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RESUMO

O envolvimento de receptores do tipo 5-HT3, assim como a relação do Núcleo
Dorsal da Rafe na modulação da ansiedade vem sendo citados na literatura.
Levando em consideração a grande parcela da população que é afetada pelos
transtornos de ansiedade, torna-se imprescindível a procura por novas formas
de tratamento mais eficientes e pelo aumento do conhecimento acerca do
assunto. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo é testar a hipótese de
que receptores do tipo 5-HT3 presentes na porção dorsal do núcleo dorsal da
rafe (NDR) modulem as respostas relacionadas à ansiedade em ratas. No
experimento 1, ratas Wistar com ± 90 dias de idade receberam tratamento (v.o)
de ondansetrona na dose de 0,1, 1 e 10 mg/kg/mL e, 60 minutos após, foram
submetidas ao teste do Labirinto em T Elevado (LTE). 24 horas após o LTE, os
animais receberam novamente a ondansetrona e foram submetidas ao teste do
Campo Aberto. Nos experimentos 2 e 3, as ratas foram submetidas à cirurgia
estereotáxica

para

implantação

de

cânula

intra-NDR

e

receberam

administração local de salina ou dolasetrona nas doses de 100, 500 e
1000nmol (experimento 2) ou salina ou mCPBG nas doses de 2,5, 5 e 10µg
(experimento 3). Em ambos, 5 minutos após a infusão com a droga, os animais
foram submetidos ao teste do LTE, e 24 horas após, receberam infusão e
foram submetidos ao teste do Campo Aberto para obtenção de curvas doseresposta. A ondansetrona na dose de 10mg/Kg/mL aumentou a latência de
fuga no LTE, sugerindo um efeito do tipo panicolítico. A dolasetrona não
promoveu nenhum efeito no teste do LTE, em nenhuma das doses testadas. Já
o agonista mCPBG em todas as doses aumentou a latência de esquiva
inibitória em todas as tentativas, sugerindo um efeito do tipo ansiogênico. Os
resultados obtidos no teste do Campo Aberto mostrou que não houve alteração
na atividade locomotora das ratas causada pelos tratamentos. Os dados
obtidos reforçam a importância dos receptores 5-HT3 no NDR na modulação
da ansiedade.
Palavras-chave: Ansiedade, Núcleo Dorsal da Rafe, Serotonina, Receptores 5HT3, fêmeas.
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ABSTRACT

The involvement of both 5-HT3 receptors and dorsal raphe nucleus in the
modulation of anxiety has been presented in the literature. Considering that
most of population is affected by anxiety disorders, it is essential to search for
new and more efficient forms of treatment and to increase the knowledge on the
subject. The aim of this study is to test the hypothesis that the 5-HT3 receptors
in the dorsal part of the dorsal raphe nucleus (dNDR) modulates the responses
related to anxiety in rats. In experiment one, female Wistar rats with ± 90 days
old were treated (p.o.) with ondansetron at doses of 0.1, 1 and 10 mg/kg/mL
and 60 minutes later, were submitted to the elevated T maze (ETM) test. 24
hours later, they received ondansetron and were submitted to the open Field
Test. In the experiments 2 and 3, the rats were submitted to the stereotactic
surgery for implantation of intra-NDR cannula and received administration (via
infusion) of saline or dolasetron at doses of 100, 500 and 1000nmol (experiment
2) or saline or mCPBG at doses of 2.5, 5 and 10mg (experiment 3). In both
experiments, 5 minutes after the infusion of the drug, the animals were
submitted to the test of ETM, and 24 hours after, they received drug infusion
and were submitted to the open field test, to obtain dose-response curves.
Ondansetron at a dose of 10mg/kg/mL increased latency of escape response in
ETM, suggesting an panicolytic-like effect. The dolasetron caused no effect in
ETM test in any of the tested doses. The agonist mCPBG instead, increased
the inhibitory avoidance latency in all doses, suggesting an anxiogenic-like
effect. Data obtained in the open field test showed no change in locomotor
activity of rats following the treatments. The data here obtained supports the
importance of 5-HT3 receptors in the NDR in the modulation of anxiety.

Palavras-chave: anxiety, dorsal raphe nucleus, serotonin, 5-HT3 receptors,
females.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. TRANSTORNOS DE ANSIEDADE
A ansiedade, assim como o medo e outros transtornos, são sentimentos
que vivenciados ao longo da nossa vida, denominados “emoções”, e são
resultado de mecanismos neurobiológicos complexos, os quais são importantes
para a sobrevivência (Graeff, 1994; 1999). Sendo assim, a ansiedade pode ser
definida como um mecanismo fisiológico capaz de gerar um comportamento
adaptativo, dando-nos respostas adequadas ao ambiente onde existe perigo ou
ameaça. Porém, em humanos, o nível elevado de ansiedade predispõe aos
indivíduos o aparecimento de transtornos psiquiátricos, se tornando patológico
quando vai de um quadro emocional normal de experiências humanas para
uma antecipação do desconhecido com preocupação excessiva, sendo assim
desproporcional a situação, acarretando uma série de problemas – emocionais
e fisiológicos - à vida do indivíduo (Stahl, 2000).
A lei de Yerkes-Dodson é uma relação empírica que, originalmente,
demonstrou que a performance (desempenho) de um indivíduo é afetada
positivamente por um estado de excitação fisiológica ou mental (estado de
alerta). Esta mesma lei, vem sendo adaptada na tentativa de explicar, também,
a relação entre ansiedade/desempenho. Através de uma curva (ilustrada na
figura 1), nota-se que a elevação da ansiedade causa um aumento no
desempenho das tarefas, sendo benéfico a qualquer indivíduo, porém este
aumento só é válido até determinado ponto onde a eficiência seria máxima, e a
partir desse limite o aumento da ansiedade passaria a ser prejudicial,
acarretando numa redução na performance do indivíduo, fazendo com que,
neste estágio, a ansiedade passe a ser nociva e patológica ao invés de
protetora (Graeff e Guimarães, 2005).
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Figura 1.: Curva de Yerkes-Dodson (Fonte: hardmob.com.br <disponível em 10/01/2016 às
14:03:50>).

Com base no DSM-V (APA, 2013) os transtornos de ansiedade são um
grupo de desordens clínicas distintas, cada qual com seus sintomas e
tratamento específicos, e são classificados em algumas categorias, entre elas:
agorafobia, fobia específica, transtorno de ansiedade social, transtorno de
ansiedade generalizada (TAG), transtorno de ansiedade por separação,
mudismo seletivo, transtorno de ansiedade induzida por medicações ou
substâncias, e ainda, transtorno do pânico (TP).
O TP é caracterizado pela ocorrência de uma série de ataques de pânico
recorrentes e inesperados, por, no mínimo, um período de um mês, sendo
acompanhados por uma série de desconfortos e sintomas, entre os quais podese citar: palpitações, instabilidade, náusea, parestesias, sensação de falta de
ar, medo de morrer, entre outros (APA, 2013).
Já o TAG caracteriza-se por um estado de ansiedade e preocupação
excessivo, dificilmente controlado pelo indivíduo em diversas situações – até
mesmo cotidianas - durante um período de seis meses (ocorrendo na maioria
dos dias) no qual o indivíduo sente dificuldades em controlar essa emoção.
Além disso, a ansiedade sentida é desproporcional ao evento que a gerou.
Tem como sintomas mais comuns: fadiga, irritabilidade, tensão muscular,
distúrbios de sono, entre outras (APA, 2013).
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Porém, independente do tipo de transtorno de ansiedade, estes
pacientes encontram dificuldade em desempenhar quaisquer tipos de tarefas,
sejam elas no âmbito profissional, familiar, conjugal ou social. Esses
transtornos, de modo geral, são de caráter multifatorial, crônicos e de
prevalência elevada, gerando assim altos custos, na sáude pública e privada.
Seus sintomas incluem tanto mudanças do humor (psicológicas) como
autonômicas e, na maioria dos casos, acompanhado por comorbidades
médicas

e

psicológicas

intensas

como

depressão,

transtornos

de

personalidade e abuso de substâncias químicas, o que tem feito crescer
exponencialmente nos últimos anos a necessidade de se pesquisar novos
tratamentos efetivos que promovam alívio dos sintomas (Andreatini, 2001;
Graeff, 2005; Regier et al., 1998).
De acordo com o II Levantamento Domiciliar Sobre o Uso de Drogas
Psicotrópicas no Brasil (Carlini et al., 2006), as mulheres são mais propensas a
desenvolverem transtornos fóbico-ansiosos e consomem mais fármacos
ansiolíticos que os homens. A prevalência para os transtornos de ansiedade é
aproximadamente duas vezes mais frequente em mulheres do que em homens,
dado este observado não só no Brasil, como no mundo (Donner e Lowry, 2013;
Nunes et al, 2016).
Existe

prevalência

de

2:1

(duas mulheres para

cada

homem

diagnosticado) no transtorno de pânico sem agorafobia, no transtorno do
estresse pós-traumático e em fobias específicas. Já a prevalência para
diagnóstico do agorafobia cresce de 4:1, apresentando ainda maior disparidade
(Bekker, 2007). E, além disto, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde
Mental dos Estados Unidos (2012), o acometimento, severidade, curso clínico e
resposta ao tratamento em mulheres, se dá de maneira significativamente
diferente, sendo normalmente mais expressivos e com altos custos à saúde
publica e privada (Donner e Lowry, 2013).
Alguns estudos citam a maior propensão de mulheres na adolescência
ou na fase adulta de apresentar transtornos de ansiedade do que os homens,
sendo, por exemplo, as meninas adolescentes seis vezes mais propensas a
desenvolver o transtorno de ansiedade generalizada (para revisão, ler McLean
16

e Anderson, 2009). Foi visto ainda que há diferenças de gênero nas alterações
fisiológica observadas. E, além disto, é vista a influência dos níveis hormonais
das mulheres em seu comportamento, sendo este diferente na fase de
menoupausa e em outras fases da sua vida hormonal. As diferenças sexuais
podem se dever também a natureza dos estressores utilizados, como por
exemplo, mulheres tem maior aumento do cortisol salivar frente à rejeição
social e no caso de homens a resposta é maior frente à desafios matemáticos e
questionamentos verbais (Stroud et al., 2002), o que demonstra uma série de
fatores que podem estar influenciando uma modulação da ansiedade de
maneira diferente entre homens e mulheres.
De acordo com a OMS, os transtornos psiquiátricos estão entre as seis
maiores causas de anos de vida perdidos por incapacitação e dentro desse
grupo os transtornos de ansiedade situam-se na terceira posição, ocupando um
espaço preocupante na saúde pública (World Health Organization, 2014).
Em um estudo realizado em São Paulo, no Brasil, em 2002, demonstrouse que 12,5% dos entrevistados já tiveram o diagnóstico de transtorno de
ansiedade em algum momento de sua vida (Andrade, 2002). Este número,
porém, cresceu bastante durante os últimos anos: em 2014, a OMS revelou
através de um estudo que 29,6% dos paulistanos, e moradores da região
metropolitana, sofrem algum tipo de perturbação mental. O levantamento
pesquisou 24 grandes cidades em diferentes países e entre os problemas mais
comuns apontados no estudo estão a ansiedade, mudanças comportamentais
e abuso de substâncias químicas. Dentre eles, a ansiedade é o mais comum,
afetando 19,9% das 5.037 pessoas pesquisadas (World Health Organization,
2014).
Levando então em consideração a grande parcela da população que é
afetada por estas desordens e o quão prejudiciais estas podem ser para a
qualidade de vida dos indivíduos, torna-se imprescindível a procura por novas e
mais eficientes formas de tratamento e pelo aumento do conhecimento acerca
do assunto (Andreatini, 2001; Graeff, 2005).
As diversas formas de tratamento já existentes utilizam-se de fármacos
que

interferem

na

neurotranmissão

GABAérgica,

dopaminérgica,
17

serotoninérgica, entre outras. Nesse sentido, tem crescido nos últimos anos, a
procura por fármacos que atuem neste último sistema de neurotransmissão,
sendo então a serotonina alvo de grandes expectativas no tratamento dos
transtornos de ansiedade (Andreatini, 2001; Blackwelder e Bragg, 2016).

