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RESUMO 
 
 
 
A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico debilitante, caracterizado por 
sintomas como delírios, apatia, déficit de atenção e de memória. Estudos 
sugerem que os receptores do sistema glutamatérgico do tipo NMDA estão 
envolvidos na fisiopatologia da doença e podem ser alvos de pesquisas para o 
desenvolvimento de novos tratamentos. As linhagens LEW (Lewis) e SHR (do 
inglês; ratos espontaneamente hipertensos) foram propostas como um modelo 
genético para o estudo de alguns transtornos neuropsiquiátricos. A partir delas 
foi desenvolvida uma linhagem congênica denominada SLA16 (SHR.LEW-
Anxrr16). Essa linhagem apresenta uma região do cromossomo 4, proveniente 
da linhagem LEW (doadora), no contexto genético da linhagem SHR 
(receptora). Nessa região se encontra o gene Grin2b, que codifica a subunidade 
GluN2B do receptor NMDA. Os receptores NMDA são receptores de glutamato, 
o principal neurotransmissor excitatório do SNC. Alterações do sistema 
glutamatérgico estão envolvidas em doenças neurológicas como esquizofrenia, 
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e transtorno obsessivo 
compulsivo. Polimorfismos do Grin2b têm sido associados com memória e 
atenção em curto prazo em distúrbios do desenvolvimento neurológico, como 
autismo, esquizofrenia e TDAH. Com o objetivo de analisar os efeitos do 
fármaco MK-801, um antagonista do receptor NMDA, em machos e fêmeas das 
linhagens SHR e SLA16 na inibição do reflexo do sobressalto por pré-pulso 
(PPI), foi realizada a injeção da droga 15 minutos antes do teste via 
intraperitoneal (IP) na dose de 0,02 mg/kg. Os resultados revelaram que as 
fêmeas das duas linhagens apresentaram menor PPI que os machos. Essa 
diferença pode ser devido à presença de hormônios específicos de fêmeas. 
Sendo assim, mais estudos que envolvam fêmeas e a relação dos níveis 
hormonais com a resposta comportamental serão necessários. Como 
esperado, o MK-801 foi capaz de diminuir o PPI significativamente em ambos 
sexos e linhagens. Além disso, o PPI se mostrou significativamente menor na 
intensidade de 80 dB em comparação com as demais intensidades, em 
contraste com alguns estudos prévios. Uma interação sugestiva aponta que a 
linhagem SHR tende a apresentar menor PPI do que a linhagem SLA16 na 
intensidade de 80 dB. É a primeira vez que ratos da linhagem congênica SLA16 
foram comparados aos ratos SHR quanto ao desempenho no teste de inibição 
por pré-pulso e podemos dizer que apenas a intensidade de 80 dB sugere 
diferenças entre as linhagens. 
 Palavras-chave: Ratos, cromossomo 4, NMDA, Grin2b. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ESQUIZOFRENIA 

 

A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico que atinge quase 1% da 

população mundial ao longo da vida (JABLENSKY et al., 1992) e caracteriza-

se por dois diferentes tipos de sintomas: positivos e negativos. 

Os sintomas positivos estão relacionados diretamente ao surto psicótico, 

um estado agudo caracterizado por alucinações, delírios, desordens de 

pensamento e fala. Os sintomas negativos se relacionam à fase crônica da 

doença, embora possam também ocorrer na fase aguda eles costumam 

predominar em longo prazo. São caracterizados principalmente pela apatia, 

falta de iniciativa, dificuldade de processar informações, déficit de atenção e 

memória (ANDREASEN, 1982; WINBERGER & GALHOFER, 1997). 

A descoberta de que efeitos esquizotípicos poderiam ser induzidos por 

fármacos bloqueadores dos receptores dopaminérgicos e por fármacos que 

estimulam a liberação de dopamina, como as anfetaminas, deu ênfase no 

estudo em disfunções no sistema dopaminérgico como causa da esquizofrenia.  

Sendo assim, a excessiva atividade dopaminérgica está envolvida na 

patogênese da esquizofrenia (SNYDER,1976), ela pode induzir ou agravar 

delírios, manias e alucinações, semelhantes aos sintomas positivos da doença. 

Então, para uma minoria de pacientes que só exibiam os sintomas positivos, os 

medicamentos que reduzem a atividade dopaminérgica funcionam muito bem 

desde que sejam mantidos, entretanto, os pacientes que apresentam sintomas 

negativos da doença de forma crônica, não respondem ao tratamento (HOWES 

e KAPUR, 2009). 

Na década de 1970 com o desenvolvimento e o uso da cetamina e 

fenciclidina (PCP) como anestésicos, foi possível observar que ambos eram 

capazes de induzir sintomas do tipo esquizofrênico, incluindo não apenas 

sintomas positivos, mas também sintomas negativos em humanos saudáveis 

(JAVITT, 1991). No final dos anos 80 foi descrita a existência de sítios de 

ligação para cetamina e PCP e logo em seguida foi relatado que ambos são 
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antagonistas não competitivas nos receptores de glutamato do tipo NMDA 

(MOGHADDAM e KRYSTAL, 2012). 

Com base em observações clínicas de pacientes intoxicados com esses 

fármacos e estudos laboratoriais  sobre os efeitos de doses sub-anestésicas de 

cetamina em voluntários normais, foi então proposto que a esquizofrenia 

poderia ser resultado da hipofunção dos receptores NMDARs (JAVITT, 1991; 

COYLE, 1996) 

Novos experimentos farmacológicos, estudos post-mortem e genéticos 

apoiam o papel da desregulação da neurotransmissão glutamatérgica na 

fisiopatologia da esquizofrenia (UNO e COYLE, 2019). 

1.2 SISTEMA GLUTAMATÉRGICO 

 

O glutamato é o aminoácido livre encontrado em maior quantidade no 

sistema nervoso central (SNC) dos mamíferos (CUTLER e DUDZINSKI, 1974), 

e é considerado o principal neurotransmissor excitatório do SNC. 

