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RESUMO 
 

RUEDA AVL. Efeitos comportamentais do enriquecimento ambiental de curta duração 
em camundongos: expressão de microRNAs e participação da via de sinalização  
BDNF - TrkB na sensibilização comportamental ao etanol [tese (doutorado em 
Farmacologia)] – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo; 2017. 
 
O enriquecimento ambiental permite estudar a influência do ambiente na resposta a 
diversas manipulações, entre elas o tratamento com drogas de abuso. Nosso 
laboratório demonstrou que o enriquecimento é capaz de prevenir e também de 
reverter a sensibilização comportamental ao etanol em camundongos, e que isto 
estaria acompanhado da diminuição da sinalização do fator neurotrófico derivado do 
encéfalo (BDNF) no córtex pré-frontal. A sensibilização comportamental é considerada 
um fenômeno que permeia a dependência a drogas de abuso e que estaria associado 
aos episódios de recaídas. Este trabalho teve como objetivos estudar os efeitos do 
enriquecimento ambiental sobre parâmetros comportamentais, sobre a resposta de 
corticosterona ao estresse, sobre a expressão de microRNAS no córtex pré-frontal e 
avaliar a participação da via de sinalização BDNF - TrkB no córtex pré-frontal frente à 
sensibilização comportamental ao etanol. Para tanto, camundongos foram mantidos 
em enriquecimento ambiental e foram submetidos a uma bateria de testes 
comportamentais e bioquímicos relacionados a estresse, ansiedade, depressão, 
anedonia e comportamentos repetitivos. Os camundongos também foram tratados 
repetidamente com etanol e expostos ao enriquecimento para a avaliação dos níveis 
plasmáticos de corticosterona e para a expressão de microRNAs no córtex pré-frontal. 
A via de sinalização BDNF - TrkB foi inibida no córtex pré-frontal de camundongos que 
desenvolveram a sensibilização comportamental ao etanol. Os principais efeitos do 
enriquecimento ambiental foram de diminuição da atividade locomotora e exploratória, 
atenuação da ativação do eixo HPA após estresse agudo, diminuição do peso do baço 
e diminuição da expressão de miR-132 e let-7d. Os efeitos comportamentais do 
enriquecimento ambiental na reversão da sensibilização comportamental ao etanol 
são bastante evidentes, e os resultados sugerem o envolvimento de microRNAs em 
tal fenômeno; contudo, a via de sinalização BDNF-TrkB no córtex pré-frontal não 
parece estar diretamente envolvida neste processo.  
 
Palavras-chave: Enriquecimento ambiental. Sensibilização comportamental. Etanol. 
microRNA. BDNF.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

RUEDA AVL. Behavioral effects of short-term environmental enrichment in mice:  
microRNA expression and involvement of the BDNF - TrkB signaling pathway. [Ph.D 
thesis (Pharmacology)] – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo; 2017. 
 
Environmental enrichment makes it possible to study the influence of the environment 
on the response to several manipulations, including the treatment with drugs of abuse. 
Our lab has demonstrated that environmental enrichment both prevents and reverts 
the behavioral sensitization to ethanol in mice, and that it comes along with a decrease 
in brain-derived neurotrophic factor (BDNF) signaling in the prefrontal cortex. 
Behavioral sensitization is considered a phenomenon that permeates drug addiction 
and that is associated to relapse. The aim of this work was to evaluate the effects of 
environmental enrichment on different behavioral parameters, on the corticosterone 
response after stress and on microRNA expression in the prefrontal cortex and also to 
assess the involvement of the BDNF - TrkB signaling pathway in the prefrontal cortex 
on the behavioral sensitization to ethanol. Thus, mice were kept in an enriched 
environment and were submitted to several behavioral and biochemical tests related 
to stress, anxiety, depression, anhedonia and repetitive behaviors. Mice were also 
treated repeatedly with ethanol and exposed to environmental enrichment for the 
assessment of plasma corticosterona levels and for microRNA expression in the 
prefrontal cortex. The BDNF - TrkB signalinf pathway was blocked in the prefrontal 
cortex of mice that developed the behavioral sensitization to ethanol. The main effects 
of environmental enrichment were the decrease in locomotion and exploratory activity, 
attenuation of HPA axis activation after acute stress, decreased spleen weight and 
decreased miR-132 and let-7d expression. The behavioral effects of environmental 
enrichment on the reversal of the behavioral sensitization to ethanol are very 
conspicuous and our results suggest the involvement of microRNAs in such 
phenomenon. However the BDNF - TrkB signaling pathway in the prefrontal cortex 
does not seem to be directly involved in this process.    
 
