subefetivas de inibidores da NOS potencializou o efeito antidepressivo de 

inibidores seletivos de recaptação de serotonina, mas não o efeito de drogas inibidoras seletivas de 

recaptação de noradrenalina. Mais recentemente, Gigliucci e cols. (2010) demonstraram que a 

administração concomitante de um antagonista serotoninérgico não seletivo atenuou o efeito do 

tipo antidepressivo induzido pela administração sistêmica de um inibidor da NOS em animais 

submetidos ao teste do nado forçado. Assim, o conjunto de dados sugere que os efeitos do tipo 

antidepressivo induzidos pelos inibidores da NOS administrados sistemicamente envolvam uma 

facilitação da neurotransmissão serotoninérgica no SNC.  

Contudo, pouco se sabe a respeito das estruturas encefálicas envolvidas em tais 

efeitos. Dados da literatura apontam para um provável envolvimento da formação 

hipocampal, uma vez que a administração intra-hipocampo dorsal de antagonista NMDA 

(Padovan e Guimarães, 2004) ou de inibidor da NOS (Joca e Guimarães, 2006) induz efeito 

tipo-antidepressivo em animais submetidos ao teste do nado forçado.  
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Wegener e seu grupo de pesquisa demonstraram que NO endógeno diminui os níveis 

de serotonina no hipocampo (Wegener et al., 2000), e também que a administração de 

antidepressivos serotoninérgicos diretamente no hipocampo de ratos diminui a atividade da 

enzima NOS (Wegener et al., 2003), indicando assim possíveis interações entre as vias 

nitrérgica e serotoninérgica nessa estrutura cerebral.  

Portanto, considerando que o efeito antidepressivo induzido pela administração 

sistêmica de inibidores da NOS depende de serotonina (Harkin et al., 2003) e que a 

administração intra-hipocampal de drogas que facilitam a neurotransmissão mediada pela 

serotonina (Joca et al., 2003) ou diminuem NO (Joca e Guimaraes, 2006) induz efeitos do tipo 

antidepressivo em animais submetidos ao teste do nado forçado, pode ser sugerido que esse 

último efeito dependeria dos níveis de serotonina no hipocampo. Ainda, considerando que o 

aumento de serotonina no hipocampo promove efeitos antidepressivos por meio da ativação 

de receptores 5-HT1A, deveríamos esperar que o efeito antidepressivo obtido com a 

administração intra-hipocampal de inibidor da nNOS fosse atenuado pelo pré-tratamento com 

antagonista de receptores serotoninérgicos, especialmente do tipo 5-HT1A. 

 

1.5. Hipótese 

 

Os dados levantados anteriormente nos levaram à hipótese de que o aumento de NO 

no hipocampo facilitaria o desenvolvimento das conseqüências comportamentais do estresse 

por prejudicar a neurotransmissão serotoninérgica local e, conseqüentemente, a ativação de 

receptores 5-HT1A. Ou seja, o efeito do tipo antidepressivo induzido pela administração de 

inibidores de NOS no hipocampo dorsal em ratos envolveria o aumento local das 

concentrações de serotonina e, subseqüentemente, a ativação de receptores 5HT1A nessa 

estrutura. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Testar a hipótese de que o efeito do tipo antidepressivo induzido pela administração de 

inibidores de NOS no hipocampo dorsal em ratos seriam dependentes do aumento de 

serotonina e da subseqüente ativação dos receptores serotoninérgicos do tipo 5HT1A nessa 

região encefálica. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

i. Avaliar se a inibição da nNOS no hipocampo dorsal, através da administração 

local de inibidor seletivo de nNOS (NPA), induziria efeito tipo antidepressivo em 

ratos submetidos ao teste do nado forçado. 

ii. Avaliar se a inibição da recaptação de serotonina no hipocampo dorsal, através da 

administração local de fluoxetina induziria efeito tipo antidepressivo em ratos 

submetidos ao teste do nado forçado. 

iii. Avaliar se o pré-tratamento com antagonista seletivo de receptores 5-HT1A 

(WAY100635) bloquearia os efeitos induzidos pela administração intra-

hipocampal de fluoxetina. 

iv. Avaliar se o pré-tratamento com antagonista seletivo de receptores 5-HT1A 

(WAY100635) bloquearia os efeitos induzidos pela administração intra-

hipocampal de NPA. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Animais 

 

Foram utilizados ratos Wistar (200 a 220 gramas no momento da cirurgia), provenientes 

do Biotério Central do Campus da USP-RP, os quais foram mantidos aos pares em gaiolas de 

acrílico (570 cm2) no biotério do Laboratório de Farmacologia da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP, em condições controladas: temperatura (25 ± 1 °C), ciclo 

de luz (acesas das 6:00 às 18:00 horas), alimento e água ad libitum. Os experimentos realizados 

foram aprovados pelo comitê de ética local (protocolo No. 08.1.1133.53.4) e todos os esforços 

possíveis para minimizar o sofrimento dos animais foram realizados. 