1.2. SEROTONINA E ANSIEDADE
A serotonina, também conhecida como 5-hidroxitriptamina (5-HT), possui
função importante na homeostase do corpo e na regulação de diversos
sistemas como: cardiovascular, endócrino, gastro-intestinal, respiratório, e,
entre outros, no sistema nervoso central (SNC) (Dutton e Barnes, 2008). Com
relação ao SNC, a serotonina está envolvida em processos neurofisiológicos
importantes para a manutenção de funções relevantes para o organismo, como
por exemplo, o humor, a recompensa, a raiva, a agressão, o apetite, a
memória, os comportamentos sexuais, a atenção, a regulação da temperatura,
os ciclos do sono, a êmese, a dor, a cognição e a ansiedade (Berger et al.,
2009; Dutton e Barnes, 2008). Além disto, está envolvida em aspectos do
desenvolvimento neural, fazendo parte do processo de morfogênese, tendo
ação no controle de fatores de crescimento neural como o BDNF, na regulação
morfológica de células neurais, no processo de sinaptogênese, no controle do
crescimento e densidade das espinhas dendríticas, entre outros (Wirth, Holst
and Ponimaskin, 2016).
A

serotonina

compõe

um

dos

sistemas

de

neurotransmissão

filogeneticamente mais antigos, e sua diferenciação, em primatas, ocorre ainda
durante o primeiro mês de gestação, antes mesmo de outros sistemas de
neurotransmissão. É notório, ainda, que antes mesmo da produção da
serotonina pelos núcleos da rafe do embrião, já ocorre produção da 5-HT pela
própria placenta, o que auxilia no desenvolvimento morfológico cerebral (Wirth,
Holst and Ponimaskin, 2016).
A desregulação da neurotransmissão serotoninérgica está, assim,
envolvida na patogenia de diversos distúrbios neurológicos como ansiedade,
depressão e transtornos de personalidade, sendo a serotonina considerada a
18

principal amina envolvida tanto no Transtorno de Ansiedade Generalizada
(TAG) quanto no Transtorno do Pânico (TP). Porém, é de conhecimento
científico

que,

quando

há

envolvimento

da

serotonina

podem

ser

desencadeados tanto efeitos ansiolíticos quando ansiogênicos, dependendo do
sítio de ação, do modelo animal que está sendo utilizado e de alguns outros
fatores fisiológicos, tendo então a serotonina um papel dual na mediação dos
diferentes tipos de ansiedade (Deakin e Graeff, 1991).
Dada a sua importância na modulação de comportamentos relacionados à
ansiedade, tornou-se comum a utilização clínica de drogas, que atuam
interferindo com a sua neurotransmissão, no tratamento dos transtornos de
ansiedade, assim como aumentou o interesse por tentar entender como esse
neurotransmissor atua na elaboração dessas respostas comportamentais
(Graeff, 1990; 1991; 1993; 1994; 1999; 2004; Griebel, 1995; Gray

e

McNaughton, 2000; Zangrossi et al., 2001; Graeff e Zangrossi, 2002).
Os primeiros experimentos acerca do assunto utilizaram principalmente
modelos de comportamento operante e recompensa (Geller e Seifter, 1960).
Foi observado que a administração sistêmica do inibidor da síntese de
serotonina

(para-cloro-fenilalanina)

(pCPA),

liberou

a

expressão

de

comportamentos punidos por choques elétricos, caracterizando um efeito anticonflito ou ansiolítico (Robichaud e Sledge, 1969). Resultado semelhante foi
observado por Graeff e Schoenfeld (1970) com a administração de dois
antagonistas não seletivos de receptores serotoninérgicos (metisergida e o
ácido bromolisérgico), e também foi observado por Geller e Blum (1970) que a
administração do precursor da síntese de serotonina (o 5-hidroxitriptofano), foi
capaz de bloquear o efeito do tipo ansiolítico induzido pelo pCPA (Geller e
Blum, 1970).
Logo após esses primeiros indícios, os autores constataram em alguns
modelos de punição que os benzodiazepínicos interferem na transmissão
serotoninérgica (Wise et al., 1972). Nesse trabalho, a administração sistêmica
de um agonista de receptores benzodiazepínicos diminuiu a taxa de renovação
de 5-HT, principalmente no tronco encefálico e assim, foi formulado o primeiro
modelo teórico sobre o papel da serotonina na ansiedade, o qual defendia que
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a ativação do sistema serotoninérgico em regiões prosencefálicas e
mesencefálicas acarretava no aumento da ansiedade (Wise et al., 1972), sendo
esta teoria confirmada por Petersen e Scheel-Kruger (1984) que ao administrar
um antagonista de receptores de serotonina na amigdala (ritanserina) obteve
um efeito do tipo ansiolítico. Porém, foi também observado que a administração
de um agonista de receptores de serotonina (8-OH-DPAT) também na
amigdala diminuiu essa resposta, caracterizando um efeito do tipo ansiogênico
(Hodges et al., 1987), refutando em partes a hipótese previamente proposta.
Assim, uma sucessão de novos trabalhos foram realizados a fim de
investigar a participação da serotonina na ansiedade e assim, alguns estudos
demonstraram um papel ansiogênico da serotonina (Geller, 1970; Graeff e
Schoenfeld, 1970; Wise et al., 1972; Tye et al., 1977; Hodges et al., 1987),
enquanto outros indicaram um papel ansiolítico para a mesma (Kiser et al.,
1980; Jenck et al., 1990; Nogueira e Graeff, 1995).
Então, a fim de elucidar estes resultados controversos, novos modelos
experimentais foram criados, como o modelo de estimulação elétrica,
inicialmente testado em áreas encefálicas como a substância cinzenta
periaquedutal (SCP), sendo esta estimulação capaz de gerar o comportamento
defensivo de fuga (Kiser et al., 1975; 1978; Schenberg e Gareff, 1978). Em
humanos, já foi observado que a estimulação da SCP, além de produzir
analgesia, promove sensações de medo intenso, pavor e morte iminente,
igualmente ao que acontece em um ataque de pânico, sendo esta estrutura
então, relacionada ao transtorno do pânico em humanos (Nashold et al., 1969;
1974; Graeff e Zangrosssi, 2002).
Alguns estudos mostraram, ainda, que a inibição da síntese de
serotonina e o uso de antagonistas serotoninérgicos apresentavam um efeito
pró-aversivo nesse modelo, ou seja, a diminuição da neurotransmissão
serotoninérgica facilitava a resposta de fuga (Kiser et al., 1975; Schenberg e
Graeff, 1978), ao passo que a potencialização desta neurotransmissão,
apresentou um efeito antiaversivo (Kiser et al., 1978).

Logo, a serotonina

parece atuar aumentando a ansiedade em modelos que geram o conflito, e
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diminuir o medo em modelos que induzem a resposta de fuga (Kiser et al.,
1978).
Alguns outros resultados semelhantes foram observados por diversos
autores (Celeumans et al, 1985; Deakin et al, 1992; den Boer e Westenberg,
1990), onde a administração de antagonistas de receptores de serotonina
(ritanserina) mostraram efeitos ansiolíticos em quadros de TAG, enquanto que
aumentavam o pânico em casos de TP. Estas observações foram ainda
confirmadas em testes experimentais conduzidos em humanos tanto em
modelos relacionados à ansiedade generalizada (Hensman et al., 1991,
Freeman et al, 1997) como em modelos relacionados ao transtorno de pânico
(Guimarães et al., 1997; Scheneier et al, 1996).
Essas contradições levaram, então, Deakin e Graeff (1991) a propor
uma nova teoria para a participação da serotonina na modulação da ansiedade,
onde diferentes vias serotoninérgicas, partindo do núcleo dorsal da rafe, que
inervam tanto a amigdala quando a SCP (entre outras áreas) seriam
responsáveis pela elaboração de comportamentos defensivos associados à
ansiedade generalizada e ao pânico.

