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RESUMO

A planta endêmica sul-africana Sceletium tortuosum tem uma longa história de 

uso tradicional como mastigatório e medicamento pelo povo San and Khoikhoi e, 

posteriormente, por fazendeiros coloniais Europeus como psicotrópico na forma 

de tintura. Na última década, a planta tem atraído cada vez mais atenção por suas 

possíveis aplicações na promoção da sensação de bem-estar e alívio do estresse em 

indivíduos saudáveis e no tratamento clínico da ansiedade e depressão. As ações 

farmacológicas de um extrato padronizado da planta (Zembrin) foram relatadas 

como uma dupla inibição da PDE4 e da recaptação de 5-HT, uma combinação que 

tem sido argumentada por oferecer vantagens terapêuticas potenciais. Testamos os 

efeitos agudos da administração de Zembrin em um estudo de fármaco fMRI focado 

na atividade relacionada à ansiedade na amígdala e seus neurocircuitos conectados. 

Estudo duplo-cego, controlado por placebo, cruzado, 16 participantes saudáveis 

foram avaliados durante o desempenho em carga perceptual e uma tarefa de 

correspondência de emoção. A reatividade da amígdala a rostos assustados em 

condições de baixa carga perceptual foi atenuada após uma dose única de 25mg 

de Zembrin. A análise de conectividade de acompanhamento na tarefa de combi-

nação emocional, mostrou que o acoplamento amígdala-hipotálamo também foi 

reduzido. Esses resultados demonstram, pela primeira vez, os efeitos atenuantes da 

S. tortuosum sobre os circuitos de ameaça do cérebro humano e fornece evidências 

de suporte de que, a inibição dupla da recaptação de 5-HT e a inibição de PDE4 

deste extrato, podem ter potencial ansiolítico ao atenuar a responsividade à amea-

ça subcortical.
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INTRODUÇÃO

A planta endêmica sul-africana Sceletium tortuosum (L.) NE Br. (sinônimo Mesem-
bryanthemum tortuosum L.), da família da suculenta Mesembryathemaceae, tem 

uma longa história de uso tradicional pelo povo San and Khoikhoi como mastigató-

rio e medicamento (Smith et al, 1996) e, posteriormente, por fazendeiros coloniais 

como psicotrópico na forma de tintura (Pappe, 1868). Nos últimos 15 anos, a planta 

tem atraído cada vez mais atenção, por suas aplicações hipotéticas na promoção 

de sensação de bem-estar e alívio do estresse em indivíduos saudáveis, e no trata-

mento da ansiedade e depressão em pacientes clinicamente ansiosos e deprimidos 

(Gericke e Viljoen, 2008). Um recente estudo in vivo em ratos demonstrou um efei-

to positivo do extrato de S. tortuosum na ansiedade induzida por restrição (Smith, 

2011), e uma pequena série de relatos de casos descreveu evidências preliminares 

para atividade antidepressiva e ansiolítica em pacientes que sofrem de depressão 

maior que foram tratados com cápsulas da matéria-prima moída de S. tortuosum 
(Gericke, 2001).

Os mecanismos de ação no sistema nervoso central (SNC) de um extrato padroni-

zado de S. tortuosum (Zembrin), foram recentemente identificados como compre-

endendo o bloqueio do transportador da serotonina (5-HT) e a inibição seletiva da 

enzima fosfodiesterase-4 (PDE4) (Harvey et al, 2011). Os inibidores de recaptação 

de 5-HT (ISRSs) são amplamente utilizados para o tratamento de transtornos de 

ansiedade e depressão (Pringle et al, 2011). No entanto, argumentou-se que uma 

combinação de ISRSs com um inibidor da PDE4 apresentam potencial terapêutico 

sinérgico em distúrbios do SNC, proporcionando maior eficácia sintomática e uti-

lidade terapêutica mais ampla do que qualquer outro medicamento. Em particular, 

o tratamento repetido com ISRSs pode regular positivamente o PDE4 (Ye et al, 
2000), que por sua vez reduz a sensibilidade aos ISRSs em resposta ao tratamento 

de longo prazo, sugerindo que o tratamento com duplo inibidores ISRSs e PDE4 

pode ser uma abordagem promissora (Cashman et al, 2009).

Os nucleotídeos cíclicos das PDEs compreendem um grupo diverso de enzimas que 

são reguladores importantes da transdução de sinal. As PDEs são classificadas em 

11 famílias com base na homologia de sequência, substratos e regulação por modu-

ladores. As enzimas da família PDE4 catalisam a hidrólise do AMP cíclico (cAMP) 

e têm um papel crítico no controle da concentração intracelular de cAMP e no 

aumento da fosforilação da proteína de ligação ao elemento de resposta ao cAMP 

(Li et al, 2009). PDE4s estão presentes em todo o cérebro (Perez-Torres et al, 2000), 

mas seus níveis estão reduzidos em indivíduos deprimidos não medicados (Fujita et 

al, 2012).



Isso reflete uma regulação negativa da cascata de cAMP que pode ser potencial-

mente restaurada usando inibidores de PDE4 (Duman et al, 1999), uma ideia que 

é apoiada por um número crescente de estudos em animais que indicam o poten-

cial dos inibidores de PDE4 para novos tratamentos para ansiedade e depressão 

(Halene e Siegel, 2007; Li et al, 2009). De fato, o inibidor de PDE4 protótipo Roli-

pram, demonstrou ter atividade antidepressiva em estudos em animais (Saccomano 

et al, 1991) e clínicos (Fleischhacker et al, 1992).

