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RESUMO 

SPIACCI, G.B.L. Envolvimento dos receptores TRPV1 do hipocampo dorsal de ratos na 

modulação da resposta emocional condicionada: uma possível interação com os sistemas 

glutamatérgico, nitrérgico e da via GMPc. 2017 TESE (Doutorado). Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

O hipocampo é uma estrutura encefálica situada medialmente ao corno inferior do ventrículo 

lateral e faz parte do sistema límbico. Pode ser dividido em três partes: o giro denteado, áreas 

denominadas CA1, CA2 e CA3, e o subículo. Com base em sua posição anatômica, o 

hipocampo pode ser dividido em porções dorsal (HIPd) e ventral (HIPv). De particular interesse 

para o presenta trabalho, o HIPd é uma estrutura que está intimamente relacionada com a 

modulação do aprendizado, da memória e de respostas defensivas relacionadas a transtornos de 

ansiedade. Um modelo animal utilizado para avaliação dessas respostas defensivas é o medo 

condicionado ao contexto. Nesse modelo, são avaliadas alterações comportamentais e 

autonômicas denominadas conjuntamente de resposta emocional condicionada (REC). Dentre 

os diversos sistemas neurotransmissores envolvidos com a modulação da REC, destaca-se a 

modulação pelo sistema endovaniloide via receptores vaniloides de potencial transitório tipo 1 

(TRPV1). Estes receptores estão presentes em diversas estruturas límbicas, como, por exemplo, 

o HIPd. Sua ativação está relacionada à liberação de glutamato de forma direta, por ação em 

receptores pré-sinápticos, ou de forma indireta via ativação da formação de óxido nítrico (NO) 

e aumento dos níveis de GMPc. O objetivo do presente trabalho foi testar a hipótese de que os 

receptores TRPV1 e a via receptores NMDA/NO/GMPc no HIPd de ratos modulariam a 

expressão da REC no modelo do medo condicionado ao contexto. Para este fim, ratos Wistar 

com cânulas-guia bilaterais direcionadas ao HIPd receberam administração local de diferentes 

doses do antagonista de receptores TRPV1, 6-iodo-capsaicina, ou do agonista destes receptores, 

a capsaicina, na ausência ou presença do antagonista. Grupos independentes receberam uma 

primeira administração local do antagonista de receptores glutamatérgicos do tipo NMDA, 



 
 

AP7, do inibidor da enzima sintase neuronial do óxido nítrico (nNOS), NPLA, do sequestrador 

de NO, carboxi-PTIO ou do inibidor da enzima guanilato-ciclase solúvel, ODQ, seguida por 

injeção de capsaicina. O comportamento de congelamento e os parâmetros autonômicos de 

pressão arterial, frequência cardíaca e temperatura cutânea da cauda foram avaliados no modelo 

de medo condicionado ao contexto 10 minutos após a última administração das drogas. Nossos 

resultados demonstraram que o antagonista TRPV1 no HIPd reduz a expressão da REC, 

enquanto o agonista destes receptores promove efeito oposto. Além disso, foi observado que o 

pré-tratamento do HIPd com AP7, NPLA, c-PTIO ou ODQ atenuou o aumento da REC 

induzido pela capsaicina. Concluímos, portanto, que receptores TRPV1 no HIPd modulam a 

expressão da REC através da via receptores NMDA, nNOS e GMPc. 

 

Palavras chave: Respostas autonômicas, receptores TRPV1, medo condicionado ao contexto, 

receptores glutamatérgicos NMDA, sintase neuronial do óxido nítrico, guanilato-ciclase 

solúvel. 

  



 
 

ABSTRACT 

SPIACCI, G.B.L. Involvement of rat dorsal hippocampus TRPV1 receptors in the 

modulation of conditioned emotional response: an interaction with the glutamatergic, 

nitrergic and cGMP pathways. 2017. Thesis (Ph.D.) - Ribeirao Preto Medical School of the 

University of São Paulo, Ribeirão Preto. 2017. 

 

The hippocampus is a brain structure that can be divided into dorsal (dHIP) and ventral (vHIP) 

portions. For the present work, we will highlight the dHIP funcition in conditioned fear. The 

dHIP is an encephalic structure intimately involved with memory, defensive responses, and 

anxiety disorders. An animal model used to evaluate these defensive responses is the 

conditioned fear to context. In this model, behavioral and autonomic (blood pressure, heart rate 

and cutaneous tail temperature) changes, called conditioned emotional response (CER) are 

evaluated. Among the several neurotransmitter systems involved in the modulation of CER, the 

endovanilloid system and its transient potential type 1 (TRPV1) vanilloid receptors, a 

nonselective cation channel, stands out. Evidences from Literature suggests the involvement of 

TRPV1 receptors in defensive responses during aversive situations such as fear conditioning 

context and these receptors are expressed in the dHIP. TRPV1 activation has been related to 

glutamate release. This effect could be direct via activation of presynaptic TRPV1 receptors or 

indirect via activation of postsynaptic TRPV1 receptors, resulting in formation of nitric oxide 

(NO) and retrograde action increasing levels of cGMP. The aim of the present study was to test 

the hypothesis that TRPV1 receptors increase the CER in the CFC model by modulating NMDA 

receptors activation, NO synthesis and GMPc formation in the dHIP. Wistar rats with guide 

cannula bilaterally implanted in the dHIP received local administration of different doses of the 

TRPV1 antagonist, 6-iodo-capsaicin, or the agonist of these receptors, capsaicin, in the absence 

or presence of the antagonist. Independent groups received a first local injection of the NMDA 

receptors antagonist AP7; or the neuronal nitric oxide synthase (nNOS) inhibitor NPLA; or the 



 
 

NO scavenger, carboxy-PTIO; or the soluble guanylate cyclase inhibitor ODQ; followed by 

injection of capsaicin. The freezing behavior and the CER response were evaluated in the CFC 

model during 10 minutes after the last administration of the drugs. 

 

Palavras chave: Autonomic response, TRPV1 receptors, conditioned fear to context, NMDA  

receptors, neuronal nitric oxide synthase, guanylate cyclase. 
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1. Introdução  
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Durante situações em que há a percepção ou a existência real de uma ameaça à 

homeostasia, o organismo é capaz de produzir inúmeras respostas que são importantes para o 

processo de adaptação ao estresse. Este processo depende de circuitos cerebrais e diferentes 

mediadores que modulam os sistemas neuroendócrino (através da ativação do eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal – HPA) (Johnson et al., 2016), autonômico (Fassini et al., 2016; Hott et al., 

2017; Moraes-Neto et al., 2014; Resstel et al., 2008a, 2008b; Spiacci et al., 2016) e respostas 

comportamentais (Fabri et al., 2014; Hott et al., 2017; Spiacci et al., 2016) com a importante 

função de preparar o organismo para enfrentar situações de perigo.  Entretanto, o desequilíbrio 

nos mecanismos que controlam tais respostas pode levar ao desenvolvimento de transtornos 

psiquiátricos, como a ansiedade patológica.  

A ansiedade é um estado emocional subjetivo de apreensão ou tensão, acompanhado de 

alterações comportamentais, fisiológicas, cognitivas (Graeff F.G and Guimarães, 2012), 

endócrinas (Johnson et al., 2016) e imunológicas (Ray et al., 2017). O estado emocional de 

ansiedade vivenciado pela espécie humana teria raízes biológicas nos comportamentos 

defensivos de animais frente a estímulos de perigo que ameacem a integridade física e/ou a 

sobrevivência da espécie (Darwin, 1872). Assim, a ansiedade é uma emoção adaptativa 

importante para a manutenção da sobrevivência. Entretanto, quando a ansiedade é exacerbada 

ou permanece por períodos prolongados, torna-se prejudicial ao indivíduo e, portanto, reveste-

se de um cunho patológico (Graeff, 2004). 

Análises etológicas apontam que, frente a situações de perigo, os animais podem 

expressar três diferentes padrões de respostas defensivas, as quais estão diretamente 

correlacionadas ao nível de ameaça que o estímulo representa ao animal. Mais precisamente, 

quando a ameaça é incerta (potencial) o animal expressa o comportamento de exploração 

cautelosa e esquiva; quando o perigo é real, porém, encontra-se distante, observa-se o 

comportamento de fuga ou de congelamento, sendo que a estratégia comportamental dependerá 
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da existência ou não de uma rota de saída. Por fim, quando o animal encontra-se face ao perigo, 

são observados comportamentos de fuga explosiva e/ou de ataques defensivos (Blanchard and 

Blanchard, 1988; Blanchard et al., 2003).  Não obstante, nessas situações de perigo real e 

iminente risco de morte, comportamentos de fuga orientada para abrigos (Almada and Coimbra, 

2015; Almada et al., 2015; Coimbra et al., 2017) organizados por núcleos hipotalâmicos (Ullah 

et al., 2017) podem igualmente ser eliciados. 

É importante destacar que o padrão de respostas defensivas frente a uma ameaça 

potencial tem sido sistematicamente relacionado com o estado emocional de ansiedade, visto 

que substâncias ansiolíticas utilizadas na clínica para o transtorno de ansiedade generalizada 

alteram a expressão dessas respostas (Blanchard et al., 2003, 1997). Além disso, evidências 

experimentais sugerem que diferentes sistema de neurotransmissores em estruturas 

prosencefálicas como o córtex pré-frontal medial (Fedoce et al., 2016; Fogaça et al., 2016; 

Lisboa et al., 2010; Terzian et al., 2014), o sistema septo-hipocampal e o complexo amidaloide 

modulam a expressão de comportamentos relacionados à ansiedade (Deacon et al., 2002; 

Debiec and Olsson, 2017; McNaughton and Corr, 2004; McNaughton and Gray, 2000). De 

particular interesse para o presente trabalho, daremos ênfase à participação do hipocampo nesse 

processo neurobiológico. 

O hipocampo é uma estrutura do sistema nervoso central (SNC) localizada no lobo 

temporal medial e situada medialmente ao corno temporal do ventrículo lateral.  O hipocampo 

é composto por três áreas distintas, denominadas de giro denteado e corno de Amon (CA), 

sendo que esta última é dividida em sub-regiões denominadas de CA1, CA2, CA3 e subículo 

(O’Mara et al., 2001). Ventralmente à formação hipocampal, estão localizadas três importantes 

regiões corticais que cercam o sulco rinal e possuem conexões com a formação hipocampal, o 

córtex entorrinal, o córtex perirrinal e o córtex pós-rinal que, em conjunto, são chamadas de 

giro para-hipocampal (Bear M.F et al., 2002; Paxinos G and Watson C, 2007). 
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Funcionalmente, há muito postula-se que o hipocampo desempenhe um importante 

papel modulatório em processos cognitivos de aprendizado e memória e em processos 

emocionais. Por exemplo, a possível participação do hipocampo em processos mnemônicos foi 

sugerida pela primeira vez em 1957 pelos pesquisadores Willian B. Scoville e Brenda Milner. 

Esses autores tiveram como base o caso clínico do paciente H.M., o qual passou a apresentar o 

sintoma de perda de memória após a remoção cirúrgica do lobo temporal (incluindo a região 

hipocampal) para o tratamento da epilepsia (Scoville and Milner, 1957). Desde então, diversas 

evidências sugerem a participação do hipocampo em tipos específicos de memória, como, por 

exemplo, a memória episódica (Eichenbaum et al., 2007; Kraus et al., 2015), a memória espacial 

(Da Silva et al., 2008; Miyoshi et al., 2012), e o medo contextual (Barrientos et al., 2002). Já a 

proposta da participação do hipocampo em processos emocionais advém do trabalho pioneiro 

de Kluver e Bucy´s (1937), o qual relata que a ablação do lobo temporal medial em primatas 

resulta no desenvolvimento de distúrbio emocional severo. Posteriormente, esta ideia foi 

reforçada pela proposta de Jeffrey A. Gray (1982), a qual sugere o hipocampo como uma 

estrutura modulatória importante para o chamado sistema de inibição comportamental. Neste 

mesmo sentido, estudos com a estimulação do hipocampo têm ajudado a caracterizar sua 

participação em processos emocionais. Por exemplo, a estimulação elétrica desta estrutura, em 

alguns mamíferos, induz a expressão de reações defensivas; dentre estas, destacam-se agitação, 

rosnado e reações de fuga (Maclean, 1952) e ataque (Siegel and Flynn, 1968). 

Trabalhos que exploram a funcionalidade do hipocampo têm considerado a divisão desta 

estrutura em três regiões. Conforme sua posição anatômica ao longo do eixo rostro-caudal, em 

roedores, o hipocampo pode ser dividido em hipocampo dorsal (HIPd), o qual corresponde ao 

hipocampo posterior em primatas, hipocampo intermediário (HIPi) e hipocampo ventral 

(HIPv), sendo esta última equivalente ao hipocampo anterior em primatas (Fanselow and Dong, 

2010; Paxinos G and Watson C, 2007). Esta divisão deve-se a diferenças funcionais entre HIPd 
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e HIPv, o que poderia reforçar a idéia da dissociação do hipocampo entre processos 

mnemônicos e comportamentais relacionados a ansiedade (Bertoglio et al., 2006), 

possivelmente pelas diversas conexões do hipocampo com outras estruturas encefálicas. De 

particular interesse do presente trabalho, destacaremos o HIPd. 

Lesões eletrolíticas ou citotóxicas do HIPd em roedores promovem uma resposta 

comportamental do tipo ansiolítica nos testes de interação social e no labirinto em cruz elevado 

(LCE) (Bannerman et al., 2002; Menard e Treit, 1999), sendo estes testes experimentais 

amplamente utilizados no estudo da ansiedade. Esses estudos, entretanto, apresentam uma série 

de limitações, visto que a estimulação elétrica e lesão influenciam tanto os corpos celulares 

quanto fibras de passagem. 

Nesse sentido, estudos com cloreto de cobalto (CoCl2; inibidor sináptico não seletivo, 

que impede a exocitose, pois compete com o cálcio) fornecem resultados mais consistentes em 

relação à participação de estruturas em diferentes condições. Mais especificamente, Resstel e 

colaboradores demonstraram que o bloqueio reversível da neurotransmissão no HIPd com o 

CoCl2 antes da reexposição a um contexto previamente pareado com a distribuição de choques 

elétricos nas patas não alterou a resposta comportamental de congelamento, mas atenuou as 

respostas cardiovasculares de, pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC) 

(Resstel et al., 2008a). Ainda, a administração de CoCl2 tanto no HIPd quanto no HIPv em ratos 

submetidos ao estresse por restrição atenuou os parâmetros cardiovasculares citados acima, 

bem como a queda da temperatura cutânea caudal (TCC) durante o processo, mas não foi capaz 

de atenuar o comportamento ansiogênico avaliado no LCE (Scopinho et al., 2013). Estes dados 

sugerem que há dissociação entre a modulação das respostas comportamental e cardiovascular 

no hipocampo. Uma possível via, pela qual o HIPd poderia modular estas respostas, seria 

através de suas conexões com o núcleo intersticial da estria terminal (Davis et al., 1997; Herman 

et al., 1994; Pacak et al., 1995). Essa estrutura tem projeção para áreas bulbares importantes 
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para a regulação da atividade autonômica, incluindo núcleo dorsal do vago (Gray and 

Magnuson, 1987), o bulbo ventrolateral caudal (Giancola et al., 1993) e o núcleo do trato 

solitário (Gray and Magnuson, 1987; Holstege et al., 1985). 

O envolvimento do HIPd na modulação de respostas defensivas associadas à ansiedade 

é sustentado também por estudos de imunoistoquímica que utilizam a expressão de proteínas 

marcadoras de atividade neuronial. Mais precisamente, animais reexpostos a um estímulo 

condicionado (som ou contexto), previamente pareado com um estímulo aversivo, choque nas 

patas, tiveram aumento na expressão no HIPd da proteína Fos (Beck and Fibiger, 1995; Smith 

et al., 1992), e da proteína Arc (Lonergan et al., 2010), que são exemplos destes marcadores. 

Estes dados sugerem que a evocação da memória aversiva envolve o recrutamento desta 

estrutura encefálica. 