1.3. NÚCLEO DORSAL DA RAFE E ANSIEDADE
Situado entre a porção caudal do mesencéfalo e a porção rostral da
ponte, o núcleo dorsal da rafe emite uma rede de terminais serotonérgicos que
se distribui por quase todo o SNC, possuindo uma variada densidade em
diferentes áreas cerebrais (Hale e Lowry, 2011).
O NDR é uma das principais fontes de inervação serotonérgica do
encéfalo. Está envolvido em uma variedade de funções fisiológicas, como, por
exemplo, a regulação do humor e de funções motoras e sensoriais. Trabalhos
de Costall e colaboradores (1993) já citavam o NDR como sítio de ação
ansiolítica da ondansetrona (antagonista de receptores do tipo 5 –HT3) na
retirada de drogas, inclusive do álcool. Muitas outras pesquisas acerca do NDR
e sua relação com receptores de serotonina foram realizadas (para revisão, ler
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Engin e Treit, 2008). Assim, admitindo-se a correlação entre a área e estes
receptores.
Contudo, o NDR apresenta também uma grande população de
neurônios

não-serotonérgicos,

como

por

exemplo,

GABAérgicos

e

glutamatérgicos (Marinelli et al., 2004). Além disso, o NDR recebe, ainda, de
outras áreas encefálicas projeções neuronais que expressam em sua maioria
monoaminas, cuja função principal seria modular a atividade serotonérgica
(Monti, 2010).
De acordo com a hipótese dual da serotonina na ansiedade, proposta
por Deakin e Graeff (1991), o NDR é uma estrutura-chave que origina duas
importantes vias serotonérgicas relacionadas com a ansiedade: uma que
projeta para a amígdala, a qual está envolvida na resposta a um perigo
potencial, estando relacionada com o transtorno de ansiedade generalizada
(TAG); e a outra via que projeta para a substância cinzenta periaquedutal
(SCP), a qual está envolvida na resposta a uma ameaça proximal, estando
relacionada com o transtorno do pânico (TP).
Com base em resultados obtidos em modelos animais de ansiedade,
pode-se inferir que: aumentando a atividade serotonérgica de estruturas
límbicas do encéfalo (como a amígdala) ocorre um aumento dos índices
comportamentais de ansiedade (efeito ansiogênico), enquanto uma diminuição
serotonérgica leva a efeitos ansiolíticos; por outro lado, um aumento de
serotonina na SCP reduz os índices de pânico em tarefas que envolvem fuga
(efeito panicolítico), e o oposto é produzido por uma diminuição da serotonina,
ou seja, acarreta em ataques de pânico (Nunciato et al, 2010; Tomkins et al,
1990; Zanovelli et al, 2003). Desta forma, os autores concluem que alterações
nos complexos NDR/amigdala e NDR/SCP levaria aos transtornos de
ansiedade generalizada e do pânico, respectivamente (Deakin e Graeff, 1991).
Corroborando essa teoria, Graeff e colaboradores (1997) mostraram que
a administração sistêmica de d-fenfluramina, e administração local de ácido
caínico (utilizado neste experimento com intuito de estimular os neurônios do
NDR) facilitaram as respostas de esquiva e inibiram as respostas de fuga por
ativar neurônios serotoninérgicos do NDR com terminais sinápticos localizados
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no complexo amigdaloide e SCP. Efeito oposto na fuga e na esquiva foi
observado em um estudo onde a injeção local de agonistas de receptores
GABAA muscimol e da neurotoxina 5,7 DHT inativaram os neurônios
serotoninérgicos no NDR (Sena et al., 2003). Alguns outros resultados que
corroboram com a teoria de Deakin-Graeff foram observados com a
administração do agonista de receptores do tipo 5-HT1A no núcleo dorsal da
rafe (Sprouse e Aghajanian, 1987) e no trabalho de Pobbe e Zangrossi (2005),
onde a injeção do agonista 8-OH-DPAT no NDR inibiu a resposta de esquiva e
facilitou a fuga e a injeção do antagonista 5-HT1A WAY-100635 teve efeito
contrário.
Em relação a estudos que corroboram a teoria no que diz respeito a
participação

de

periaquedutal,

neurônios

Zanovelli

e

serotoninérgicos
colaboradores

na

substância

(2003)

cinzenta

mostraram

que

a

administração de agonistas dos receptores 5-HT1A e 5-HT2A inibiram a
resposta de fuga de animais testados no LTE.
Considerando características anatômicas, na direção rostro-caudal, o
NDR é visto inicialmente como um pequeno concentrado de neurônios
encaixados na porção ventral da periaquedutal dorsal, que aumenta e exibe as
porções dorsal (DRD) e ventral (DRV). O NDR exibe, em um nível mais
intermediário, alguns neurônios que se expandem em formato de asa,
constituindo a sua porção lateral (DRL). Atingindo uma porção mais superior da
ponte, o NDR chega a sua porção final, constituindo a sua porção caudal
(DRC) (Abrams et al, 2004; Hale e Lowry, 2011).
Alguns trabalhos demonstram ainda a importância de algumas subáreas
do NDR para estudos de ansiedade, como a porção dorsal e caudal. Abrams e
colaboradores (2004) demonstraram que compostos ansiogênicos, tais como
cafeína,

m-clorofenilpirazepina

carboxamida

(FG-7142),

(mCCP)

quando

e

N-metil-beta-carbolina-3-

administrados

de

forma

sistêmica

promoveram a ativação de neurônios serotonérgicos no DRD/DRC. Essa
ativação foi vista por meio da expressão da proteína Fos, e foi também
observada

em

resposta

a

administração

central

de

outros

agentes

ansiogênicos em outros estudos (Staub et al., 2005; Spiga et al., 2006).
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É importante observar ainda, que a neurotransmissão serotoninérgica se
torna bastante complexa devido ao grande número de receptores existentes.
São sete famílias de receptores já descritas, que vão do tipo 5-HT1 ao tipo 5HT7 (figura 2), contendo ainda subtipos diferentes para cada uma (Graeff,
2005).
Os receptores 5-HT podem ser divididos em metabotrópicos ou
ionotrópicos, sendo todos, com exceção dos receptores do tipo 5-HT3,
acoplados à proteína G (excitatória ou inibitória), como pode ser visto na figura
2. Logo, por ser acoplado a um canal iônico (Na +, K+ e Ca2+), o receptor 5-HT3
gera uma resposta de neurotransmissão mais rápida, quando comparado aos
das outras famílias (Tonelli, 2000; Ye, 2006).

Figura 2. A) Representação das diversas famílias de receptores 5-HT (Stahl, pag.: 184); B).
Detalhamento do receptor ionotrópico do tipo 5-HT3 (Faerber, 2007).
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1.4. RECEPTORES 5-HT3: ESTUDOS PRÉ-CLÍNICOS
O receptor 5-HT3 pode ser encontrado em diversas áreas do sistema
nervoso central (SNC), como na substância cinzenta periaquedutal dorsal, no
córtex frontal, hipocampo, amígdala, nucleus accumbens, nas camadas
superficiais do corno dorsal da medula espinhal, na área postrema, no núcleo
do trato solitário e ainda, no núcleo dorsal da rafe (Thompson e Lummis, 2006;
Laporte et al., 1992). Além disto, o receptor 5-HT3 promove a despolarização
da membrana por meio da corrente de íons positivos que atravessam o canal.
Este fato junto ao de que geralmente ele se encontra em regiões présinápticas, tais como as terminações nervosas e axônios, faz com que a
ativação

desse

receptor

promova

a

liberação

de

muitos

outros

neurotransmissores, como o GABA e a dopamina, sendo o mesmo importante
também na regulação de outros sistemas neuronais (Faerber et al, 2007).
De acordo com Smit-Rigter (2012), a morfogênese mediada por
receptores 5-HT3 parece estar envolvida no desenvolvimento de transtornos de
ansiedade. Em ratos, a exposição pós natal à fluoxetina, inibidor de recaptação
da serotonina, levou ao aumento da ansiedade, acompanhado por alterações
na citoarquitetura cortical do recém nascido. Além disso, estes efeitos adversos
do tratamento com fluoxetina não ocorreram em camundongos knock-out para
os receptores 5-HT3, sugerindo que este receptor desempenha um papel
crítico na formação de redes envolvidas no controle de comportamentos
relacionados a ansiedade (Smit- Rigter et al., 2012) .
Há outros relatos na literatura que relacionam a função de receptores 5HT3 com comportamentos de ansiedade (Costall et al, 1989; Hensler et al,
2004; Higgins et al, 1991), e ainda, alguns ensaios clínicos que mostram a
eficácia da utilização de antagonistas de receptores 5-HT3 no tratamento do
Transtorno de Ansiedade Generalizada (Freeman et al, 1997) assim como no
Transtorno do Pànico (Schneier et al, 1996).
Achados importantes sobre o efeito ansiolítico da ondansetrona, um
antagonista de receptores 5-HT3, foram encontrados em trabalhos pré-clínicos
pioneiros, como os de Costall e colaboradores (1988, 1989 e 1990), mostrando
que baixas doses da ondansetrona aumentaram a interação social de ratos sob
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condições aversivas e aumentaram a exploração do lado claro no teste de
claro-escuro. Outros trabalhos que utilizaram a ondansetrona e diversos outros
antagonistas de receptores 5-HT3 como zacopride, BRL 46470, granisetron,
entre outros, nos testes de transição claro/escuro, de interação social e LCE
corroboram os achados de Costall (1988, 1989 e 1990) (Andrews e File, 1993;
Blackburn et al, 1993; Brüning et al., 2009; Costall et al, 1993; Dunn et al.,
1991; File e Johnston, 1989; Filip et al, 1992; Griebel et al, 1996; 1997; Jones
et al., 1988; Higgins et al., 1991; Jones et al., 1988; Piper et al., 1988; Sanchez,
1995; Setem et al, 1999; Stefański, 1993; Tomkins et al., 1990; Tyers et al.,
1987; 1989; Wright, 1992).
No trabalho de Brüning e colaboradores (2009), único trabalho
conduzido com fêmeas (camundongos), a ondansetrona também foi capaz de
abolir os efeitos ansiogênicos gerados por um composto tóxico (mTrifluoromethyl-diphenyl diselenide), sugerindo seu efeito ansiolítico.
Neste sentido, estudos prévios realizados no nosso laboratório
demonstraram que a administração periférica de ondansetrona em ratas
também favoreceu um efeito do tipo ansiolítico nos animais testados no LCE. E
na dose de 10 µg/kg/mL/Kg, que não mostrou nenhum efeito no LCE, sendo
considerada ineficaz, foi capaz de reverter o efeito ansiogênico gerado pela
retirada do álcool, sugerindo mais uma vez a participação destes receptores na
modulação da ansiedade (Freire et al, 2014.)
Observou-se ainda, que no labirinto em zero elevado, a administração
de um antagonista de receptores 5-HT3 (Y-25130) aumentou o tempo e o
número de entradas nos braços abertos do labirinto, mostrando assim, efeito
ansiolítico (Bell et al., 2014). E no LTE, Gargiulo e colaboradores (1996)
mostraram que a administração sistêmica do BRL 46470 gerou efeito
ansiolítico no parâmetro esquiva inibitória, por diminuir a latência de esquiva.
Porém, em alguns outros trabalhos foi constatado ausência de efeito
com o tratamento com antagonistas de receptores de serotonina (ondansetrona
e WAY100289), onde o mesmo não alterou o número de entrada nos braços
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abertos ou o tempo gasto nos mesmos no LCE (Eguchi et al., 2001; File e
Johnston, 1989; Rodgers, 1995 e 1997; Tanyeri et al., 2013). Além disso,
camundongos submetidos a um regime crônico de 21 dias de ondansetrona
também não diferiram dos animais controle no LCE (Rodgers et al., 1997). De
forma semelhante, a administração oral da ondansetrona e do granisetron em
ratos não modificou a interação social no Teste de Interação Social (TIS) (File e
Johnston, 1989) e no teste de conflito de Vogel, onde nenhum efeito foi
observado (Jones et al., 1988; Tyers et al.,1987).
Contrariando os trabalhos citados acima, os experimentos de Costall e
colaboradores (1989) demonstraram que altas doses de ondansetrona e
granisetron exibiram propriedades ansiogênicas (Costall et al., 1989).
No que diz respeito a administração central de drogas agonistas e
antagonistas de receptores 5-HT3, os resultados também são variados e, em
alguns casos, controversos. Silva e colaboradores (2009) demonstraram que a
administração local na SCP de um antagonista de receptores 5-HT3, em
camundongos, promoveu a redução do número de entradas e do tempo nos
braços abertos do LCE, apresentando um efeito ansiogênico.
Em contrapartida, a microinjeçãode antagonistas de receptores 5-HT3
na amigdala aumentou a interação social no TIS (efeito ansiolítico), e a
microinjeção de agonistas de receptor 5-HT3 ou da serotonina na mesma área
promoveu efeito ansiogênico. A microinjeção de antagonistas de 5-HT3 na
amígdala de ratos também promoveu efeitos ansiolíticos no LCE (Higgins et al.,
1991; Tomkis et al., 1990; Menard e Treit, 1999).
No teste de conflito, por sua vez, a microinjeção da ondansetrona e do
tropisetron na amígdala não foi capaz de gerar alterações comportamentais em
ratos (Higgins et al., 1991). Enquanto que, quando esses antagonistas foram
administrados no hipocampo e núcleo accumbens, os mesmos facilitaram os
comportamentos suprimidos pela punição, demonstrando um efeito ansiolítico,
nesse mesmo modelo experimental (Stefanski et al., 1993).
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Além