O sistema glutamatérgico é amplamente distribuído no SNC. Ele envolve 

uma série de receptores ativados pelo aminoácido glutamato, e está implicado 

em diversas funções neuronais básicas como aprendizagem, memória e 

plasticidade sináptica (PRYBYLOWSKI et al., 2004). 

 Alterações do sistema glutamatérgico estão envolvidas em doenças 

neurológicas como esquizofrenia, epilepsia, isquemias, doença de Alzheimer e 

transtornos psiquiátricos, transtornos obsessivo-compulsivo e afetivo bipolar 

(BRESSAN, 2013). 

O sistema glutamatérgico é composto por receptores ionotrópicos e 

receptores metabotrópicos. Os receptores glutamatérgicos metabotrópicos 

(mGluR) agem através de segundos mensageiros via ativação da proteína C. 

Em condições fisiológicas, a ativação de mGluRs via glutamato produz uma 

resposta lenta. Os mGluRs estão presentes em todas a regiões do cérebro e 

vêm sendo considerados um dos maiores moduladores de segundo 

mensageiros no SNC em mamíferos (PINHEIRO, 2008). 

Os receptores ionotrópicos, ou iGluR são canais iônicos que quando 

ativados permitem a entrada de cátions específicos como Na+ e K+ 

promovendo a despolarização da membrana do neurônio e desencadeando 
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uma resposta excitatória. Eles são divididos de acordo com as suas 

propriedades farmacológicas e fisiológicas e a sua sensibilidade a agonistas, 

em receptores NMDA (N-metil D-aspartato) e receptores não-NMDA, que, por 

sua, vez incluem os receptores alfa-amino-3-hydroxi-5-methyl-4 lisoxazole 

propionic acid (AMPA) e kainato (KA). Os receptores AMPA e kainato medeiam 

a transmissão rápida em sinapses excitatórias. Quando ativados, tais 

receptores induzem uma despolarização rápida do neurônio pós-sináptico que 

dura somente alguns milisegundos (BOWIE, 2008). 

Os receptores NMDA são receptores de glutamato ionotrópicos, que 

estão geralmente na forma de tetrâmeros, formados por diferentes proteínas 

heteroméricas chamadas subunidades. 

 Eles são compostos de subunidades homólogas de três subfamílias 

com múltiplos membros. Majoritariamente os receptores NMDA contém duas 

subunidades GluN1 (com 8 isoformas de splicing alternativo) que se ligam à 

glicina, duas subunidades GluN2 (quatro subtipos, A-D) ligadas ao glutamato e 

a subunidade GluN3 (dois subtipos, A e B), que também se liga à glicina e 

podem substituir uma ou duas das subunidades GluN2 (CULL-CANDY et al, 

2001). Embora o GluN1 seja expresso em todo o cérebro, os subtipos de GluN2 

são expressos diferentemente de acordo com local e tempo. GluN2A e GluN2C 

são expressos principalmente após o nascimento, enquanto GluN2B e GluN2D 

predominam precocemente durante o desenvolvimento, com expressão restrita 

no cérebro maduro. (PAOLETTI, 2011). 

As quatro subunidades, de três tipos diferentes, juntas formam um canal 

central. Diferentes combinações de subunidades determinam especificidades 

na capacidade funcional de cada receptor, como, por exemplo, afinidade pelo 

glutamato e limiar para abertura do canal iônico.  Esse canal permanece 

bloqueado por uma molécula de Mg2+ quando o receptor está em repouso 

(figura 4), e depende de três fatores ocorrendo simultaneamente para a sua 

ativação, são eles: 1. Ligação do neurotransmissor glutamato; 2. Ligação de 

glicina (co-agonista obrigatório); e 3. Despolarização da membrana pós-

sináptica. Estes fatores provocam uma mudança na conformação alostérica do 

receptor diminuindo a afinidade pelo Mg2+ que é deslocado, permitindo o fluxo 

de íons, principalmente Ca++ através do canal iônico. 
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Figura 4 - Esquema representativo dos sítios de ligação do receptor NMDA. Fonte: 

BRESSAN, 2003. 

 

Diferentemente dos receptores não-NMDA, a ativação dos receptores 

NMDA é dependente de voltagem e ocorre através de receptores AMPA, 

aumentando a despolarização iniciada por eles, que estão localizados ao lado 

dos receptores NMDA. Essa ativação desencadeia influxo de Ca2+ que, por 

sua vez, aumenta a intensidade e prolonga a duração da despolarização do 

neurônio pós-sináptico por até 500 milisegundos. Este fenômeno é denominado 

“long term potenciation” (LTP) e é fundamental em fenômenos neurofisiológicos 

complexos como memória e aprendizado (COTMAN et al, 1995). 

 

1.3 MK-801 (DIZOCILPINA)  

 

O fármaco MK-801, ((+)-5-metil-10,11-dihidro-5H-

dibenzo[1,d]ciclohepten-5-10-iminemaleato), também conhecido como 

dizocilpina, apresenta uma variedade de ações fisiológicas, envolvendo o SNC, 

como efeitos anestésicos, anticonvulsivantes, relacionados a memória, 

comportamento, aprendizagem e medo (KOVACIC, 2010). 
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É um potente antagonista do receptor glutamatérgico NMDA e exibe uma 

alta afinidade pelo mesmo sítio de ligação da PCP (WONG et al., 1986). Ele se 

liga no interior do canal iônico, impedindo assim, o fluxo de íons. 

Drogas que agem nesse sítio de ligação são chamadas de antagonistas 

não-competitivos, pois não competem pelo mesmo sítio de ligação que o 

glutamato. Como o canal encontra-se bloqueado por uma molécula de Mg2+, 

este sítio de ligação só pode ser acessado quando esta molécula é deslocada 

liberando o canal iônico, sendo assim, os antagonistas não-competitivos do 

receptor NMDA agem somente em receptores ativos (FEDELE, 2018).   