Como mencionado acima, o hipocampo parece modular diferentes respostas no modelo 

do medo condicionado ao contexto (MCC). O MCC é um método de condicionamento clássico, 

fundamentado em um aprendizado associativo, descrito primeiramente por Ivan Pavlov no 

início do século XX (Bear M.F et al., 2002). Esse modelo baseia-se na associação entre um 

estímulo neutro, como a apresentação de um estimulo sonoro ou exposição a um ambiente 

(contexto), com um estímulo aversivo, o estímulo não-condicionado (NC), como choque nas 

patas. Após o pareamento com o estímulo NC, o estímulo anteriormente neutro torna-se para o 

animal preditivo da ocorrência do choque e, dessa forma, passa a ser um estímulo condicionado 

(EC), causando nos animais um estado de ansiedade associada ao medo (Fanselow, 1980; 

LeDoux et al., 1984). O MCC é caracterizado pela expressão de respostas comportamentais, 

como o congelamento, em que o animal assume uma postura tensa característica, com ausência 

completa de movimentos a não ser os necessários para respiração e vocalização (Fendt and 

Fanselow, 1999). Também são observadas alterações autonômicas, como elevação da PAM e 

FC e queda da TCC (Antoniadis and McDonald, 2000; Carrive, 2000; Fanselow, 1980, 2000; 
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LeDoux et al., 1984). A TCC pode ser considerada uma medida autonômica, pois conforme 

demonstrado por Vianna e colaboradores, os animais condicionados quando reexpostos ao 

contexto aversivo apresentam vasoconstrição cutânea, devido ao aumento da atividade 

simpática, causando queda da temperatura cutânea caudal (Vianna and Carrive, 2005). Por 

tanto, essas respostas comportamentais e autonômicas em conjunto são denominadas de 

resposta emocional condicionada (REC).  

Estão presentes no HIPd diferentes sistemas de neurotransmissores que podem ter 

papeis distintos nas respostas promovidas durante situações aversivas, como o MCC. Dentre os 

diversos sistemas envolvidos nessa resposta, destacamos o endovaniloide e a transmissão 

mediada pelo receptor vaniloide de potencial transitório 1 (TRPV1, do inglês transient receptor 

potential vanilloid 1).  

Os receptores de potencial transitório (TRP, inglês transient receptor potential) são uma 

família de canais iônicos, caracterizados estruturalmente por seis domínios transmembrana, 

com um loop formador de poro entre os domínios 5 e 6, que quando aberto, permite influxo de 

cátions para dentro da célula (Caterina et al., 1997; Mezey et al., 2000; Tominaga et al., 1998; 

Wu et al., 2010). Funcionalmente, os canais TRP desempenham o papel de “sensores celulares” 

(Clapham 2003), que podem ser ativados por alterações teciduais, como por exemplo, calor 

(acima de 43ºC; Caterina et al., 1997), pH ácido (abaixo de 5,5; Tominaga et al., 1998), luz, 

alteração de osmolaridade (Harteneck and Reiter, 2007) estiramento/pressão, bem como por 

substâncias químicas e toxinas (Cromer and McIntyre, 2008; Palazzo et al., 2002; Vriens et al., 

2008). 

O nome TRP advém do estudo realizado em 1969 por Cosens e Manning, avaliando em 

moscas Drosophila melanogaster o efeito da mutação espontânea no gene que controla o 

mecanismo de fototransdução sobre a resposta do eletroretinograma. Resumidamente, os 

pesquisadores reportaram que as células da retina de moscas cegas (afetadas pela mutação) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5326624/#CR11
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5326624/#CR73
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apresentavam potenciais elétricos transitórios, quando expostas continuamente a luz, ao invés 

dos potencias sustentados observados nas moscas não afetadas (não cegas; Cosens e Manning, 

1969). Desde sua caracterização em 1989 na retina de Drosophila melanogaster(Montell and 

Rubin, 1989), até o presente momento, foram identificados em mamíferos 28 genes homólogos 

ao TRP, os quais são agrupados em seis sufamílas distintas com base nas suas homologias: 

Canonico, Vanilóide, Melastatina, mucolipina, policistina e Anquirina (Clapham et al., 2005; 

Kaneko and Szallasi, 2014). 

Na subfamília dos receptores de potencial transitório vanilóide (TRPV) foram 

caracterizados seis canais (TRPV1 – 6; Clapham et al., 2005), sendo o TRPV1, de longe, o canal 

mais estudado.  

O receptor TRPV1, inicialmente denominado de receptor vaniloide 1, é  um subtipo 

não-seletivo de canal permeável a cátions, identificados inicialmente em fibras aferentes 

periféricas do tipo C e Aδ, onde desempenham um papel importante na detecção de estímulos 

nociceptivos (Caterina et al., 1997). O TRPV1 apresenta a peculiaridade de ser ativado pelo 

componente pungente da pimenta vermelha Capsicum sp, o 8-metil-N-vinilil-trans-6-

nonamida, mais conhecido como a capsaicina (CPS) (Palazzo et al., 2002). Este canal é sensível 

também ao calor nocivo (acima de 43ºC; Caterina et al., 1997), ao pH ácido (Tominaga et 

al., 1998) e ao composto isolado da planta Euphorbia resinífera denominado de 

resiniferatoxina. Evidências da literatura apontam que o TRPV1 é sensível à ligantes endógenos 

como por exemplo, o endocanabinóide anandamida (AEA) (Aghazadeh Tabrizi et al., 2017; 

Starowicz et al., 2007), metabólitos do ácido araquidônico (ácido N-araquidonoil-dopamina e 

N-oleildopamina), ácido 12-hidroxieicosatetraenoico, prostaglandinas, leucotrienos e ATP 

(Hwang et al., 2000; Moriyama et al., 2005; Tominaga et al., 2001; Van Der Stelt and Di Marzo, 

2004). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5326624/#CR11
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5326624/#CR73
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Os receptores TRPV1, quando ativados pela capsaicina, por exemplo, permite o influxo 

de cátions cálcio e sódio na célula, despolarizando neurônios nociceptivos (Caterina et al., 

1997). 

Além de sua localização periférica, evidências de estudos de imunoistoquímica 

identificaram a ampla distribuição do TRPV1 em estruturas encefálicas, tais como o 

hipocampo, o córtex, o bulbo olfatório, o cerebelo, o mesencéfalo e o núcleo central do 

complexo amigdaloide (Cristino et al., 2006; Mezey et al., 2000; Roberts et al., 2004; Tóth et 

al., 2005). No SNC, acredita-se que a ativação do TRPV1 seja promovida pela anandamida,  

desempenhando papéis em processos fisiológicos importantes, como plasticidade sináptica e 

liberação de neurotransmissores (Gibson et al., 2008; Kauer and Gibson, 2009; Shirakawa et 

al., 2008), termorregulação (Gavva, 2008), comportamentos de agressão, interação social, bem 

como de comportamentos defensivos relacionados à ansiedade e depressão (Adamczyk et al., 

2012; Ho et al., 2012; Martins et al., 2014)  

Em relação a participação dos receptores TRPV1 na expressão de respostas defensivas 

relacionadas à ansiedade, Marsch e colaboradores (2007) relataram que a deleção genética de 

receptores TRPV1 em camundongos, gerou animais menos ansiosos, como evidenciado nos 

modelos do LCE e no medo condicionado (Marsch et al., 2007). Ainda, enquanto a 

administração sistêmica de antagonista de receptores TRPV1 promoveu efeito tipo-ansiolítico 

(Marsch et al., 2007), a ativação de TRPV1 promoveu efeito ansiogênico (Hakimizadeh et al., 

2012; Kasckow et al., 2004; Santos et al., 2008). Além disto, a manipulação farmacológica 

destes receptores em estruturas encefálicas específicas, reforçam sua participação na ansiedade. 

Terzian e colaboradores (2014) demonstraram que a administração dos antagonistas de 

receptores TRPV1, capsazepina ou 6-iodonordiidrocapsaicina (6-I-CPS) no córtex pré-frontal 

medial (CPFM) reduziu a expressão da REC contextual no modelo do MCC, um efeito do tipo 

ansiolítico (Terzian et al., 2014). Efeito semelhante foi observado após o bloqueio dos 
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receptores TRPV1 da substância cinzenta periaquedutal dorsolateral (SCPDL) de animais 

expostos aos modelos do LCE e no teste de lamber punido de Vogel (Terzian et al., 2009).     

Em relação ao HIPd, evidências da literatura têm reportado a presença, nesta estrutura, 

tanto do RNAm de TRPV1 quanto da própria proteína (Cristino et al., 2006, 2008; Merrill et 

al., 2012; Tóth et al., 2005), mais precisamente, no giro denteado e no corpo celular de células 

piramidais do CA1 e CA3 (Cristino et al., 2008; Merrill et al., 2012). 

Embora a participação dos receptores TRPV1 do HIPd na expressão da REC não esteja 

bem elucidada, estes receptores parecem exercer um papel importante sobre a consolidação da 

memória aversiva de animais submetidos ao MCC, uma vez que a administração do antagonista 

capsazepina nesta estrutura causa um prejuízo da consolidação desta memória (Genro et al., 

2012). Além disso, a administração no HIPd do N-araquidonoil-serotonina, um composto que 

antagoniza receptores TRPV1e inibe a enzima que degrada a anandamida, reduziu o 

comportamento de congelamento durante a reexposição a contexto aversivo, indicando que a 

ativação destes receptores também pode estar envolvida na evocação e expressão desta resposta 

(Gobira et al., 2017). 

Embora, ainda seja desconhecido o mecanismo pelo qual o TRPV1 do HIPd module a 

expressão de comportamentos defensivos, acredita-se que envolva a neurotransmissão 

glutamatérgica via receptores do tipo NMDA. Mais precisamente, dados da literatura sugerem 

que os receptores TRPV1 são expressos na membrana de neurônios glutamatérgicos (Starowicz 

et al., 2007; Lagerström et al., 2010). Além disto, o efeito anti-nociceptivo promovido pela 

administração de CPS na coluna ventrolateral da substância cinzenta periaqueduta foi associado 

a um aumento na condutância ao cálcio e consequente aumento na liberação de glutamato  

(Palazzo et al., 2002; Starowicz et al., 2007). Neste mesmo sentido, a administração prévia do 

antagonista de receptores glutamatérgicos do tipo NMDA, AP7 na SCPDL bloqueou o aumento 

da expressão da REC promovido pela capsaicina (Uliana et al., 2016).  
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Outra neurotransmissão importante presente no HIPd, que está relacionada à liberação 

do glutamato (Garthwaite, 1991) e participa da modulação da REC, é a neurotransmissão 

mediada pelo óxido nítrico (NO) (Fabri et al., 2014). Resumidamente, a ativação de receptores 

NMDA promove o aumento no influxo de cálcio, ativando, consequentemente, a isoforma 

neuronial da enzima que sintetiza o NO, (nNOS) resultando na produção de NO (Garthwaite, 

1991) em terminais pós-sinápticos. O NO modula a liberação de glutamato via ativação da 

enzima guanilato-ciclase solúvel (GCs) localizada em neurônios pré-sinápticos, aumentando os 

níveis de GMPc (Bredt and Snyder, 1989). A interação entre NMDA-NO parece ser importante 

para a modulação de respostas cardiovasculares. Moraes-Neto e colaboradores (2014) 

demostraram que a administração de glutamato no HIPd foi capaz de aumentar a PA e a FC de 

ratos, sendo esta resposta dependente da ativação da nNOS (Moraes-Neto et al., 2014). Além 

disso, Fabri e colaboradores demonstraram que o comportamento de congelamento durante a 

reexposição ao contexto aversivo correlacionou-se positivamente à produção metabólitos de 

NO (nitrito e nitrato, que em conjunto são denominados de NOx) no HIPd. Adicionalmente, 

tanto o bloqueio da enzima nNOS no HIPd, quanto o bloqueio da enzima guanilato-ciclase 

solúvel (GCs) foram capazes de reduzir a expressão da REC ao contexto (Fabri et al., 2014). 

Dessa forma, segere-se que a via do NO no HIPd é importante para a expressão da REC 

contextual. 

Com base nas informações apresentadas acima, a hipótese do presente trabalho é que a 

ativação dos receptores TRPV1 do HIPd aumenta a expressão da REC associada ao contexto 

aversivo por modular a ativação da via NMDA/NO e GMPc.    
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2. Objetivos  
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2.1 Objetivo geral: 

Avaliar a participação de receptores TRPV1 do HIPd na modulação da expressão da 

resposta emocional condicionada associada ao medo condicionado ao contexto. 

2.2 Objetivos específicos: 

1- Avaliar a expressão de mRNA para receptores TRPV1 do HIPd imediatamente após 

a reexposição ao contexto. 

2- Avaliar a participação de receptores TRPV1 do HIPd de ratos sobre a expressão da 

resposta emocional condicionada no modelo MCC.  

3- Avaliar a participação do sistema glutamatérgico, através do bloqueio de receptores 

NMDA do HIPd, nos efeitos promovidos pela ativação de receptores TRPV1 sobre a expressão 

da resposta emocional condicionada no modelo MCC. 

4- Avaliar a participação dos receptores TRPV1 do HIPd de ratos sobre a formação de 

nitrito (metabólito do NO) em animais condicionados e não condicionados reexpostos ao 

contexto aversivo. 

5- Avaliar a participação do NO, via isoforma neuronial da enzima que sintetiza NO 

(nNOS) no HIPd de ratos, nos efeitos promovidos pela ativação de receptores TRPV1 sobre a 

expressão da resposta emocional condicionada no modelo MCC.   

6- Avaliar a participação do GMPc, via enzima GCs do HIPd, nos efeitos promovidos 

pela ativação de receptores TRPV1 sobre a expressão da resposta emocional condicionada no 

modelo MCC.    
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3. Materiais e Métodos  
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3.1.Animais  

Foram utilizados ratos Wistar com peso entre 220-250 g, fornecidos pelo Biotério 

Central do Campus de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (USP). Os animais foram 

alojados no próprio biotério do Laboratório de Neurofarmacologia em caixas de polipropileno 

(39 x 32 x 17 cm) em ambiente monitorado, sob um ciclo claro/escuro de 12 horas (período 

claro das 06:00 às 18:00 horas), temperatura ambiente 25±1°C, com água e comida ad libitum.  

Todos os protocolos experimentais foram aprovados pela Comissão de Ética em 

Experimentação Animal (CETEA) e estão de acordo com os princípios éticos na 

experimentação animal adotado pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA), 

número processo:161/2013 (ANEXO I). 

 

3.2. Drogas utilizadas 

As seguintes drogas foram utilizadas: Capsaicina (CPS; Tocris, Reino Unido), 6-

iodonordi-hidrocapsaicina (6-I-CPS; Tocris, Reino Unido), DL-2-Amino-7-ácidofosfono-

heptanóico (AP7; Tocris, Reino Unido), Nω-propil-L-arginina (NPLA; Tocris, Reino Unido), 

carboxi-PTIO (S)-3-Carboxi-4-hidroxifenilglicina (c-PTIO; RBI, EUA), 1H-[1,2,4] 

oxadiazolol [4,3-a] quinoxalin-1-one (ODQ; Sigma-Aldrich, EUA). Como diluente para as 

drogas, foram utilizados: solução fisiológica (NaCl a 0,9%), DMSO a 100% ou DMSO a 10%. 

 

3.3. Técnica de implante de cânula-guia no HIPd 

Utilizou-se como anestésico uma associação de cloridrato de cetamina (12mg/kg) e 

cloridrato de xilazina (20mg/kg) na proporção 5:1, por via intraperitoneal (i.p.). Após a indução 

anestésica, os animais foram adaptados a um estereotáxico (Stoelting, EUA). Em seguida, foi 

realizada assepsia do local com álcool a 70% e, para reduzir o sangramento durante a cirurgia, 
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foi administrado por via subcutânea 0,3 mL de anestésico local cloridrato de lidocaína a 2% 

com vasoconstritor (Novocol 100, S.S White; Brasil) na pele que reveste a calvária. A calota foi 

exposta após incisão na pele, de aproximadamente 1,5 cm, e afastamento completo do periósteo. 

A limpeza da região foi feita, utilizando-se solução salina e água oxigenada a 10%. Com o 

auxílio de broca odontológica, foi realizada a trepanação do crânio. Um orifício foi utilizado 

para fixação de parafuso de aço inoxidável que auxiliará na fixação da resina acrílica auto 

polimerizável (Simplex, DFL, Ind. Com. Brasil) a ser disposta no crânio do animal. Nos outros 

dois orifícios, foram introduzidas cânulas-guia (agulha hipodérmica, 26 x 0,6 mm, 24G; 11 mm 

de comprimento), bilateralmente, no HIPd. As coordenadas para implante bilateral de cânulas 

guia no HIPd foram baseadas no atlas The Rat Brain ijn Stereotaxic Coordinates de Paxinos e 

Watson (2007), e ajustadas ao peso corporal dos animais. Coordenadas do hipocampo dorsal: 

Ântero-posterior: -4.0 mm em relação ao bregma; Lateral: + 2,8 mm em relação à sutura sagital; 

Vertical: - 2,1 mm em relação à estrutura óssea da calota craniana; Incisivo: - 2,5 mm.  