 

3.2. Drogas 

 

Foram utilizadas as seguintes drogas: 

- Nω-propil-L-arginina, NPA (Tocris): inibidor seletivo de NOS neuronal (nNOS), 

solubilizado em salina isotônica estéril e administrado através de injeção intra-hipocampal 

bilateral nas doses de 10-5, 10-4 e 10-2 nmol/0.5 µL/lado, de acordo com dados prévios do 

laboratório. 

- WAY100635 – Antagonista 5HT1A seletivo, solubilizado em salina isotônica estéril e 

administrado através de injeção intra-hipocampal bilateral nas doses de 1, 3, 10 nmol/0.5 

µL/lado (Joca et al., 2003a). 

- Fluoxetina – Inibidor seletivo de recaptação de serotonina, solubilizado em salina 

isotônica estéril e administrado através de injeção intra-hipocampal bilateral nas doses de 1, 3 

e 10 nmol/0,5µL, a fim de encontrar uma dose efetiva e uma dose sub-efetiva da droga. 
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Além disso, foram utilizados durante os procedimentos cirúrgicos: cetamina 

10%/xilasina 2% (0,1 mL/100g); Banamine (Schering-Plough, 0,25%, 0,1 mL/100g), 

Lidocaína (PROBEM 3%, 0,2 ml); e pentabiótico veterinário, (Fort Dodge, 1.200.000 UI 

Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI, Benzilpenicilina procaína 300.000 UI, 

Benzilpenicilina potássica 300.000 UI, Diidroestreptomicina base (sulfato) 250 mg e 

Estreptomicina base (sulfato) 250 mg), 0,1ml/100g).  

 

3.3. Procedimentos 

 

3.3.1. Cirurgia estereotáxica e administração intracerebral de drogas 

 

Os ratos foram anestesiados com cetamina 10%/xilasina 2% (i.p., 1:1) na dose de 

0,1ml/100g e fixados na armação estereotáxica (Stoelting). Cânulas-guia (0.7 mm OD) de aço 

inoxidável foram implantadas bilateralmente e direcionadas para o hipocampo dorsal 

(coordenadas: ântero-posterior: -4,0 mm de lambda, lateral: 2,8 mm, dorsoventral:- 2,1 mm), 

de acordo com o atlas de Paxinos e Watson (1997). A ponta da cânula permaneceu 1,5 mm 

acima do local da injeção e as cânulas prenderam-se ao osso do crânio por parafusos de aço e 

cimento acrílico. Um mandril foi colocado em cada cânula guia para evitar sua obstrução. 

Apos os procedimentos cirúrgicos, os animais receberam administração de pentabiótico 

veterinário (i.m., 0,1mL/100g) e do antiinflamatório Banamine (s.c. 0,1mL/100g), com o 

objetivo de evitar quadros infecciosos e reduzir a dor pós-operatória. 

Ao final da cirurgia, os animais foram acondicionados em uma gaiola com 

aquecimento, onde permaneceram sob observação por 30 minutos. Apos esse período, os 

animais retornaram as suas gaiolas, onde permaneceram em repouso por 5-7 dias. Apos esse 

período, foram realizados os experimentos comportamentais e as injeções intra-hipocampais, 
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as quais foram administradas com por meio de agulhas dentarias (0.3mm OD) introduzidas 

bilateralmente através da cânula guia (1.5mm abaixo do fim da cânula). Foi administrado um 

volume de 0.5 µL/lado, durante 1 minuto, usando uma microsseringa controlada por uma 

bomba de infusão (Insight, BR). 

 

3.3.2. Análise Histológica dos sítios de administração de drogas 

 

Ao término dos experimentos comportamentais, os ratos foram anestesiados com 

hidrato de cloral e perfundidos com salina isotônica seguida por solução de formalina 10%. 

Após a perfusão, uma agulha dentaria foi inserida na cânula guia para administração de 0.2µl 

do corante azul de Evans, bilateralmente. Os cérebros foram removidos e imersos em solução 

de formalina 10%, a fim de serem posteriormente (no mínimo 5 dias) seccionados em 

criostato (Cryocut 1800, -18◦C) numa espessura de 40µm. Os sítios das injeções foram 

registrados em diagramas do Atlas de Paxinos e Watson (1997), sendo desconsiderados da 

análise estatística os dados dos animais cujo local da injeção se encontraram fora do 

hipocampo dorsal. 

 

3.3.3. Teste do nado forçado 

 

O teste do nado forçado é um teste que foi desenvolvido por Roger D. Porsolt e seu 

grupo (Porsolt et al., 1977; Porsolt et al., 1978) e que consiste em colocar individualmente os 

animais bem um cilindro de acrílico (30 cm de diâmetro, 40 cm de altura, contendo 25 cm de 

água a 24±1 °C, modificado por Joca e Guimarães, 2006) por 15 minutos (sessão de pré-

teste). Vinte e quatro horas depois, os animais são submetidos a uma sessão de 5 minutos de 

nado forçado (sessão de teste). Durante essa sessão, é registrado o total do tempo em que o 
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animal permanece imóvel, bem como o tempo de latência do primeiro episódio de 

imobilidade. O animal é considerado imóvel quando permanece parado, realizando apenas 

movimentos suficientes para manter-se sob flutuação. A água é trocada após cada teste, para 

evitar a interferência do que Abel e Bilitzke (1990) chamaram de substâncias de alarme. Essas 

substâncias seriam liberadas pelos animais frente a situações aversivas (como o nado forçado) 

e seriam detectadas por outros animais que mais tarde fossem postos nessa mesma água, 

interferindo no comportamento do animal. 