Estudos comprovam que administração de MK-801, resulta em uma 

variedade de comportamentos esquizotípicos,  como por exemplo, prejuízos na 

memória de reconhecimento, hiperatividade e hiperlocomoção (PARK et al., 

2014) e na inibição da resposta de sobressalto por pré pulso (GURURAJAN et 

al., 2011; PARK et al., 2014). Algumas dessas alterações comportamentais 

foram revertidas após tratamento com antipsicóticos atípicos (LEVIN et al, 

2011). 

Além disso, o MK-801 é aproximadamente dez vezes mais potente que 

a PCP (BOIREAU et al , 1996), o que leva a utilização de menores doses para 

produzir um efeito desejado. Tem sido demonstrado que a PCP tem afinidade 

pelo transportador de dopamina, já o MK-801 não afeta a proteína 

transportadora (MAURICE et al, 1991; CROSBY et al, 2002), excluindo essas 

possíveis interferências. 

Nesse contexto, o fármaco MK-801, amplamente utilizado na pesquisa 

básica, demonstra ser um modelo farmacológico acessível para o estudo da 

influência dos receptores NMDA na resposta comportamental (MANAHAN 

VAUGHAN et al., 2008). 

1.4 MODELO ANIMAL  

 

Embora os transtornos psiquiátricos estejam presentes apenas em 

nossa espécie, respostas fisiológicas e comportamentais semelhantes têm sido 

descritas em outras espécies animais. Assim, o estudo do comportamento 

animal é de extrema importância para a compreensão da neurobiologia do 

comportamento humano. Por exemplo, roedores têm sido muito utilizados em 
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pesquisas biomédicas, visto que são pequenos, de fácil manipulação, 

reprodução e não exigem grandes instalações quando comparados com outras 

espécies animais (JACOB, 2010). O rato de laboratório (Rattus norvegicus), 

modelo animal que foi utilizado neste trabalho, tem seu genoma completamente 

sequenciado e apresenta uma alta similaridade com o dos seres humanos. 

Um modelo experimental ideal deveria ser similar à entidade clínica em 

sua etiologia, sintomatologia, fisiopatologia e tratamento. (MCKINNEY e 

BUNNELl, 1969). Porém, todos os modelos têm limitações, não podemos 

afirmar que um animal sofre determinado transtorno psiquiátrico, uma vez que, 

em humanos esses transtornos envolvem uma gama de fatores bastante 

subjetivos e imensuráveis fatores ambientais.  

 

1.5 AS LINHAGENS SHR e SLA16 

 

Okamoto e Aoki (1963) selecionaram animais da linhagem Wistar-Kyoto 

que demonstravam espontaneamente, pressão arterial elevada, e os cruzaram 

por sucessivas gerações. Esta seleção artificial resultou em uma linhagem 

isogênica de ratos, que desenvolve hipertensão arterial sistêmica de forma 

espontânea (BEIERWALTES, ARENDSHORST & KLEMER, 1982). A linhagem 

isogênica Spontaneously Hypertensive Rats (SHR) é frequentemente usada 

como um modelo genético nas pesquisas sobre o TDAH, memória/aprendizado 

e ansiedade (DE MEDEIROS et al., 2014; IZIDIO et al., 2011; RAMOS et al., 

2003; VENDRUSCOLO et al., 2008, 2009). 

Como qualquer outro modelo animal, a linhagem SHR apresenta 

algumas limitações. O fato de desenvolver hipertensão arterial sistêmica de 

forma espontânea, pode ser considerada a principal limitação (DAVIDS et al., 

2003; SAGVOLDEN et al., 2005), pois esta condição nem sempre se faz 

presente em seres humanos e alguns fármacos usados na pesquisa podem 

interferir no funcionamento cardiovascular e acabar por alterar também as 

respostas comportamentais. Por exemplo, demonstrou-se que a cetamina, um 

antagonista do receptor NMDA usado em pesquisas de transtornos 

psiquiátricos por induzir comportamentos esquizotípicos, apresenta efeitos 

colaterais importantes como a hipertensão arterial e taquicardia (ALVES, 2009).  
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 Ramos e colaboradores (1997) propuseram as linhagens SHR e Lewis 

(LEW) como um modelo genético útil no estudo da ansiedade, pois estas duas 

linhagens mostraram respostas comportamentais contrastantes em testes 

relacionados à ansiedade/emocionalidade. Por exemplo, no teste do  Campo 

Aberto (CA) essas duas linhagens mostraram diferenças significativas na 

locomoção central (RAMOS et al., 1997), um índice experimental de ansiedade 

em ratos de laboratório (PRUT; BELZUNG, 2003). Ratos SHR exploraram mais 

área aversiva do que os LEW, ou seja, a linhagem SHR é considerada menos 

ansiosa, quando comparada a LEW. 

Sendo assim, ambas foram submetidas a um estudo de QTL 

(quantitative trait loci) para identificar regiões genômicas importantes para 

esses comportamentos contrastantes. Desse modo, foi encontrada em um 

locus, localizado no cromossomo 4, uma região denominada Anxrr16 (anxiety 

related response 16) (RAMOS et al., 1999). Neste locus encontra-se, dentre 

outros genes importantes, o gene Grin2b. 

O gene Grin2b codifica a subunidade GluN2B do receptor NDMA. Esta 

subunidade foi recentemente reconhecida como tendo um papel importante na 

corticogênese e plasticidade cerebral. Polimorfismos do Grin2b têm sido 

associadas a distúrbios neurológicos, como a esquizofrenia, autismo  e TDAH 

(KIM et al., 2016; MISHRA et al., 2016; ALLEN, 2008, LI 2007; MARIA, 2004). 