Keywords: Environmental enrichment. Behavioral sensitization. Ethanol. microRNA. 

BDNF.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas (CEBRID) em colaboração com a SENAD (Secretaria Nacional 

Antidrogas) – envolvendo uma amostra de 7.939 brasileiros com idade entre 12 e 65 

anos de 108 cidades com mais de 200 mil habitantes – foi estimado que 22,8% da 

população já haviam feito uso de drogas ao longo da vida, exceto álcool e tabaco. Em 

relação ao álcool, 74,6% dos indivíduos eram usuários de bebidas alcoólicas, sendo 

que 12,3% dos entrevistados foram considerados dependentes (CEBRID, SENAD, 

2006). 

Além das perdas de ordem da saúde pública, a dependência traz sérios 

prejuízos aos indivíduos por ela acometidos, que sofrem com problemas médicos 

graves, com estigmas sociais e com dificuldades para exercer seu papel na família e 

nos ambientes de trabalho e recreativo (Ross, Peselow, 2009; Volkow, Li, 2005).  

Fatores genéticos (como variantes de enzimas metabolizadoras), ambientais 

(como estresse) e intrínsecos à substância de abuso (como via de administração e 

lipossolubilidade) contribuem para que um indivíduo desenvolva ou não a 

dependência (Volkow, 2008). Dada essa variedade de fenômenos envolvidos, o 

desenvolvimento de modelos de estudo para a dependência se torna uma tarefa 

igualmente complexa: cada um dos modelos existentes permite que sejam avaliados 

apenas alguns aspectos da dependência.  

A sensibilização comportamental é considerada um fenômeno intrínseco à 

perda de controle sobre o consumo de drogas. Ela pode ser definida como o aumento 

progressivo de um dado efeito de uma droga (por exemplo, o efeito estimulante 

locomotor resultante da administração de psicoestimulantes, opioides e baixas doses 

de etanol) em consequência da administração repetida de tal droga em uma mesma 

dose. Neuroadaptações em circuitos neuronais, que ocorrem em função da exposição 

repetida à droga, são subjacentes aos efeitos comportamentais observados na 

sensibilização (Cador, Bijou, Stinus, 1995; Camarini, Andreatini, Monteiro, 1995; Faria 

et al., 2008; Kalivas, Sorg, Hooks, 1993; Leith, Kuczenski, 1981; Masur, Boergen, 

1980).  

A sensibilização também estaria associada aos episódios de recaídas, uma vez 

que os circuitos neuronais responsáveis pela transição do “gostar” para o “querer” a 

droga mantêm-se em um estado sensibilizado por meses e até anos, podendo ser 
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disparados por pistas ambientais associadas ao consumo da droga, levando a um 

incentivo motivacional para a busca da mesma (Berridge, Robinson, 2016; Robinson, 

Berridge, 2008). O alto risco de recaídas, mesmo depois de longos períodos após o 

último uso e dos últimos sintomas de síndrome de abstinência terem se apresentado, 

é umas das características marcantes da dependência e é considerado a principal 

dificuldade para o tratamento desta doença (Hyman, 2005). Assim, o estudo da 

sensibilização comportamental é importante, pois pode possibilitar o desenvolvimento 

de estratégias terapêuticas que diminuam o risco de recaídas. 

Terapias comportamentais têm mostrado bastante sucesso no tratamento de 

dependentes (Carrol, Onken, 2005). A terapia comportamental cognitiva consiste em 

aprender a reconhecer e evitar situações que possam disparar a fissura e também 

desenvolver estratégias para lidar com a fissura (Carrol, Onken, 2005). Além das 

terapias comportamentais e cognitivas, condições ambientais positivas podem ajudar 

a minimizar a fissura e facilitar a abstinência às drogas de abuso e deveriam ser 

consideradas como fatores chaves no tratamento prolongado da dependência. 

O enriquecimento ambiental tem sido consistentemente apontado como uma 

manipulação positiva frente aos efeitos das drogas de abuso e, quanto à 

sensibilização comportamental ao etanol, nosso laboratório já demonstrou sua 

capacidade de prevenir e até mesmo reverter esse fenômeno (Rueda et al., 2012). 