Um mandril de 0,2 mm de diâmetro externo foi inserido no interior das cânulas-guia 

para evitar uma possível obstrução durante o período de recuperação dos animais. Como medida 

profilática, ao final da cirurgia, o animal recebeu 0,2 mL de Pentabiótico veterinário 

(Pentabiótico®, Fontoura-Wyeth, SP, Brasil, 80.000 UI), por via intramuscular, para prevenir 

infecção, bem como 0,3 mL do anti-inflamatório flunixinemeglumine (Banamine R, Schering-

Plough, RJ, Brasil), administrado subcutaneamente, para minimizar sofrimento pós-cirúrgico. 

 

3.4 Condicionamento ao contexto  

Quatro dias após a cirurgia estereotáxica, os animais foram separados e acomodados em 

caixas individuais.  Os animais foram habituados por 10 minutos em uma caixa de teste com 

assoalho capaz de deflagrar choque (23 x 20 x 21cm Insight Instruments Ribeirão Preto, Brasil). 
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Em uma segunda exposição à mesma caixa, também durante 10 minutos, os animais foram 

separados em grupos condicionado e não-condicionado. O grupo condicionado, dependendo do 

objetivo do protocolo, foi submetido ao protocolo de choque de alta intensidade, 6 choques 

inescapáveis de 1,5 mA / 3s (Resstel et al., 2008c) em intervalos randomizados (variando de 20 

a 60s) ou ao protocolo de intensidade intermediária, 3 choques inescapáveis nas patas de 0,85 

mA / 2s (Lisboa et al., 2010), e o grupo não-condicionado não recebeu choque e permaneceu 

na caixa por 10 minutos. Resultados prévios do grupo demonstraram que o protocolo de choque 

de menor intensidade é importante para observar o aumento da REC, uma vez que protocolos 

com número e intensidade maiores, de alta intensidade, geram uma REC máxima, sugerindo 

um efeito teto (Lisboa et al., 2010). 

Dois dias após o condicionamento, realizou-se o teste, sendo registrado a PAM, FC e a 

TCC e o comportamento de congelamento, sendo expresso em porcentagem de tempo, de forma 

contínua, por um período de permanência na caixa de condicionamento de 10 min; porém, 

nenhum choque foi aplicado.  

 

3.5 Canulação da artéria femoral  

Vinte e quatro horas após a sessão de condicionamento ao contexto, os animais foram 

anestesiados com cloridrato de cetamina (12 mg/kg i.p.) e cloridrato de xilazina (20 mg/kg i.p.) 

na proporção 5:1 para implantação de um cateter na artéria femoral, sendo introduzido na artéria 

aorta abdominal inferior. Este cateter constitui-se de um segmento de polietileno PE-10 (4-5 

cm) soldado a segmento de polietileno PE-50 (14-16 cm) (Clay Adams, Parsippany, New 

Jersey, EUA) sendo preenchido com solução de salina estéril (150 mM NaCl) e anticoagulante 

heparina sódica (15 UI/mL), obstruída com um pino de metal e suturada ao dorso do animal. 
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Como medida profilática, o animal recebeu, por via subcutânea, Banamine (2,5 mg/kg) como 

analgésico e anti-inflamatório, minimizando o sofrimento pós-cirúrgico.   

 

3.6. Registros da pressão arterial (PAM), frequência cardíaca (FC) e temperatura 

cutânea caudal (TCC) 

No dia do teste, foi registrada a atividade cardiovascular, através de um cateter arterial 

previamente heparinizado, o qual foi conectado a um transdutor de pressão acoplado a um 

amplificador de sinais (AECADE 04P), conectado a um sistema de aquisição de dados 

computadorizado (PowerLab 8/30, AD Instruments, Austrália). Os registros cardiovasculares 

foram iniciados após um período de adaptação dos animais as condições da sala de 

experimentação. Valores autonômicos basais foram avaliados antes do tratamento e da 

reexposição ao contexto aversivo, aproximadamente por 10 minutos.  Após esse período, os 

animais foram reexpostos ao contexto e essas medidas foram registradas por mais10 minutos.   

Também avaliaram-se as variações de temperatura cutânea caudal. A temperatura da 

pele pode variar entre 25°C a 34°C, aproximadamente. Desta forma, a TCC pode ser 

considerada um bom parâmetro para a avaliação do índice de fluxo sanguíneo da pele.  

De forma manual, foi registrada com uma câmera térmica Multi-Purpose Thermal 

Imager IRI 4010 (Infra Red Integrated Systems Ltd Park Circle, EUA) a uma distância de 50 

cm do animal, e foram tiradas 5 fotos antes da reexposição e 10 fotos minuto a minuto durante 

a reexposição ao contexto (Resstel et al., 2008b). O registro consiste em uma fotografia 

infravermelho (arquivo JPG) que é analisada com auxílio de um software específico da câmera 

térmica, Guide IRAnalyser. A partir da seleção de 10 marcações realizadas na cauda do animal, 

gerou-se uma média da TCC, conforme ilustrado abaixo na figura 1. 
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Figura 1 – Foto infravermelha representativa da marcação da TCC de rato, demonstrando os 10 

pontos selecionados para realizar a média. 

 

3.7. Técnica para microinjeção de drogas no HIPd  

As drogas foram administradas bilateralmente no HIPd com o auxílio de uma seringa 

de 10 µL (Hamilton, EUA) conectada, por um tubo de polietileno PE-10, a uma agulha 

microinjetora de metal 1,5 mm mais longa do que a cânula guia fixada ao crânio (33G, 

SmallParts, Miami Lakes, FL, EUA). Todas as microinjeções foram realizadas no volume de 

500 nL durante 30 segundos com auxílio de uma bomba de infusão (EFF 311, Insight, Brasil).  

 

3.8. Determinação anatômica do local de injeção  

Ao final do experimento, os animais foram anestesiados com uretana (10 ml / kg,i.p) e 

no local da microinjeção das drogas no HIPd, foi administrado, o corante Azul Evans a 1%. Em 

seguida, realizou-se a abertura da caixa torácica para exposição do coração. Para facilitar a 

perfusão encefálica, a aorta descendente foi bloqueada com o auxílio de uma pinça hemostática. 
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Foi introduzida no ventrículo esquerdo uma agulha para perfusão e foi feita uma incisão no 

átrio direito para o escoamento do sangue e das soluções isotônicas e fixadoras. A perfusão foi 

realizada inicialmente com 20mL de solução fisiológica (NaCl 0,9%), seguida por 20 mL de 

solução tamponada de formalina a 10%. Após o procedimento, os encéfalos foram retirados da 

caixa craniana e colocados em solução de formalina a 10% para fixação. Decorridas 48 h, os 

cérebros foram seccionados (em cortes frontais) com auxílio de um criostato. As várias secções 

foram coradas com vermelho neutro a 1% e analisadas utilizando-se o Atlas de Paxinos e 

Watson (1997) como referência.  

 

3.9 Realização da Técnica de PCRreal time  

O mRNA foi isolado utilizando o reagente TRizol (Invitrogen, Nova Zelândia) de 

acordo com as instruções do fabricante e as amostras foram processadas conforme descrito por 

nosso grupo de pesquisa (Lisboa et al., 2010). A seguir, o RNA total foi quantificado por 

espectrofotometria e 500 ng de RNA foram utilizados para construção do DNA complementar 

(DNAc) utilizando um kit específico (High-Capacity cDNA Reverse Transcription; Applied 

Biosystems) e posterior amplificação do mRNA do receptor CB1 e do controle endógeno 

(GAPDH) por ensaio TaqMan (TaqMan®, Life Sciences). A reação foi feita no aparelho 

StepOnePlus™Real-Time PCR, os dados obitos e analisados pelo método 2-∆∆Ct, sendo 

ΔΔCq= ΔCt amostra interesse – Δct grupo controle. Os dados são representados como 

porcentagem do grupo controle. 

 

3.10 Dosagem de Nitrato pela Técnica de Quimiluminescência NO/Ozônio  

Imediatamente após a sessão teste, os animais foram decapitados, os encéfalos 

removidos para a dissecção do HIPd. Após a extração do tecido, o material foi congelado e 
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estocado a -80ºC até serem processados para a determinação da concentração tecidual de nitrito 

pelo método de quimiluminescência dependente de ozônio, seguindo os procedimentos 

descritos em Amaral e colaboradores (Amaral et al., 2013). 

Resumidamente, para a quantificação de nitrato tecidual, inicialmente, os HIPd foram 

macerados mecanicamente em 100µL de solução tampão salina fosfato. Em seguida, 50µL de 

amostra do macerado foram injetados em um aparelho contendo um agente redutor, solução 

ácida iodo/iodeto, resultando na conversão de nitrito a NO. O NO resultante foi então arrastado 

pelo gás nitrogênio até o analisador de NO (Sievers NO analyzer, modelo 280; EUA). A 

quantidade de NO foi determinada a partir de sua reação com o ozônio, que emite luz vermelha, 

sendo a intensidade de luz diretamente proporcional à concentração de NO na amostra. Os 

dados obtidos foram analisados pelo programa Origin 8.5 (OriginLab, EUA), sendo que os 

valores obtidos foram normalizados pelo peso do tecido.    

 

3.11. Análise estatística 

A análise estatística foi realizada utilizando o software Prism 7.0 (GraphPad, EUA), 

sendo os dados expressos como média ± EPM. 

Os dados de expressão do RNAm obtidos por qPCR foram analisados pelo teste t de 

Student.  

Os dados do comportamento de congelamento dos animais foram transformados e 

expressos como percentual do tempo total de exposição ao contexto. Neste caso, os dados foram 

analisados utilizando ANOVA de dois fatores, tendo como fatores o tratamento e a condição. 

Esta mesma estatística foi utilizada para a análise dos dados referentes à concentração de nitrito. 

Em caso de interação entre os tratamentos (nível de significância p<0,05), foi aplicado o teste 

post hoc de Bonferroni. 
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 Os dados autonômicos (PAM, FC e TCC) foram medidos simultaneamente minuto a 

minuto em cada animal, sendo os 5 primeiros minutos a medida basal e os 10 min seguintes, de 

reexposição ao contexto. Para a análise estatística, os dados foram transformados em ∆, ou seja, 

a diferença entre a variação autonômica durante a reexposição ao contexto e entre os valores 

basais. Os dados foram analisados utilizando ANOVA de medidas repetidas tendo como fatores 

independentes: o tratamento e a condição (não condicionado ou condicionado) e o tempo como 

fator repetido. Quando atingido o nível de significância (p<0,05), foi aplicado o teste post hoc 

de Bonferroni.  

 

3.12. PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS 

Protocolo 1: Efeito da indução de medo condicionado ao contexto sobre a expressão 

de mRNA para receptores TRPV1 do HIPd. 

Este protocolo tem por objetivo determinar se a exposição ao modelo do medo 

condicionado ao contexto altera a expressão de mRNA para receptores TRPV1 no HIPd. Desta 

forma, foram comparados animais condicionados e não condicionados. 

 

Protocolo 2: Efeito do antagonismo de receptores TRPV1 no HIPd na expressão 

da resposta emocional condicionada. 

Este protocolo tem por objetivo verificar se os receptores TRPV1 do HIPd participam 

da modulação da REC em animais submetidos ao MCC através da administração do antagonista 

6-I-CPS. Os animais foram divididos em grupo de animais condicionados em protocolo de alta 

intensidade (Resstel et al, 2008), para ver o envolvimento dos receptores TRPV1 na modulação 

da REC, ou grupo não-condicionado. No dia do teste, os animais receberam, por via intra-HIPd, 

as doses de 3, 9 ou 30nmol/500 nL (dose baseada em Fogaça, et al, 2012) de 6-I-CPS. Os 
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animais foram reexpostos ao contexto 10 minutos após a administração da droga, sendo 

avaliados a resposta comportamental e os parâmetros autonômicos. 

 

Protocolo 3: Efeito da ativação de receptores TRPV1 no HIPd na expressão da 

resposta emocional condicionada. 

Este protocolo tem por objetivo avaliar se a CPS, agonista TRPV1, administrada no 

HIPd é capaz de promover aumento da expressão da REC em animais submetidos ao MCC. 

Desta forma, os animais foram condicionados e divididos em grupo veículo ou grupo tratado. 

Os animais condicionados foram submetidos ao protocolo de intensidade intermediária (Lisboa, 

SF et al, 2010), pois o de alta intensidade promoverá efeito “teto” e não seria possível observar 

o aumento da expressão da REC. No dia do teste, os animais condicionados receberam intra-

HIPd veículo ou capsaicina nas doses de 0,03 ou 3 nmol/500 nL (dose baseada em Aguiar e 

Terzian, 2009). Os animais foram reexpostos ao contexto 10 minutos após a administração da 

droga, sendo avaliado a resposta comportamental e os parâmetros autonômicos. 

 

Protocolo 4: Efeito do antagonismo de receptores TRPV1 no HIPd sobre o efeito 

promovido pela Capsaicina. 

Este protocolo tem por objetivo verificar se o antagonista TRPV1, o 6-I-CPS, irá 

bloquear o efeito promovido pela CPS. Os animais condicionados no protocolo de intensidade 

intermediária foram divididos em grupo veículo ou tratado. No dia do teste, os animais 

receberam, por via intra–HIPd, veículo ou o 6-I-CPS na maior dose não efetiva observada no 

protocolo 2 (3 nmol/500 nL) e, após 5 minutos, foi administrado CPS na dose efetiva 3 nmol. 

Os animais foram reexpostos ao contexto 10 minutos após a administração da última droga, 

sendo avaliado a resposta comportamental e os parâmetros autonômicos.  
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Protocolo 5: Efeito do antagonismo de receptores glutamatérgicos do tipo NMDA 

sobre o efeito promovido pela Capsaicina. 

Este protocolo tem por objetivo verificar se há a participação da neurotransmissão 

glutamatérgica, via receptores NMDA do HIPd, na resposta promovida pela CPS. Os animais 

condicionados foram divididos em grupo veículo ou tratado, e foram submetidos ao protocolo 

de intensidade intermediária. No dia do teste, os animais receberam administração intra-HIPd 

a dose de 1 nmol (dose inefetiva – baseada em Fabri et al, 2014) do AP7, antagonista de 

receptores NMDA, e, após 5 minutos, receberam CPS na dose de 3 nmol. Os animais foram 

reexpostos ao contexto 10 minutos após a administração da última droga, sendo avaliados a 

resposta comportamental e os parâmetros autonômicos. 

 

Protocolo 6: Efeito do antagonismo de receptores TRPV1 sobre a formação de NO 

no HIPd.  

Este protocolo tem por objetivo determinar se a administração do antagonista 6-I-CPS 

altera as concentrações de nitrito, metabólito estável do NO, no HIPd de animais submetidos 

ao modelo do MCC. Os animais foram divididos em grupo condicionado (em protocolo de alta 

intensidade) ou grupo não-condicionado para comparar a formação de NO. Para a realização 

deste protocolo, os animais condicionados, 48 horas após a sessão de condicionamento, 

receberam, por via intra-HIPd, 6-I-CPS na dose efetiva e foram reexpostos ao contexto. 

Posteriormente, foram anestesiados e tiveram seus encéfalos retirados para posterior dissecção 

do HIPd e realização da dosagem de nitrito. 

 

Protocolo 7: Efeito da administração do inibidor da isoforma neuronial da enzima 

que sintetiza óxido nítrico (nNOS) no HIPd sobre o efeito promovido pela Capsaicina.  
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O objetivo do presente protocolo foi investigar se há a participação da enzima nNOS na 

resposta apresentada pela CPS. Os animais foram condicionados e divididos em grupo veículo 

ou tratado. Os animais condicionados foram submetidos ao protocolo de intensidade 

intermediária.  No dia do teste, foi administrado um inibidor da nNOS, o NPLA, na dose de 

0,01 nmol (dose inefetiva – baseada em Fabri et al, 2014). Os animais foram reexpostos ao 

contexto 10 minutos após a administração da última droga, sendo avaliada a resposta 

comportamental e os parâmetros autonômicos.    

 

Protocolo 8: Efeito da administração de um sequestrador de óxido nítrico no HIPd 

sobre o efeito promovido pela Capsaicina.  

O objetivo do presente protocolo foi investigar se há a participação do NO extracelular 

na resposta apresentada pela CPS, através de um sequestrador de NO. Os animais foram 

condicionados e divididos em grupo veículo ou tratado. Os animais condicionados foram 

submetidos ao protocolo de intensidade de choque intermediário. No dia do teste, foi 

administrado um sequestrador de NO, o c-PTIO, na dose de 0,2 nmol (dose inefetiva – baseada 

em Resstel e Joca, 2008), e, após 5 minutos, receberam CPS na dose de 3 nmol, retirada do 

protocolo 3. Os animais foram reexpostos ao contexto 10 minutos após a administração da 

última droga, sendo avaliados a resposta comportamental e os parâmetros autonômicos. 

 

Protocolo 9: Efeito da administração do inibidor da enzima guanilato-ciclase 

solúvel (GCs) no HIPd sobre o efeito causado pela Capsaicina.  