Com o objetivo de entender a influência desta região sobre o 

comportamento animal, foi desenvolvida no Laboratório de Genética do 

Comportamento da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) uma 

linhagem congênica denominada SLA16 (SHR.LEW-Anxrr16) derivada das 

linhagens LEW e SHR. Esta linhagem apresenta uma região do cromossomo 

4, proveniente da linhagem LEW (doadora), no contexto genético da linhagem 

SHR (receptora). Ou seja, ela apresenta todos os cromossomos idênticos à 

linhagem SHR, com exceção de uma região do cromossomo 4, que é 

proveniente da linhagem LEW (PEREIRA, 2010).  
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Figura 1 – Esquema representativo do genoma da linhagem congênica SLA16 comparado ao 
das suas linhagens parentais, LEWIS à esquerda e SHR à direita. As barrinhas representam 
os pares de cromossomo que constituem o genoma do rato (Rattus norvegicus). As barras 
maiores ilustram o par de cromossomos homólogos número 4, e a área destacada representa 
o locus diferencial. A cor alaranjada indica os alelos originários da linhagem receptora, 
enquanto a azul corresponde aos alelos provenientes da linhagem doadora. Fonte: De 
Medeiros (2012).  
 

Estudos realizados com a linhagem SLA16 confirmaram que o processo 

de retrocruzamento foi efetivo em produzir uma linhagem ainda menos ansiosa 

que a linhagem SHR (controles isogênicos). Esse efeito foi encontrado em 

vários testes relacionados à emocionalidade, como no teste do campo aberto, 

no teste triplo, caixa branca/preta e labirinto em T (DE MEDEIROS et al, 2014). 

 

1.6 RESPOSTA DE SOBRESSALTO 

 

Desenvolver índices de emocionalidade que possam ser medidos em 

espécies animais é um grande desafio para pesquisadores da área da 

neurociência comportamental. Um comportamento que preenche os critérios 

necessários de uma forma mais objetiva é o reflexo de sobressalto provocado 

por um estímulo acústico (WINSLOW et al., 2002).  
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O reflexo de sobressalto é uma resposta sensório-motora primitiva de 

proteção dos animais a um estímulo intenso e repentino. É uma resposta 

rápida, aversiva ou defensiva, frequentemente usada para evitar predadores. 

Possui circuitos simples e rápidos. A alteração da resposta, em casos de 

doença neuropsiquiátricas, fez dela um bom modelo de estudo da análise de 

mecanismos neurais de mudanças comportamentais (KOCH, 1997). 

  Sendo assim, o reflexo de sobressalto acústico pode ser utilizado como 

um modelo experimental para o estudo de sensibilização, habituação, inibição 

por pré-pulso, sobressalto potencializado pelo medo e para testar os efeitos de 

drogas no comportamento (Figura 2) (KOCH, 1999; WINSLOW et al., 2002).  

A sensibilização acontece quando há um aumento de uma resposta após 

sucessivas repetições de um estímulo (2A). A habituação é o contrário, quando 

ocorre diminuição da resposta comportamental após sucessivos estímulos 

(2B). A resposta de sobressalto pode ser aumentada quando o reflexo é 

provocado em uma situação relacionada a um estímulo aversivo. Essa situação 

é conhecida como sobressalto potencializado pelo medo (2C). Por outro lado, 

a resposta de sobressalto pode ser minimizada quando o reflexo ocorrer logo 

após um estímulo de intensidade mais fraca, a inibição por pré-pulso (2D) 

(DAVIS et al., 2008). 
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Figura 2. Esquematização de possíveis alterações no reflexo de sobressalto. A. Sensibilização; 

B. Habituação; C. Sobressalto potencializado pelo medo; D. Inibição por pré-pulso. Fonte: 

KOCH, M. (1999) 

 

   1.6.1 Inibição da resposta de sobressalto acústico por pré-pulso (PPI) 

 

O filtro sensório-motor limita a entrada de informações sensoriais agindo 

como um protetor do processamento de informações e evitando a sobrecarga 

no processamento cortical e na percepção dos estímulos (NORRIS e 

BLUMENTHAL, 1996). O PPI é uma maneira de avaliar a integridade do filtro 

sensório-motor em humanos e em modelos animais. 

No PPI, a diminuição da resposta a um estímulo repentino e intenso 

(pulso), ocorre quando esse é precedido de um estímulo de menor intensidade 

(pré-pulso). Como demonstrado na Figura 3.  
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Figura 3. A resposta comportamental a um estímulo acústico intenso é menor quando esse é 
precedido de um estímulo de menor intensidade. Onde P representa o pulso, R a resposta 
comportamental após o pulso, pP representa o pré pulso e r a resposta comportamental após 
o pulso precedido de pré pulso. 

 

Em todas as espécies de mamíferos testadas, incluindo seres humanos, 

o pré-pulso reduz ou impede a resposta de sobressalto causada pelo pulso 

(DAVIS, 2008). Entretanto, sabe-se que existe uma alteração no PPI em 

pacientes com alguns distúrbios neurológicos, via de regra eles apresentam 

maior resposta a um estímulo acústico intenso quando ele é precedido de um 

estímulo de menor intensidade do que os pacientes saudáveis, ou seja, 

apresentam um déficit ou até mesmo ausência do PPI (BRAFF et al., 1991).  

Essa alteração pode estar associada a uma disfunção nos processos de 

integração sensório-motora desses pacientes. Estudos evidenciam o 

comprometimento na filtragem da informação sensorial em portadores de 

esquizofrenia e outras doenças, como o transtorno obsessivo-compulsivo, 

TDAH e a síndrome de Tourette (CASTELLANOS et al., 1996; LUDEWIG et al., 

2002; AHMARI et al., 2012; BRAFF et al., 2001). 

