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INTRODUÇÃO

A falta de informação sobre o risco do uso de fármacos durante o

período gestacional leva, frequentemente, a não recomendação do

seu uso na gestante. No entanto, a presença dos transtornos

emocionais é comum em mulheres no período reprodutivo e seu

tratamento durante a gestação é complexo. O alprazolam é um

benzodiazepínico indicado no tratamento de transtorno de ansiedade

e é uma droga comumente escolhida para mulheres grávidas.

Adicionalmente, o alprazolam atuando como GABA agonista, encontra

no hipocampo uma grande densidade desses receptores.

O presente estudo (protocolo CEUA 014/17) teve como objetivo

quantificar a densidade celular e analisar a expressão do NF-kB

p65 no hipocampo da prole de ratas tratadas com alprazolam.

MÉTODOS

CONCLUSÃO

Overdose de alprazolam administrada durante a gestação pode afetar a morfologia celular 

e aumentar a expressão de NF-ⱪBp65 no hipocampo da prole de ratas Wistar

OBJETIVO

Suporte financeiro:

Foram utilizados 30 ratos da linhagem Wistar, 24 fêmeas e 6

machos (para acasalamento). As fêmeas foram divididas em

três grupos:

O alprazolam foi administrado por via oral dez dias antes do

acasalamento, durante o acasalemnto e durante toda a

gestação (~ 45 dias).

Após a obtenção dos filhotes (figura 1), esses foram alocados

nos respectivos grupos advindos das mães

Figura 1: Neonatos (~ 24h).

Foi realizada a perfusão, dissecação e inclusão em parafina do

cérebro dos neonatos (n= 4). As seções frontais do cérebro foram

coradas com Nissl para quantidade de células no hipocampo.

Para análise da expressão do NF-kBp65 o hipocampo (n=4) foi

extraído sem fixação. As amostras foram submetidas a extração

de proteínas totais com uso do tampão Ripa. Foram submetidos

ao protocolo de Western Blotting e por fim, pelo Imunoblotting.

• A administração de alprazolam durante a gestação aumentou a 

expressão de NF-ⱪBp65 
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Controle Tratamento 1 Tratamento 2

RESULTADOS

• A overdose de alprazolam diminuiu o número de células totais

Grupo controle (n = 8 | CT, 0,04ml do veículo/animal)

Grupo tratamento 1 (n = 8 | T1, 1,25mg/animal)

Grupo tratamento 2 (n = 8 | T2, 30mg/animal)

Diante de nossos achados concluímos que o uso de alprazolam

durante a gestação de ratas pode promover alterações no hipocampo 

dos filhotes. 

Figura 2: Fotomicrografias utilizadas para quantificação das células do hipocampo de ratos Wistar coradas com

Nissl (aumento de 40x). D grupo controle; E grupo tratamento 1 (1,25 mg); F grupo tratamento 2 (30 mg). G é o

gráfico de médias que compara o número de células entre os grupos. Observou-se uma diminuição no número de

células totais no grupo T2 (p= 0.0431; p< 0,05, Anova One Way com pós-teste de Bonferroni). Escala = 10 µm.

Figura 3: Bandas de imunoblotting de extrato protéico do hipocampo com gráfico representando média

normalizada pela proteína controle (αTubulina) para a proteínas NF-κBp65. Observou-se diferenças

significativas na expressão do NF-κB entre os grupos T1 (1,90±0,13) e T2 (1,84±0,09) quando comparados com

o grupo CT (1,48 ±0,09); p< 0,0001, Anova One Way com pós-teste de Bonferroni (F).