 

3.3.4. Desenho Experimental 

 

Experimento 1: Efeitos da administração intra-hipocampal de NPA sobre o 

comportamento de animais submetidos ao teste do nado forçado.  

Os ratos foram submetidos à cirurgia estereotáxica e, cinco a sete dias depois, foi 

realizado o pré-teste. Imediatamente após o pré-teste, os animais receberam uma administração 

bilateral intra-hipocampo dorsal de NPA (10-5, 10-4 ou 10-2 nmol/0,5µL), ou de veículo (0.5 

µL/lado), sendo submetidos ao teste vinte e quatro horas depois. Após o término do teste, os 

animais foram perfundidos e seus encéfalos removidos para posterior análise dos sítios de injeção.  

 

Experimento 2: Efeitos da administração intra-hipocampal de fluoxetina sobre o 

comportamento de animais submetidos ao  teste do nado forçado.  

Os ratos foram submetidos à cirurgia estereotáxica e, cinco a sete dias depois, foi 

realizado o pré-teste. Imediatamente após o pré-teste, os animais receberam uma administração 

bilateral intra-hipocampo dorsal de fluoxetina (1, 3 e 10nmol/0.5 µL/lado) ou veículo (0.5 

µL/lado), sendo submetidos ao teste vinte e quatro horas depois. Após o teste, os animais foram 

perfundidos e seus encéfalos removidos para posterior análise dos sítios de injeção. 
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Experimento 3: Efeitos da administração intra-hipocampal de WAY100635 sobre o 

comportamento de animais submetidos ao teste do nado forçado.  

Este experimento foi realizado para avaliar se o WAY100635 por si só não induziria 

efeitos comportamentais em animais submetidos ao teste do nado forçado. Os ratos foram 

submetidos à cirurgia estereotáxica e, cinco a sete dias depois, foi realizado o pré-teste. 

Imediatamente após o pré-teste os animais receberam uma administração bilateral intra-

hipocampo dorsal de WAY100635 (1, 3 e 10 nmol/0.5 µL/lado) ou veículo (0.5 µL/lado), 

sendo submetidos ao teste vinte e quatro horas depois. Após o teste, os animais foram 

perfundidos e seus encéfalos removidos para posterior análise dos sítios de injeção. 

 

Experimento 4: Efeitos da pré-administração de WAY100635 sobre os efeitos 

induzidos pela administração intra-hipocampal de fluoxetina.  

Com o intuito escolher uma dose de WAY100635 que fosse capaz de bloquear os 

efeitos mediados por receptores 5-HT1A, fizemos uso de três doses para verificar qual delas 

bloquearia os efeitos comportamentais induzidos pela administração local de fluoxetina, para 

assim, determinar a dose que seria usada no experimento subseqüente. Sendo assim, os ratos 

foram submetidos à cirurgia estereotáxica e, cinco a sete dias depois, foi realizado o pré-teste. 

Imediatamente após o pré-teste os animais receberam uma administração bilateral intra-

hipocampo dorsal de veículo (0,5 µL/lado) ou WAY100635 (1, 3 ou 10 nmol/0,5µL/lado), 

seguida de uma administração de veículo (0,5 µL/lado) ou fluoxetina (na dose de 10 

nmol/0,5µL/lado), cinco minutos depois. Vinte e quatro horas depois, os animais foram 

submetidos ao teste do nado forçado. Após o teste, os animais foram perfundidos e seus 

encéfalos removidos para posterior análise dos sítios de injeção. 
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Experimento 5: Efeitos da pré-administração de WAY100635 sobre os efeitos 

induzidos pela administração intra-hipocampal de NPA.  

Os ratos foram submetidos à cirurgia estereotáxica e, cinco a sete dias depois, ao pré-

teste. Imediatamente após o pré-teste os animais receberam uma administração bilateral intra-

hipocampo dorsal de veículo (0,5 µL/lado) ou WAY100635 (10 nmol/0,5µL/lado), seguida de 

uma administração de veículo (0,5 µL/lado) ou de NPA (dose de 0,0001 nmol/0,5µL/lado). 

Vinte e quatro horas depois, os animais foram submetidos ao teste do nado forçado. Após o 

teste os animais foram perfundidos e seus encéfalos removidos para posterior análise dos 

sítios de injeção. 

 

3.4. Análise Estatística 

 

O efeito dos diferentes tratamentos sobre o tempo total de imobilidade foi comparado 

utilizando ANOVA de uma via seguida do pós-teste de Dunnett.  