 A inibição do reflexo de sobressalto por pré-pulso é considerada um dos 

principais paradigmas experimentais no estudo de desordens psiquiátricas, 

especialmente na esquizofrenia (BRAFF et al, 1978), sendo assim, a 

diminuição de PPI nessa doença pode ser avaliada como um marcador 

comportamental. 
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Algumas drogas perturbadoras do SNC, como antagonistas 

glutamatérgicos do receptor NMDA, afetam esses circuitos, reduzem o PPI e 

provocam comportamentos esquizotípicos (BROSDA et al., 2011). Em Levin et 

al. (2011) ratos SHR que apresentaram déficit no PPI tiveram o quadro revertido 

por clozapina, um antipsicótico atípico. Concomitantemente redução de PPI 

observada em pacientes esquizofrênicos desaparece após a melhora clínica 

(MEINCKE et al., 2004), o que nos leva a acreditar que alterações no filtro 

sensório-motor possam contribuir para a compreensão dos sintomas deste 

transtorno (BRAFF et al., 2001). 

1.7 JUSTIFICATIVA  

 

A linhagem de ratos SHR tem sido sugerida como um modelo animal de 

esquizofrenia, considerando que os indivíduos apresentam comportamentos 

semelhantes aos sintomas positivos e negativos, incluindo o defcit no PPI 

(NIIGAKI et al, 2019). Em um estudo de  Vendruscolo (2006) comparando ratos 

Lewis e SHR, os ratos Lewis apresentaram PPI significativamente aumentado 

quando comparados aos ratos SHR. 

Portanto, espera-se a linhagem SLA16 apresente diferenças 

significativas no PPI após administração de dose aguda de MK-801 quando 

comparada a SHR. Visto que a linhagem SLA16 contem uma região do 

cromossomo 4 proveniente da linhagem Lewis no contexto genético da 

linhagem SHR. Nessa região se encontra o gene Grin2b que codifica a 

subnunidade Glun2b do receptor de glutamato NMDA. 

Como a identificação dos sintomas e dos fatores etiológicos dos 

transtornos neuropsiquiátricos ainda permanece pouco conhecida, entender 

melhor os mecanismos possibilitaria evoluir no tratamento, desenvolver 

medicamentos mais eficazes e descobrir novas formas de prevenção, que 

melhorariam a qualidade de vida da população no geral. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Comparar machos e fêmeas das linhagens SHR e SLA16 quanto ao 

seu desempenho no teste de inibição da resposta de sobressalto por pré-

pulso, após tratamento agudo com MK-801. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Caracterizar as diferenças comportamentais entre as linhagens na 

inibição da resposta de sobressalto por pré-pulso. 

● Caracterizar as diferenças comportamentais entre machos e fêmeas na 

inibição da resposta de sobressalto por pré-pulso. 

● Avaliar o efeito comportamental do MK-801 em machos e fêmeas das 

linhagens SHR e SLA16. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ANIMAIS 

 

Ao todo foram utilizados 64 animais naive entre 8-12 semanas de vida, 

machos e fêmeas das linhagens SHR e SLA16 distribuídos em 8 grupos, 

conforme a Tabela 1. Foram avaliados em média 8 animais por dia durante 8 

dias, quatro dias somente machos e quatro dias somente fêmeas intercalando 

linhagem e tratamento. 
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Tabela 1 - Divisão dos grupos experimentais 

 

 

 

As colônias de ratos SLA16 e SHR usadas neste estudo foram mantidas 

sob um sistema de acasalamento irmão/irmã, como recomendado para todas 

as linhagens isogênicas, no Laboratório de Genética do Comportamento (LGC), 

no Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) em Florianópolis. Os animais foram 

desmamados e separados por sexo com quatro semanas de idade e mantidos 

em gaiolas de plástico contendo no máximo 5 animais por caixa, com livre 

acesso à água e comida, mantidos a uma temperatura controlada média de 22 

graus Celsius e iluminação controlada de 12h de ciclo claro/escuro (luzes 

acesas das 7:00 às 19:00 horas). 

Os experimentos foram realizados em acordo com as normas locais do 

Comitê de Ética no Uso de Animais em pesquisa da Universidade Federal de 

Santa Catarina (CEUA/UFSC) protocolo número PP00903.  

 

 3.2 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

 

3.2.1 Tratamento farmacológico com MK-801  

 

Os ratos foram pesados no dia anterior ao experimento e divididos em 

grupos. Cada animal foi injetado via intraperitoneal (IP) com solução salina 

(NaCl a 0,9%) ou MK-801 na dose de 0,2 mg/kg (MAHMOOD et al., 2016). Após 

15 minutos o animal era gentilmente colocado no aparato. 



 
 

23 
 

  

3.2.2 Monitor de sobressalto 

 

Todos os experimentos foram realizados entre as 09h00min e as 

17h00min horas, no Laboratório de Genética do Comportamento usando o 

Monitor de sobressalto (Insight).  

Os animais foram gentilmente colocados em uma gaiola sob a qual se 

localiza um sensor que mede a reação do animal através da pressão que ele 

exerce quando exposto a um estímulo auditivo de alta intensidade. Os 

parâmetros e dados obtidos foram digitalizados por um software de medida de 

sobressalto (Insight Ltda.). Esse programa também controla parâmetros do 

teste como a intensidade do estímulo acústico e o intervalo entre os estímulos. 

Os procedimentos de calibração da balança foram realizados diariamente antes 

de cada experimento para assegurar que a sensibilidade da plataforma fosse a 

mesma nos diferentes dias. 

 

 

Figura 5 - Aparato de medida do reflexo de sobressalto, caixa de isolamento acústico, contendo 
uma gaiola, ao centro e a balança sob a gaiola. Fonte: insight. 
 