Um desafio consistente na tradução desses estudos pré-clínicos de PDE4s na práti-

ca clínica tem sido os efeitos colaterais (Duman et al, 1999); em particular náuseas 

e vômitos (Rock et al, 2009). A combinação de ISRSs e inibidores de PDE4 pode, 

portanto, não apenas ter potencial terapêutico sinérgico, mas pode permitir doses 

mais baixas de PDE4 que são mais bem toleradas. Zembrin demonstrou ser seguro 

e bem tolerado em doses de 8 e 25 mg administradas por via oral uma vez ao dia 

em um ensaio clínico randomizado, duplo-cego, de grupo paralelo e controlado por 

placebo, apoiando o registro etnobotânico do uso seguro de S. tortuosum (Nell et 
al, 2013). Aqui, relatamos um estudo de ressonância magnética funcional (fMRI) que 

é o primeiro a testar a atividade de S. tortuosum (Zembrin) no cérebro humano e, 

portanto, também é o primeiro estudo sobre os efeitos da dupla inibição da PDE4 

e da recaptação 5-HT em humanos. O presente estudo foi desenhado para testar os 

efeitos de uma única administração de Zembrin (25mg) na atividade relacionada à 

ansiedade no cérebro humano. Um índice confiável e frequentemente utilizado na 

responsividade ao medo e ansiedade no cérebro humano é a resposta dependente 

do nível de oxigenação do sangue (BOLD) à ameaça facial na amígdala bilateral 

medida com fMRI (Freitas-Ferrari et al, 2010). A amígdala pode ser considerada 

um centro no sistema de ameaça do cérebro, envolvida na detecção de ameaças e 

subsequente promoção e regulação de reações defensivas no circuito de ameaça 

subcortical, particularmente o hipotálamo, o mesencéfalo e o tronco cerebral (Davis 

e Whalen, 2001; Walker et al, 2003). Além disso, a amígdala retransmite informa-

ções ameaçadoras para o córtex e orquestra, junto com as estruturas corticais, a 

regulação do medo e da ansiedade (Kim et al, 2011; Terburg et al, 2012). Dado este 

papel diverso no processamento de ameaças, usamos dois experimentos de fMRI 

para avaliar de forma independente a ativação da amígdala relacionada à ansiedade 

(Bishop et al, 2007) e conectividade funcional da amígdala com o circuito de amea-

ça no cérebro (Fisher et al, 2011; Hariri et al, 2002; Kirsch et al, 2005; van Wingen et 

al, 2010; van Wingen et al, 2008). Como a amígdala está envolvida na regulação da 

responsividade ao medo no circuito de ameaça subcortical (hipotálamo e mesencé-

falo), bem como nos mecanismos de controle no córtex pré-frontal (PFC), focamos 

especificamente a última análise nessas áreas. Nossa hipótese é que a administração 

de Zembrin reduziria a atividade da amígdala relacionada à ansiedade, bem como 

a conectividade da amígdala com o circuito de ameaça cortical e/ou subcortical.



Produto investigacional

O ingrediente ativo de Zembrin é caracterizado por um extrato padronizado hidro-

etanólico (água purificada 30% V/V e etanol 70% V/V, seco por pulverização em um 

carreador de maltodextrina) a partir de um material obtido de uma seleção cultiva-

da tradicionalmente da planta Sul-Africana S. tortuosum. 

A Figura 1 mostra as estruturas químicas dos quatro alcalóides ativos (mesembreno-

na, mesembrenol, mesembranol e mesembrina), que foram quantificados por análi-

se de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) contra padrões de referência 

analíticos validados (Harvey et al, 2011). Consulte as informações complementares 

para obter uma descrição detalhada.

MATERIAIS E MÉTODOS

Figura 1. Estruturas dos quatro principais alcalóides da mesembrina que são 

quantificados por HPLC para definir o conteúdo de alcalóides e a composição do 

extrato de Sceletium tortuosum (Zembrin).
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Cada cápsula ativa de gelatina dura branca, opaca, de tamanho 1, número de lote 

NG022, continha 25mg de Zembrin juntamente com excipientes inertes, equivalen-

te a 50mg de matéria-prima seca S. tortuosum. As cápsulas de placebo, número 

de lote NG009, continham apenas excipientes inertes. Tanto o placebo, como as 

cápsulas ativas eram idênticas em tamanho, cor, opacidade e odor, e foram 

fabricadas para GMP por Archon Vitamin Corporation, New Jersey, EUA. Este 

estudo foi aprovado pelo Clinical Trials Committee of the Medicines Control Council 

da África do Sul.

Participantes e procedimentos 

Participaram deste estudo dezesseis estudantes de graduação (sendo oito mulhe-

res) destros e saudáveis (com idade entre 18 e 21 anos, média=19,2 anos) da Uni-

versidade da Cidade do Cabo. Todos os participantes eram destros, não utilizavam 

medicação, sem história de doença neurológica ou psicopatologia (triados através 

de entrevistas Neuropsiquiátricas - Mini-International Neuropsychiatric Interviews 

[Sheehan et al, 1998]), apresentavam visão normal ou corrigida para normal e rece-

beram transporte e remuneração pelo tempo de pesquisa (crédito de pesquisa ou 

ZAR200).