disto,

em

outro

trabalho,

a

ondansetrona

reverteu

os

comportamentos do tipo ansiogênico quando administrada na amigdala
(Nunciato et al., 2010). A administração também de ondansetrona (1,0 e 2,0
µg/0,1µl), no hipocampo ventral e na substância cinzenta periaquedutal (SCP)
(3,0 µg/0,1µl), produziu efeito ansiogênico em camundongos avaliados no LCE,
sendo este efeito revertido pela administração do agonista mCPBG no
hipocampo mas não na SCP (Fachini e Canto-de-Souza, 2006; Silva e Cantode-Souza, 2009). Porém, Costall e colaboradores (1989) também observaram
que quando estes antagonistas eram injetados no núcleo mediano da rafe
(NMR), no núcleo accumbens e nos núcleo caudado e putâmen, não alteraram
as medidas no teste de transição claro/escuro (Costall et al., 1989).
Ainda nos trabalhos de Costall (1989), foi visto que a injeção central no
NDR de um agonista de receptores 5-HT3, 2-Me-5-, teve efeito ansiogênico,
enquanto que a administração central de um antagonista (GR38032F) na
mesma região teve efeito ansiolítico, ambos testados no teste de transição
claro/escuro. Já nos trabalhos de Higgins e colaboradores (1991) a injeção
local tanto de agonistas quanto de antagonistas de receptores 5-HT3 no NDR
não promoveram efeito de nenhum tipo no teste de interação social. Além disto,
outros trabalhos corroboram a relação entre estes receptores e outras áreas do
SNC como: amigdala, hipocampo, hipotálamo, dentre outros, e a modulação de
comportamentos relacionados à ansiedade (para revisão, ler Engin e Treit,
2008).
Diante dos diversos e controversos resultados observados na literatura,
permanece indeterminada a ação da serotonina e, mais especificamente, dos
receptores 5-HT3 na modulação dos diversos tipos de ansiedade. Pode-se
sugerir que os diferentes protocolos utilizados para um mesmo teste
comportamental, a seletividade dos antagonistas por uma subunidade
específica do receptor 5-HT3 ou até mesmo as doses das drogas
administradas em diferentes áreas encefálicas tenha envolvimento nessas
diferenças entre os trabalhos (Eguchi et al., 2001; Griebrel et al., 1997).
Nesse sentido, torna-se, interessante, investigar se receptores do tipo 5HT3 do núcleo dorsal da rafe são importantes na modulação de respostas
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associadas à ansiedade no labirinto em T elevado, pois como já foi dito, este
modelo fornece parâmetros para o estudo de dois tipos de ansiedade e não há
trabalhos na literatura que relacionem o LTE e receptores do tipo 5-HT3 do
NDR na ansiedade, outro fator importante para escolha do tema e material
deste trabalho.

2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo do presente estudo é testar a hipótese de que receptores do
tipo 5-HT3 presentes na porção dorsal do núcleo dorsal da rafe (NDR)
modulem as respostas relacionadas à ansiedade em fêmeas.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
No Experimento 1 foi avaliado o efeito da administração periférica do
antagonista de receptores do tipo 5-HT3 (ondansetrona) sobre as respostas de
animais submetidos ao teste do labirinto em T elevado (LTE) para
determinação de uma curva dose-resposta.
No experimento 2 foi avaliado o efeito da administração intra-NDR do
antagonista de receptores do tipo 5-HT3 (dolasetrona) sobre as respostas de
animais submetidos ao LTE para determinação de uma curva dose-resposta.
No experimento 3 foi avaliado o efeito da administração central (intraNDR) do agonista de receptores do tipo 5-HT3 (m-chlorophenyl biguanide
hydrochlorid) sobre as respostas de animais submetidos ao LTE para
determinação de uma curva dose-resposta.
Vinte e quatro horas após o término dos testes no LTE, em todos os
experimentos, os animais foram submetidos ao teste do campo aberto, para
verificar se os tratamentos alteraram a atividade locomotora dos animais.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 ANIMAIS
Para realização dos experimentos foram utilizadas ratas Wistar com
idade de 90±20 dias (no início dos experimentos) com o peso entre 170-220g,
provenientes do biotério do Departamento de Biofísica e Farmacologia da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (DBF-UFRN). Durante todos os
experimentos os ratos são dispostos em grupos de, no máximo, 5 animais e
alojados em caixas com dimensões 41cm x 34cm x 16cm, em que recebem
água e comida ad libitum e vivem num ciclo de claro e escuro de 12hrs (06:0018:00) num ambiente climatizado a 23 ºC ± 1ºC.
Todos os procedimentos experimentais realizados nesse trabalho foram
efetuados de acordo com a lei nº 11.794 de 08/10/2008, decreto n.º 6.899, de
15 de julho de 2009, e com as normas editadas pelo Conselho Nacional de
Controle da Experimentação Animal (CONCEA), sendo assim, aprovados pelo
Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFRN sob o número 033/2015.

3.2 FÁRMACOS
Os fármacos

empregadas durante

realização

dos experimentos

comportamentais foram os antagonistas do receptor 5-HT3: ondansetrona
(Vonau®,Biolab), dissolvida em solucao salina (NaCl 0,9%) e administrada
através de gavagem nas doses de 0,1, 1 e 10mg/Kg/mL e dolasetrona (SigmaAldrich) através do uso de uma bomba de infusão (via cânula pré-implantada)
nas doses de 100, 500 e 1000ng. Foi utilizado também o agonista de
receptores

do

tipo

5-HT3

m-Chlorophenylbiguanide

(mCPBG)

(Tocris

Bioscience) nas doses de 2,5, 5 e 10 µg (via cânula pré-implantada), sendo as
duas últimas drogas solubilizadas em salina estéril a 0,9% e alojados em um
refrigerador até o uso.
Durante a cirurgia, foram empregadas os seguintes fármacos: quetamina
(80mg/kg/ml), xilazina (10mg/kg/ml), o cloridrato de lidocaína 2% (0,2ml/ por
animal), o banamine 5% (0,2ml/ por animal), pentabiótico veterinário para
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animais de pequeno porte (0,2 ml/ por animal) e, por fim, durante a perfusão foi
empregado tiopental sódico na dose de 100mg/kg/mL.

3.3 CIRURGIA ESTEREOTÁXICA PARA O IMPLANTE DA
CÂNULA GUIA
Os animais foram anestesiados com quetamina (80mg/kg/ml) e xilazina
(10mg/kg/ml) e em seguida os pêlos da região posterior da cabeça foram
raspados para facilitar a execução dos procedimentos posteriores. O próximo
passo consistiu em fixar o animal no estereotáxico com a barra de incisivos a
2,5mm abaixo da linha interaural. Com o animal já fixado no aparelho, foi feita a
higienização da porção posterior da cabeça, da região da coxa e da região
dorsal do tronco do animal com solução de iodopovidona a 10 % (PVP-I) para a
administração subcutânea de 0,2ml de cloridrato de lidocaína a 2% (anestésico
local), para a injeção intramuscular de 0,2ml do pentabiótico e a administração
subcutânea de 0,2ml de banamine 5% (analgésico, anti-inflamatório e
antipirético), respectivamente. Em seguida, foram realizadas uma incisão na
pele da porção posterior da cabeça e a limpeza da superfície do crânio com
H2O2, a fim de melhorar a visualização das suturas e permitir a perfuração dos
orifícios na calota craniana. O primeiro orifício destinou-se à fixação do
parafuso de aço inoxidável cuja função consiste em auxiliar na sustentação do
capacete de acrílico a ser produzido no final do processo. O segundo orifício foi
produzido com a intenção de permitir a implantação da cânula guia constituída
de aço inoxidável com 12mm de comprimento e 0,7mm de diâmetro no
mesencéfalo do rato. O procedimento para a determinação do local onde
deverá ser introduzida a cânula foi realizado antes da confecção do segundo
orifício. Esse procedimento consistiu em posicionar a cânula, que está fixada
na haste do estereotáxico, sobre a junção entre as suturas sagital e coronal
chamada de bregma e deslocá-la 7,8mm anteroposteriormente e 2,1mm
lateralmente para a esquerda, sob um ângulo de 17°. Em seguida, o orifício foi
perfurado nesse ponto e a cânula foi introduzida 4,7mm abaixo da superfície do
crânio.
Após a colocação da cânula no posicionamento desejado, foi
confeccionado o capacete de acrílico autopolimerizante que tem a função de
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fixar a cânula na coordenada almejada. Por fim, foi introduzido na cânula um
mandril de aço inoxidável de mesmo tamanho para evitar a entrada de detritos,
sendo retirado apenas no dia do teste (Paxinos e Watson, 2007).

3.4 HABITUAÇÃO
Esse procedimento consiste na manipulação do animal durante 5
minutos a fim de habituar o animal às condições de experimentação que serão
empregadas no dia do teste, como protocolado em nosso laboratório. Após
esse período, é feito o alojamento dos animais numa caixa de 30cm x 19cm x
13cm por mais 5 minutos, sendo essa mesma caixa utilizada no procedimento
de microinjeção de substâncias, sendo o animal devolvido para a sua caixa de
origem após esta etapa. A habituação foi realizada nos dois dias que
antecederam o primeiro teste experimental e sempre no mesmo horário,
coincidindo com o horário dos testes nos dias seguintes (aproximadamente a
partir das 13hs).