Mais estudos nesta linha, que permitam elucidar os mecanismos comportamentais e 

moleculares eliciados pelo enriquecimento ambiental, podem contribuir para o 

desenvolvimento de estratégias terapêuticas para a dependência. 

O enriquecimento ambiental consiste na exposição de roedores a estímulos 

como brinquedos, rodas de exercício e interações sociais com outros indivíduos e é 

um modelo que tem sido utilizado para demonstrar mudanças que ocorrem no 

encéfalo em resposta à interação com o ambiente (van Praag, Kempermann, Gage, 

2000). É um método empregado para fornecer uma estimulação ambiental 

suplementar em estudos de plasticidade comportamental e neurobiológica. Este 

modelo mostrou-se capaz de gerar mudanças morfofisiológicas em áreas encefálicas 

críticas para a memória e aprendizado, tais como o aumento de ramificações 

dendríticas, contatos sinápticos e neurotransmissão (Green, Greenough, Schlumpf, 

1983; Green, Greenough, 1986), tamanho neuronal (Diamond, 1967), aumento da 

potenciação de longa duração (LTP) (Duffy et al., 2001) e da neurogênese (Brown et 

al., 2003; Segovia et al., 2006). 
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Mudanças moleculares e neuroquímicas também puderam ser observadas, 

como aumento nos níveis de sinaptofisina no hipocampo e neocórtex de 

camundongos (Lambert, Fernandez, Frick, 2005), aumento da expressão de CREB 

(proteína ligadora do elemento de resposta ao monofosfato de adenosina cíclico) no 

hipocampo de camundongos (Williams et al., 2001) e RNA mensageiro (mRNA) de 

neurotrofinas, como o NGF (fator de crescimento do nervo), no hipocampo de ratos 

(Torasdotter et al., 1998). A transmissão glutamatérgica induzida por anfetamina 

também se encontra aumentada no núcleo accumbens de ratos expostos ao 

enriquecimento ambiental (Rahman, Bardo, 2008). Além disso, foi observada melhora 

no desempenho em testes de memória e aprendizado e reversão do prejuízo de 

memória em roedores idosos (Bennet et al., 2006; Lambert, Fernandez, Frick, 2005). 

Foram verificados efeitos positivos do enriquecimento ambiental sobre modelos 

de doenças psiquiátricas e neurodegenerativas, como esquizofrenia (McOmish et al., 

2008), transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (Pamplona et al., 2009), 

depressão (Brenes, Rodríguez, Fornaguera, 2008; Llorens-Martín, Tejeda, Trejo, 

2011), doença de Huntington (Nithianantharajah et al., 2008; Spires et al., 2004) e 

doença de Alzheimer (Herring et al., 2009; Lahiani-Cohen et al., 2011). Além disso, o 

aumento da função imune, a diminuição do estresse oxidativo inflamatório e o 

aumento geral da longevidade (Arranz et al., 2010), bem como a remissão e inibição 

de tumores (Cao et al., 2010), já foram demonstrados como efeitos periféricos 

promovidos pelo enriquecimento ambiental. 

Como apontado anteriormente, outro quadro que também é influenciado pelo 

enriquecimento ambiental é o da dependência a drogas de abuso. Ratos crescidos 

em um ambiente enriquecido apresentam menor consumo de anfetamina (Bardo et 

al., 2001) e a sensibilização comportamental e a preferência condicionada ao lugar 

induzidas por cocaína podem ser revertidas pelo enriquecimento (Solinas et al., 2008). 

Em contrapartida, Green et al. (2010) encontraram, em ratos expostos ao 

enriquecimento ambiental, uma maior preferência condicionada ao lugar induzida por 

cocaína, apesar de tais ratos apresentarem menor auto-administração da droga.  