Diferenças com p<0.0.5 foram consideradas significativas. 
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4. RESULTADOS 

 

A Figura 1 mostra representativamente os locais de administração intra-hipocampo 

dorsal das drogas utilizadas neste trabalho. 

 

 

Fig. 01. Diagramas representativos de sítios de administração de drogas no hipocampo dorsal 
(Diagramas modificados de Paxinos e Watson, 1997). 
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4.1. Efeitos da administração intra-hipocampo dorsal de NPA em ratos submetidos ao 

teste do nado forçado 

 

A administração bilateral de NPA no hipocampo dorsal induziu  uma diminuição 

significativa do tempo de imobilidade de ratos submetidos ao teste do nado forçado nas doses 

de 10-5, 10-4 e 10-2 nmol/0,5µL (ANOVA de uma via F3,21=5,063; p=0,0086, pós teste de 

Dunnett; p<0,05, Fig. 02). 

 

 

Fig. 02. Administração intra-hipocampal de NPA induz efeitos do tipo antidepressivo em 
ratos submetidos ao teste do nado forçado. Ratos foram submetidos ao pré-teste e receberam 
administrações intra-hipocampais de NPA (doses de 10-5, 10-4 e 10-2 nmol/0,5µL) ou veículo 
(0,5µL). O tempo de imobilidade foi registrado 24h depois. Dados representam média+EPM, * indica 
p<0.05, e ** indica p<0.01, comparado ao grupo controle. NPA - Nω-Propil-L-arginina. 
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4.2. Efeitos da administração intra-hipocampo dorsal de fluoxetina em ratos 

submetidos ao teste do nado forçado 

 

A administração bilateral de fluoxetina no hipocampo dorsal promoveu uma diminuição 

no tempo de imobilidade de ratos submetidos ao teste do nado forçado, a qual foi significativa na 

dose de 10 nmol/0,5 µL (ANOVA de uma via F3,29=3,093; p=0,424, pós teste de Dunnett, 

p<0,05), mas não nas doses de 1 e 3 nmol/0,5 µL (pós teste de Dunnett, p>0,05, Fig. 03). 

 

 

Fig. 03. Administração intra-hipocampal de fluoxetina induz efeitos do tipo 
antidepressivo em ratos submetidos ao teste do nado forçado. Ratos foram submetidos ao 
pré-teste  e receberam administrações intra-hipocampais de fluoxetina (1, 3 e 10 nmol/0,5µL) ou 
veículo (0,5µL). Dados representam média+EPM, * indica p<0.05, comparado ao grupo controle. 
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4.3. Efeitos da administração intra-hipocampo dorsal de WAY100635 em ratos 

submetidos ao teste do nado forçado 

 

A administração bilateral de WAY100635 não induziu a efeitos significativos por si só 

em relação ao grupo que recebeu administração de veículo (ANOVA de uma via 

F3,26:0,05979; p=0,484; pós teste de Dunnett, p>0,05; Fig. 04). 

 

 

Fig. 04. Administração intra-hipocampal de WAY100635 não altera o comportamento 
de ratos submetidos ao teste do nado forçado. Ratos foram submetidos ao pré-teste e reberam 
administrações intra-hipocampais logo após o pré-teste de WAY100635 (1, 3 e 10 nmol/0,5µL) ou 
veículo (0,5µL). Dados representam média+EPM. (ANOVA de uma via, p>0.05).  
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4.4. Efeitos da pré-administração de WAY100635 nos efeitos comportamentais 

induzidos pela administração de fluoxetina 

 

A pré-administração de WAY100635 foi capaz de bloquear os efeitos 

comportamentais induzidos pela administração de fluoxetina (10 nmol/0,5 µL) no hipocampo 

dorsal de animais submetidos ao teste do nado forçado. Esse efeito foi observado utilizando-

se a dose de 10 nmol/0,5 µL (ANOVA de uma via F4,34=4,910; p=0,031, pós teste de Dunnett, 

p>0,05), mas não nas doses de 1 e 3 nmol/0,5 µL (pós teste de Dunnett, p<0,05, Fig. 05). 
 

 

Fig. 05. Pré-administração de WAY100635 bloqueia os efeitos induzidos pela fluoxetina em 
ratos submetidos ao teste do nado forçado. Ratos foram submetidos ao pré-teste e receberam 
administrações intra-hipocampais de WAY100635 (1, 3 e 10 nmol/0.5 µL) ou veículo (0.5 µL), e 
cinco minutos depois receberam também administrações intra-hipocampais de fluoxetina (10 nmol/0.5 
µL) ou veículo (0.5 µL). Os dados representam a média+EPM. * indica p<0.05 e ** indica p<0,01, em 
relação ao grupo controle. 
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4.5. Efeitos da pré-administração de WAY100635 nos efeitos comportamentais 

induzidos pela administração de NPA 

 

A pré-administração de WAY100635 (10 nmol/0,5 µL) bloqueou os efeitos 

comportamentais induzidos pela administração de NPA (dose 10-4 nmol/0,5 µL) no 

hipocampo dorsal de animais submetidos ao teste do nado forçado (ANOVA de uma via 

F2,25=5,506; p=0,0104; pós teste de Dunnett: p<0,05 para o grupo NPA e p>0.05 para o grupo 

NPA + WAY100635; Fig. 06). 
 