O objetivo do presente protocolo foi investigar se há a participação da enzima GCs na 

resposta apresentada pela CPS. Os animais foram condicionados e divididos em grupo veículo 

ou tratado. Os animais condicionados foram submetidos ao protocolo de intensidade 
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intermediária.  No dia do teste, foi administrado um inibidor da GCs, o ODQ, na dose de 0,1 

nmol (dose inefetiva – baseada em Fabri et al., 2014). Os animais foram reexpostos ao contexto 

10 minutos após a administração da última droga, sendo avaliados a resposta comportamental 

e os parâmetros autonômicos.  



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados  
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4.1 Efeito da indução de medo condicionado ao contexto sobre a expressão de 

mRNA para receptores TRPV1 do HIPd. 

Conforme demonstrado na Figura 2, a análise estatística pelo teste t de Student 

mostrou não haver diferença na percentagem relativa de expressão de RNAm do receptor 

TRPV1 no HIPd em animais condicionados e não condicionados 48h após a sessão de 

condicionamento ao contexto [t(20)=0,94; p>0,05]. 
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Figura 2 – Efeito da indução de condicionamento de medo ao contexto sobre a expressão de RNAm-

TRPV1 no HIPd de animais não-condicionados ou condicionados observado 48h após a sessão de 

condicionamento. Os dados são expressos em Médias ± EPM; n= 10-12 animais por grupo. 
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4.2 Efeito da administração do antagonista de receptores TRPV1 no HIPd na 

expressão da REC durante o MCC. 

Conforme observado na Figura 5A, durante a reexposição ao contexto os animais 

condicionados apresentaram um maior tempo de resposta de congelamento [F(1,55)= 597,5; 

p<0,05] comparado ao grupo não condicionado. Foram observados também efeitos do 

tratamento [F(4,55)= 9,80 p<0,05] bem como a interação entre os fatores condicionamento x 

tratamento [F(4,55)= 8,68; p<0,05]. A análise post-hoc mostrou que nos animais condicionados, 

a administração no HIPd do antagonista seletivo de receptores TRPV1, o 6-I-CPS, nas doses 

de 9 nmol e 30 nmol, promoveu redução do tempo de congelamento expresso durante a 

reexposição ao contexto. 

Em relação aos parâmetros autonômicos basais, não foram observadas diferenças na 

PAM [F(4,180)= 0,87; p>0,05]; na FC [F(4,180)= 2,59; p>0,05] e nem na TCC [F(4,180)= 

2,59; p>0,05] entre os grupos condicionados e não condicionados. Além disso, não foram 

observadas alterações nos parâmetros autonômicos basais após administração de 6-I-CPS, PAM 

[F(16,180)= 0,38; p>0,05]; na FC [F(4,180)= 0,29; p>0,05] e nem na TCC [F(4,180)= 0,94; 

p>0,05], Figuras 5B – 5G. 

Ainda em relação aos parâmetros autonômicos, as figuras Figuras 5B a 5G mostram 

que, tanto os animais condicionados quanto os não condicionados, quando reexpostos ao 

contexto, apresentaram um aumento na PAM [F(14,630)= 251,30; p<0,05]; na FC [F(14,630)= 

144,72; p<0,05] e queda na TCC [F(14,630)= 162,87; p<0,05]. Entretanto as alterações foram 

mais acentuadas no grupo condicionado [F(14,630)= 52,43; p<0,05]; na FC [F(14,630)= 8,16; 

p>0,05] e TCC [F(14,630)= 191,07; p<0,05]. Adicionalmente, a administração de 6-I-CPS no 

HIPd, amenizou significativamente o efeito promovido pela reexposição ao contexto sobre a 

PAM [F(56,630)= 4,65; p<0,05]; na FC [F(56,630)= 2,30; p<0,05] e queda na TCC [F(56,630)= 

5,26; p<0,05], sendo este efeito observado somente nos animais condicionados (interação entre 
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os fatores: condicionamento, tratamento e tempo) PAM [F(56,630)= 3,96; p<0,05]; na FC 

[F(56,630)= 2,90; p<0,05] e queda na TCC [F(56,630)= 5,13; p<0,05]. A análise post-hoc 

indicou nos animais condicionados, o antagonista seletivo de receptores TRPV1, o6-I-CPS, nas 

doses de 9 nmol e 30 nmol reduziu o aumento da PAM e da FC, bem como amenizou a queda 

na TCC, observados durante a reexposição ao contexto.   
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Figura 3 – Fotomicrografia de uma secção coronal do encéfalo de um rato, corado com Azul Evans, 

mostrando os sítios bilaterais de microinjeção no HIPd (indicados pelas setas pretas). Barra de escala: 

2500 µm.  
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Figura 4 – Diagramas representativos de secções coronais do cérebro de rato (modificado do Atlas de 

Paxinos e Watson, 2007), indicando a dispersão dos sítios de injeção do antagonista de receptores 

TRPV1, 6-I-CPS ou veículo, no HIPd de animais não condicionados e condicionados. Os círculos pretos 

representam o sítio de injeção dentro do HIPd, enquanto os círculos claros indicam o sítio de injeção em 

áreas adjacentes ao HIPd. 
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Figura 5- Efeitos da injeção do antagonista de receptores TRPV1, o 6-I-CPS (3, 9 ou 30 nmol/500nL), 

ou de veículo (500nL) no HIPd de animais não condicionados e condicionados, reexpostos ao contexto, 

sobre a porcentagem de tempo de congelamento (A), bem como sobre os parâmetros autonômicos de 

pressão arterial média (∆PAM; B e C), frequência cardíaca (∆FC; D e E) e temperatura cutânea caudal 

(∆TCC; F e G) avaliados ao longo do tempo. Os dados são expressos em Médias ± EPM. *p<0,05 

quando comparado com os grupos veículo e OUT; n= 5-8 animais por grupo.  
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Figura 6 – Imagens infravermelhas registradas manualmente de animais condicionados e não 

condicionados reexpostos ao contexto 48h após a sessão de condicionamento. 
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4.3 Efeito da administração do agonista de receptores TRPV1 no HIPd na 

expressão da REC durante o MCC. 

Conforme observado na Figura 8A, a administração do agonista de receptores TRPV1, 

a CPS no HIPd alterou a expressão do comportamento de congelamento [F(3,25)= 13,38; 

p<0,05]. A análise post-hoc mostrou que a CPS, na dose de 3 nmol potencializou a expressão 

do comportamento de congelamento durante a reexposição ao contexto. 

Em relação aos parâmetros autonômicos basais, não foram observadas diferenças na 

PAM [F(4,880)= 0,38; p>0,05]; na FC [F(4,88)= 0,29; p>0,05] e nem na TCC [F(4,88)= 0,58; 

p>0,05] ao longo do tempo. Além disso, a administração de CPS não foi capaz de alterar estes 

parâmetros basais, PAM [F(3,22)= 0,28; p>0,05]; na FC [F(3,22)= 0,26; p>0,05] e nem na TCC 

[F(3,22)= 0,01; p>0,05], também não foi observada interação entre os fatores tempo x 

tratamento PAM [F(12,88)= 0,17; p>0,05]; na FC [F(12,88)= 0,55; p>0,05] e nem na TCC 

[F(12,88)= 0,12; p>0,05], Figuras 8B – 5D. 

Ainda em relação aos parâmetros autonômicos, as Figuras 8B – 8D mostram que quando 

reexpostos ao contexto, os animais apresentaram um aumento na PAM [F(14,308)= 47,92; 

p<0,05]; na FC [F(14,308)= 59,86; p<0,05] e queda na TCC [F(14,308)= 4,65; p<0,05]. A 

administração no HIPd de CPS, potencializou significativamente o efeito promovido pela 

reexposição ao contexto sobre a PAM [F(3,22)= 54,59; p<0,05]; na FC [F(3,22)= 8,73; p<0,05] 

e queda na TCC [F(3,22)= 7,29; p<0,05], sendo também observada a interação entre os fatores: 

tratamento x tempo nos parâmetros de PAM [F(42,308)= 6,09; p<0,05]; na FC [F(42,308)= 

5,83; p<0,05], mas não no parâmetro de TCC [F(42,308)= 1,10; p>0,05]. A análise post-hoc 

indicou a administração do HIPd do agonista de receptores TRPV1, a CPS, na dose de 3 nmol 

potencializou o aumento da PAM e da FC, bem como auentou a queda na TCC, observados 

durante a reexposição ao contexto. 



55 
 

 

 

 

Figura 7 – Diagramas representativos de secções coronais do cérebro de rato (modificado do Atlas de 

Paxinos e Watson, 2007) indicando a dispersão dos sítios de injeção do agonista de receptores TRPV1, 

CPS ou veículo, no HIPd de animais não condicionados e condicionados. Os círculos pretos representam 

o sítio de injeção dentro do HIPd, enquanto os círculos claros indicam o sítio de injeção em áreas 

adjacentes ao HIPd. 
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Figura 8 – Efeitos da injeção do agonista de receptores TRPV1, CPS (0,03 ou 3 nmol/500nL) ou veículo 

(500nL) no HIPd de animais condicionados reexpostos ao contexto aversivo sobre a porcentagem de 

tempo de congelamento (A), bem como sobre os parâmetros autonômicos de pressão arterial média 

(∆PAM; B), frequência cardíaca (∆FC; C) e temperatura cutânea caudal (∆TCC; D) avaliados ao longo 

do tempo. Os dados são expressos em Médias ± EPM. *p<0,05 quando comparado com os outros 

grupos; n= 5-6 animais por grupo.  
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4.4 Efeito da administração do antagonista de receptores TRPV1 no HIPd sobre 

o efeito promovido pela Capsaicina.   

Conforme observado na Figura 10A, a análise estatística ANOVA de duas vias mostrou 

que, administração do agonista de receptores TRPV1, a CPS no HIPd alterou a expressão do 

comportamento de congelamento [F(1,27)= 16,00; p<0,05], Por sua vez, a administração do 

antagonista de receptores TRPV1, o 6-I-CPS no HIPd não alterou a expressão do 

comportamento de congelamento [F(1,27)= 2,87; p>0,05]. Todavia, o pré-tratamento com o 6-

I-CPS no HIPd foi capaz de bloquear a resposta promovida pela administração nesta mesma 

região de CPS [F(1,27)= 21,26; p<0,05]. 

Em relação aos parâmetros autonômicos basais, não foram observadas diferenças na 

PAM [F(4,68)= 0,88; p>0,05]; na FC [F(4,68)= 1,43; p>0,05] e nem na TCC [F(4,68)= 0,84; 

p>0,05] ao longo do tempo. A administração de CPS não foi capaz de alterar estes parâmetros 

basais, PAM [F(4,68)= 0,31; p>0,05]; na FC [F(4,68)= 0,25; p>0,05] e nem na TCC [F(4,68)= 

0,27; p>0,05]. Além disso, a administração de 6-I-CPS também não foi capaz de alterar estes 

parâmetros basais, PAM [F(4,68)= 0,44; p>0,05]; na FC [F(4,68)= 0,41; p>0,05] e nem na TCC 

[F(4,68)= 0,35; p>0,05] Figuras 10B – 10D. 

Ainda em relação aos parâmetros autonômicos, as Figuras 10B – 10D mostram que 

quando reexpostos ao contexto, os animais apresentaram um aumento na PAM [F(14,308)= 

178,98; p<0,05]; na FC [F(14,308)= 35,56; p<0,05] e queda na TCC [F(14,308)= 25,88; 

p<0,05]. A administração no HIPd de CPS, potencializou significativamente o efeito 

promovido pela reexposição ao contexto sobre a PAM [F(1,22)= 34,95; p<0,05]; na FC 

[F(1,22)= 13,26; p<0,05] e queda na TCC [F(1,22)= 5,70; p<0,05], sendo também observada a 

interação entre os fatores: tratamento x tempo nos parâmetros de PAM [F(14,308)= 6,58; 

p<0,05]; na FC [F(14,308)= 6,27; p<0,05] e de TCC [F(14,308)= 4,68; p<0,05]. Já A 

administração no HIPd de 6-I-CPS, não alterou o efeito promovido pela reexposição ao 
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contexto sobre a PAM [F(1,22)= 1,60; p>0,05]; na FC [F(1,22)= 2,42; p>0,05] e queda na TCC 

[F(1,22)= 1,81; p>0,05], não sendo também observada a interação entre os fatores: tratamento 

x tempo nos parâmetros de PAM [F(42,308)= 1,23; p>0,05]; na FC [F(14,308)= 1,80; p>0,05] 

e de TCC [F(14,308)= 1,70; p>0,05]. Por fim, foi observada tanto as interações entre os fatores: 

x tratamento com CPS x tratamento com 6-I-CPS nos parâmetros de PAM [F(1,22)= 29,56; 

p<0,05]; na FC [F(1,22)= 14,70; p<0,05] e de TCC [F(1,22)= 13,69; p<0,05], quanto interações 

entre os fatores: tempo x tratamento com CPS x tratamento com 6-I-CPS nos parâmetros de 

PAM [F(14,308)= 5,54; p<0,05]; na FC [F(14,308)= 6,55; p<0,05] e de TCC [F(14,308)= 3,70; 

p>0,05]. 
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Figura 9 – Diagramas representativos de secções coronais do cérebro de rato (modificado do Atlas de 

Paxinos e Watson, 2007) indicando a dispersão dos sítios de injeção do antagonista de receptores 

TRPV1, 6-I-CPS ou veículo, seguido pela injeção do agonista de receptores TRPV1, CPS no HIPd de 

animais e condicionados. Os círculos pretos representam o sítio de injeção dentro do HIPd, enquanto os 

círculos claros indicam o sítio de injeção em áreas adjacentes ao HIPd. 

  



60 
 

 

Figura 10 – Efeitos da injeção do agonista de receptores TRPV1, CPS (3nmol/500nL) ou veículo 

(500nL) no HIPd de animais que receberam previamente, na mesma região encefálica, a administração 

do antagonista de receptores TRPV1, o 6-I-CPS (3 nmol/500nL) ou veículo (500nL) sobre a 

porcentagem de tempo de congelamento (A) evocado pela reexposição ao contexto aversivo; bem como 

sobre os parâmetros autonômicos de pressão arterial média (∆PAM; B), frequência cardíaca (∆FC; C) e 

temperatura cutânea caudal (∆TCC; D) avaliados ao longo do tempo. Os dados são expressos em Médias 

± EPM. *p<0,05 quando comparado com o grupo veículo; #p,0,05 quando comparado ao grupo veiculo-

capsaicina; n= 5-6 animais por grupo. 
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4.5 Efeito da administração do antagonista de receptores glutamatérgicos do tipo 

NMDA no HIPd sobre o efeito promovido pela Capsaicina.   

Conforme observado na Figura 12A, a análise estatística ANOVA de duas vias mostrou 

que, administração do agonista de receptores TRPV1, a CPS no HIPd alterou a expressão do 

comportamento de congelamento [F(1,33)= 28,30; p<0,05], Por sua vez, a administração do 

antagonista de receptores NMDA, o AP7 no HIPd não alterou a expressão do comportamento 

de congelamento [F(1,33)= 2,38; p>0,05]. Todavia, o pré-tratamento com o AP7 no HIPd foi 

capaz de bloquear a resposta promovida pela administração nesta mesma região de CPS 

[F(1,33)= 20,87; p<0,05]. 

Em relação aos parâmetros autonômicos basais, não foram observadas diferenças na 

PAM [F(4,112)= 1,86; p>0,05]; na FC [F(4,112)= 2,06; p>0,05] e nem na TCC [F(4,112)= 

0,24; p>0,05] ao longo do tempo. A administração de CPS não foi capaz de alterar estes 

parâmetros basais, PAM [F(4,112)= 0,89; p>0,05]; na FC [F(4,112)= 0,18; p>0,05] e nem na 

TCC [F(4,112)= 0,22; p>0,05]. Semelhante à CPS, a administração de AP7 também não foi 

capaz de alterar estes parâmetros basais, PAM [F(4,112)= 0,90; p>0,05]; na FC [F(4,112)= 

1,65; p>0,05] e nem na TCC [F(4,112)= 0,27; p>0,05] Figuras 12B – 12D. 