Cada participante foi examinado uma vez após a administração de Zembrin e uma 

vez após a administração do placebo, separados por 5–9 dias (média=6, 8 dias) e 

igualado entre os participantes. Os pesquisadores permaneceram cegos às condi-

ções de administração. Cada sessão de análise ocorreu imediatamente 2 horas após 

a administração. Os participantes foram monitorados durante todo o período entre 

a administração e as análises, e foram solicitados a relatar quaisquer alterações de 

humor ou efeitos colaterais (ver Tabela Suplementar S1). Após a sessão final, os par-

ticipantes foram solicitados a identificar a sessão que envolvia a administração do 

produto sob investigação, que foi identificada corretamente por nove participantes, 

o que não é significativo (teste binomial unicaudal; P= 0,30) acima do nível de chan-

ce. A resposta à pergunta, bem como o gênero, fora inserida como covariáveis em 

todas as análises de fMRI, mas não alteraram os resultados.



Tarefa de carga Perceptual - Perceptual-Load Task (PLT)

O PLT foi adaptado de Bishop et al (2007). Em cada ensaio, os participantes 

observaram uma sequência de seis letras sobreposta em um rosto desconhecido 

e irrelevante para a tarefa por 200ms. Os participantes foram solicitados a decidir 

se a sequência de letras continha um ‘X’ ou ‘N’. A sequência de letras compreen-

dia seis Xs ou Ns na condição de carga baixa e uma única letra de destino, e cinco 

letras não-alvo (HKMWZ) organizadas em uma ordem semi-aleatória na condição 

de carga-elevada. As letras alvo apareciam em cada posição com a mesma frequ-

ência. Os participantes responderam pressionando uma única tecla, usando caixas 

de botões seguradas em cada mão. As respostas ‘N’ e ‘X’ foram contrabalanceadas 

para os participantes. Os rostos eram de oito indivíduos diferentes com expressões 

de medo e neutras (Ekman e Friesen, 1976). Os dados foram adquiridos para um 

total de 12 blocos na condição de carga elevada e 12 blocos na condição de carga 

baixa, onde cada bloco consistia em 4 tentativas. A carga permaneceu constante 

em todas as tentativas dentro de um bloco, mas a emoção variou a cada tentativa, 

de modo que cada bloco continha duas faces amedrontadas e duas neutras apre-

sentadas em uma ordem aleatória. Dentro dos blocos, o intervalo Inter estímulo foi 

agitado aleatoriamente com uma média de 4,5s e um mínimo de 3s.

Pesquisas anteriores mostram que o PLT pode avaliar a atividade da amígdala rela-

cionada à ansiedade. O medo em comparação com as faces neutras induz à amea-

ça, que sob condições de carga alta são inibidas em favor do desempenho da tarefa 

(Bishop, 2008; Lavie, 1995). Em condições de carga baixa, no entanto, a inibição da 

resposta à ameaça não é necessária para o desempenho correto, e a reatividade da 

amígdala ao medo em comparação com rostos neutros se correlaciona com o esta-

do de ansiedade (Bispo et al, 2007).



Tarefa de correspondência de emoção - Emotion-Matching Task (EMT)

O EMT foi adaptado de Hariri et al (2002). Quatro blocos de uma tarefa de combi-

nação de emoções foram intercalados com cinco blocos de uma tarefa do controle 

sensório-motor envolvendo combinação de formas. Durante cada teste de 5s na 

condição de emoção, os participantes viram um rosto-alvo na parte superior e dois 

rostos de investigação na parte inferior. A tarefa dos participantes era combinar a 

emoção do rosto no topo com um dos outros rostos, pressionando a tecla esquerda 

ou direita (correspondendo à posição do rosto). 

Durante os testes de correspondência de forma com o controle sensório motor, os 

participantes viram formas ovais em uma configuração análoga às faces e foram 

orientados a combinar a orientação oval (elipses verticais ou horizontais) na parte 

superior, com ovais na parte inferior. Os rostos emocionais expressaram raiva ou 

medo (Tottenham et al, 2009), e a luminosidade das formas ovais foi combinada 

com a dos rostos. Cada bloco consistiu em seis tentativas, e os blocos foram inter-

calados por uma apresentação de 2s de instruções para o próximo bloco (ou seja, 

‘emoção de correspondência’ ou ‘forma de correspondência’).

O EMT contrasta emoção com blocos de correspondência de forma e é, portanto, 

um ativador de amígdala confiável (Hariri et al, 2002), estável em várias sessões 

(Manuck et al, 2007). Evidências recentes também indicam que o EMT fornece uma 

medida válida de mudanças farmacológicas e relacionadas nos padrões de conecti-

vidade da amígdala com cortical (van Wingen et al, 2010; van Wingen et al, 2008), 

bem como estruturas subcorticais (Kirsch et al, 2005).