 

Fig. 06. Pré-administração de WAY100635 bloqueia os efeitos do NPA em ratos submetidos ao 
teste do nado forçado. Ratos foram submetidos ao pré-teste e receberam administrações intra-
hipocampais logo após o pré-teste de WAY100635 (10 nmol/0.5 µL) ou veículo (0.5 µL), e cinco 
minutos depois recebram também administrações intra-hipocampais de NPA (10-4 nmol/0.5 µL) ou 
veículo (0.5 µL). Os dados representam a média+EPM. * indica p<0.05, em comparação ao grupo 
controle. 
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5. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo demonstrou que a administração intra-hipocampo dorsal de NPA, um 

inibidor seletivo da nNOS, induz efeito do tipo antidepressivo em animais submetidos ao teste do 

nado forçado e que o pré-tratamento com um inibidor seletivo de receptores 5HT1A, 

WAY100635, bloqueou esse efeito, da mesma maneira que bloqueou o efeito antidepressivo 

induzido pela fluoxetina. Portanto, os resultados sugerem que o efeito do NPA envolve mudanças 

na neurotransmissão serotoninérgica local e subseqüente ativação de receptores 5-HT1A. 

O teste do nado forçado é um teste com uma ampla utilização e alta preditividade de efeito 

antidepressivo (Willner, 1990). Este teste é baseado na observação de que roedores expostos a 

uma situação de nado forçado apresentam um comportamento orientado por alguns minutos e, em 

seguida, assumem uma postura de imobilidade (Porsolt et al., 1977; Porsolt et al., 1978; Cryan et 

al., 2002). O tempo que o animal assume essa postura no segundo dia de teste, um dia após a 

primeira exposição, é diminuído pelo tratamento com uma grande variedade de fármacos 

(Willner, 1984; 1990). Apesar de ser possível distinguir nitidamente drogas antidepressivas de 

drogas antipsicóticas e ansiolíticas em animais submetidos ao teste do nado forçado (Porsolt et al., 

1977), psicoestimulantes podem induzir efeito falso positivo, diminuindo o tempo de imobilidade 

por estimular a atividade locomotora do animal. Uma vez que as administrações realizadas nos 

protocolos experimentais deste trabalho foram realizadas logo após o pré-teste, isto é, 24 horas 

antes do teste quando é feita a mensuração do tempo de imobilidade, efeitos psicoestimulantes 

induzidos pelos tratamentos realizados são muito pouco prováveis. 

Nossos resultados demonstram que a administração de NPA no hipocampo dorsal de ratos 

induz a um efeito do tipo antidepressivo. Este resultado corrobora dados oriundos de estudos 

anteriores que demonstraram que a inibição da NOS pela administração sistêmica de 7-NI, um 

inibidor preferencial da nNOS, é capaz de reduzir o tempo de imobilidade em animais submetidos 
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ao teste do nado forçado (Joca e Guimarães, 2006). No entanto, além da nNOS, a iNOS também 

parece regular a produção de NO que ocorre após exposição a situações de estresse, 

principalmente de estresse crônico, uma vez que a administração intra-hipocampal de um inibidor 

preferencial da iNOS, a aminoguanidina, também induz um efeito do tipo antidepressivo em 

animais submetidos ao modelo do estresse crônico variado (Wang et al., 2008). 

Portanto, no presente trabalho utilizamos um inibidor mais seletivo para nNOS, o 

NPA (o Ki do NPLA para nNOS, iNOS e eNOS é 57, 1,8x105 e 8500 nM, respectivamente 

Zhang et al., 1997), e possibilitar a investigação de que se os efeitos observados por Joca e 

Guimarães (2006) seriam realmente devidos à inibição da nNOS. Além disso, dados do nosso 

laboratório demonstraram que a administração de um inibidor seletivo para iNOS, o 1400W, 

em dose necessária para inibir a mesma proporção de iNOS que o NPA inibe nas doses 

utilizadas nesse estudo, não promoveu efeitos significativos em animais submetidos ao teste 

do nado forçado (Sales et al., 2011). Portanto, em conjunto, esses dados sugerem que a 

inibição da nNOS imediatamente após o estresse seria a responsável pelo efeito tipo-

antidepressivo observado em ratos com a administração de NPA. 

O efeito do tipo antidepressivo induzido pela inibição da NOS também já foi 

demonstrado em outros modelos animais utilizados para estudo de comportamentos 

relacionados à depressão, como o desamparo aprendido (Joca et al., 2008), o CUMS (Mutlu et 

al., 2009) e o estresse de restrição agudo e crônico (Sevgi et al., 2006). Portanto, nossos 

resultados suportam essa idéia de que o hipocampo, especialmente sua porção dorsal, seria 

uma área importante para os efeitos do tipo antidepressivo observados com a administração 

sistêmica dos inibidores da NOS. 