3.5 MAPEAMENTO DO CICLO ESTRAL
Sete dias antes de cada teste experimental, por meio de esfregaços
vaginais diários, foi realizado, em todas as ratas, o mapeamento do ciclo estral
para acompanhamento dos grupos (não com intuito de diferenciação dos
grupos de acordo com as fases). A secreção vaginal foi colhida com o auxílio
de uma pipeta de Pasteur contendo aproximadamente 2 gotas de solução
salina, sendo ejetada na abertura vaginal do animal, e então coletada. O fluído
foi transferido para uma lâmina, corado com uma solução de azul de metileno e
imediatamente analisada sob um microscópio óptico, com objetiva de 10x
(Marcondes et al, 2002).
Em caráter citológico, no presente estudo, puderam ser observadas,
como ilustrado abaixo na figura 3, as seguintes fases: metaestro, identificada
nas amostras contendo aproximadamente a mesma proporção de células
epiteliais e leucócitos; diestro (precoce ou tardio), pela predominância de um
infiltrado leucócitos e/ou poucos aglomerados destes, dispersos ao longo da
lâmina, respectivamente; proestro, caracterizada pela predominância de células
epiteliais nucleadas, muitas vezes aparecendo em grupos; e estro, bem
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diferenciada pela presença de camadas densas de células epiteliais
anucleadas e conhecidas como cornificadas (Brack e Lovick, 2006; Mandl,
1951; Marcondes et al., 2002).

Figura 3. Fases do Ciclo Estral: Proestro, Estro, Diestro precoce e Diestro tardio (Brack et al,
2006).

3.6 MICROINJEÇÃO INTRA-NDR
Para a microinjeção de fármacos na porção dorsal do núcleo dorsal da
rafe (Drd) foi necessário a preparação de um sistema de infusão composto por
uma seringa de Hamilton de 54,10mm de comprimento e 10µl de volume, uma
bomba de infusão, tubos de polietileno e agulhas gengivais de 14 mm de
comprimento. Assim, para criar o ambiente necessário para a administração de
substâncias, a seringa de Hamilton foi acomodada na bomba de infusão e a
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sua extremidade foi conectada a um tubo de polietileno, o qual também foi
conectado a uma agulha gengival na outra extremidade. Em seguida, o êmbolo
da seringa foi deslocado para a formação de uma bolha dentro do tubo de
polietileno, a fim de impedir o contato da droga com a água destilada
previamente utilizada para a limpeza do sistema, evitando assim alterações na
concentração do fármaco. Após a formação da bolha, a agulha gengival foi
colocada num tubo de microcentrífuga (eppendorf) contendo a droga e a
mesma foi aspirada com o auxílio da seringa de Hamilton. O próximo passo
consistiu em proceder com a infusão da droga, através da inserção da agulha
gengival na cânula do animal, o qual foi alojado na mesma caixa utilizada no
dia da habituação. Durante todo o procedimento de infusão o animal pôde
percorrer livremente a caixa enquanto o fármaco estava sendo infundido. Além
disso, o tempo e o volume de injeção foram controlados pela bomba de
infusão. Após o tempo necessário para realizar a microinjeção, a agulha
permaneceu por mais um minuto no local de injeção a fim de evitar o refluxo da
droga. Foram utilizadas as drogas nas doses descritas acima com o fluxo de
administração de 0,2µl/2 minutos, sendo os animais levados a teste 5 minutos
após o término da infusão.
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3.7 GRUPOS EXPERIMENTAIS

3.8 TESTES COMPORTAMENTAIS
3.8.1 LABIRINTO EM T ELEVADO
O labirinto em T elevado é um teste comportamental atualmente bem
aceito e bastante utilizado no estudo de dois tipos de transtornos de ansiedade:
TAG e TP. Este teste foi desenvolvido a partir do labirinto em cruz elevado e
consiste em 3 braços elevados do chão, sendo um desses braços fechado com
paredes laterais, ficando perpendicular aos 2 braços abertos sem paredes
laterais. O labirinto em T elevado avalia 2 tipos de comportamentos defensivos
no mesmo animal: a esquiva inibitória e a fuga do braço aberto. A esquiva
inibitória estaria relacionada ao transtorno de ansiedade generalizada (TAG),
enquanto que a fuga do braço aberto com o transtorno do pânico (TP). Drogas
com potencial ansiolítico tendem a diminuir a latência da esquiva, enquanto
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que drogas potencialmente panicolíticas aumentam a latência da fuga (Graeff
et al., 1998; Viana et al, 1994; Teixeira et al, 2000).
Os ratos tem uma aversão inata por lugares elevados e abertos,
permanecendo assim, menos tempo nos braços abertos que nos braços
fechados do aparato (Handley, S. L. e Mithani 1998; Pellow et al., 1985; Treit et
al., 1993). No experimento, são realizadas seis exposições dos animais ao
aparato, sendo as três primeiras referentes à esquiva inibitória e as três últimas
referentes à fuga A esquiva inibitória é avaliada pelo tempo de latência para
sair do braço fechado com as quatro patas em três tentativas sucessivas com
um intervalo de 30 segundos entre elas. Para a fuga do braço aberto, a qual se
inicia 30 segundos após a esquiva inibitória ter finalizado, o rato é colocado na
extremidade do braço aberto e o tempo de latência para escapar deste braço é
medido também em três tentativas com intervalos de 30 segundos entre eles
(Graeff et al., 1998; Viana et al, 1994; Teixeira et al, 2000; Zangrossi et al.,
2001).
O pré-teste é sempre realizado com 24 horas de antecedência ao teste
do LTE, consistindo na pré-exposição dos animais nos braços abertos por 30
minutos, sem acesso ao centro nem aos braços fechados do aparato. Essa
pré-exposição diminui a latência do primeiro tempo de fuga dos braços abertos
no dia do teste, e além disto, aumenta a sensibilidade da droga (Graeff et al,
2004; Teixeira et al, 2000). A exposição do animal no lado direito ou esquerdo
do aparato é também controlada para que a mesma seja repetida igualmente
no dia do teste.
A validação farmacológica deste modelo mostra que ansiolíticos
benzodiazepínicos e agonistas 5-HT1A alteram a latência da esquiva inibitória,
mas não altera o tempo de fuga do braço aberto, mostrando uma relação da
esquiva inibitória com o TAG. Já a administração crônica de antidepressivos
como a imipramina (utilizados na clínica como panicolíticos e ansiolíticos)
alteram a esquiva inibitória e a fuga, reforçando a relação da fuga com o TP,
assim como outros fármacos utilizados na clínica como panicolíticos como a
fluoxetina também alteram a latência de fuga quando administrado em animais

36

submetidos ao teste do LTE (Graeff et al, 1998; Poltronieri et al, 2003; Teixeira
et al, 2000).

Figura 4. Teste do labirinto em T Elevado (FONTE: http://insightltda.com.br/insightequipamento-cientifico-263)

3.8.2 CAMPO ABERTO (CA)
O Teste de Campo Aberto, introduzido por Calvin Hall em 1934, consiste
em submeter um animal a um ambiente desconhecido, de onde ele tem sua
fuga impedida pela existência de paredes circundantes. É utilizado para a
investigação da atividade locomotora e do comportamento exploratório em
roedores. O aparato empregado neste teste consiste numa caixa de fórmica
branca contendo um fundo quadrado e preto nas dimensões de 60x60x60 cm,
onde os animais foram dispostos no centro e avaliados durante quinze minutos.
A atividade locomotora foi registrada com o auxílio de uma câmera e os vídeos
foram analisados pelo software ANY-Maze (Stoelting, USA), que forneceu a
distância percorrida pelos animais, em metros. O teste foi realizado em
ambiente controlado, sob temperatura constante de 20ºC±1ºC, luz branca
indireta (20W/6.500K) e silêncio.

37

Figura 5. Teste do campo aberto. (FONTE: http://insightltda.com.br/insight-equipamentocientifico-257-Campo-Aberto---Open-Field-Acr%C3%ADlico-Rato)

3.9 PERFUSÃO
Com a finalização dos testes comportamentais, os animais foram
anestesiados com tiopental sódico (100mg/kg/mL) e submetidos à perfusão
intra-cárdiaca com salina 0,9%. Em seguida, foi realizada a infusão do corante
azul de metileno (0,2µl/2 minutos, a 2%) através da cânula-guia para a
marcação do sítio de injeção. Após essa etapa, os encéfalos foram removidos
e armazenados numa solução de formol 10% para posterior análise histológica.

3.10 HISTOLOGIA
Nessa última etapa do experimento, os encéfalos obtidos durante a
perfusão foram cortados em secções coronais de 50µm por meio de um
criostato (Leica (CM1510S) e dispostos numa lâmina. O objetivo dessa etapa
consistiu em verificar a localização do sítio de injeção e determinar se a
microinjeção foi realizada na dNDR através da comparação com as fotos do
atlas de George Paxinos e Charles Watson (Paxinos e Watson, 2007). Apenas
os animais que tiveram sítio de injeção localizado na porção desejada foram
considerados para a análise estatística.
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3.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os dados obtidos e apresentados neste trabalho [média e erro padrão
da média (EPM)] foram analisados pelo programa SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences), sendo os resultados do LTE submetidos à ANOVA de
medidas repetidas e os do Campo Aberto submetidos à Análise de Variância
(ANOVA), ambos seguidos do teste de Duncan, quando apropriado.
Para

que

fosse

considerada

como

diferença

estatisticamente

significativa, utilizou-se o intervalo de confiança de 5% (p≤0,05) para todos os
resultados.

3.12 METODOLOGIAS EMPREGADAS
Abaixo foi disposto o delineamento experimental representando em
esquemas as diferentes etapas metodológicas empregadas nesse trabalho:
 Nos dia dos testes experimentais (para os animais que receberam
administração perifética de ondansetrona):

 Antes dos testes comportamentais (para os animais que receberam
infusão de fármacos intra-NDR):
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 No dia dos testes comportamentais (para os animais que receberam
infusão de fármacos intra-NDR):

Os animais são
microinjetados com
os mesmos
tratamentos do dia
anterior
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4. RESULTADOS
4.1 HISTOLOGIA. Os principais sítios de microinjeção na porção dorsal do
Núcleo Dorsal da Rafe (dNDR) estão representados nas figuras abaixo.
Durante realização de todos os experimentos foram utilizados 237 animais
dos quais 143 obtiveram canulação positiva para dNDR, apresentando a
porcentagem de 60% de acertos.

Figura 6. Representação esquemática dos acertos nos sítios de microinjeção na dNDR
(Paxinos e Watson, 2007).
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Figura 7. Representação de acerto em um dos sítios de microinjeção na porção dorsal do
NDR: esquemática (Paxinos e Watson, 2007) (a esquerda) e imagem obtida por microscópio
eletrônico Olympus BX41 com câmera acoplada NIKON digital (câmera DXM1200) (a direita).