Aquisição de ressonância magnética 

Os participantes foram digitalizados em um scanner de cabeça 3-T Allegra Siemens 

(plataforma VA25, Siemens Medical Systems GmBH, Erlangen, Alemanha), usando 

um receptor de quatro canais. Um volume anatômico ponderado em T1 de alta re-

solução (eco gradiente rápido preparado por magnetização) foi coletado entre as 

duas execuções funcionais usando os seguintes parâmetros: TR / TE=2,53s / 6,6ms, 

FA=7°, FOV=256 × 256 × 171 e tamanho do voxel=1,0 × 1,0 × 1,3mm. Volumes funcio-

nais (imagem ecoplanar) foram obtidos com 36 cortes axiais ascendentes interca-

lados, fator EPI=64, TR / TE=2s / 27ms, ângulo de rotação=70°, FOV=224 × 224 × 

145mm e voxel -tamanho=3,5mm isotrópico. Antes do início de cada tarefa, cinco 

volumes foram adquiridos e descartados para permitir a estabilização do sinal de 

MR, e 255 (PLT) e 150 (EMT) volumes funcionais foram adquiridos para análise de 

dados. Os estímulos-tarefa foram retroprojetados em uma tela visível por meio de 

um espelho angular preso à bobina do capacete. Cada tarefa foi explicada aos par-

ticipantes em detalhes 15 minutos antes da análise, e eles completaram rodadas de 

prática no scanner antes do início de cada tarefa.



Análise da ressonância magnética (RM)

Todas as imagens de RM foram processadas e analisadas usando SPM8 

(www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm ; Wellcome Department of Imaging Neuroscience, 

London, UK). Os volumes funcionais foram realinhados à primeira imagem da série. 

O volume anatômico foi co-registrado com a imagem realinhada média e transfor-

mado para o espaço padrão (Montreal Neurological Institute; MNI) usando o modelo 

unificado implementado no SPM8. Como o PLT é um projeto relacionado a eventos, 

essas imagens foram corrigidas no tempo de fatia com a 19ª fatia como referência. 

Os volumes funcionais foram transformados para o espaço MNI usando os parâme-

tros da normalização do volume anatômico, reamostrados para 2mm isotrópicos e 

suavizado com um Gaussiano de meia largura total de 8mm – Kernel de alisamento.

Para ambas as tarefas, aplicamos um modelo linear geral (MLG) aos dados de um 

único sujeito usando um sistema de função de resposta hemodinâmica canônica, 

com os parâmetros de realinhamento e um vetor com o tempo de pressionamen-

tos do botão envolvido com uma função hemodinâmica como regressores sem in-

teresse e um valor de corte de 128s. Para ambas as tarefas, a alteração média do 

sinal BOLD da amígdala bilateral foi posteriormente extraída para todos os mapas 

de contraste individuais usando a caixa de ferramentas MarsBar (http://marsbar.

sourceforge.net) e testado em medidas repetidas ANOVAs. No GLM para o PLT, 

cada tentativa foi modelada com uma função box-car para a duração do estímulo e 

mapas de contraste separados foram calculados para cada condição: CARGA (alto, 

baixo) e EMOÇÃO (medo, neutro). Os mapas de contraste foram inseridos em um 

projeto fatorial completo e testados para efeitos de CARGA (alto > baixo), EMO-

ÇÃO (medo > neutro), DROGA (Zembrin versus placebo) e suas interações (erro 

familiar de cérebro inteiro [FWE] corrigidos P<0.05 e extend-threshold 20 voxels). 



No GLM para o EMT, cada bloco foi modelado com uma função box-car de 30s e 

mapas de contraste separados foram calculados para a combinação de emoção e 

forma. Um design fatorial completo foi usado para testar os efeitos principais de 

CONDIÇÃO (emoção> forma), DROGA (Zembrin versus placebo) e sua interação (P 

<0,05 corrigido por FWE de todo o cérebro, limite estendido de 20 voxels). Além 

disso, realizamos uma análise de região de interesse (ROI) para avaliar a ativida-

de no circuito de ameaça (PFC ventro-medial /córtex orbitofrontal (vmPFC/OFC), 

amígdala, hipotálamo e mesencéfalo) com um volume de ROI corrigido por FWE 

P<0.05. Os ROIs foram baseados nos pickatlas da Wake Forest University (http://

www.fmri.wfubmc.edu/download.htm), exceto para o hipotálamo, que foi construí-

do numa esfera de 8mm em torno da coordenada central (MNI: 0–2–13) das sub-re-

giões do hipotálamo recentemente descritas por Baroncini et al (2012).

Os voxels de pico da reatividade da amígdala relacionada à ansiedade de indexação 

de contraste de interesse no PLT foram usados para análise de conectividade no 

EMT, visando o circuito de ameaça. Para cada participante, o curso do tempo (pri-

meira variável própria) foi extraído das esferas de 6mm ao redor desses voxels de 

pico e a média corrigida para os efeitos gerais da tarefa. Estes foram usados para 

avaliar a conectividade para toda a tarefa e ambas as condições separadamente, 

inserindo-os no GLM original, bem como para a análise de interação psicofisiológi-

ca (PPI) implementada no SPM8 para avaliar as diferenças entre as condições. Os 

mapas de contraste resultantes foram inseridos nos modelos fatoriais completos 

separados para testar os efeitos da DROGA na conectividade funcional da amígdala 

bilateral com o circuito de ameaça (corrigido por ROI).