Isso poderia ocorrer porque os inibidores da NOS impediriam o aumento de NO 

induzido pelo estresse que acontece no hipocampo durante esses eventos. De fato, diversos 

tipos de estresse podem levar ao aumento de expressão da nNOS no hipocampo, como o teste 
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do nado forçado (Keser et al., 2011), choques nas patas (Wegener et al., 2010) e CUMS 

(Zhou et al., 2007). Harvey e cols. demonstraram, em ratos, que a exposição repetida a 

situações de estresse inescapável leva a aumento da atividade da NOS no hipocampode ratos 

(Harvey et al., 2004) e a níveis aumentados de espécies reativas de nitrogênio (NOX) nesta 

estrutura (Harvey et al., 2005). 

Os mecanismos envolvidos nos efeitos comportamentais induzidos pelo aumento de NO 

no hipocampo ainda  não estão muito bem esclarecidos. Evidências apontam para um possível 

envolvimento da neurotransmissão serotoninérgica, uma vez o NO endógeno parece diminuir os 

níveis de serotonina no hipocampo (Wegener et al., 2000), enquanto a administração de L-

arginina, o precursor do NO, leva a uma atenuação dos efeitos do tipo antidepressivo induzidos 

pela sertralina, um ISRS, em camundongos submetidos ao teste do nado forçado (Inan et al., 

2004). Além disso, a inibição da síntese de serotonina pela administração de p-clorofenilalanina 

(PCPA, um inibidor da triptofano hidroxilase) é capaz de bloquear os efeitos do tipo 

antidepressivo induzidos pelos inibidores da NOS, indicando que estes efeitos sejam dependentes 

dos níveis serotonina endógena (Harkin et al., 2003). Ainda nesse sentido, foi demonstrado que a 

administração de doses subefetivas de inibidores da NOS potencializa os efeitos do tipo 

antidepressivo em animais submetidos ao teste do nado forçado induzidos pela administração de 

drogas antidepressivas serotoninérgicas (Harkin et al., 2004; Gigliucci et al., 2010) e que a 

administração concomitante de metergolina, um antagonista não seletivo dos receptores 

serotoninérgicos, atenua os efeitos do tipo antidepressivo induzidos por inibidor da NOS em 

animais submetidos ao teste do nado forçado. Tais evidências, portanto, sugerem que a inibição da 

nNOS promoveria aumento dos níveis de serotonina, o que seria responsável pelo efeito tipo-

antidepressivo induzido pelos inibidores da NOS. 

Nossos resultados corroboram essa hipótese, pois foi observado que: (1) A facilitação 

da neurotransmissão serotoninérgica local através da administração de fluoxetina foi capaz de 
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causar efeitos do tipo antidepressivo em ratos submetidos ao teste do nado forçado 

(experimento 02); (2) que a inibição da síntese de NO induziu efeito semelhante à fluoxetina 

(experimento 01); (3) e que ambos os efeitos foram prevenidos pelo pré-tratamento com 

antagonista de receptor serotoninérgico do tipo 1A (experimentos 04 e 05). Assim, usando a 

mesma dose de WAY100635 que foi capaz de bloquear os efeitos da fluoxetina, nós 

mostramos que o efeito do tipo antidepressivo induzido pela administração de NPA também 

foi bloqueado, sugerindo, portanto, que os efeitos do tipo antidepressivo induzidos pela 

inibição da nNOS envolveriam desinibição da neurotransmissão serotoninérgica, com 

conseqüente aumento dos níveis locais de serotonina e ativação de receptores 5-HT1A  

Diversas evidências apontam para a possibilidade de que o NO possa interferir na 

neurotransmissão serotoninérgica. Primeiro, estudos de imunohistoquímica indicam que há co-

localização da NOS e de serotonina em projeções dos núcleos dorsal (DRN) e mediano (MRN) da 

rafe e outros núcleos encefálicos (Johnson e Ma, 1993; Dun et al., 1994; Wotherspoon et al., 

1994; Maqbool et al., 1995; Wang et al., 1995; Leger et al., 1998). Há neurônios positivos para 

imunomarcação para NOS e/ou para NADPH-d em muitas das estruturas que recebem fibras 

oriundas dos núcleos da rafe, e, portanto, recebem inervação serotoninérgica, como a amídala 

(Ellison et al., 1987; Mizukawa et al., 1988; Leigh et al., 1990; Sims e Williams, 1990; Pitkanen e 

Amaral, 1991; Brady et al., 1992; Vincent e Kimura, 1992), a substância cinzenta periaquedutal 

(PAG – periaqueductal grey matter; Leigh et al., 1990; Vincent e Kimura, 1992) e a formação 

hipocampal (Valtschanoff et al., 1993; Vincent e Kimura, 1992). Uma vez que o NO é uma 

molécula que age muitas vezes como um mensageiro retrógrado, a presença de neurônios que 

produzem NO nas estruturas que recebem aferências dos núcleos serotoninérgicos da rafe pode 

indicar a possibilidade da interação entre os dois sistemas. 