Ainda em relação aos parâmetros autonômicos, as Figuras 12B – 12D mostram que 

quando reexpostos ao contexto, os animais apresentaram um aumento na PAM [F(14,392)= 

121,50; p<0,05]; na FC [F(14,392)= 53,27; p<0,05] e queda na TCC [F(14,392)= 31,17; 

p<0,05]. A administração no HIPd de CPS, potencializou significativamente o efeito 

promovido pela reexposição ao contexto sobre a PAM [F(1,28)= 16,57; p<0,05]; na FC 

[F(1,28)= 6,87; p<0,05] e queda na TCC [F(1,22)= 14,97; p<0,05], sendo também observada a 

interação entre os fatores: tratamento x tempo nos parâmetros de PAM [F(14,392)= 21,38; 

p<0,05]; na FC [F(14,392)= 4,88; p<0,05] e de TCC [F(14,392)= 3,07; p<0,05]. Já A 

administração no HIPd de AP7, não alterou o efeito promovido pela reexposição ao contexto 
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sobre a PAM [F(1,28)= 1,98; p>0,05]; na FC [F(1,28)= 2,00; p>0,05] e queda na TCC [F(1,22)= 

1,85; p>0,05], não sendo também observada a interação entre os fatores: tratamento x tempo 

nos parâmetros de PAM [F(14,392)= 1,45; p>0,05]; na FC [F(14,392)= 1,62; p>0,05] e de TCC 

[F(14,392)= 1,86; p>0,05]. Por fim, foi observada tanto as interações entre os fatores: x 

tratamento com CPS x tratamento com AP7 nos parâmetros de PAM [F(1,28)= 111,49; p<0,05]; 

na FC [F(1,28)= 6,43; p<0,05] e de TCC [F(1,28)= 18,97; p<0,05], quanto interações entre os 

fatores: tempo x tratamento com CPS x tratamento com AP7 nos parâmetros de PAM 

[F(14,392)= 8,45; p<0,05]; na FC [F(14,392)= 5,00; p<0,05] e de TCC [F(14,392)= 3,29; 

p>0,05]. 
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Figura 11 – Diagramas representativos de secções coronais do cérebro de rato (modificado do Atlas de 

Paxinos e Watson, 2007) indicando a dispersão dos sítios de injeção do antagonista de receptores 

NMDA, AP7 ou veículo, seguido pela injeção do agonista de receptores TRPV1, CPS no HIPd de 

animais e condicionados. Os círculos pretos representam o sítio de injeção no HIPd. 
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Figura 12 – Efeitos da injeção do agonista de receptores TRPV1, CPS (3 nmol/500nL) ou veículo 

(500nL) no HIPd de animais que receberam previamente, na mesma região encefálica, a administração 

do antagonista de receptores NMDA, AP7 (1 nmol/500nL) ou veículo (500nL) sobre a porcentagem de 

tempo de congelamento (A) evocada pela reexposição ao contexto aversivo; bem como sobre os 

parâmetros autonômicos de pressão arterial média (∆PAM; B), frequência cardíaca (∆FC; C) e 

temperatura cutânea caudal (∆TCC; D) avaliados ao longo do tempo. Os dados são expressos em Médias 

± EPM. *p<0,05 quando comparado com o grupo veículo; #p,0,05 quando comparado ao grupo veiculo-

capsaicina; n= 5-6 animais por grupo. 
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4.6 Efeito do antagonismo de receptores TRPV1 sobre a formação de nitrito no 

HIPd. 

Conforme observado na Figura 13A, a análise estatística mostrou que houve efeito no 

fator condicionamento (F(1,15)= 35,33; p<0,01), também houve efeito no fator tratamento 

(F(1,15)= 4,88; p<0,05); porém, não houve interação entre fatores condicionamento x tratamento 

(F(3,15)= 1,38; p>0,05). Ou seja, os animais condicionados apresentaram uma maior resposta de 

congelamento. Além disto, a resposta de congelamento foi menor nos animais que receberam 

administração no HIP de 6-I-CPS. 

Em relação à concentração de nitrito no HIPd, conforme observado na Figura 13B, a 

análise estatística mostrou que houve efeito no fator condicionamento (F(1,15)= 5,49; p<0,05), 

apesar de não haver efeito no fator tratamento (F(1,15)= 2,36; p>0,05), foi observada a interação 

entre fatores condicionamento x tratamento (F(3,15)= 5,16; p<0,05). Ou seja, os animais 

condicionados apresentaram uma maior concentração de nitrito no HIPd; porém, o pré-

tratamento com 6-I-CPS foi capaz de impedir este aumento. 

Uma análise mais detalhada, na qual é feita a segregação de animais em dois grupos 

distintos com base no fator tratamento, a análise de Pearson mostrou uma correlação positiva 

entre a percentagem de congelamento e a concentração de nitrito no HIPd de animais que 

receberam nesta mesma estrutura, veículo (r=0,84; p<0.05; Figura 12C); porém, o mesmo 

fenômeno não foi observado nos animais que receberam 6-I-CPS (r=0,10; p>0,05; Figura 12D). 
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Figura 13 – Efeito da reexposição ao contexto sobre a porcentagem de tempo de congelamento (A), e 

sobre a concentração de nitrito (µM) no HIPd (B) de animais não-condicionados ou condicionados que 

receberam previamente a injeção do antagonista de receptores TRPV1, 6-I-CPS (9nmol/500nL) ou 

veículo (500nL) nesta mesma área. Nos gráficos acima, são demonstradas as correlações entre a 

porcentagem de tempo de congelamento e a concentração de nitrito no HIPd dos animais condicionados 

e não condicionados que receberam a administração de veículo (C) ou 6-I-CPS (D) no HIPd. Os dados 

são expressos em Médias ± EPM. *p<0,05 quando comparado com o grupo veículo; n= 3-5 animais por 

grupo. 

 

 

 

  



67 
 

4.7 Efeito da administração da isoforma neuronial da enzima sintase óxido nítrico 

(nNOS) no HIPd sobre o efeito promovido pela Capsaicina. 

Conforme observado na Figura 15A, a análise estatística ANOVA de duas vias mostrou 

que, administração do agonista de receptores TRPV1, a CPS no HIPd alterou a expressão do 

comportamento de congelamento [F(1,29)= 12,60; p<0,05], Por sua vez, a administração do 

inibidor da nNOS, o NPLA no HIPd tendeu a alterar a expressão do comportamento de 

congelamento [F(1,29)= 3,06; p=0,07]. Todavia, o pré-tratamento com o NPLA no HIPd foi 

capaz de bloquear a resposta promovida pela administração nesta mesma região de CPS 

[F(1,29)= 7,30; p<0,05]. 

Em relação aos parâmetros autonômicos basais, não foram observadas diferenças na 

PAM [F(4,96)= 0,71; p>0,05]; na FC [F(4,96)= 0,15; p>0,05] e nem na TCC [F(4,96)= 0,70; 

p>0,05] ao longo do tempo. A administração de CPS não foi capaz de alterar estes parâmetros 

basais, PAM [F(4,112)= 0,71; p>0,05]; na FC [F(4,112)= 0,11; p>0,05] e nem na TCC 

[F(4,112)= 0,31; p>0,05]. Semelhante à CPS, a administração de NPLA também não foi capaz 

de alterar estes parâmetros basais, PAM [F(4,96)= 0,95; p>0,05]; na FC [F(4,96)= 0,14; p>0,05] 

e nem na TCC [F(4,96)= 0,77; p>0,05] Figuras 15B – 15D. 

Ainda em relação aos parâmetros autonômicos, as Figuras 15B – 15D mostram que 

quando reexpostos ao contexto, os animais apresentaram um aumento na PAM [F(14,336)= 

83,83; p<0,05]; na FC [F(14,336)= 40,97; p<0,05] e queda na TCC [F(14,336)= 18,17; p<0,05]. 

A administração no HIPd de CPS, potencializou significativamente o efeito promovido pela 

reexposição ao contexto sobre a PAM [F(1,24)= 89,08; p<0,05]; na FC [F(1,24)= 9,72; p<0,05] 

e queda na TCC [F(1,24)= 12,49; p<0,05], sendo também observada a interação entre os fatores: 

tratamento x tempo nos parâmetros de PAM [F(14,336)= 8,15; p<0,05]; na FC [F(14,336)= 

3,96; p<0,05] e de TCC [F(14,336)= 4,07; p<0,05]. Já A administração no HIPd de NPLA, 

tendeu a alterar o efeito promovido pela reexposição ao contexto sobre a PAM [F(1,24)= 3,68; 
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p=0,08]; na FC [F(1,24)= 3,30; p>0,10] e queda na TCC [F(1,24)= 3,08; p=0,09], não sendo 

também observada a interação entre os fatores: tratamento x tempo nos parâmetros de PAM 

[F(14,336)= 2,45; p>0,05]; na FC [F(14,336)= 1,33; p>0,05] e de TCC [F(14,336)= 1,46; 

p>0,05]. Por fim, foi observada tanto as interações entre os fatores: x tratamento com CPS x 

tratamento com NPLA nos parâmetros de PAM [F(1,24)= 14,66; p<0,05]; na FC [F(1,24)= 

4,11; p<0,05] e de TCC [F(1,24)= 10,20; p<0,05], quanto interações entre os fatores: tempo x 

tratamento com CPS x tratamento com NPLA nos parâmetros de PAM [F(14,336)= 4,27; 

p<0,05]; na FC [F(14,336)= 3,42; p<0,05] e de TCC [F(14,336)= 3,91; p<0,05]. 
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Figura 14 – Diagramas representativos de secções coronais do cérebro de rato (modificado do Atlas de 

Paxinos e Watson, 2007) indicando a dispersão dos sítios de injeção do inibidor da nNOS, NPLA ou 

veículo, seguido pela injeção do agonista de receptores TRPV1, CPS no HIPd de animais e 

condicionados. Os círculos pretos representam o sítio de injeção no HIPd. 
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Figura 15 – Efeitos da injeção do agonista de receptores TRPV1, CPS (3nmol/500nL) ou veículo 

(500nL) no HIPd de animais que receberam previamente, na mesma região encefálica, a administração 

do inibidor da nNOS, NPLA (0,01nmol/500nL) ou veículo (500nL) sobre a porcentagem de tempo de 

congelamento (A) evocada pela reexposição ao contesto aversivo, bem como sobre os parâmetros 

autonômicos de pressão arterial média (∆PAM; B), frequência cardíaca (∆FC; C) e temperatura cutânea 

caudal (∆TCC; D) avaliados ao longo do tempo. Os dados são expressos em Médias ± EPM. *p<0,05 

quando comparado com o grupo veículo; # p,0,05 quando comparado ao grupo veículo – capsaicina; n= 

5-7 animais por grupo.  
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4.8 Efeito da administração de um sequestrador de óxido nítrico no HIPd sobre o 

efeito promovido pela Capsaicina. 

Conforme observado na Figura 17A, a análise estatística ANOVA de duas vias mostrou 

que, administração do agonista de receptores TRPV1, a CPS no HIPd alterou a expressão do 

comportamento de congelamento [F(1,30)= 12,10; p<0,05]. O pré-tratamento com o o 

sequestrador de NO, o carboxi-PTIO no HIPd foi capaz de bloquear a resposta promovida pela 

administração nesta mesma região de CPS [F(1,30)= 5,60; p<0,05]. 

Em relação aos parâmetros autonômicos basais, não foram observadas diferenças na 

PAM [F(4,104)= 0,26; p>0,05]; na FC [F(4,104)= 0,06; p>0,05] e nem na TCC [F(4,104)= 

0,26; p>0,05] ao longo do tempo. A administração de CPS não foi capaz de alterar estes 

parâmetros basais, PAM [F(4,104)= 0,07; p>0,05]; na FC [F(4,104)= 0,11; p>0,05] e nem na 

TCC [F(4,104)= 0,25; p>0,05]. Semelhante à CPS, a administração de carboxi-PTIO também 

não foi capaz de alterar estes parâmetros basais, PAM [F(4,104)= 0,17; p>0,05]; na FC 

[F(4,104)= 0,08; p>0,05] e nem na TCC [F(4,104)= 0,29; p>0,05] Figuras 17B – 17D. 

Ainda em relação aos parâmetros autonômicos, as Figuras 17B – 17D mostram que 

quando reexpostos ao contexto, os animais apresentaram um aumento na PAM [F(14,364)= 

39,50; p<0,05]; na FC [F(14, 364)= 46,78; p<0,05] e queda na TCC [F(14, 364)= 16,42; 

p<0,05]. A administração no HIPd de CPS, potencializou significativamente o efeito 

promovido pela reexposição ao contexto sobre a PAM [F(1,26)= 5,72; p<0,05]; na FC [F(1,26)= 

13,70; p<0,05] e queda na TCC [F(1,26)= 6,59; p<0,05], sendo também observada a interação 

entre os fatores: tratamento x tempo nos parâmetros de PAM [F(14, 364)= 4,03; p<0,05]; na 

FC [F(14, 364)= 4,65; p<0,05] e de TCC [F(14, 364)= 4,12; p<0,05]. Foi observada tanto as 

interações entre os fatores: x tratamento com CPS x tratamento com carboxi-PTIO nos 

parâmetros de PAM [F(1,26)= 8,00; p<0,05]; na FC [F(1,26)= 4,08; p<0,05] e de TCC 

[F(1,26)= 5,89; p<0,05], quanto uma tendência de interações entre os fatores: tempo x 
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tratamento com CPS x tratamento com carboxi-PTIO nos parâmetros de PAM [F(14, 364)= 

3,59; p<0,05]; na FC [F(14, 364)= 3,78; p<0,05] e de TCC [F(14, 364)= 3,53; p=0,07]. 
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Figura 16 – Diagramas representativos de secções coronais do cérebro de rato (modificado do Atlas de 

Paxinos e Watson, 2007) indicando a dispersão dos sítios de injeção do sequestrador de NO, c-PTIO ou 

veículo, seguido pela injeção do agonista de receptores TRPV1, CPS no HIPd de animais e 

condicionados. Os círculos pretos representam o sítio de injeção no HIPd. 
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Figura 17 – Efeitos da injeção do agonista de receptores TRPV1, CPS (3nmol/500nL) ou veículo 

(500nL) no HIPd de animais que receberam previamente, na mesma região encefálica, a administração 

do sequestrador de NO, c-PTIO (0,2nmol/500nL) ou veículo (500nL) sobre a porcentagem de tempo de 

congelamento (A) evocada pela reexposição ao contesto aversivo, bem como sobre os parâmetros 

autonômicos de pressão arterial média (∆PAM; B), frequência cardíaca (∆FC; C) e temperatura cutânea 

caudal (∆TCC; D) avaliados ao longo do tempo. Os dados são expressos em Médias ± EPM. *p<0,05 

quando comparado com o grupo veículo; #p<0,05 quando comparado ao grupo veiculo-capsaicina; n= 

7-8 animais por grupo.  
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4.9 Efeito da administração de um inibidor da enzima GCs no HIPd sobre o 

efeito promovido pela Capsaicina. 

Conforme observado na Figura 19A, a análise estatística ANOVA de duas vias mostrou 

que, administração do agonista de receptores TRPV1, a CPS no HIPd alterou a expressão do 

comportamento de congelamento [F(1,27)= 13,82; p<0,05], Por sua vez, a administração do 

inibidor da GCs, o ODQ no HIPd não alterou a expressão do comportamento de congelamento 

[F(1,27)= 3,18; p>0,05]. Todavia, o pré-tratamento com o ODQ no HIPd foi capaz de bloquear 

a resposta promovida pela administração nesta mesma região de CPS [F(1,27)= 4,18; p<0,05]. 

Em relação aos parâmetros autonômicos basais, não foram observadas diferenças na 

PAM [F(4,92)= 0,14; p>0,05]; na FC [F(4,92)= 0,41; p>0,05] e nem na TCC [F(4,92)= 0,20; 

p>0,05] ao longo do tempo. A administração de CPS não foi capaz de alterar estes parâmetros 

basais, PAM [F(4,92)= 0,97; p>0,05]; na FC [F(4,92)= 0,12; p>0,05] e nem na TCC [F(4,92)= 

0,08; p>0,05]. Semelhante à CPS, a administração de ODQ também não foi capaz de alterar 

estes parâmetros basais, PAM [F(4,92)= 0,64; p>0,05]; na FC [F(4,92)= 0,48; p>0,05] e nem 

na TCC [F(4,92)= 0,02; p>0,05] Figuras 19B – 19D. 