4.2

EXPERIMENTO

1.

Efeitos

da

administração

periférica

de

ondansetrona em ratas avaliadas no Labirinto em T elevado e Campo Aberto.
Durante os experimentos para obtenção da curva dose-resposta para a
ondansetrona, foram observados os efeitos da administração das doses de
0,1; 1 e 10mg/kg/mL da droga ou de solução salina (controle) em ratas, por
meio de gavagem, expostas ao LTE, como demonstra a figura 8 a seguir (A esquiva inibitória e B - fuga).
Esquiva:
A ANOVA de medidas repetidas mostrou que houve aquisição da esquiva
inibitória [F(2,102)=16,50; p=0,00], mas não houve efeito do tratamento
[F(3,51)=1,22;

p=0,31],

bem

como

interação

entre

esses

fatores

[F(6,102)=1,19; p=0,31].
Fuga:
A ANOVA de medidas repetidas mostrou que não houve efeito do tratamento
[F(3,51)= 1,96; p=0,13], porém, houve diferença estatística entre as tentativas
de fuga [F(2,102)= 3,73; p=0,02], bem como interação entre esses fatores
[F(6,102)=2,51; p=0,02].
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O teste pos hoc de Duncan mostrou que ocorreu um aumento na latência de
fuga, na terceira tentativa (F3), após administração de ondansetrona
10mg/kg/mL, quando comparado ao grupo controle (que recebeu salina), e
deste mesmo grupo quando comparado ao grupo ondansetrona na dose de
0,1mg/kg/mL.
Para o campo aberto, com base nos resultados obtidos evidenciados na tabela
1, A ANOVA mostrou que não houve diferença estatistica entre os grupos para
os parâmetros: distância percorrida [F(3,54)= 0,73; p=0,53], entradas no centro
[F(3,54)= 0,29; p=0,82], tempo no centro [F(3,54)= 2,20; p=0,09] e distância
percorrida no centro [F(3,54)= 0,71; p=0,54].
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Figura 8. Efeito (média ± EPM) da administração de ondansetrona sobre as latências de A)
esquiva inibitória na linha de base (Lbase), esquiva 1 (E1), esquiva 2 (E2), e B) na fuga 1
(F1), fuga 2 (F2) e fuga 3 (F3), observado em ratas submetidas ao teste no LTE. *p<0,05 em
relação ao grupo controle; # p<0,05 em relação ao grupo Ondansetrona 0,1mg/kg; n= 1216/grupo.

Tabela 1. Efeito (média ±EPM) da administração de ondansetrona sobre os parâmetros
testados no campo aberto; n=12-16/grupo.
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4.3 EXPERIMENTO 2. Efeitos da administração central intra-NDR de
dolasetrona em ratas avaliadas no Labirinto em T elevado e Campo Aberto.
Durante os experimentos para obtenção da curva dose-resposta para a
dolasetrona, foram observados os efeitos da administração das doses de 100,
500 e 1000 ng da droga ou de solução salina em ratas, por meio de uma
bomba de infusão, expostas ao LTE, como demonstra a figura 9 a seguir (A esquiva inibitória e B - fuga).
Esquiva:
A ANOVA de medidas repetidas mostrou que não houve aquisição da esquiva
inibitória [F(2,86)= 1,91; p= 0,15], assim como não houve efeito do tratamento
[F(3,43)=0,75; p=0,52], nem da interação entre esses fatores [F(6,86)=0,29;
p=0,94].
Fuga:
A ANOVA de medidas repetidas mostrou que não houve diferença estatística
entre as tentativas de fuga [F(2,86)= 1,36; p= 0,26], assim como não houve
efeito do tratamento [F(3,43)=0,92; p=0,44], nem da interação entre esses
fatores [F(6,86)=0,88; p=0,51].
Para o campo aberto, com base nos resultados obtidos evidenciados na tabela
2, A ANOVA mostrou que houve não houve diferença estatística para os
parâmetros: distância percorrida [F(3,46)= 0,27; p=0,84], entradas no centro
[F(3,46)= 1,84; p=0,15], tempo no centro [F(3,46)= 0,04; p=0,98] e distância
percorrida no centro [F(3,46)= 0,20; p=0,89].
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Figura 9. Efeito (média ± EPM) da administração de dolasetrona sobre as latências de A)
esquiva inibitória na linha de base (Lbase), esquiva 1 (E1), esquiva 2 (E2), e B) na fuga 1
(F1), fuga 2 (F2) e fuga 3 (F3), observado em ratas submetidas ao teste no LTE. n= 815/grupo.
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Tabela 2. Efeito (média ±EPM) da administração de dolasetrona sobre os parâmetros
testados no campo aberto; *p<0,05 em relação ao grupo Salina; n= 8-15/grupo.

4.4 EXPERIMENTO 3. Efeitos da administração central intra-NDR de mchlorophenylbiguanidehydrochlorid (mCPBC) em ratas avaliadas no Labirinto
em T elevado e Campo Aberto.
Durante os experimentos para obtenção da curva dose-resposta para o mchlorophenylbiguanidehydrochlorid,

foram

observados

os

efeitos

da

administração das doses de 2,5; 5 e 10 µg da droga ou de solução salina
(controle) em ratas, por meio de uma bomba de infusão, expostas ao LTE,
como demonstra a figura 10 a seguir (A - esquiva inibitória e B - fuga).
Esquiva:
A ANOVA de medidas repetidas mostrou que houve aquisição da esquiva
inibitória [F(2,74)=31,43; p=0,00], efeito do tratamento [F(3,37)=58,72;
p=0,00], bem como interação entre esses fatores [F(6,74)=4,57; p=0,00].
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O teste pos hoc de Duncan mostrou que ocorreu um aumento na latência de
esquiva, nas três tentativas, para todos os grupos experimentais (mCPBG nas
doses de 2,5; 5 e 10 µg), quando comparado ao grupo que recebeu salina.
Fuga:
A ANOVA de medidas repetidas mostrou que não houve diferença estatística
entre as tentativas de fuga [F(2,74)= 1,40; p= 0,25], assim como não houve
efeito do tratamento [F(3,37)=1,12; p=0,35], nem da interação entre esses
fatores [F(6,74)=1,55; p=0,17].
Para o campo aberto, com base nos resultados obtidos evidenciados na tabela
3, A ANOVA mostrou que houve diferença estatistica entre os grupos para o
parâmetro: entradas no centro [F(3,40)= 3,20; p=0,03]. Porém, não houve
diferença estatística para os parâmetros: distância percorrida [F(3,40)= 0,12;
p=0,94], tempo no centro [F(3,40)= 2,16; p=0,10] e distância percorrida no
centro [F(3,40)= 0,95; p=0,42].
O teste pos hoc de Duncan mostrou que ocorreu um aumento do número de
entradas no centro do grupo mCPBG 10µg quando comparado ao grupo que
recebeu salina.
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Figura 10. Efeito (média ± EPM) da administração de mCPBG sobre as latências de A) esquiva
inibitória na linha de base (Lbase), esquiva 1 (E1), esquiva 2 (E2), e B) na fuga 1 (F1), fuga 2
(F2) e fuga 3 (F3), observado em ratas submetidas ao teste no LTE; . *p<0,05 em relação ao
grupo controle; n= 8-15/grupo.
Tabela 3. Efeito (média ±EPM) da administração de mCPBG sobre os parâmetros testados no
campo aberto; *p<0,05 em relação ao grupo controle; n= 8-15/grupo.
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4.5 MAPEAMENTO DO CICLO ESTRAL
As fases do ciclo estral das ratas foram acompanhadas durante todos os
experimentos, como destacadas nas tabelas a seguir. A porcentagem indica a
frequência com que cada fase apareceu para cada grupo experimental.

Tabela 4. Frequência (em %) das fases do ciclo estral para as ratas submetida ao LTE
no experimento 1: no grupo controle (n=16), grupo ondansetrona0,1 (n=13); 1(n=12) e
10 mg/kg/mL (n=14).

Tabela 5. Frequência (em %) das fases do ciclo estral para as ratas submetidas ao LTE
no experimento 2: no grupo controle (n=15), grupo dolasetrona100 (n=8); 500 (n=11) e
1000 mg/kg/mL (n=13).
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Tabela 6. Frequência (em %) das fases do ciclo estral para as ratas submetidas ao LTE
no experimento 3: no grupo controle (n=15), grupo ondansetrona2,5 (n=9); 5 (n=8) e
10 µg (n=9).

.