RESULTADOS

PLT

Um participante teve um desempenho abaixo do nível do escopo (47% preci-

são), que foi >3 SDs abaixo da média (85%, DP = 4) e, portanto, foi excluído da 

análise. Medidas de repetição ANOVA 2 X 2 X 2 nas taxas de erro com DROGA, 

CARGA e EMOÇÃO, como fatores dentro do sujeito revelou um efeito significativo de 

CARGA (F (1,14) =194,2, P<0,00001), mas sem outros efeitos ou interações principais 

(all Ps>0,27). Os tempos de reação revelaram o mesmo padrão: um efeito significa-

tivo de CARGA (F (1,14) = 57,4, P<0,00001), mas sem outros efeitos ou interações 

principais (all Ps> 0,28; ver Figura 2a).

De acordo com estudos anteriores com o PLT, efeitos principais positivos corrigidos 

por FWE em todo o cérebro de CARGA (alto> baixo) foram observados bilateral-

mente nos córtices parietal e occipital, ínsula anterior, pré-central e PFC frontal 

médio e córtex cingulado anterior dorsal (consulte a Tabela 1 e a Figura 2b). Nenhum 

outro efeito principal ou interação foi observado usando este limite estatístico.

Medidas repetidas ANOVA 2 X 2 X 2 foram realizadas no sinal médio na amígdala 

bilateral, com DROGA, CARGA e EMOÇÃO como fatores dentro do sujeito, mostrou 

uma interação significativa de três vias (F(1,14) = 6,81, P= 0.028, parcial-ƞ2 = 0.30), 

bem como um efeito principal de CARGA (F(1,14) = 13.02, P= 0.003, parcial-ƞ2 = 

0.30). Em teoria, a interação de três vias foi devido à redução significativa da ati-

vidade da amígdala após a administração de Zembrin no contraste medo > neutro, 

na condição de carga-baixa (F(1,14) = 6,90, P= 0.020, parcial-ƞ2 = 0.33, consulte a 

Figura 3A para as estimativas de contraste associadas), que não foi significativo na 

escala de condição de carga-elevada (F(1,14) = 0.003, P= 0.956).

Finalmente, para determinar os voxels de pico deste efeito para outras análises de 

conectividade adicionais, realizamos um teste de ROI neste contraste particular, 

que confirmou o resultado da reatividade da amígdala significativamente reduzida 

para a esquerda (58 voxels, P= 0.008, voxel de pico à 24 4, -20, P= 0.010) amígdala 

(consulte a Tabela 1 e Figura 3b).



Figura 2. (a) Taxa de erro médio e tempos de reação no PLT (barras de erro 

representam SEM). (b)

Figura 3. (a) Alteração média do sinal BOLD extraído da amígdala bilateral 

em testes de medo e neutros de baixa carga durante o PLT (barras de erro 

representam SEM). (b) Sinal BOLD aumentado para placebo em comparação 

com Zembrin em carga baixa com medo em comparação com ensaios neutros 

durante o PLT na amígdala bilateral traçada em um cérebro modelo (P<0.01, 

não corrigido para visualização. 
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Tabela 1.  Resultados significativos dos clusters nas análises de fMRI.

Hemisfério 
Tamanho 
do cluster

Valor P do 
cluster

Valor 
T - pico

Coordenadas

X Y Z

Tarefa de carga perceptiva: Carga Alta > Baixa (consulte também a Figura 2b)

Córtex parietal 
/ occiptal 

Esquerdo 1572 <0.001 9.41 -28 -56 52

Direito 543 <0.001 7.42 30 -54 50

Ínsula anterior
Esquerdo 246 <0.001 6.90 -30 24 0

Direito 326 <0.001 8.34 34 22 -4

PFC Pré central 
Esquerdo 575 <0.001 7.28 -44 4 36

Direito 128 <0.001 6.15 40 6 32

PFC médio
Esquerdo 50 <0.001 6.63 -28 0 50

Direito 22 <0.01 5.48 28 0 50

Córtex tempo-
ral / fusiforme Esquerdo 136 <0.001 6.31 -48 -60 -10

Dorsal ACC / 
SMC

Esquerdo/
Direito

620 <0.001 7.71 -2 16 50

Hipocampo
Esquerdo 90 <0.001 6.44 -22 -24 -4

Direito 36 <0.01 6.09 22 -26 -4

Tronco cerebral Direito 21 <0.01 5.70 18 -32 -48

PFC Pré central 
Esquerdo 263 <0.001 6.50 -42 12 26

Direito 718 <0.001 8.33 42 16 24

Córtex 
temporal 

Esquerdo 190 <0.001 6.02 -26 16 -30

Direito 88 <0.001 6.86 48 -54 8

Direito 104 <0.001 6.36 56 -38 10

Tarefa de correspondência às emoções: Emoção > correspondência de forma 
(consulte também a Figura 4a)