Também é relatado que o NO poderia agir diretamente na molécula da serotonina 

inativando-a por nitrosilação (Fossier et al., 1999). De fato, vários estudos apontam para a 
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possibilidade do envolvimento da nitrosilação de monoaminas em transtornos psiquiátricos 

(Delabreteche et al., 1994; d'Ischia e Costantini, 1995; Blanchard et al., 1997). A inativação da 

serotonina poderia levar a uma diminuição da neurotransmissão serotoninérgica local e assim 

contribuir para as conseqüências comportamentais do estresse, que aumenta os níveis de NO. 

Há também a possibilidade de interações do NO com outros elementos da via 

serotoninérgica como, por exemplo, com a triptofano hidroxilase, onde essa interação 

promoveria inibição da enzima e diminuição dos níveis de serotonina (Kuhn e Arthur, 1996; 

Kuhn e Arthur, 1997). Isso poderia explicar estudos que apontam para a possibilidade de o 

NO causar a depleção ou a diminuição da liberação de serotonina em determinadas células 

(Linden e El-Fakahany, 2002; Iuras et al., 2005) e que a facilitação da liberação de NO no 

hipocampo pode causar uma diminuição da liberação da serotonina ou uma diminuição nas 

concentrações locais de serotonina (Segieth, 2001; Smith e Whitton, 2000). 

O envolvimento da neurotransmissão serotoninérgica do hipocampo dorsal, por meio da 

ativação de receptores 5-HT1A, na modulação de comportamentos relacionados à neurobiologia da 

depressão já tem sido discutido há algum tempo (Blier et al., 1987; Chalmers et al,. 1994; Flugge, 

1995; Chaput et al., 1991; Invernizzi et al., 1994; Stahl, 1994; Kreiss e Lucki 1995; Hayakawa et 

al., 1994). A hipótese de Deakin e Graeff (1991) aponta o hipocampo como sendo uma das 

estruturas principais na mediação da adaptação ao estresse frente a eventos aversivos/estressantes 

uma vez que estes se tornem persistentes; e esse mecanismo seria justamente mediado pela 

ativação dos receptores 5HT1A que funcionariam inibindo a formação de memórias aversivas ou 

causando uma desconexão entre o evento aversivo e as conseqüências afetivas do estresse ao qual 

o indivíduo foi submetido. Isso favoreceria a sobrevivência do indivíduo aumentando sua 

capacidade de adaptação a situações estressantes (Graeff et al., 1996; Joca et al., 2003a). 

Corroborando os dados acima, utilizando um modelo animal preditivo para efeitos do tipo 

antidepressivo, foi demonstrado que a administração de zimelidina, um SSRI, ou de agonista dos 
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receptores 5HT1A no hipocampo dorsal após a exposição ao estresse foi capaz de prevenir o 

comportamento de desamparo em ratos, efeitos bloqueados pelo pré-tratamento com 

WAY100635, uma antagonista de receptores 5HT1A (Joca et al., 2003a; Joca et al., 2006).  

Klenenhagen et al. (2006) demonstraram que camundongos KO para os receptores 

5HT1A expostos a um modelo de condicionamento aversivo (modelo do medo condicionado 

ao contexto) expressam o comportamento de congelamento de maneira similar aos 

camundongos do tipo selvagem. Porém, quando expostos a um meio ambíguo, misturando 

pistas contextuais condicionadas com pistas novas, os camundongos nkock out não 

apresentam diminuição no comportamento de congelamento como os animais selvagens 

apresentam, indicando uma generalização inapropriada para o comportamento de medo 

parecida com a que ocorre com pacientes que sofrem de transtorno de pânico ou transtorno de 

estresse pós-traumático (Klenenhagen et al., 2006). Este comportamento pode resultar de um 

viés no processamento de estímulos aversivos, onde os animais KO para 5HT1A fariam uma 

associação mais forte entre o contexto e o estímulo aversivo durante o treinamento. 

Considerando o que já foi dito a respeito do papel do hipocampo e da importância dos 

receptores 5HT1A hipocampais no sistema de adaptação a situações de estresse, os resultados 

ajudam a sustentar a teoria de Deakin e Graeff, mostrando que os receptores 5HT1A seriam 

importantes para diminuir o impacto afetivo de situações estressantes no indivíduo e que sua 

ausência causaria um viés que favoreceria associações aversivas. 

Uma das formas pelas quais os receptores 5HT1A no hipocampo poderiam exercer este 

função seria pela inibição da formação de memórias aversivas. Carli e cols. mostraram que a 

ativação de 5HT1A no hipocampo leva a déficits no aprendizado e memória em ratos submetidos 

ao teste do labirinto aquático de Morris (Carli et al., 1992; 1995).  Corroborando isso, é sabido 

que a ativação de 5HT1A inibe a formação de LTP (long term potentiation; Sakai e Tanaka, 1993; 
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Kojima et al., 2003; Tachibana et al., 2004) e a facilitação nitrérgica favorece a formação de LTP 

(Arancio et al., 1996a; Arancio et al., 1996b) no hipocampo de ratos.  