5. DISCUSSÂO
O presente estudo demonstrou que o uso da ondansetrona, um
antagonista dos receptores do tipo 5-HT3, na dose de 10mg/kg/mL, aumentou
a latência de fuga de ratas durante a exposição ao Labirinto em T Elevado
(LTE), o que sugere uma ação panicolítica da droga neste teste experimental.
Vale mencionar que o efeito panicolítico observado no experimento 1
não foi relacionado a alterações locomotoras, pois, como pode ser observado
na tabela 1, não houve diferença significativa nos paramêtros de locomoção
avaliados no teste do campo aberto.
O efeito do tipo panicolítico aqui observado foi demonstrado em um
trabalho prévio realizado por Gargiulo e colaboradores em 1996, onde ratos
receberam a administração sistêmica e intra amigdala de um antagonista de
receptores do tipo 5-HT3 (BRL 46470) e foram testados no LTE. A
administração periférica do BRL 46470 gerou efeito ansiolítico no parâmetro
esquiva inibitória por diminuir a latência da esquiva dos braços fechados do
aparato e, ainda, aumentou a latência de fuga nos braços abertos do aparato,
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revelando um efeito do tipo panicolítico no parâmetro de fuga, corroborando
nossos dados (Gargiulo e colaboradores, 1996).
Estes achados de Gargiulo e colaboradores corroboram estudos prévios
realizados no nosso laboratório que demonstraram que a administração
periférica do antagonista de receptores do tipo 5-HT3 (ondansetrona) em ratas
aumentou a frequência e tempo gastos na exploração dos braços abertos do
LCE favorecendo assim, um efeito do tipo ansiolítico. A ondansetrona foi,
ainda, capaz de reverter o efeito ansiogênico gerado pela retirada do álcool,
numa dose ineficaz de 10 µg/kg/mL/Kg reforçando assim a atuação dos
receptores 5-HT3 na modulação da ansiedade (Freire et al, 2014).
Trabalhos prévios com o uso da ondansetrona demonstraram também
que este fármaco, assim como outros antagonistas de receptores do tipo 5-HT3
(como por exemplo, o topisetron, granisetron e zacopride) sistemicamente
administrados em ratos e camundongos promovem aumento na exploração dos
braços abertos do aparato do LCE (Brüning et al., 2009; Filip et al.,
1992;Griebel et al., 1996), sugerindo um efeito do tipo ansiolítico. Já no teste
do Labirinto em zero elevado, por sua vez, a administração do Y-25130,
antagonista de receptores do tipo 5-HT3, aumentou a exploração dos braços
abertos do labirinto, mostrando também, efeito do tipo ansiolítico (Bell et al.,
2014).
Em estudos conduzidos em outros testes comportamentais, o
antagonismo de receptores do tipo 5-HT3 também favoreceu um efeito do tipo
ansiolítico. Por exemplo, foi observado que os antagonistas de receptores do
tipo 5-HT3 ondansetrona, granisetron, tropisetron e bemesetron aumentaram
a interação social em ratos sob condições aversivas (Costall et al., 1989,
1990; Jones et al., 1988). Ainda, em outro estudo, os antagonistas zacopride e
ondansetrona favoreceram a exploração no lado claro da caixa no teste do
claro-escuro (Sanchez et al., 1995).
Em contrapartida, também já foi observada a ausência de efeito com a
administração sistêmica destes antagonistas. A administração sistêmica de
granisetron, zacopride e ondansetrona produziram ausência de efeitos no teste
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do LCE em ratos (Eguchi et al., 2001; File e Johnston, 1989) e em
camundongos (Rodgers et al., 1995, 1997; Tanyeri et al., 2013). Ainda, em
outros trabalhos, onde foram empregados os teste de Vogel e de interação
social, não foram observadas alterações comportamentais após administração
de antagonistas de receptores do tipo 5-HT3 (File e Johnston,1989; Filip et al.,
1992).
Um dos motivos para a discrepância em relação a estes dados poderia
estar relacionado aos diferentes testes empregados. Porém, é necessário
lembrar também que, ao atuar no sistema nervoso central, os antagonistas de
receptores do tipo 5-HT3 perifericamente administrados em diferentes doses,
podem ter atuado em diferentes áreas encefálicas e em diferentes subunidades
do receptores 5-HT3 como 5-HT3A e 5-HT3B, levando em consideração que
estudos mostram afinidade diferente de certos fármacos por diferentes
subunidades deste tipo de receptor (Baptista-Hon et al, 2012, Thompson e
Lummis, 2013),
Corroborando os dados pré-clínicos, apesar de ainda serem escassos,
alguns trabalhos clínicos demonstram a eficácia do uso de antagonistas de
receptores do tipo 5-HT3 no tratamento do TAG e TP (Freeman et al.,1997;
Lecrubier et al, 1997; Scheneir (1996); Johnson et al., 2000; Thompson e
Lummis, 2006).
No segundo experimento deste trabalho, o uso da dolasetrona,
antagonista de receptores do tipo 5-HT3, em três doses (100, 500 e 1000
nmol), não alterou os comportamentos relacionados à ansiedade ou ao pânico
no teste do LTE. Já no terceiro experimento, o uso do agonista de receptores
do tipo 5-HT3, mCPBG, foi capaz de aumentar a latência de esquiva nos
braços fechados no teste do LTE, sugerindo um efeito do tipo ansiogênico, nas
três tentativas de esquiva e em todas as doses testadas (2,5, 5 e 10 µg).
Neste sentido, alguns outros trabalhos conduzidos no LCE também
corroboram nossos achados. A administração de um agonista de receptores do
tipo 5-HT3 intra-NDR diminuiu a exploração dos braços abertos no teste do
LCE, sugerindo um efeito do tipo ansiogênico (Nunciato et al., 2010; Tomkins
et al., 1990),
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Além disto, Costall e colaboradores (1989) também observaram que
quando antagonistas de receptores do tipo 5-HT3 eram injetados no núcleo
mediano da rafe (NMR), no núcleo accumbens e nos núcleo caudado e
putâmen, não alteravam as medidas no teste de transição claro e escuro
(Costall et al., 1989).
Em outro teste comportamental, o de interação social, foi visto que a
administração central intra-NDR dos antagonistas ondansetrona, MDL72222 e
tropisetron (todos na dose de 5,5 µg) não produziram efeitos nos ratos
avaliados (Higgins et al., 1991).
Por outro lado, nos trabalhos de Costall (1989), foi visto que a injeção
central no NDR de um agonista de receptores 5-HT3, 2-Me-5-HT (1, 10,
100ng), teve efeito do tipo ansiogênico, enquanto que a administração central
de um antagonista de receptores do tipo 5-HT3, na mesma região, teve efeito
ansiolítico, ambos testados no teste de transição claro/escuro.
No que concerne a ausência de efeito do antagonista utilizado no
presente estudo, nossos dados sugerem que a serotonina não ativa
tonicamente receptores 5-HT3 no NDR no momento de expressão das
respostas comportamentais no LTE, o que levaria a idéia de que a serotonina
poderia atuar em outros receptores ou, ainda, que um aumento de serotonina
no NDR não seja importante na modulação destas respostas. Curiosamente,
de acordo com Rex e colaboradores (2003), a depleção de serotonina no NDR
não teve efeito nos comportamentos observados no teste do LCE.
Ainda no LTE, foi visto que a inativação de neurônios serotoninérgicos
do NDR através de lesões seletivas de neurônios desta área, geradas pelo uso
de

5,7-dihydroxytriptamine

(DHT),

tiveram efeito

semelhantes àqueles

observados após a administração de agonistas de receptores 5-HT1A (8-OHDPAT) e de um agonista de receptor GABAérgico (muscimol) nesta mesma
área, sugerindo que outros receptores de serotonina ou outros sistemas de
neurotransmissão sejam tonicamente recrutados durante a expressão das
respostas comportamentais no LTE (Kalen et al, 1989; Pobbe e Zangrossi,
2008). Porém, nossos dados sugerem que, quando ativados, receptores 5-HT3,
ao ativarem o NDR, favorecem a expressão da ansiedade no LTE.
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É importante esclarecer que a seletividade da ondansetrona e da
dolasetrona por receptores do tipo 5-HT3 é alta e bastante similar entre si
(Thompson e Lummis, 2006), portanto, pode-se assumir que a ausência de
efeito no experimento 2 após a administração intra-NDR de dolasetrona não
tenha sido dada pelo uso de um diferente antagonista de receptores do tipo 5HT3 daquele usado no experimento 1, onde foi visto efeito do tipo panicolítico.
De fato, este antagonista pode ter promovido efeito panicolítico por atuar em
outras áreas encefálicas, ou até mesmo sobre outras porções do NDR.
Vale ressaltar, que o núcleo dorsal da rafe é dividido em diversas
porções e cada uma parece ter relações distintas com a modulação dos
comportamentos defensivos, sendo a porção dorsal já associada à respostas
de ansiedade (Abram et al., 2004; Paul e Lowry, 2013; Spiacci et al, 2012).
É

conhecido

que

estas

subpopulações

distintas

de

neurônios

serotoninérgicos tem projeção para as mais diversas áreas do encéfalo,
modulando assim a resposta a fatores estressores e uma disfunção neste
sistema pode gerar transtornos de ansiedade. Estudos recentes mostram,
ainda, a existência de um sistema de inibição do pânico bastante atuante. Foi
visto que neurônios serotoninérgicos presentes na porção ventrolateral do NDR
(VLDR) e na porção ventro lateral da SCP (VLPAG) são capazes de inibir a
SCP nas respostas comportamentais relacionadas ao pânico. Além disto, foi
visto que apenas o tratamento crônico, mas não agudo, com antidrepessivos
serotoninérgicos tem efeito panicolítico. Em termos comportamentais, foi visto
também que o medo/estresse ativam um circuito que envolve amigdala e as
porções ventrolateral do NDR e da SCP que implicam no comportamento de
freezing e inibe o mecanismo de fuga nos animais. Por último, foi constatado
que os neurônios serotoninérgicos das porções VLDR e VLPAG são
quimioreceptores centrais posicionados de maneira ideal afim de modular
respostas comportamentais e cardiorespiratórias à agentes panicogênicos.
Estes achados são de extrema importânica pois sugerem uma ação direta da
amigdala sobre os comportamentos associados ao pânico, podendo esta
mesma inibir as respostas de pânico (Paul et al., 2014).
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No que diz respeito a outras áreas encefálicas, é de extrema importância
investigar a ação de receptores de serotonina em áreas que recebem
projeções diretamente do NDR, como amigdala e SCP. Desta forma, foi visto
que a administração de um antagonista de receptores do tipo 5-HT3 na
amigdala, em ratos testados no LTE, teve um efeito do tipo ansiogênico
(aumentando a latência de esquiva inibitória) e panicolítico (aumentando a
latência de fuga) (Gargiulo et al, 1996).
Foi visto também que a administração central de um antagonista de
receptores do tipo 5-HT3 no núcleo basolateral da amigdala, promoveu um
efeito do tipo ansiolítico no LCE (Nunciato et al., 2010; Tomkins et al., 1990),
sugerindo a participação da amigdala na modulação destes comportamentos
defensivos. Da mesma forma, a administração de antagonistas de receptores
5-HT3 no núcleo basolateral da amigdala teve efeito ansiolítico no teste de
interação social (Gonzalez et al, 1996).
Além destes, outros estudos mostraram que a administração de
antagonistas de

receptores

5-HT3

como

ondansetrona,

ganisetron

e

tropisetron, na amigdala, também promoveram efeito do tipo ansiolítico nos
testes de transição claro/escuro e de interação social (Costall et al, 1989;
Higgins et al, 1991), enquanto que a administração de um agonista de
receptores 5-HT3 nesta mesma área gerou um efeito do tipo ansiogênico no
teste do LCE (Costal et al, 1989).
Nesse sentido, foi visto, ainda, nos testes de claro/escuro e LCE,
respectivamente, que a ondansetrona reverteu os comportamentos do tipo
ansiogênico quando administrada na amigdala (Nunciato et al., 2010) e quando
administrada na SCP, produziu efeito ansiogênico em camundongos (Fachini e
Canto-de-Souza, 2006; Silva e Canto-de-Souza, 2009). Logo, nota-se que o
papel do sistema serotonérgico pode variar de acordo com a estrutura cerebral
envolvida, o tipo de quadro ansioso gerado e, ainda, os tipos de receptores
envolvido no transtorno, assim como pode depender do teste comportamental
utilizado, o que confirma um papel diferencial da serotonina nos transtornos de
ansiedade (Graeff, 2005).
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É importante salientar, ainda, que os outros receptores de serotonina
além do 5-HT3, principalmente 5-HT1A, 5-HT2A e 5-HT2c, são associados à
mediação de comportamentos relacionados à ansiedade em áreas encefálicas
distintas em diversos outros trabalhos (De Bortoli et al, 2013; De Paula Soares
e Zangrossi, 2004; De Paula Soares e Zangrossi, 2009; Graeff e Zangrossi,
2010; Pobbe e Zangrossi, 2005; Sprouse e Aghajanian, 1987).
Em alguns estudos, a administração de antagonistas de receptores do
tipo 5-HT2B/C nos núcleos dorsal e mediano da rafe não promoveram efeito
algum nos testes comportamentais (Whitton e Curzon, 1990; Higgins et al.,
1992).
Em