Córtex 
fusiforme / 

cerebelo

Esquerdo 337 <0.001 8.56 -38 -46 -20

Esquerdo 82 <0.001 6.77 -36 -70 -20

Direito 2546 <0.001 11.72 40 -42 -22

PFC frontal 
inferior

Esquerdo 263 <0.001 6.50 -42 12 26

Direito 718 <0.001 8.33 42 16 24

Córtex 
temporal

Esquerdo 190 <0.001 6.02 -26 16 -30

Direito 88 <0.001 6.86 48 -54 8

Direito 104 <0.001 6.36 56 -38 10

Amígdala
Esquerdo 107 <0.001 6.28 -24 0 -20

Direito 110 <0.001 6.59 22 -4 -16

Placebo > Zembrin (Carga baixa: medo > neutro (veja também a Figura 4a)

Amígdala Esquerdo 58 <0.01a 3.81 -26 0 -18

Amígdala Direito 13 <0.05a 3.56 24 4 -20

Estriado Dorsal Esquerdo 390 <0.05b 4.51 -10 0 16

Estriado Dorsal Direito 629 <0.01b 5.36 26 4 18

Precuneus Esquerdo/
Direito

230 <0.05b 4.03 -12 -30 42



Amígdala
Esquerdo 107 <0.001 6.28 -24 0 -20

Direito 110 <0.001 6.59 22 -4 -16

Hipocampo
Esquerdo 90 <0.001 6.44 -22 -24 -4

Direito 36 <0.01 6.09 22 -26 -4

Tronco cerebral Direito 21 <0.01 5.70 18 -32 -48

PFC Pré central 
Esquerdo 263 <0.001 6.50 -42 12 26

Direito 718 <0.001 8.33 42 16 24

Córtex 
temporal

Esquerdo 190 <0.001 6.02 -26 16 -30

Direito 88 <0.001 6.86 48 -54 8

Direito 104 <0.001 6.36 56 -38 10

Amígdala
Esquerdo 107 <0.001 6.28 -24 0 -20

Direito 110 <0.001 6.59 22 -4 -16

Hipocampo
Esquerdo 90 <0.001 6.44 -22 -24 -4

Direito 36 <0.01 6.09 22 -26 -4

Tronco cerebral Direito 21 <0.01 5.70 18 -32 -48

PFC Pré central Direito 43 <0.01 5.63 48 0 52

PFC/OFC 
Ventro-medial

Esquerdo 220 <0.001 5.17 -24 16 -26

85 <0.01 4.52 -32 28 -4

PFC/OFC 
Ventro-medial Direito 458 <0.001 5.22 20 12 -24

Mesencéfalo Esquerdo/
Direito

427 <0.001a 6.03 -20 -28 -4

Hipotálamo Esquerdo/
Direito

53 <0.05a 4.65 2 2 -18

Efeito principal (veja também a Figura 4b)

Hipotálamo Esquerdo/
Direito

8 <0.05a 3.64 0 -8 -8

Emoção > combinação de formas 

Hipotálamo Esquerdo/
Direito

13 <0.10a 2.76 0 -2 -4

Emoção correspondente 

Hipotálamo Esquerdo/
Direito

47 <0.05a 3.73 -2 0 -6

Conectividade funcional com amígdala: placebo > Zembrin 

Abreviações: ACC, ACC, córtex cingulado anterior; OFC, córtex orbitofrontal; PFC, córtex pré-frontal; SMC, 
córtex motor suplementar. 

Todos os efeitos são corrigidos por FWE em todo o cérebro com um limite estendido de 20 voxels, a me-
nos que indicado de outra forma. As coordenadas referem-se ao espaço MNI. 

aFWE- corrigido para o volume de ROI. 

bLimite de cluster corrigido por FWE – definição de cluster não corrigido P<0.001.



Figura 4. (a) Sinal BOLD aumentado na comparação de emoções, em blocos de 

correspondência de forma durante a EMT plotados em um cérebro de vidro (todo 

cérebro corrigido por FWE, P<0.05). (b) Conectividade funcional mais forte da 

amígdala bilateral com o hipotálamo para o placebo em comparação com Zem-

brin durante o EMT plotado para o cérebro modelo (P<0.01, não corrigido para 

visualização), e estimativas de parâmetros do coeficiente de regressão médio 

para este cluster, mostrando que o resultado positivo na condição do placebo foi 

reduzido após a administração de Zembrin (as barras de erro representam SEM). 

Finalmente, uma análise bilateral de todo o cérebro (FWE-limite de cluster 

corrigido P<0.05, limite de definição de cluster P<0.001 não corrigido), mostrou 

uma interação de três vias dentro do estriado dorsal, pré-cuneus e giro central bi-

lateral. Contrastes de acompanhamento mostram que os efeitos no estriado dorsal 

e pré-cuneus ocorreram do mesmo contraste que o efeito da amígdala (placebo > 

Zembrin – carga-baixa: medo > neutro; consulte a Tabela 1), porém, o efeito no 

giro pós-central bilateral não foi significativo em qualquer um dos contrastes mais 

simples.  
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EMT 

O participante excluído do PLT também pontuou próximo ao nível do escopo (56% 

correto) no EMT, portanto, também foi excluído aqui. Nenhuma diferença foi encon-

trada no desempenho para CONDIÇÃO ou DROGA (correspondência de emoção: 