As sessões foram compostas por 5 minutos de aclimatação com um 

fundo contínuo de ruído branco de 65 dB. Em seguida, os animais foram 

expostos a um esquema de 4 condições, intercalados pseudo aleatoriamente 

entre si: sem pré pulso (20 tentativas), pré pulso de 70 dB (20 tentativas), pré-

pulso de 75 dB (20 tentativas), pré pulso de 80 dB (20 tentativas). A duração do 
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pré-pulso foi de 40 ms (frequência de 2000 Hz), o intervalo entre o pré-pulso e 

o pulso de 100 ms e a intensidade do pulso foi de 120dB. 

 

 

Figura 6 - Esquema representativo do protocolo experimental. 

 

 

Após o teste o animal foi retirado gentilmente da gaiola e colocado em 

uma nova caixa moradia, sem contato com os animais que ainda não haviam 

sido testados. A gaiola e a caixa de isolamento acústico foram totalmente 

higienizadas entre cada sessão com álcool 10%. 

 

3.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 

Devido a um problema no software de medida de sobressalto os dados 

de alguns animais foram excluídos. Assim, um total de 50 animais foi utilizado 

nas análises estatísticas. O n amostral de cada grupo está representado na 

tabela 2. 

 

              Tabela 2 - Número de animais por grupo utilizado na análise estatística 
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As análises foram realizadas a partir do pico de amplitude da resposta 

de sobressalto induzida por cada diferente intensidade de pré-pulso + pulso, 

esse valor foi convertido em percentual de inibição induzida por pré-pulso 

(%PPI), através da fórmula:  

 

● %PPI= [100 - ( 100 x PP/P)] 

 

Onde PP é a amplitude média do pré-pulso + pulso para cada 

intensidade (70, 75 e 80 dB); e P é a média da amplitude do pulso sozinho (120 

dB). 

As análises estatísticas foram feitas para machos e fêmeas das 

linhagens SHR e SLA16 nas três intensidades (70, 75 e 80 dB). Para 

comparações entre as linhagens SHR e SLA16, machos e fêmeas em 

diferentes intensidades, foi feita análise de variância de medidas repetidas 

(ANOVA) de três vias (fatores: linhagem, sexo e tratamento) com as 

intensidades de pré-pulso sendo consideradas como medidas repetidas. Foi 

realizado post hoc de Duncan quando necessário. Os resultados foram 

considerados significativos quando p<0,05. 

 

4 RESULTADOS 

 

As figuras 7 e 8 ilustram o percentual de inibição por pré-pulso em três 

diferentes intensidades de pré-pulso (70, 75 e 80 dB) nas linhagens SHR e 

SLA16 para ambos os sexos. 

A ANOVA de três vias com medidas repetidas revelou uma diferença 

significativa de tratamento (F 1,42=74,760; p<0,001) independente do sexo e 

para todas as intensidades de som testadas. Os animais tratados com MK801 

apresentaram níveis de PPI reduzidos em relação aos seus controles. 

A ANOVA revelou efeito significativo nas intensidades de pré-pulso (F= 

2,84=7,1963; p=0,001). A análise post hoc de Duncan indicou que a intensidade 

do tom de 80 dB causou diminuição de PPI, nas duas linhagens e dois sexos 

tanto para os animais controle quanto para os tratados com MK801. 
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  A ANOVA também revelou um efeito sugestivo (F 2,84=2,9511; p=0,057) 

de interação entre linhagem e intensidade de pré-pulso. O teste post hoc de 

Duncan sugere que a linhagem SHR apresenta menor PPI quando exposta a 

intensidade de 80 dB do que a linhagem SLA16, porém não apresentam 

diferenças significativas nas outras intensidades. Esse efeito é em grande parte 

influenciado pelo tratamento com MK801. 
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Figura 7: Porcentagem de inibição do reflexo de sobressalto por pré-pulso (%PPI) em ratas 

das linhagens SHR e SLA16 para três diferentes intensidades de pré-pulso (70, 75, 80 dB). ** 

efeito significativo de tratamento (p>0,001). ## efeito significativo de intensidades de pré-pulso 

(p=0,001). A análise post hoc de Duncan indicou que a intensidade de 80 dB causou diminuição 

de PPI, nas duas linhagens e dois sexos. & efeito sugestivo de interação entre linhagem e 

intensidade (p=0,057). 
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Figura 8: Porcentagem de inibição do reflexo de sobressalto por pré-pulso (%PPI) em ratos 

das linhagens SHR e SLA16 para três diferentes intensidades de pré-pulso (70, 75, 80 dB). ** 

efeito significativo de tratamento (p>0,001), os animais tratados com MK801 apresentaram 

níveis de PPI reduzidos em relação aos seus controles. ## efeito significativo de intensidade 

de pré-pulso (p=0,001). A análise post hoc de Duncan indicou que a intensidade de 80 dB 

causou diminuição de PPI, nas duas linhagens e dois sexos. & Efeito sugestivo de interação 

entre linhagem e intensidade (p=0,057). 

 

As figuras 9 e 10 ilustram a diferença no percentual de inibição por pré-pulso 

entre machos e fêmeas da mesma linhagem nas três diferentes intensidades 

(70, 75 e 80 dB). 

A ANOVA de três vias com medidas repetidas revelou uma diferença 

significativa entre machos e fêmeas (F 1,42=22,480; p<0,001). As fêmeas 

apresentaram níveis de PPI reduzidos em relação aos machos, independente 

de tratamento e intensidade de pré-pulso. 
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Figura 9: Porcentagem de inibição do reflexo de sobressalto por pré-pulso (%PPI) em ratos de 

ambos os sexos da linhagem SHR para três diferentes intensidades de pré-pulso (70, 75, 80 

dB). @@ efeito significativo de sexo (p>0,001), machos apresentaram maior PPI quando 

comparados as fêmeas da mesma linhagem. ## efeito significativo de intensidade de pré-pulso 

(p=0,001). A análise post hoc de Duncan indicou que a intensidade de 80 dB causou diminuição 

de PPI nos dois sexos. 
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Figura 10: Porcentagem de inibição do reflexo de sobressalto por pré-pulso (%PPI) em ratos 

de ambos os sexos da linhagem SLA16 para três diferentes intensidades de pré-pulso (70, 75, 

80 dB). @@ efeito significativo de sexo (p>0,001), machos apresentaram maior PPI quando 

comparados as fêmeas da mesma linhagem. ## efeito significativo de intensidade de pré-pulso 

(p=0,001). A análise post hoc de Duncan indicou que a intensidade de 80 dB causou diminuição 

de PPI nos dois sexos. ** efeito significativo de tratamento (p>0,001), os animais tratados com 

MK801 apresentaram níveis de PPI reduzidos em relação aos seus controles. 