relação

a

participação

da

serotonina

na

regulação

de

comportamentos mediados pela substância cinzenta periaquedutal (SCP), foi
visto que a ativação intra-SCP de receptores de serotonina 5-HT1A e 5-HT2A/C
inibiram as respostas de fuga no LTE, o que sugere um efeito do tipo
panicolítico (Zanovelli et al, 2003).
Porém, em relação ao complexo amigdaloide, os estudos são
controversos. Foi observado que a ativação de receptores 5-HT1A na amigdala
causou efeito ansiolítico, e não ansiogênico (Zangrossi et al, 1999). Vale a
pena enfatizar que a ativação destes receptores e administração de drogas na
amigdala foi dada nos núcleos basolateral/lateral do complexo amigdaloide, e
como este é composto por vários núcleos, não pode-se descartar que a
amigdala esteja envolvida na modulação de comportamentos relacionados a
ansiedade.
No que diz respeito aos dados encontrados no teste do campo aberto,
não foi observado nenhum efeito referente ao experimento 2, como pode ser
observado na tabela 2, o que sugere, que não ocorreu alterações na atividade
locomotora dos animais. Com exceção do parâmetro entradas no centro (0300) no experimento 3 (tabela 3), onde foi visto um aumento do número de
entradas no centro dos animais que receberam o agonista na maior dose
testada, 10µg, sugerindo um efeito do tipo ansiolítico.
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Porém, das três medidas observadas no teste do campo aberto como
medidas de ansiedade (entradas no centro, distância percorrida no centro e
tempo no centro), apenas a medida de entrada nos centros foi alterada, o que
nos sugere que não houve efeito do tipo ansiolítico. Outro fato que nos sugere
isto é que no LTE não foi observada nenhuma discrepância entre os grupos
testados (todos apresentaram um efeito do tipo ansiogênico ao serem
administradas as diferentes doses do mCPBG).
Neste sentido, a alteração no parâmetro entrada no centro, pode ter
ocorrido devido alguns motivos: pela dose utilizada ou ainda pelo fato dos
testes terem sido realizados com fêmeas naturalmente ciclando.
É

muito

importante

ressaltar

que

este

estudo

foi

conduzido

exclusivamente em fêmeas e há apenas um trabalho na literatura relacionando
o efeito ansiolítico de antagonistas de receptores 5-HT3 em camundongos
fêmeas e, assim como no presente estudo, as fêmeas não foram separadas de
acordo com as fases do ciclo estral (Brüning et al., 2009).
Vale ressaltar que estudos prévios realizados em nosso laboratório
demonstraram resultados que não houve diferença entre os grupos quando
fêmeas em diferentes fases do ciclo estral foram submetidas ao LCE e ao LTE,
sugerindo que as fases do ciclo estral não alteram o comportamento dos
animais no LCE ou no LTE (Santos et al, 2013; Soares-Rachetti et al, 2016).
Neste sentido, é sabido que os níveis circulantes dos hormônios sexuais
estradiol e progesterona na corrente sanguínea são características das
diferentes fases do ciclo estral, as quais são observadas de acordo com
mudanças na citologia vaginal (Brack & Lovick, 2006; Spornitz et al, 1999).
Neste estudo, a determinação das fases foi realizada para acompanhamento
de possíveis alterações comportamentais relacionadas a estas alterações
hormonais. Porém, os diferentes grupos de tratamento foram constituídos por
ratas nas diversas fases do ciclo estral, conforme apresentado nas tabelas 4, 5
e 6.
É conhecido, neste aspecto, um aumento nas quantidades de
progesterona e estradiol na fase de proestro, assim como uma queda gradativa
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de ambos na fase de estro. O diestro precoce se apresenta com um aumento
de progesterona e decaimento de estradiol e o diestro tardio, ao contrário,
tendo decaimento da progesterona. A fase metaestro não apresenta variação
hormonal aparente (níveis crescentes de ambos os hormônios), sendo então
desconsiderada por alguns autores (Spornitz et al., 1999).
De acordo com Spornitz e colaboradores (1999), considerando as
alterações hormonais a partir da fase de proestro, observa-se que,
aproximadamente na metade desta fase, o estradiol, que estava em seu nível
intermediário, começa a subir, chegando a atingir seus maiores níveis. Após
atingir seu pico, o nível de estradiol começa a diminuir, chegando a níveis
basais no estro. Ainda na fase de estro, o estradiol apresenta uma queda, que
continua ao longo do diestro precoce, chegando a um valor mínimo no diestro
tardio. Em relação à progesterona, observa-se que esta começa a aumentar no
final do estro chegando a atingir um de seus dois picos no diestro precoce.
Logo em seguida, na fase de diestro tardio, o nível de progesterona cai
bruscamente chegando a um nível baixo no final desta fase. No período inicial
do proestro, a progesterona atinge o ponto mínimo do ciclo, subindo,
posteriormente, até chegar ao final do proestro. Novamente chegando à fase
do estro, a progesterona apresenta um nível intermediariamente baixo, subindo
posteriormente.
De particular importância para este estudo, tem sido sugerido que o
estradiol e a progesterona atuam como antagonistas funcionais de receptores
do tipo 5-HT3 (Rupprecht et al., 2001; Rupprecht, 2003; Wetzel et al., 1998).
Ainda, o efeito modulatório positivo da progesterona e da allopregnanolona
sobre receptores GABAA é bem estabelecido na literatura (Hosie et al., 2007;
Lovick, 2013; Schumacher et al.,2013), assim como a importância desses
receptores na modulação da ansiedade (Diaz e Morton, 2013; Trincavelli et al.,
2012). Ainda, em trabalhos como o de Mora e colaboradores (1996) foi visto
que a progesterona apresentou efeito ansiolítico em ratas ovariectomizadas,
assim como foi visto um efeito ansiolítico pela administração de seu metabólito,
a alopregnanolona (Reddy et al., 2004).
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Porém, no presente estudo, o uso de fêmeas em diferentes fases do
ciclo estral reunidas em um mesmo tratamento farmacológico parece não ter
influenciado nos efeitos obervados nos testes comportamentais.
Reforçando a sugestão de que as variações hormonais que ocorrem ao
longo do ciclo não tenham influenciado o efeito das drogas aqui empregadas,
pode ser citado o fato de que ratas tratadas intra-NDR com mCPBG estavam
em grande porcentagem nas fases do proestro e estro para as doses de 2,5 e
10µg, ao passo que as ratas que receberam a dose de 5µg não ciclaram na
fase de estro. Porém, para todas as três doses o efeito ansiogênico foi
observado. Se o aumento de progesterona observado no estro fosse
importante para o efeito da droga, possivelmente a dose de 5µg não tivesse
efeito comportamental. Ao contrário, se a progesterona endógena atuasse
como antagonista funcional de receptores 5-HT3, o efeito ansiogênico nas
doses de 2,5 e 10 µg poderia não ter sido observado.
Permanece por ser investigado se a administração destas drogas
(sistêmica e intra-NDR) em ratas em diferentes fases do ciclo estral promove
efeitos comportamentais distintos daqueles aqui observados. Nesse sentido, é
importante a execução de estudos pré-clínicos em fêmeas, considerando que o
tratamento de transtornos mentais deve ser cuidadosamente avaliado de
acordo, também, com o sexo, pois a resposta à farmacoterapia pode ser
distinta entre homens e mulheres (Angoa-Pérez e Khun, 2015; Uphouse, 2014).

Em relação aos estudos clínicos, os resultados ainda são escassos.
Porém, Lecrubier e colaboradores (1997) testaram o tropisetron em pacientes
(homens e mulheres) diagnosticados com transtornos de ansiedade. Neste
estudo duplo cego, foram testados 91 indivíduos com TAG, onde os mesmos
receberam cápsulas de tropisetron ou cápsulas de placebo durante 21 dias de
tratamento, e como resultado, os pacientes que haviam recebido a droga
apresentaram uma diminuição da ansiedade (Lecrubier et al., 1993).
Além disto, Freeman e colaboradores (1997) testaram a administração
da ondansetrona (via oral) em homens e mulheres que sofrem de transtorno de
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ansiedade generalizada, sendo estes 18 homens e mulheres histerectomizadas
cirurgicamente ou pós-menopausa, e observaram o efeito ansiolítico da droga
em relação ao placebo. O trabalho de Scheneir (1996) demonstrou, também,
uma melhora significativa em pacientes que fizeram uso da droga e
apresentavam transtorno do pânico. De modo semelhante, os antagonistas de
receptores 5-HT3 também auxiliam, na clínica, na diminuição do consumo de
drogas de abuso, assim como na redução dos sintomas de abstinência. Alguns
estudos mostram que o uso da ondansetrona diminuiu o consumo de álcool e
aumentou o tempo de abstinência em pacientes com diagnóstico de alcoolismo
precoce em estudos duplo cego (Johnson et al., 2000; Thompson e Lummis,
2006).
Em conclusão, no presente trabalho, o antagonismo de receptores do
tipo 5-HT3 após administração sistêmica favoreceu um efeito do tipo
panicolítico, enquanto que a injeção intra-NDR de um agonista destes mesmo
receptores, promoveu um efeito do tipo ansiogênico, em ratas. Os dados aqui
obtidos reforçam a importância destes receptores do tipo 5-HT3 na modulação
da ansiedade. Ainda assim, esforços no entendimento da modulação de
respostas defensivas pela ação da serotonina na área em questão (NDR)
devem ser continuados.
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6. CONCLUSÃO
Baseado nos resultados apresentados, podemos concluir que:


A administração sistêmica de ondansetrona teve efeito do tipo
panicolítico sobre o comportamento das ratas submetidas ao Labirinto
em T Elevado;



A administração de dolasetrona não promoveu nenhum efeito, tanto
na esquiva quanto na fuga, sobre o comportamento das ratas
submetidas ao Labirinto em T Elevado;



A administração do mCPBG promoveu efeito do tipo ansiogênico
sobre o comportamento das ratas submetidas ao Labirinto em T
Elevado, em todas as doses e tentativas de esquiva do teste
comportamental;



Com exceção do agonista mCPBG na dose de 10μg, nenhum dos
tratamentos empregados alterou a locomoção dos animais no teste
do campo aberto;



Os receptores do tipo 5-HT3 presentes no núcleo dorsal da rafe,
quando

ativados,

podem

modular

respostas

comportamentais

relacionadas à ansiedade.
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