92% correto, SD= 9, correspondência de forma: 93%, SD= 13). Efeitos principais 

positivos corrigidos por FWE em todo o cérebro na CONDIÇÃO (emoção > forma), 

foram observados bilateralmente no córtex fusiforme e temporal, cerebelo, PFC 

frontal inferior, amígdala e hipocampo (ver Tabela 1 e Figura 4a). Nenhum efeito 

principal da DROGA ou interação foram observados (corrigido por FWE-limite de 

cluster P < 0.05, limite de definição de cluster P < 0.001, não corrigido) no limite es-

tatístico. A análise de ROI no circuito de ameaça, mostra a ativação no mesencéfalo, 

hipotálamo, amígdala e vmPFC/OFC nas respostas as formas de emoção (ver Tabe-

la 1), novamente sem efeitos principais ou de interação da DROGA.  As medidas de 

repetição ANOVA 2 X 2 no sinal médio verificado na amígdala bilateral, com DRO-

GA e CONDIÇÃO como fatores do sujeito, revelaram um significativo efeito (F(1,14) 

= 3,13, p= 0,099, parcial -ƞ2 = 0.18), indicando a atividade da amígdala mais forte 

sobre a correspondência da emoção > combinação de formas com a administração 

de Zembrin (porcentagem de mudança de sinal; 0.61, SD= 0.53), comparado com 

placebo (0.38, SD= 0.23).

Finalmente, a análise do curso do tempo com base nos voxels de pico na amígdala, 

conforme identificado na análise PLT, revelou que a amígdala mostrou uma conec-

tividade funcional geral reduzida com hipotálamo após a administração de Zembrin 

(8 voxels, P= 0.034) em comparação com o placebo (ver Figura 4b), mas sem efei-

tos no mesencéfalo ou vmPFC/OFC. Outras especificações deste efeito revelaram 

que a redução da conectividade reduzida da amígdala-hipotálamo foi ligeiramente 

maior na emoção em comparação com à correspondência de forma (análise PPI, 

13 voxels, P= 0.068). Isso foi ainda confirmado por um aglomerado significativo na 

correspondência de emoção no hipotálamo (47 voxels, P= 0.014), que não alcançou 

resultados significativos na correspondência de forma (pico de voxel, P=0.246 não 

corrigido). Como a correção do ROI em ROIs maiores, como vmPFC/OFC e mesen-

céfalo podem apresentar efeitos obscuros locais, também utilizamos uma um limi-

te não corrigido mais liberal de P<0.001 para estas análises, mas isso não revelou 

quaisquer outros clusters significativos. 



Neste estudo fármaco-fMRI, testamos os efeitos de uma única administração de 

Zembrin, um extrato de S. tortuosum que pode ser caracterizado como um duplo 

inibidor da PDE4 e da recaptação de 5-HT (Harvey et al, 2011). Utilizando dois de-

signs independentes de fMRI, mostramos que Zembrin em comparação com a ad-

ministração de placebo, reduz a ansiedade relacionada à reatividade da amígdala e 

atenua o acoplamento da amígdala-hipotálamo. Esses resultados não apenas têm 

importância como a primeira evidência sobre os efeitos de Zembrin no sistema de 

ameaça do cérebro, mas também suportam trabalhos adicionais sobre a aplicabili-

dade clínica dos inibidores de PDE4 e da recaptação de 5-HT para o tratamento de 

transtornos de ansiedade e depressão.  

A ansiedade é caracterizada pela hiper responsividade às ameaças leves. A tarefa 

que utilizamos para avaliar a reatividade da amígdala, conecta-se diretamente a 

este mecanismo, visto que ameaças leves, ou seja, rostos amedrontados, tiveram 

de ser ignoradas em favor de uma tarefa cognitiva, ou seja, detecção de letras. Em-

bora indivíduos clinicamente ansiosos mostrem tal interferência de ameaça geral 

(Bar-Haim et al, 2007), indivíduos saudáveis podem ignorar com sucesso estímulos 

irrelevantes para a tarefa sob altas demandas de diferentes tarefas (Lavie, 1995).

No presente estudo, esta reatividade da amígdala ao medo facial em condições 

de baixa carga foi significativamente atenuada após a administração de Zembrin. 

Embora não tenhamos observado efeitos subjetivos gerais do humor, os efeitos 

observados aqui refletem indiscutivelmente uma redução da responsividade do 

sistema de ameaça relacionada às propriedades ansiolíticas de S. tortuosum

(Gericke, 2001; Gericke e Viljoen, 2008; Smith et al, 1996). 

Alinhado a isto, a amígdala é ativada por medo facial não supervisionado, particu-

larmente sob condições de baixa carga perceptual (Silvert et al, 2007), que é ainda 

mais agravada pelo estado de ansiedade (Bishop et al, 2007). 

DISCUSSÃO



Além disso, deve-se notar que, ao contrário do estudo anterior com o PLT, os da-

dos comportamentais não mostraram a interação esperada de EMOÇÃO X CARGA. 

Muito provavelmente, isso se deve a um efeito teto no desempenho na condição de 

baixa carga, como a taxa de erro no estudo atual (~3%) era apenas a metade da taxa 

de erro no estudo anterior (~6%). Crucialmente, isso não afeta a nossa interpreta-

ção dos efeitos do fMRI, já que o desempenho comportamental foi anteriormente 

demonstrado ser independente do estado de ansiedade e sua relação com o sinal 

BOLD da amígdala (Bishop et al., 2007).