Ainda em relação aos parâmetros autonômicos, as Figuras 19B – 19D mostram que 

quando reexpostos ao contexto, os animais apresentaram um aumento na PAM [F(14,322)= 

64,80; p<0,05]; na FC [F(14, 322)= 27,31; p<0,05] e queda na TCC [F(14, 322)= 12,41; 

p<0,05]. A administração no HIPd de CPS, potencializou significativamente o efeito 

promovido pela reexposição ao contexto sobre a PAM [F(1,23)= 13,25; p<0,05]; na FC 

[F(1,23)= 19,34; p<0,05] e queda na TCC [F(1,23)= 13,75; p<0,05], sendo também observada 

a interação entre os fatores: tratamento x tempo nos parâmetros de PAM [F(14,322)= 4,95; 

p<0,05]; na FC [F(14, 322)= 3,65; p<0,05] e de TCC [F(14, 322)= 3,94; p<0,05]. Já A 

administração no HIPd de ODQ, tendeu a alterar o efeito promovido pela reexposição ao 

contexto sobre a PAM [F(1,23)= 1,16; p=0,08]; na FC [F(1,23)= 2,51; p>0,10], não sendo 



76 
 

também observada a interação entre os fatores: tratamento x tempo nos parâmetros de PAM 

[F(14, 322)= 0,71; p>0,05]; na FC [F(14, 322)= 1,14; p>0,05] e de TCC [F(14, 322)= 2,18; 

p>0,05]. Por fim, foi observada tanto as interações entre os fatores: x tratamento com CPS x 

tratamento com ODQ nos parâmetros de PAM [F(1,23)= 3,92; p<0,05]; na FC [F(1,23)= 10,82; 

p<0,05] e de TCC [F(1,23)= 4,06; p<0,05], quanto interações entre os fatores: tempo x 

tratamento com CPS x tratamento com ODQ nos parâmetros de PAM [F(14, 322)= 4,27; 

p<0,05]; na FC [F(14, 322)= 3,20; p<0,05] e de TCC [F(14, 322)= 3,44; p<0,05]. 
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Figura 18 – Diagramas representativos de secções coronais do cérebro de rato (modificado do Atlas de 

Paxinos e Watson, 2007) indicando a dispersão dos sítios de injeção do inibidor da GCs, ODQ ou 

veículo, seguido pela injeção do agonista de receptores TRPV1, CPS no HIPd de animais e 

condicionados. Os círculos pretos representam o sítio de injeção no HIPd.  
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Figura 19 - Efeitos da injeção do agonista de receptores TRPV1, CPS (3nmol/500nL) ou veículo 

(500nL) no HIPd de animais que receberam previamente, na mesma região encefálica, a administração 

do inibidor da GCs, ODQ (0,1nmol/500nL) ou veículo (500nL) sobre a porcentagem de tempo de 

congelamento (A) evocada pela reexposição ao contesto aversivo; bem como sobre os parâmetros 

autonômicos de pressão arterial média (∆PAM; B), frequência cardíaca (∆FC; C) e temperatura cutânea 

caudal (∆TCC; D) avaliados ao longo do tempo. Os dados são expressos em Médias ± EPM. *p<0,05 

quando comparado com o grupo veículo; #p<0,05 quando comparado ao grupo veiculo-capsaicina; n= 

7.  
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5. Discussão   
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Os resultados do presente trabalho confirmam nossa hipótese de que os receptores 

TRPV1 presentes no HIPd participam da modulação da REC contextual. Nossos achados, 

também demonstram que o efeito potencializador sobre a expressão da REC promovida pela 

CPS é resultante da ativação de receptores TRPV1 do HIPd, e envolve a ativação de receptores 

glutamatérgicos ionotrópicos do tipo NMDA, bem como a síntese de NO, que atua via GCs.  

No primeiro protocolo, foi realizada a técnica quantitativa do real time PCR (reação de 

cadeia polimerase), uma técnica precisa, altamente sensível, que apresenta reprodutibilidade 

para quantificação de RNAm em tempo real (Gasperskaja and Kučinskas, 2017), com o objetivo 

de verificarmos se a reexposição ao contexto aversivo de animais condicionados e não 

condicionados (que não receberam choque nas patas) seria capaz de alterar a expressão gênica 

de RNAm para receptores TRPV1 do HIPd de ratos. Esta etapa do trabalho foi baseada nos 

achados Lisboa e colaboradores (2010), que demonstraram um aumento da expressão do 

RNAm para receptores CB1 do córtex pré-frontal ventromedial 48h após a sessão de 

condicionamento, ou seja, logo após a resexposição ao contexto aversivo. 

Nossos resultados mostraram que não houve diferença na expressão de RNAm para 

receptores TRPV1 do HIPd de ratos, 48h após a sessão de condicionamento. Entretanto, não 

podemos excluir a possibilidade de o condicionamento alterar a expressão do RNAm de 

TRPV1, uma vez que se faz necessário uma análise temporal da expressão desse RNAm.  

Para caracterizar a participação dos receptores TRPV1 do HIPd na expressão da REC 

ao contexto aversivo, realizamos a manipulação farmacológica desse sistema através da 

administração de drogas diretamente nesta estrutura encefálica de animais reexpostos ao 

contexto.   

Nossos resultados mostram que a administração do antagonista de receptores TRPV1, o 

6-I-CPS (9 e 30nmol), no HIPd, foi capaz de reduzir a expressão da REC em animais 

condicionados a estímulos de alta intensidade (6 choques/1,5 mA) durante a reexposição ao 
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contexto aversivo, ou seja, reduziu a expressão do comportamento de congelamento, impediu 

o aumento da PAM e FC e também impediu a queda da TCC. Estes resultados sugerem que os 

receptores TRPV1 são ativados tonicamente durante situações aversivas. Além disto, o efeito 

do tipo ansiolítico promovido pelo 6-I-CPS sobre a REC parece não envolver um efeito da 

droga per se, visto que esta não foi capaz de alterar a expressão da REC nos animais não 

condicionados.  

É digno de nota que a amplitude da REC é dependente da intensidade do estímulo 

aversivo. Protocolos utilizando alta intensidade de choque (1,2 mA e 1,5 mA) mostram uma 

maior intensidade na expressão das respostas comportamental e cardiovasculares (Baldi etal., 

2004; Resstel et al., 2006); todavia, choques de menor intensidade (0,85mA) desencadeiam uma 

REC de menor amplitude (Baldi et al., 2004; Lisboa et al., 2010). Neste mesmo paradigma, 

Genro e colaboradores (2012), estudando a consolidação de memorias aversivas no MCC, 

mostraram que o recrutamento do receptor TRPV1 do HIPd ocorre somente em protocolos de 

maior intensidade de choque (2 choques de 0,7 mA/30 s). Mais precisamente, a administração 

do antagonista capsazepina no HIPd imediatamente após o condicionamento, prejudicou a 

consolidação da memória aversiva. Entretanto, este efeito não foi observado no protocolo de 

menor intensidade (2 choques de 0,3 mA/30 s) (Genro et al., 2012). 

Por sua vez, para investigarmos se a administração do agonista de receptores TRPV1, a 

CPS, no HIPd seria capaz de aumentar a intensidade da REC contextual, os animais foram 

condicionados utilizando o protocolo com choque de menor intensidade (3 choques/0,85 mA), 

o qual gera uma REC branda, com o intuito de facilitar a observação do aumento da REC, 

evitando-se o efeito teto.  

Os resultados obtidos mostram que, conforme o esperado, a CPS em sua maior dose 

(3nmol), administrada no HIPd, foi capaz de aumentar a expressão do comportamento de 

congelamento, e as respostas cardiovasculares (PAM e FC), bem como de intensificar a queda 
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da TCC. Os resultados sugerem que este efeito tipo ansiogênico promovido pela administração 

de CPS no HIPd deve-se à ação desta droga sobre os receptores TRPV1, visto que o mesmo foi 

bloqueado pela administração prévia, nesta mesma estrutura, da dose não efetiva do antagonista 

6-I-CPS (3 nmol). 

Nossos achados vão na mesma direção das evidências da literatura que mostram o 

envolvimento dos receptores TRPV1 na expressão de comportamentos defensivos relacionados 

à ansiedade. Por exemplo, a deleção genética dos receptores TRPV1 em camundongos resulta 

na expressão de um fenótipo com ansiedade reduzida, conforme evidenciado pelo menor tempo 

de congelamento expresso no modelo de medo condicionado, pela maior exploração tanto dos 

braços abertos do LCE quanto do compartimento claro no modelo de transição claro/escuro 

quando comparado à animais selvagens (Marsch et al., 2007). Já em relação ao HIPd, a 

administração local do antagonista de receptores TRPV1, AMG 9810, promoveu efeito do tipo 

ansiolítico evidenciado em ratos submetidos ao modelo do LCE (Hakimizadeh et al., 2012). 

Vale ressaltar ainda que Santos e colaboradores (2008) também observaram efeito do tipo 

ansiolítico promovido pela administração do antagonista capsazepina no HIPv de ratos 

submetidos ao LCE (Santos et al., 2008). Já no córtex pré-frontal medial, a manipulação 

farmacológica do sistema TRPV1 foi capaz de alterar tanto a expressão de comportamentos 

defensivos relacionados à ansiedade (Aguiar et al., 2009; Fogaça et al., 2012) quanto alterar a 

expressão da REC contextual (Terzian et al., 2014). 

Evidências da literatura sugerem que a modulação na expressão da REC promovida pelo 

TRPV1 seja resultante de interações com outros sistemas de neurotransmissores. Por exemplo, 

o efeito tipo ansiolítico observado pela administração do antagonista TRPV1, o 6-I-CPS pode 

ser resultante da ativação do receptor canabinóide do tipo 1 (CB1). Ambos os receptores 

TRPV1 e CB1 são expressos no HIP (Casarotto et al., 2012; Cristino et al., 2006; Micale et al., 

2009), podem ser ativados pelo mesmo ligante endógeno, a anandamida (Devane et al., 1992; 
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Di Marzo et al., 2001; Vriens et al., 2008) e parecem desempenhar papéis opostos na modulação 

de comportamentos relacionados a ansiedade (para maiores detalhes ver (Moreira et al., 2012). 

Desta maneira, o bloqueio do TRPV1 promovido pela administração de 6-I-CPS, nos animais 

reexpostos ao contexto, favoreceria a ação da anandamida sobre os receptores CB1, resultando 

na diminuição da REC contextual. Reforçando esta proposta, recentemente, Gobira e 

colaboradores (2017) mostraram que a administração no HIPd de N-araquidonoil-serotonina, 

uma droga que antagoniza receptores TRPV1e inibe a enzima que degrada a anandamida 

(FAAH), reduziu o comportamento de congelamento durante a reexposição a contexto aversivo, 

sendo este efeito bloqueado pela administração prévia do antagonista de receptores CB1, o 

AM251. 

Postula-se também que a modulação na expressão da REC promovida pelo TRPV1 seja 

resultante de interações com o sistema glutamatérgico. Evidências imunoistoquímicas relatam 

a co-localização de receptores TRPV1 com transportadores vesiculares de glutamato do tipo 1 

(Starowicz et al., 2007) e do tipo 2 (Lagerström et al., 2010). Além disto, ativação dos 

receptores TRPV1 aumenta a condutância ao íon cálcio (Palazzo et al., 2002; Van Der Stelt e 

Di Marzo, 2005; Starowicz et al., 2007), potencializando a transmissão glutamatérgica (Musella 

et al, 2009; Starowicz et al., 2007). Por sua vez, sabe-se que o glutamato no HIPd, através da 

ativação de receptores ionotrópicos do tipo NMDA, facilita a expressão tanto das respostas 

comportamental e autonômicas de PAM, FC e TCC (Ruit and Nafsey, 1988; Moraes-Neto et 

al, 2014; Fabri e Resstel, 2014; Spiacci et al., 2016). Com base nesta proposta, na segunda etapa 

do presente trabalho, testamos a hipótese de que a intensificação da expressão REC ao contexto 

aversivo promovido pela ativação dos receptores TRPV1 do HIPd envolveria a interação com 

o sistema glutamatérgico via receptores ionotrópicos do tipo NMDA. 

Os resultados obtidos sustentam a hipótese acima descrita, visto que a administração 

prévia no HIPd do antagonista de receptores NMDA, AP7 (1 nmol; dose não efetiva) foi capaz 
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de impedir o efeito promovido pela administração, no mesmo local, da CPS (3 nmol) sobre o 

comportamento de congelamento e sobre as respostas autonômicas de PAM, FC e TCC. Em 

outras palavras, o efeito facilitatório sobre a REC promovido pela CPS é dependente da 

neurotransmissão mediada pelo glutamato via receptor NMDA. 

Por sua vez, a interação no SNC entre os receptores glutamatérgicos do tipo NMDA e o 

NO há muito é conhecida. Mais precisamente, Garthwaite e colaboradores (1988) mostraram a 

administração de glutamato em células cerebelares promove um aumento na liberação de NO. 

Em estudo mais recente utilizando microeletrodos sensíveis ao NO, Lourenço e colaboradores 

(2010) mostraram que a administração no HIPd do agonista glutamatégico N-metil-D-aspartato 

promoveu um aumento dose-dependente na produção endógena de NO in vivo nesta estrutura 

encefálica. Além disto, os autores relataram que o aumento na produção endógena de NO foi 

bloqueado pela administração prévia tanto do antagonista de receptores NMDA, o MK-801, 

quanto do inibidor da nNOS, o 7-Nitroindazol (Lourenço et al., 2010). Vale ressaltar ainda que 

dados prévios de nosso grupo de pesquisa mostraram que a reexposição de animais 

condicionados ao contexto aversivo promove o aumento significativo no HIPd do NOx (soma 

das concentrações dos metabólitos do NO, tanto do nitrito quanto nitrato) (Fabri et al., 2014).  

No presente trabalho, nós utilizamos a técnica de quimiluminescência dependente de 

ozônio para avaliar especificamente a concentração de nitrito do HIPd de animais 

condicionados e não condicionados que receberam previamente a administração no HIPd de 

veículo ou do antagonista de receptores TRPV1, o 6-I-CPS. Assim como observado no trabalho 

de Fabri e colaboradores (2014), nossos resultados mostraram que em animais condicionados, 

a reexposição ao contexto aversivo aumentou significativamente os níveis de nitrito no HIPd, 

e que o tratamento prévio com o 6-I-CPS foi capaz de bloquear o aumento tanto na expressão 

do comportamento de congelamento quanto na concentração de nitrito. Ainda, análises mais 

detalhadas, segregando os animais experimentais em dois grupos distintos com base no fator 
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tratamento, nossos resultados apontam que nos animais que receberam administração de 

veículo no HIPd há uma correlação positiva (r=0,84) entre o tempo de expressão do 

comportamento de congelamento e a concentração de nitrato no HIPd. Todavia, este fenômeno 

desaparece nos animais que receberam administração de 6-I-CPS no HIPd (r=0,10). Em 

conjunto, esses dados sugerem que no HIPd, durante a expressão do MCC, há um aumento na 

síntese de NO, sendo este dependente da ativação de receptores TRPV1. 

Em consonância com esta ideia, nossos resultados mostram também que, tanto a 

administração prévia no HIPd de um inibidor da enzima nNOS, o NPLA, quanto de um 

sequestrador de NO, o carboxi-PTIO foram capazes de bloquear o aumento da REC promovida 

pela injeção de CPS no HIPd. Como bem descrito na literatura o NO é um gás que se difunde 

rapidamente, podendo agir em células neuroniais distantes (Wood and Garthwait, 1994; 

Lancaster, 1997), e age como um mensageiro intracelular (Guix et al, 2005). Nossos resultados 

obtidos com o carboxi-PTIO, composto que não atravessa a membrana celular (Ko e Kelly, 

1999) indica que a resposta da CPS é dependente da ação no NO em alvos localizados fora da 

célula onde foi sintetizado. 

No SNC, o principal alvo do NO é a GCs (Prast e Philippu, 2001). Especificamente no 

HIPd, este mecanismo parece ser o responsável pela expressão da REC ao contexto aversivo 

(Fabri et al., 2014). Assim, na última etapa do presente trabalho observamos que a 

administração prévia no HIPd do inibidor da GCs, o ODQ, também foi capaz de prevenir o 

aumento na expressão da REC promovida pela CPS. 
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6. Conclusão   
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Os resultados apresentados no presente trabalho nos permitem concluir que: 

 Os receptores TRPV1 presentes no HIPd participam da modulação da REC contextual. 

 Antagonista seletivo de receptores TRPV1, administrado no HIPd, produz efeito do 

tipo ansiolítico, reduzindo a expressão da REC associada ao contexto. 

 A administração do agonista de receptores TRPV1, a capsaicina, no HIPd promove 

efeito do tipo ansiogênico, aumentando a expressão da REC associada ao contexto, e que este 

efeito é causado devido interação com a via NMDA-NO no HIPd de ratos.  

 O óxido nítrico parece ser importante para a resposta de aumento da REC promovida 

pelo agonista capsaicina. 

 Possivelmente os receptores TRPV1 participam de uma forma direta na formação do 

NO quando o agonista capsaicina se liga ao receptor. 