 

5 DISCUSSÃO 

 

As tarefas comportamentais que envolvem a ativação do receptor NMDA 

incluem a aprendizagem associativa, a memória de trabalho, a flexibilidade 

comportamental, ou a atenção (TSIEN et al., 1996). Sendo assim, o receptor 

NMDA pode ser um ponto de convergência para tentar explicar os padrões 

característicos de sintomas observados em transtornos do desenvolvimento 

neurológico. 

   Por exemplo, a expressão reduzida do receptor de NMDA em 

camundongos foi associada ao aparecimento de comportamentos relacionados 

à esquizofrenia (MOHN et al., 1999). Além disso, a desregulação da 

transmissão do glutamato cerebral através do receptor NMDA tem sido 
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proposta como um fator etiológico para este mesmo transtorno (TARABEUX et 

al., 2011). 

A correlação entre os endofenótipos e determinantes genéticos, pode 

ser uma boa ferramenta para estudos experimentais. Pode-se, por exemplo, 

utilizar o fenótipo, para a análise de animais portadores de variantes alélicas 

relevantes para a esquizofrenia.  

O presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos do tratamento 

agudo com MK-801, um antagonista do receptor NMDA, na inibição por pré-

pulso da resposta de sobressalto em machos e fêmeas das linhagens SHR e 

SLA16.  

O reflexo de sobressalto é definido como uma contração rápida da 

musculatura corporal desencadeada por um estímulo acústico súbito e intenso. 

Ele é frequentemente usado para investigar a neurobiologia da ansiedade e do 

medo e também de doenças como a esquizofrenia. Nesse teste, a resposta do 

sobressalto dos ratos tende a ser menor quando o estímulo acústico (pulso) é 

precedido por outro estímulo acústico (pré-pulso) de menor intensidade. 

Portanto, essa medida é considerada como uma medida de ativação sensório-

motora (KOCH, 1999).  

Poucos estudos investigaram o PPI em distúrbios psiquiátricos 

separadamente por sexo, em seres humanos (MATSUO, 2018). A grande 

maioria dos testes envolvendo resposta de sobressalto foi realizada em 

indivíduos do sexo masculino, embora exista uma clara diferença de sexo na 

prevalência, desenvolvimento e nos sintomas da esquizofrenia (MENDREK, 

2015). 

No presente estudo uma diferença significativa entre machos e fêmeas 

foi encontrada. As fêmeas apresentaram níveis de PPI bastante reduzidos em 

relação aos machos. A variação hormonal durante o ciclo estral pode ser um 

fator de influência para explicar a diferença nos valores de PPI entre machos e 

fêmeas. Por exemplo, em seres humanos, as variações hormonais que ocorrem 

ao longo do ciclo menstrual refletem em diferentes valores de PPI entre homens 

e mulheres. Segundo estudos anteriores mulheres que estão durante a fase 

folicular, onde há maior concentração plasmática de estradiol, apresentam 

maior porcentagem de PPI relação às que se encontram na fase lútea 

(SWERDLOW et al., 1997; JOVANOVIC et al., 2004). Em Lehman, (1999) foi 
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possível observar que os valores de PPI obtidos foram significativamente 

menores em fêmeas do que em machos da linhagem Wistar, o mesmo foi 

observado em ratos das linhagens Long-Evans e Sprague-Dawley (FARADAY 

et al., 1999). Entretanto, alguns estudos prévios não demonstraram diferenças 

no PPI entre machos e fêmeas Sprague-Dawley (SWERDLOW et al., 1993; 

ADAMS et al., 2008) e Wistar (PALENICEK et al., 2010). 

Ademais, a relação e a influência das fases do ciclo estral no PPI não 

são bem claras e alguns resultados são contraditórios. Por exemplo, fêmeas 

Sprague-Dawley apresentaram diminuição na porcentagem de PPI na fase de 

proestro (KOCH, 1998), enquanto ratas Long-Evans apresentaram diminuição 

na fase de diestro (KINKEAD et al., 2008).  

Infelizmente, a maior parte dos estudos farmacológicos, fisiológicos e 

comportamentais são feitos com machos no intuito de eliminar as variações 

causadas pelos diferentes níveis hormonais nas fêmeas. Isso prejudica o 

avanço dos estudos de diversas condições humanas que ocorrem em ambos 

os sexos. (JOVANOVIC et al., 2004) 

Alguns estudos evidenciam que o fármaco MK-801 modela a tendência 

dos machos aos sintomas negativos, como apatia e ausência de higiene. Por 

exemplo, comportamentos como rearing e grooming foram inibidos de forma 

mais potente pelo MK-801 em machos do que em fêmeas (ELIAS, 2007; KO et 

al., 2007). Entretanto, ele parece modular também a tendência das fêmeas aos 

sintomas positivos como a hiperlocomoção, estereotipia e ataxia (GEYER et al., 

2001). 

Diferentes linhagens de roedores podem responder diferentemente a 

estímulos de sobressalto, sugerindo que diferenças genéticas podem contribuir 

para a expressão da resposta de sobressalto (GLOWA,1994).  