Outra possibilidade seria da participação desses receptores na modulação dos mecanismos 

de plasticidade neuronal no hipocampo dorsal. Agonistas 5HT1A aumentam (Santarelli et al., 

2003; Huang e Herbert, 2005) bem como antagonistas 5HT1A diminuem a proliferação celular no 

giro denteado do hipocampo (Radley e Jacobs, 2002) e a expressão de BDNF (Ivy et al., 2003). 

Além disso, a sobrevivência de células no hipocampo é aumentada por administração de agonistas 

5HT1A, um efeito bloqueado por administração de WAY100635 (Fricker et al., 2005). Estes 

efeitos de proliferação celular no hipocampo são considerados importantes para o efeito das 

drogas antidepressivas (Radley e Jacobs, 2002; Santarelli et al., 2003) e também no 

funcionamento normal do sistema de enfrentamento e adaptação frente a situações aversivas, 

denotando a importância da ativação desse sistema local, mediado pelos receptores 5HT1A, em 

relação aos mecanismos neuroplásticos presentes no hipocampo. 

Isso poderia explicar os efeitos plásticos similares induzidos pelo tratamento com 

inibidores da NOS. Há evidências, por exemplo, de que a inibição da NOS promove não 

somente aumento dos níveis de serotonina no giro denteado do hipocampo, como também 

aumento na expressão de PSA-NCAM (molécula de adesão de células neurais polisialilada) e 

CREB fosforilado (pCREB - a forma ativada do CREB, Park et al., 2004), aumento na 

expressão de BDNF (Canossa et al., 2002) e aumento na neurogênese (Kim et al., 2006; 

Arora et al., 2007; Luo et al., 2007; Hu et al., 2008). A proteína CREB é um fator de 

transcrição que pode regular a transcrição de vários genes envolvidos com efeitos tróficos 

incluindo a neurogênese e a plasticidade neuronal (para revisões com CREB e depressão ver 

Nair e Vaidya, 2006; Gass e Riva, 2007); e a PSA-NCAM é uma molécula de adesão celular 

neural, que parece ser importante em processos de migração celular, crescimento axonal e 

plasticidade sináptica (Seki e Arai, 1993), além de regular a sobrevivência, migração e 
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diferenciação de células progenitoras no SNC de animais adultos (Battista e Rutishauser, 

2010; Gascon et al., 2007; Burgess et al., 2008). É possível que os efeitos comportamentais 

induzidos por inibidores da NOS poderiam envolver a ocorrência de processos neuroplásticos 

locais, os quais são importantes para a função hipocampal. 

Finalmente, é importante relatar que a ativação de receptores 5HT1A hipocampais 

regula negativamente a liberação de glutamato (Dijk et al. 1995; Matsuyama et al. 1996) de 

NO e cGMP (Strosznajder et al., 1996), sugerindo mais uma vez a interação mútua entre os 

dois sistemas no hipocampo modulando o comportamento sob situações aversivas. Além 

disso, a administração de milnacipran, um inibidor da recaptação de serotonina e 

noradrenalina, induz à diminuição nos níveis de NOX no córtex e no hipocampo e também ao 

aumento dos níveis de BDNF nessas estruturas (Ikenouchi-Sugita et al., 2009), indicando que 

o aumento da disponibilidade de serotonina no local e conseqüente aumento da ativação dos 

receptores 5HT1A levaria não só a uma diminuição do NO local, que em altas concentrações 

pode se tornar neurotóxico, como desencadearia alterações plásticas locais, podendo favorecer 

a neuroproteção local. Dessa forma, parece que a via não ocorre apenas no sentido de inibição 

do sistema serotoninérgico pelo NO, mas também no sentido de inibição do sistema nitrérgico 

pela serotonina e ativação dos receptores 5HT1A. O quanto um ou outro sentido dessa via de 

regulação na formação hipocampal é mais ou menos ativo durante a adaptação a situações 

aversivas, e particularmente, durante o processe de adaptação frente a situações de estresse 

crônico, não é possível saber com os dados que dispomos. 

Assim, os resultados aqui apresentados indicam que a administração intra hipocampo 

dorsal de ambos, NPA e fluoxetina, induz a efeitos do tipo antidepressivo, diminuindo o 

tempo de imobilidade dos animais submetidos ao teste do nado forçado, e o pré-tratamento 

com WAY100635 foi capaz de bloquear estes efeitos, mostrando que esses são, ambos, 

dependentes da ativação dos receptores 5HT1A nessa estrutura encefálica. 
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6. CONCLUSÕES 

 

- A diminuição da formação de NO ou o aumento da disponibilidade de serotonina no 

hipocampo dorsal induz efeitos do tipo antidepressivo em ratos submetidos ao teste do nado 

forçado. 

- O efeito da inibição da síntese de NO é dependente de serotonina e da ativação de 

receptores do tipo 5HT1A.  
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