 Além disso, a resposta de aumento da REC promovida pela capsaicina, parece ser 

dependente da formação e liberação do NO para o meio extracelular 
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Abstract
The cannabinoid receptor type 1 (CB1) is highly expressed in the dorsal portion of hippocampus
– a brain region that has been involved in the control of conditioned emotional response (CER)
in the contextual fear conditioning (CFC) model. These responses are characterized by
increased freezing behavior and autonomic parameters. Moreover, CB1 receptors activation
negatively modulate the release of several neurotransmitters, including glutamate and GABA,
which also have been related to modulation of CER. Therefore, our aim was to investigate the
involvement of CB1 receptors in the dorsal hippocampus on CER expression. Independent groups
of male Wistar rats submitted to the contextual fear conditioning received bilateral intra-
hippocampal injections (500 nL/side) of the following drugs or vehicle before re-exposure to
the aversive context: AM251 (CB1 antagonist; 0.1, 0.3 and 1 nmol); AP7 (NMDA antagonist;
1nmol)+AM251 (0.3 nmol); NPLA (0.01 nmol; nNOS inhibitor)+AM251 (0.3 nmol); Bicuculline
(1.3 pmol; GABAA antagonist)+AM251 (0.1 and 1 nmol). In the present paper, AM251 (0.3 nmol)
increased CER, while this response was prevented by both AP7 and NPLA pretreatment. After
pretreatment with Bicuculline, the lower and higher ineffective doses of AM251 were able to
increase the CER, supporting the balance between GABAergic and glutamatergic mechanisms
controlling this response. Our results suggest that increased CER evoked by CB1 blockade in the
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dorsal hippocampus depends on NMDA receptor activation and NO formation. Moreover, a fine-
tune control promoted by GABAergic and glutamatergic mechanisms in this brain area modulate
the CER after CB1 blockade.
& 2016 Elsevier B.V. and ECNP. All rights reserved.

1. Introduction

Hippocampus is a limbic brain structure situated medial to
the lateral ventricle (O'Mara et al., 2001). Cognitive pro-
cesses, such as learning and memory (Bannerman et al.,
1999; Clark et al., 2000; Fanselow and Dong, 2010; Holland
and Bouton, 1999; Kraus and Canlon, 2012), emotional
processing (Siegel and Flynn, 1968), stress modulation and
anxiety (Moraes-Neto et al., 2014; Padovan et al., 2000;
Rosa et al., 2002; Scopinho et al., 2013) are strongly linked
to hippocampus. Excitotoxic or electrolytic lesions of the
dorsal portion of hippocampus (DH) in rats promoted
anxiolytic-like effect in the social interaction and elevated
plus maze (EPM) tests (Bannerman et al., 2002). Moreover,
DH temporary blockade after a fear conditioning procedure
attenuated the expression of aversive memory in the
contextual fear conditioning model (CFC) (Resstel et al.,
2008b).

The CFC model is characterized by an association
between a neutral (an environment, like a chamber) and
an aversive, unconditioned stimulus (US, like footshocks).
After paired with the US, the previously neutral stimulus
will predict the footshock occurrence, becoming a condi-
tioned stimulus (CS). The result is a state of fear, antici-
patory anxiety (Fanselow, 2000; Fendt and Fanselow, 1999),
characterized by expression of freezing behavior (tense
posture adopted by the animal, with no movements except
those necessary to keep breathing (Fanselow, 1980), and
autonomic changes, such as elevation in the mean arterial
pressure (MAP), heart rate (HR) and reduction of tail
cutaneous temperature (TCT) (Carrive, 2000, 2002;
LeDoux et al., 1988; Resstel et al., 2006, 2008a, 2008b;
Vianna and Carrive, 2005). These alterations are collec-
tively called conditioned emotional response (CER).

Several piece of evidence suggest the involvement of DH
in the modulation of CER. The level of protein c-FOS, a
marker of neuronal activity, is increased in the DH of
animals after re-exposure to a conditioned aversive envir-
onment (Beck and Fibiger, 1995). However, reversible
blockade of the DH neurotransmission before re-exposing
rats to the CS in the CFC model attenuated the cardiovas-
cular, but not the behavioral response (Resstel et al.,
2008b). Likewise, DH reversible blockade before submitting
rats to an acute restraint-stress attenuated the autonomic
response during stress, but not the later anxiogenic-like
behavior (Scopinho et al., 2013), suggesting distinct mod-
ulation of the CER components by the DH.

In the DH, several neurotransmitter systems are related
to the modulation of defensive behaviors, such as GABAergic
(Rezayat et al., 2005; Zhang et al., 2014), glutamatergic
(Fabri et al., 2014; Kamprath et al., 2009) and endocanna-
binoid (eCB) systems (Hill et al., 2006). The eCB system is

composed by cannabinoid receptors type 1 (CB1) and type 2
(CB2); by endogenous ligands, the endocannabinoids (eCBs),
such as N-Arachidonoylethanolamine (Anandamide) and
2-arachidonoylglycerol; and synthesis and degradation
enzymes (Iannotti et al., 2016; Lu and Mackie, 2016).

The CB1 receptors are coupled to a Gi protein located
primarily in presynaptic neurons (Iannotti et al., 2016),
regulating, therefore, the release of several neurotransmit-
ters (Howlett et al., 2002), including GABA (Katona and
Freund, 2012) and glutamate (Katona et al., 1999; Katona
et al., 2006; Wang, 2003). In addition, CB1 receptors are
highly expressed in brain regions involved with processing of
fear and anxiety, such as the hippocampus, amygdala and
medial prefrontal cortex, indicating that these structures
could underlie eCB effects on emotional processing
(Busquets-Garcia et al., 2015; Fowler, 2015). In rats,
activation of DH CB1 receptors by modulators of eCB system
induced anxiolytic-like effect in different animal models
(Lisboa et al., 2015), suggesting this signaling could be a
target for pharmacological agents modulating anxiety.

CB1 receptors are expressed both by axonal terminals of
glutamatergic and GABAergic synapses in the DH, but at
much higher levels in the GABAergic terminals (Katona
et al., 2006). Administration of the cannabinoid agonist
WIN 55,212-2 to mice hippocampal slices reduced both
glutamatergic (Domenici et al., 2006) and GABAergic neu-
rotransmissions (Katona et al., 1999) in a dose-dependent
manner. Therefore, eCBs could promote their effects by
modulating both glutamatergic/nitrergic and GABAergic
neurotransmissions (Lisboa et al., 2013), and the predomi-
nance of effect would depend on the brain area, the drug
and dose used as well as on the animal model.

Glutamatergic ionotropic N-methyl-D-aspartate (NMDA)
receptors are expressed in the DH and evidence point out to
their involvement in the modulation of behavioral conse-
quences of stress (Padovan et al., 2000) and anxiety
responses by DH (Fabri et al., 2014). Moreover, synthesis
of nitric oxide (NO) is closely related to activation of NMDA
receptors, since activation of the later induce activation of
the neuronal NO synthase (nNOS) enzyme, resulting in NO
formation (Garthwaite, 1991). nNOS is expressed by DH
neurons (Blackshaw et al., 2003) and administration of a
selective nNOS inhibitor into this region induced anxiolytic-
like effects in different animal models (Spolidorio et al.,
2007).

The evidence showing that activation of CB1 receptors
decrease anxiety-like behavior, probably by decreasing
glutamate release and NO formation, along with the fact
that DH is involved in the modulation of conditioned
emotional response and that CB1 receptors are highly
expressed in this region led us to hypothesize that inhibition
of DH CB1 receptors increase contextual conditioned
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emotional response by activation of NMDA receptors and NO
pathway. In addition, considering that CB1 receptors also
modulate GABA release, we tested the hypothesis that in
the case of absence of effect of the cannabinoid antagonist,
this would be due to activation of GABAA receptors.

2. Experimental procedures

2.1. Subjects

Male Wistar rats (200–220 g) were used. Animals were kept in the
Animal Care Unit of the Pharmacology Department, Medical School
of Ribeirão Preto, University of São Paulo. Rats were housed in our
laboratory animal care in groups of 5 animals per home (polypro-
pylene box; 39� 32� 17 cm) under a 12-h light/dark cycle (lights
on 06: 30 hours) with food and water available ad libitum. The
Institution's Animal Ethics Committee approved housing conditions
and experimental procedures (process number: 127/2011).

2.2. Drugs

The CB1 receptor antagonist N-(piperidin-1 yl) -5 - (4-Iodophenyl) -1
(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-H-pyrazole-3-carboxamide (AM251,
Tocris) was dissolved in 10% Dimethyl-sulfoxide (DMSO) in saline
(0.9% NaCl). The GABAA receptor antagonist 1(S),9(R)-(�)-Bicucul-
line methiodide (Bicuculline, Sigma - Aldrich), the antagonist of the
glutamatergic NMDA receptors DL-2-amino-7-phosphonoheptanoic
acid (AP7 DL, Tocris) and nNOS inhibitor Nω-propyl-L-arginine
(NPLA, Tocris) were dissolved in saline (0.9% NaCl). The solutions
were prepared immediately before use and were kept on ice and
protected from the light during the experimental sessions. Tribro-
moethanol (2.5%; Sigma, USA) and urethane (25%; Sigma) were
dissolved in distilled water. All the doses used in the present study
were based on previous studies from our lab (Fabri et al., 2014;
Lisboa and Guimaraes, 2012; Lisboa et al., 2010).

2.3. Surgical procedures

For implantation of guide cannulae in the DH, rats were first
anaesthetized with 2,2,2-tribromoethanol 2.5% (Sigma-Aldrich,
USA, 10 ml/Kg, i.p), them a scalp anesthesia with 2% lidocaine
was performed and the skull was surgically exposed. Stainless steel
guide cannulae (33 G) were bilaterally implanted into the DH using
a stereotaxic apparatus (Stoelting, USA). The coordinates for
cannulae implantation (AP=�4.0 mm from the bregma; L=
+2.8 mm from the medial suture; V=�2.1 mm in relation to the
bone structure of the skull; incisive: �2.5 mm) were selected from
the rat brain atlas of Paxinos and Watson (2007), except for the
incisive parameter, which was adjusted to the weight of the animals
used, as described in previous work from our group (Fabri et al.,
2014; Moraes-Neto et al., 2014). Cannulae were fixed to the skull
with dental cement and one metal screw. After surgery, the animals
received a poly-antibiotic injection (Pentabiotico, 0.2 ml, i.m.,
Fontoura-Wyeth, BR) to prevent infection and the non-steroidal
anti-inflammatory drug flunixin meglumine (Banamine 1, Brazil) for
post-surgery analgesia.

For the femoral artery cannulation for cardiovascular recording
during the test, rats were anaesthetized with tribromoethanol 2.5%

and a catheter (PE-10; a 4–5 cm segment heat-bound to a 13 cm PE-
50 12–13 cm segment, Clay Adams, USA) was inserted into the
abdominal aorta through the femoral artery. The catheter was
tunneled under the skin and exteriorized on the animal's dorsum.

2.4. Fear conditioning and testing

The procedure was conducted as depicted in the Figure 1. Habitua-
tion, conditioning and testing were performed in a 25� 22� 22 cm
footshock chamber (Insight Instruments Ribeirão Preto, Brazil). The
chamber had a grid floor composed of 18 stainless-steel rods (2 mm
in diameter), spaced 1.5 cm apart and wired to a shock generator.
The chamber was cleaned with 70% ethanol between each animal.
The habituation consisted of one 10-min-long pre-exposure to the
chamber without shock presentation. Two hours after the habitua-
tion session, the conditioning shock session started. The animals
were submitted to the conditioning session, which consisted of
three electric footshocks of 0.85 mA/2 s delivered at 20-s to 1-min
intervals (Lisboa et al., 2010). Twenty-four hours later, a catheter
was implanted into the femoral artery for cardiovascular recording.

Cardiovascular and behavioral responses evoked by re-exposure
to context previously paired with footshock were evaluated 2 days
after the conditioning session, in the test session. This consisted of
a 10-min-long re-exposure to the chamber without any shock
delivery. Animals were transferred from the animal room to the
procedure room (a different room from conditioning session) in
their home box. The mean arterial pressure (MAP), heart rate (HR)
and tail cutaneous temperature (TCT) were recorded using an
amplifier (AECADE 04 P) connected to a signal acquisition board
(Power Lab, USA) and processes by a computer. Rats were tested
one at a time. After 10 min of habituation, animals received
bilateral microinjections into the DH. Two 33 G needles (Small
Parts, USA) 1mm longer than the guide cannula and connected to a
10-ml syringe (7002-H, Hamilton Co., USA) through a PE-10 tubing
were used. Needles were carefully inserted into the guide cannulae
and the solutions were infused over a 30-s period with a rate of
500 nL/min. They remained in place for an additional 20-s period to
prevent reflux. The interval between the first and second micro-
injection was 5 min and the animals were tested 10 min after the
last microinjection. Cardiovascular parameters recorded during the
10 min following the last drug injection were used as baseline
measurements.

Freezing was evaluated during the test by an experimenter
blinded to the treatment groups, seated 50 cm from the footshock
chamber. Freezing is defined as the complete absence of move-
ment, except for those necessary to breathe, while the animal
assumes a characteristic tense posture (Fanselow, 1980). During the
experimental session, the percentage of the total freezing time was
used represent the observed effects.

2.5. Experimental design

Experimental groups are depicted in the Figure 2.
Independent group of animals received a first bilaterally micro-

injection of vehicle (Veh) or drugs followed 5 min later by vehicle or
drugs. After 10 min, they were re-exposed to the chamber previous
paired with footshocks.

Figure 1 Temporal representation of the experimental procedures, as described in the text. The experimental procedures started
one week after the stereotaxic surgery. 24 h after conditioning procedure, a catheter was inserted into the femoral artery in order
to register the cardiovascular activity through abdominal aorta 24 h later, during the test.
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2.6. Histological procedure

At the end of experiments, rats were anaesthetized with urethane
(1.25 g/kg i.p.) and 200 nL of 1% Evan's blue dye was bilaterally
injected into the DH as a site marker. The chest was surgically
opened, the descending aorta was occluded, the right atrium was
severed and the brain was perfused with 10% formalin through the
left ventricle. Brains were post fixed for 24 h at 4 1C, and 40 mm
sections were cut using a cryostat (CM-1900, Germany). Serial brain
sections were stained with 1% neutral red and injection sites
determined using the rat brain atlas of (Paxinos and Watson,
2007) as reference. A representative photomicrography of a coronal
brain section and the microinjection sites in DH can be seen
in Figure 3.

2.7. Data analysis

The MAP, HR and TCT values were continuously recorded during the
5-min-period before (baseline) and during the 10 min-test period.
Data were expressed as means 7 SEM of changes from baseline (Δ).
ΔMAP (mmHg), ΔHR (bpm) and ΔTCT (1C) were obtained by
subtracting each value from the mean baseline value (the average
of the five baseline observations that were taken). The data were
evaluated by analysis of variance for repeated measures (MANOVA),
with time as the repeated measure and treatment (vehicle or drug)
as the independent variable. Freezing behavior was expressed as
percentage of test duration and analyzed by one-way ANOVA.
Duncan post-hoc test was used when significant effects were
detected. Statistical significance was considered when po0.05.

3. Results

3.1. Evaluation of the CB1 receptors antagonism
in the DH on the expression of CER

Intra-DH administration of the CB1 antagonist, AM251,
increased the percentage of time spent in freezing behavior
only in the intermediate dose (0.3 nmol) (F4,25=4.14;
po0.005, Duncan, po0.05; n=5/group; Figure 4A). In the
autonomic evaluation, there was a significant effect of time
(MAP, F14,350=68.69; po0.005; HR, F14,350=53.89,
po0.005; TCT, F14,350=53.89, po0.005), treatment (MAP,
F4,25=18.28, po0.005; HR, F4,25=8.16, po0.005; TCT,
F4,25=8.16 po0.05) and interaction between time and

treatment (MAP, F56,350=4.66; po0.05; HR, F56,350=2.94;
po0.005; TCT, F56,350=2.94; po0.05) during re-exposure to
the conditioning chamber. Similar to behavioral effect,
AM251 in the dose of 0.3 nmol, but not in the doses of
0.1 nmol and 1 nmol, accentuated the elevation of MAP
(po0.05, Duncan; Figure 4B) and HR (po0.05, Duncan;
Figure 4C) and the reduction of TCT (po0.05, Duncan,
Figure 4D). AM251 neither altered the baseline autonomic
parameters (MAP, p40.05; FC, p40.05; TCT, p40.05) nor
induced any effect when microinjected in surrounding areas
of DH (freezing behavior, p40.05, n=4; Figure 4A; MAP,
p40.05; HR, p40.05; TCT, p40.05; Figure 4B–D).

3.2. Evaluation of NMDA receptors involvement in
the CB1 antagonism by AM251 (0.3 nmol) in the DH
on the expression of the CER

Intra DH administration of AM251 (0.3 nmol), but not NMDA
antagonist, AP7, significantly increased the percentage of
time spent in freezing behavior (F4,23=3.85; po0.005,
Duncan, po0.05; n=6–6/group; Figure 5A). Pre-treatment
with AP7, however, blocked AM251 effect (Figure 5A).