Estudos anteriores relataram que os ratos SHR têm resposta de 

sobressalto reduzida a um estímulo auditivo quando comparado com a maioria 

das outras linhagens (BUUSE, 2004; LEVIN et al., 2011). Segundo o estudo de 

Vendruscolo et al. (2006), foi constatado que a linhagem SHR, considerada 

modelo animal de TDAH, mostrou níveis significativamente diminuídos de PPI, 

quando comparado com a linhagem LEW.  
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Porém, no presente trabalho, os ratos SHR não demonstraram 

diferenças significativas nos níveis de PPI quando comparados aos ratos 

SLA16. 

Em roedores, déficits no PPI podem ser induzidos com a administração 

de agentes farmacológicos como, por exemplo, antagonistas do receptor 

NMDA. No presente estudo, ambas as linhagens e sexos responderam de 

forma significativa ao tratamento com dizocilpina. Uma grande queda no PPI foi 

observada, como esperado para a linhagem SHR, de acordo com estudos 

prévios (BUUSE, 2003). No entanto, a linhagem congênica SLA16 nunca havia 

sido testada após tratamento com a dizocilpina. Como os animais SLA16 

parecem apresentar pressão arterial significativamente menor do que a 

linhagem SHR (CORRÊA, 2015; DOS ANJOS, 2017), nossos dados sugerem 

que a linhagem SLA16 pode ser considerada um modelo melhor para estudos 

nesta área, por excluir possíveis alterações fisiológicas e comportamentais 

provenientes da hipertensão. 

 Neste trabalho foi observada uma diferença significativa em relação ao 

tom do pré-pulso em ambos os sexos e linhagens. A inibição da resposta do 

sobressalto por pré-pulso se mostrou significativamente menor em maiores 

intensidades (80 dB) do que nas demais intensidades menores (70 e 75 dB). 

Em contraste a estudos prévios que mostram que quanto maior a intensidade 

do pré-pulso, maior seria a inibição da resposta ao pulso (BUUSE, 2003; 

VENDRUSCOLO, 2006).  

A intensidade de pré-pulso maior (80dB) pode ter desencadeado uma 

resposta de sobressalto já durante o pré-pulso. Segundo Valsamis (2011), os 

pré-pulsos utilizados são relativamente altos, um estímulo acústico próximo a 

80 dB pode ser considerado como um limiar. No geral, intensidades dessa 

magnitude não provocam respostas de sobressalto, porém é possível que a 

resposta de sobressalto seja provocada pelo próprio pré-pulso, causando 

fadiga muscular e um estado refratário durante o pulso.  

 Além disso, uma interação sugestiva entre linhagem e intensidade de 

pré pulso, nos sugere que esse fenômeno ocorreu com maior intensidade na 

linhagem SHR, pois estes animais tendem a apresentar menor PPI na 

intensidade de 80 dB do que os ratos SLA16.  
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Um estudo de Li et al. (2007) comparando ratos da linhagem SHR com 

ratos WKY relatou que, em intensidades menores de pré-pulso (3, 6 ou 9 dB 

acima do ruído de fundo de 70dB) não houve diferenças entre SHR e WKY. Os 

ratos SHR mostraram prejuízos significativos de PPI em comparação com WKY 

em intensidades maiores de pré-pulso (12 ou 15 dB acima do fundo). De acordo 

com o encontrado no presente trabalho, a linhagem SHR aparenta ser mais 

responsiva a pré-pulsos auditivos maiores. 

Um recente e interessante estudo identificou genes envolvidos no 

desenvolvimento do ouvido interno e na percepção auditiva em humanos, 

dentre eles encontra-se o gene Grin2b, e outros genes relevantes localizados 

na região diferencial dos ratos SLA16, como o gene SNCA (JARVELA, 2018). 

Estudos futuros com as duas linhagens utilizadas aqui, deverão avaliar 

possíveis diferenças no sistema auditivo.  

Em estudos anteriores, ratos SHR apresentaram níveis equivalentes de 

PPI quando expostos a estímulos acústicos e táteis como jato de ar sob pressão 

(Palmer et al., 2000). 

 Diferenças entre linhagens de ratos podem ser enormes (GLOWA, 

1994; BULLOCK, 1997; BUUSE, 2003), pode ser necessário adaptar o 

parâmetro de estímulo ao comportamento de sobressalto de uma linhagem 

específica para obter melhores resultados (VALSAMIS, 2011). 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho demonstrou que o tratamento com MK-801 gerou déficit no 

PPI das duas linhagens em ambos os sexos, confirmando a utilidade do 

fármaco no estudo de modelos de transtornos neuropsiquiátricos relacionadas 

à hipofunção do receptor NMDA. 

É a primeira vez que ratos da linhagem congênica SLA16 foram 

comparados aos ratos SHR quanto ao desempenho no teste de inibição por 

pré-pulso. No entanto, não foram encontradas diferenças significativas entre as 

linhagens. Ambas apresentaram diminuição significativa do PPI em 80 dB. 



 
 

34 
 

Porém, a linhagem SHR parece apresentar um PPI ainda menor nessa 

intensidade.  

As fêmeas apresentaram menor PPI em relação aos machos em todos 

os grupos testados, resultado que pode ter sido influenciado pela sensibilidade 

ao tratamento ou pelas variações hormonais provenientes das diferentes fases 

do ciclo estral. 

Como perspectivas para estudos futuros sugere-se: 

I. A relação entre as fases do ciclo estral e os níveis de hormônios 

durante período de realização do teste de PPI; 

II. A realização de um teste capaz de detectar diferenças no sistema 

auditivo entre a linhagem SLA16 e as demais linhagens; 

III. A realização de uma curva dose resposta do fármaco MK-801 

para avaliar a dosagem ideal para fêmeas e machos nas 

diferentes linhagens;   

IV. Avaliação da locomoção logo após a administração do MK-801 na 

linhagem SLA16. 
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