A atenuação da responsividade à ameaça, medida com o sinal BOLD, pode resul-

tar da redução da resposta à ameaça basal, bem como do aumento do controle 

cognitivo sobre essas respostas à ameaça. Nossos resultados estão de acordo com 

o anterior, pois durante a comparação de expressões faciais ameaçadoras, uma 

diminuição na conectividade funcional da amígdala e do hipotálamo foi observada 

após a administração de Zembrin. Este efeito foi ligeiramente mais forte quando 

contrastado com a condição de controle de correspondência de forma, enquanto as 

áreas corticais não mostraram tais efeitos principais ou de interação, mesmo quan-

do usamos um limite estatístico menos estrito. A amígdala e o hipotálamo estão 

conectados através do núcleo da estria terminal, que está fortemente envolvida em 

comportamentos relacionados à ansiedade (Walker et al, 2003), portanto, indiscuti-

velmente, este efeito reflete as ações ansiolíticas de Zembrin sobre a ameaça basal 

respondendo neste circuito de ameaça subcortical. Combinados, esses resultados 

fornecem suporte para o potencial efeito ansiolítico na dupla inibição da PDE4 e da 

recaptação de 5-HT (Harvey et al, 2011). Esta combinação foi anteriormente discu-

tida como tendo potencial sinérgico no tratamento da ansiedade e da depressão 

(Cashman et al, 2009), com o valor agregado de que doses mais baixas podem ser 

usadas para reduzir os efeitos colaterais (Duman et al, 1999; Rock et al, 2009). 



Embora não possamos separar essas ações farmacológicas nos resultados presen-

tes, os efeitos parecem se comparar bem com a literatura sobre ambos os meca-

nismos (Harmer et al, 2009) (Harmer et al, 2009). A administração aguda de ISRS 

demonstrou aumentar a reatividade da amígdala em tarefas que exigiam avaliação 

explícita da expressão facial de medo (Bigos et al, 2008), mas geralmente reduz a 

atividade da amígdala a expressões faciais de ameaça autônomas (Del-Ben et al, 

2005; Murphy et al, 2009). O primeiro efeito é marginalmente apoiado nos dados 

presentes e é geralmente interpretado como um efeito de agitação aumentada e 

sensibilidade aumentada para informações sociais em geral após o primeiro uso de 

ISRSs (Anderson et al, 2008; Harmer et al, 2009), que normalmente desaparece 

após a administração à longo prazo (Pringle et al, 2011). O segundo efeito foi inter-

pretado como o mecanismo subjacente para as propriedades ansiolíticas dos ISRSs 

em administrações de longo prazo, que são frequentemente descritas em termos 

de acoplamento funcional de áreas pré-frontais com a amígdala (Fisher et al, 2011; 

McCabe e Mishor, 2011; Pringle et al, 2011). Nos dados presentes, isso é ainda mais 

apoiado, uma vez que a redução da reatividade da amígdala foi particularmente 

observada em um contraste que foi anteriormente ligado ao estado de ansiedade 

(Bispo et al, 2007). Finalmente, embora não tenhamos encontrado evidências para 

os efeitos no acoplamento PFC-amígdala no presente estudo, esses efeitos podem 

ser observados em estudos futuros de administração de Zembrin à longo prazo. 

Os estudos de fMRI sobre os inibidores de PDE4 estão, até onde sabemos, atual-

mente não disponíveis, mas os inibidores de PDE4 podem ser especificamente liga-

dos a funções ansiolíticas no circuito de ameaça subcortical. Embora PDE4s pos-

sam ser encontrados em áreas corticais, bem como subcorticais (Korff et al, 2009), 

especialmente os subtipos PDE4B e PDE4D (Perez-Torres et al, 2000), que são 

particularmente os alvos de Zembrin (Harvey et al, 2011), podem ser encontrados 

no núcleo olfatório, estriado ventral, hipotálamo e mesencéfalo de camundongos 

(Cherry e Davis, 1999).  Além disso, argumentou-se que o PDE4B está associado a 

efeitos agudos no sistema de estresse noradrenérgico (Cherry e Davis, 1999), e foi 

associado ao transtorno do pânico (Otowa et al, 2011), e o inibidor PDE4 protótipo 

Rolipram demonstrou afetar a amígdala (Rutten et al, 2009; Werenicz et al, 2012), 

possivelmente por meio de seu efeito no aumento da imunorreatividade semelhan-

te a Fos (Fos-like) (Bureau et al, 2006).



Pesquisas futuras de fMRI devem estabelecer como esses efeitos são refletidos na 

reatividade da amígdala à ameaça, mas, tomados em conjunto, esses dados suge-

rem que os inibidores de PDE4 têm como alvo o circuito de ameaça subcortical, 

o que é confirmado por nossos resultados. Em suma, mostramos aqui que a dupla 

inibição de 5-HT e PDE4 de Zembrin, reduz a reatividade da amígdala ao medo 

facial autônomo, e também desacopla a conectividade amígdala-hipotálamo. 

Estes resultados apoiam as ações ansiolíticas potenciais de Zembrin e fornecem 

uma base para explorar o potencial clínico da dupla inibição da PDE4 e da recapta-

ção 5-HT para tratamentos de transtornos de ansiedade e depressão. 
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