In the autonomic evaluation, there was a significant effect
of time (MAP, F14,322=51.36; po0.005; HR, F14,322=30.85,
po0.005; TCT, F14,322=16.04, po0.005), treatment (MAP,
F4,23=3.74, po0.005; HR, F4,23=5.61, po0.005; TCT,
F4,23=7.26 po0.05) and interaction between time and
treatment (MAP, F56,322=1.48; po0.05; HR, F56,322=2.21;

Figure 2 Temporal representation of the treatment scheme
used. Dose-response curve in the dorsal hippocampus for the
CB1 antagonist, AM251 (I). NMDA-receptors antagonist, AP7 (II);
nNOS inhibitor, NPLA (III); or the GABAA antagonist, Bicuculline
(IV, V) were administered 5 minutes before the CB1 antagonist,
AM251. The test was performed 10 minutes after this last
injection. The doses used are represented in the figure.

Figure 3 Histological localization of injection sites located in
the DH (black circles), based on the atlas of Paxinos and Watson
(2007). Due to overlap, the number of points represented is
fewer than the real number of rats used in the experiments.
The open circles represent the injections outside the DH.
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Figure 4 The CB1 antagonist AM251 intra-DH increased contextual conditioned emotional response. Effects of bilateral
microinjection of vehicle (500 nL) or AM251 (0.1–1 nmol) intra-DH before re-exposure to the context aversive on A) freezing
behavior, B) mean arterial pressure variation (ΔMAP), C) heart rate variation (ΔHR) and D) on cutaneous temperature variation
(ΔTCT). DMSO: Dimethyl-sulfoxide. The columns and symbols represent the mean and bars the SEM. *po0.05 compared to the
vehicle group, followed by post-hoc Duncan. n=5–9/group.

Figure 5 NMDA receptors are involved in the conditioned emotional response induced by AM251 (0.3 nmol). Effect of bilateral
microinjection of vehicle (500 nL) or AP7 (1 nmol) followed by vehicle or AM251 (0.3 nmol) intra-DH before re-exposure to aversive
context on freezing behavior on A) freezing behavior, B) mean arterial pressure variation (ΔMAP), C) heart rate variation (ΔHR) and
D) on cutaneous temperature variation (ΔTCT). DMSO: Dimethyl-sulfoxide. The columns and symbols represent the mean and bars
the SEM *po0.05 compared to the vehicle group, #po0.05 compared to the vehicle and AM251 (0.3 nmol) group, followed by post-
hoc Duncan. N=5–6/group.
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po0.005; TCT, F56,322=2.06; po0.05)) during re-exposure to
the conditioning chamber to behavioral effect, AM251 in the
dose of 0.3 nmol, accentuated the elevation of MAP
(po0.05, Duncan; Figure 5B) and HR (po0.05, Duncan;
Figure 5C) and the reduction of TCT (po0.05, Duncan,
Figure 5D) and pretreatment with AP7 prevented these
effects (p40.05). AM251 and AP7 neither altered the base-
line autonomic parameters (MAP, p40.05; FC, p40.05; TCT,
p40.05) nor induced any effect when microinjected in
surrounding areas of DH (freezing behavior, p40.05, n=4;
Figure 5A; MAP, p40.05; HR, p40.05; TCT, p40.05;
Figure 5B–D).

3.3. Evaluation of the involvement of nNOS in the
CB1 antagonism by AM251 (0.3 nmol) in the DH on
the expression of the CER

Intra DH administration of AM251 (0.3 nmol), but not the
nNOS inhibitor, NPLA, significantly increased the percentage
of time spent in freezing behavior (F4,21=7.81; po0.005,
Duncan, po0.05; n=5–6/group; Figure 6A). Pre-treatment
with NPLA, however, blocked AM251 effect (Figure 6A).

In the autonomic evaluation, there was a significant effect
of time (MAP, F14,294=42.42; po0.005; HR, F14,294=9.06,
po0.005; TCT, F14,294=8.38, po0.005), treatment (MAP,
F4,21=8.54, po0.005; HR, F4,21=4.73, po0.005; TCT, F4,21=
10.79 po0.05) and interaction between time and treatment
(MAP, F56,294=2.67; po0.05; HR, F56,294=1.40; po0.005; TCT,
F56,294=1.31; po0.05) during re-exposure to the conditioning
chamber. Similar to behavioral effect, AM251 in the dose of

0.3 nmol accentuated the elevation of MAP (po0.05, Duncan;
Figure 6B) and HR (po0.05, Duncan; Figure 6C) and the
reduction of TCT (po0.05, Duncan, Figure 6D) and NPLA
prevented these effects (p40.05). AM251 and NPLA neither
altered the baseline autonomic parameters (MAP, p40.05; FC,
p40.05; TCT, p40.05) nor induced any effect when micro-
injected in surrounding areas of DH (freezing behavior,
p40.05, n=4; Figure 6A; MAP, p40.05; HR, p40.05; TCT,
p40.05; Figure 6B–D).

3.4. Pretreatment with the GABAA receptor
antagonist Bicuculline into the DH revealed a pro-
aversive effect of previously ineffective doses of
AM251 in the CER

Neither AM251 in the doses of 0.1 nmol or 1 nmol nor
Bicuculline (BIC; 1.3 pmol) increased freezing behavior
(p40.05; Duncan; n=5, 5, 6/group; Figure 7A). However,
after pre-treatment with BIC, increased freezing behavior
was observed both with the lower (0.1 nmol) and the higher
(1 nmol) doses of AM251 (F6,30=6.02; po0.05; Duncan;
n=5–5/ group; Figure 7A).

In the autonomic evaluation, there was a significant effect
of time (MAP, F14,420=93.96; po0.005; HR, F14,420=59.30,
po0.005; TCT, F14,294=8.38, po0.005), treatment (MAP,
F6,30=5.89, po0.005; HR, F6,30=8.94, po0.005; TCT,
F6,30=5.73 po0.05) and interaction between time and
treatment (MAP, F84,420=2.39; po0.05; HR, F84,420=3.03;
po0.005; TCT, F84,420=1.98; po0.05) during re-exposure to

Figure 6 nNOS is involved in the conditioned emotional response induced by AM251 (0.3 nmol). Effect of bilateral microinjection of
vehicle (500 nL) or NPLA(0.01 nmol) followed by vehicle or AM251 (0.3 nmol) intra-DH before re-exposure to aversive context on
freezing behavior on (A) freezing behavior, (B) mean arterial pressure variation (ΔMAP), (C) heart rate variation (ΔHR) and (D) on
cutaneous temperature variation (ΔTCT). DMSO: Dimethyl-sulfoxide. The columns and symbols represent the mean and bars the SEM
*po0.05 compared to the vehicle group, #po0.05 compared to the vehicle and AM251 (0.3 nmol) group, followed by post-hoc
Duncan. N=5–6/group.
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the conditioning chamber. Neither AM251 nor BIC altered the
autonomic basal values (MAP, p40.05; HR, p40.05; TCT,
p40.05; Duncan). The combination of them, however,
accentuated the increase of MAP (po0.05; Duncan;
Figure 7B), HR (po0.05; Duncan; Figure 7C) and the reduc-
tion of TCT (po0.05; Duncan; Figure 7D). Neither of the
drugs induced effect when microinjected in surrounding
areas of DH (freezing behavior, p40.05, n=4; Figure 7A;
MAP, p40.05; HR, p40.05; TCT, p40.05; Figure 7B–D).

4. Discussion

In the present study we found that administration of the
CB1 antagonist AM251 at the dose of 0.3 nmol in the dorsal
hippocampus (DH) increased the expression of contextual
conditioned emotional response (CER). In addition, we also
have shown that this effect depends on glutamatergic and
nitrergic mechanisms, since AP7- an NMDA receptors
antagonist, and NPLA- an nNOS inhibitor, prevented AM251
effect. Finally, we found that lack of effect of the lowest
and the highest doses of AM251 used probably involves
GABAergic neurotransmission, considering that in the pre-
sence of the GABAA receptor antagonist Bicuculline both
doses increased the CER.

Temporary inactivation of DH neurotransmission with a
synaptic blocker before re-exposure to an aversive context
attenuated the increased cardiovascular activity, but not
freezing behavior (Resstel et al., 2008b), suggesting that
this brain area participates only in the cardiovascular
component of the CER. Although the behavioral component
in that preliminary study was not altered (Resstel et al.,

2008b), the fact that the whole synaptic activity in the DH
was blocked does not allows us to rule out the possibility
that specific neurotransmitters in the DH could differen-
tially modulate the behavioral response. Likewise, it was
observed that administration of an NMDA antagonist or an
nNOS inhibitor in the DH of rats attenuated both autonomic
and behavioral components of the CER during re-exposure
to the aversive context (Fabri et al., 2014). This suggests
that although during aversive situations the whole DH is
important to modulation of the autonomic activity, specific
neurotransmitters could differently drive modulation of
autonomic and behavioral responses.

High freezing behavior is observed during re-exposure to
a conditioned cue after pharmacological inhibition or
genetic deletion of CB1 receptors in mice (Kamprath
et al., 2006; Marsicano et al., 2002; Metna-Laurent et al.,
2012; Niyuhire et al., 2007). Conversely, systemic adminis-
tration of the CB1 agonist WIN-55,212-2 to rats was able to
reduce the expression of contextual fear conditioning
(Pamplona et al., 2006). Moreover, administration of low
doses of THC (tetrahydrocannabinol) to mice was able to
attenuate the increased auditory fear conditioning (Metna-
Laurent et al., 2012). Recently we have shown that activa-
tion of CB1 receptors in the DH induces anxiolytic-like
effect in the Vogel conflict test and in the elevated plus
maze (EPM), two animal models of anxiety (Lisboa et al.,
2015). Conversely, in the present study we showed that
bilateral administration of the intermediate dose of AM251
in DH was able to increase CER evoked by re-exposure to the
aversive context. Therefore, our results showing that block-
ade of CB1 receptors in the DH increases expression of

Figure 7 GABAA receptors are involved in the lack of effect of AM251 (0.1 nmol and 1 nmol) in the conditioned emotional response.
Effect of bilateral microinjection of vehicle (500 nL) or Bicuculline (1.3 pmol) followed by vehicle or AM251 (0.1 or 1 nmol) intra-DH
before re-exposure to aversive context on A) freezing behavior, B) mean arterial pressure variation (ΔMAP), (C) heart rate variation
(ΔHR) and D) on cutaneous temperature variation (ΔTCT). The columns and symbols represent the mean and bars the SEM *po0.05
compared to the vehicle group, followed by post-hoc Duncan. N=5-6/group.
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contextual fear conditioning suggest that this brain struc-
ture could be a potential site for cannabinoid drugs
administered systemically, as previously suggested.

CB1 receptors are expressed in presynaptic terminals in
the hippocampus (Kawamura et al., 2006) predominantly in
GABAergic terminals, where they modulate the GABA
release (Katona et al., 1999; Marsicano and Lutz, 1999).
However, CB1 receptors are also found in other hippocampal
neuronal subpopulations, including glutamatergic terminals
(for review see Katona and Freund, 2008), controlling
glutamatergic synaptic neurotransmission (Domenici et al.,
2006; Kawamura et al., 2006). In this way, administration of
a cannabinoid agonist to mice hippocampal slices containing
axonal terminals decreased glutamatergic excitatory trans-
mission only when CB1 receptors were absent in the
GABAergic neurons, but not in the glutamatergic, indicating
that excitatory synaptic transmission in forebrain areas is
directly modulated by CB1 receptors expressed on glutama-
tergic presynaptic axon terminals (Domenici et al., 2006).
Based on that observation, we hypothesized that blockade
of CB1 receptors in the DH could disinhibit glutamatergic
transmission, probably accounting for the increased condi-
tioned emotional response.

Some contradictory data, however, have also been observed.
Roohbakhsh and colleagues (2007) showed that AM251 admin-
istration into the CA1 region of the DH of rats induced
anxiolytic-like effect, whereas a cannabinoid agonist induced
opposite effects. In addition to methodological differences, a
possible explanation for the anxiolytic-like effect of AM251 on
their study could be due to a non-selective blockade of CB1
receptors both on GABAergic and glutamatergic synapses,
indiscriminately (Roohbakhsh et al., 2007). Furthermore, con-
sidering that fear conditioning is a more stressful test than
elevated plus maze, we could argue that our protocol evokes a
greater engagement of glutamatergic neurotransmission in the
DH. Therefore, blocking CB1 receptors in this region could
increase glutamate release, consequently increasing the CER.

Corroborating this possibility, a recent study showed that
mice with genetic deletion of CB1 receptors on glutama-
tergic neurons presented increased freezing behavior during
re-exposure to an auditory cue (Metna-Laurent et al.,
2012). Regarding the hippocampus, it has been shown that
administration of the cannabinoid receptor agonist
WIN55,212-2 to hippocampal slices significantly reduced
the excitatory postsynaptic potential (EPSP), suggesting
that CB1 receptors can modulate excitatory neurotransmis-
sion in this brain structure (Takahashi and Castillo, 2006).
Furthermore, when WIN55,212-2 was administered to hip-
pocampal slices derived from CB1 Glu-/- mice, but not from
CB1 GABA�/- mice, this inhibitory response was abolished,
suggesting that excitatory transmission is modulate by CB1
receptors located on presynaptic axon terminals of gluta-
matergic neurons (Domenici et al., 2006).

We have previously shown that NMDA activation in the DH
is directly involved in the expression of the CER (Fabri
et al., 2014). Confirming NMDA involvement in the present
results, we showed that pretreatment with an antagonist of
those receptors, AP7, blocked the increased CER induced by
CB1 receptors antagonism. Therefore, during re-exposure to
the aversive context, the CB1 blockade might have induced
increases in glutamatergic NMDA signaling, resulting in the
observed increased conditioned emotional response.

It is well known that activation of NMDA receptors by
glutamate promotes an increase in NO synthesis via activa-
tion of nNOS (Garthwaite and Boulton, 1995; Garthwaite
et al., 1988). In addition, it was already showed that re-
exposure to an aversive context significantly increases the
levels of NO metabolites in the DH, suggesting an increase in
DH NO production during CER (Fabri et al., 2014). Confirm-
ing the importance of DH NO system to the expression of
CER, inhibition of nitrergic neurotransmission in this area
before re-exposure to the context previously paired with
footshocks attenuated that response (Fabri et al., 2014).
The involvement of NO in the effect induced by activation
of DH NMDA receptors on cardiovascular activity was also
previously described. Glutamate administration in the DH
promoted increased cardiovascular responses, similar to
those observed during CER, in an NMDA- and nNOS-
dependent manner (Moraes-Neto et al., 2014). Moreover,
data from electrophysiological study in the hippocampus
suggest that NO is involved in depolarization-induced sup-
pression of inhibition (DSI) induced by CB1 receptors, in a
cholinergic receptors activation dependent manner (Makara
et al., 2007). Therefore, our results showing that inhibition
of nNOS also prevented the increase of CER induced by the
CB1 antagonist suggest that CB1 receptors antagonism leads
to activation of nNOS, probably after activation of NMDA
receptor.

The demonstration that ineffective doses of AM251 were
able to increase the CER only after pretreatment with
Bicuculline suggests that the contextual CER evoked by
manipulating CB1 receptors in the DH results from CB1
receptors control of both GABAergic and glutamatergic
neurotransmissions. This pattern of bell-shaped dose-
response curve is frequently observed after eCB system
manipulation. Systemic administrations of increasing doses
of CB1 receptor agonists or antagonists in mice were able to
promote anxiolytic and anxiogenic-like effects, respectively
(Patel and Hillard, 2006). As mentioned before, this could
be due to CB1 expression in axonal endings of glutamatergic
and GABAergic neurons, respectively. It was reported that
low doses of cannabinoid compounds induced anxiolytic-like
effect only when CB1 receptors were normally expressed on
glutamatergic neurons, but could be absent in GABAergic
neurons, suggesting that at low doses activation of CB1
receptors decrease glutamate release (Ruehle et al., 2012).
In contrast, the anxiogenic-like effect induced by higher
doses of the same cannabinoid compound was only observed
when CB1 receptors were intact on GABAergic neurons, but
not on glutamatergic. Therefore, higher doses could
decrease GABA release and induce anxiogenic-like effect
(Rey et al., 2012). In addition, similar results were also
obtained in fear conditioning model (Metna-Laurent et al.,
2012).

Based on the present findings, it is possible that inhibition
of DH CB1 receptors increases the glutamate release,
leading to NMDA receptors activation followed by the
induction of NO synthesis. The NO, in turn, by its action in
presynaptic terminals, activates sGC increasing cGMP
levels. As consequence, more glutamate is released and
the expression of contextual fear conditioning is increased.
On the other hand, GABA release is also increased, possibly
as a mechanism to counterbalance the glutamatergic system
actions, resulting in biphasic effects of modulation of the
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eCB system. In conclusion, our results support the idea that
the DH eCB system, through CB1 receptors, regulates the
expression of contextual fear response by modulating a
possible NMDA/NO/sGC pathway.
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