Em relação ao etanol, os efeitos do enriquecimento ambiental também são 

controversos. Rockman, Gibson e Benarroch (1989) encontraram um aumento do 

consumo voluntário de etanol em ratos criados em condições enriquecidas, enquanto 

que Deehan, Cain e Kiefer (2007) observaram que ratos criados isoladamente 

preferiam beber solução de etanol 10% a beber água, ao contrário daqueles criados 
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em ambiente enriquecido. Lopez e Laber (2015) mostraram que mesmo um 

enriquecimento ambiental simples, como a presença de material para construção de 

ninho, impediu o aumento no consumo de etanol exibido por camundongos C57BL/6J 

mantidos em condição de isolamento durante a adolescência. Quando comparados 

com camundongos C57BL/6J mantidos em grupos, o enriquecimento ambiental não 

apresenta efeito sobre o consumo de etanol no paradigma drinking in the dark, exceto 

quando há exposição ao estresse de contenção, seguida de acesso ao etanol por 24 

h: nessa condição, os camundongos enriquecidos consomem menos etanol do que 

os grupos controle (Marianno, Abrahao, Camarini, 2017). 

Nosso laboratório demonstrou que o enriquecimento ambiental é capaz de 

prevenir e também de reverter a sensibilização comportamental ao etanol em 

camundongos, e que isto estaria acompanhado da diminuição da sinalização do fator 

neurotrófico derivado do encéfalo (BDNF) em seu córtex pré-frontal (Rueda et al., 

2012). De um modo geral, tem-se proposto que o enriquecimento ambiental possa 

reduzir o impacto de pistas ambientais associadas aos efeitos das drogas de abuso - 

que podem ser importantes para a sensibilização comportamental (Boehm et al., 2008; 

Cunningham, Noble, 1992; Meyer et al., 2005; Pastor, Miguel, Aragon, 2005; Vezina, 

Leyton, 2009) - e, desta forma, representar uma intervenção útil na atenuação da 

fissura eliciada por estas pistas.  

Apesar de já ter sido descrito para outras drogas de abuso além do etanol, 

como anfetamina (Bardo et al., 1995), nicotina (Green et al., 2003) e cocaína (Solinas 

et al., 2008) este papel inibitório que o enriquecimento ambiental exerce sobre a 

sensibilização comportamental ainda não teve seus mecanismos elucidados. Na 

verdade, os mecanismos de atuação do enriquecimento também não foram totalmente 

esclarecidos nos modelos de doenças neurodegenerativas e psiquiátricas, nas 

alterações periféricas e nem nas mudanças morfofuncionais promovidas no encéfalo, 

mas já são conhecidos mediadores implicados em alguns dos fenômenos observados.  

Entre estes mediadores estão o BDNF e seu receptor TrkB, cuja importância 

na neurogênese hipocampal foi demonstrada por Rossi et al. (2006) e na dependência 

por Corominas et al. (2007). Quando as neurotrofinas como o BDNF se ligam a 

receptores Trk, acredita-se que induzem a dimerização do receptor e subsequente 

mudança na conformação de suas proteínas, levando à ativação da tirosina quinase 

intracelular (Huang, Reichardt, 2003). O domínio ativador da fosforilação da tirosina 

quinase causa ativação de múltiplas cascatas de transdução de sinais como 
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RAS/proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK), fosfatidilinositol-3-quinase 

(PI3K) e fosfolipase C (Encinas et al.,1999). Várias destas cascatas convergem na 

regulação de genes-alvo que podem modular a atividade de fatores de transcrição 

comuns. O enriquecimento ambiental tem se mostrado capaz de alterar os níveis de 

BDNF em vários modelos, como em tarefas de memória e aprendizagem, prejuízos 

cognitivos relacionados com o envelhecimento (O’Callaghan, Griffin, Kelly, 2009), 

depressão (Chourbaji, Brandwein, Gass, 2011), doença de Huntington (Zajac et al., 

2010) e dependência à cocaína (Thiriet et al., 2008).  

O BDNF está envolvido na resposta a diversas drogas de abuso, incluindo os 

efeitos agudos do etanol (Kerns et al., 2005) e sensibilização comportamental à 

cocaína (Filip et al., 2006). Esses efeitos devem-se à regulação de receptores 

dopaminérgicos pelo BDNF e à modulação da plasticidade de neurônios 

dopaminérgicos da via mesolímbica do sistema de recompensa, associado aos 

processos de dependência (Guillin et al., 2003; Jeanblanc et al., 2006; Kerns et al., 

2005).  

A administração de etanol aumenta a expressão de BDNF, provavelmente por 

causar a translocação nuclear de um mediador de sua transcrição, a proteína de 

ancoragem RACK1. Esta proteína, quando injetada in vivo, é capaz de aumentar a 

expressão de BDNF no estriado de camundongos, e reduzir o consumo e a 

sensibilização comportamental ao etanol. Esses dados sugerem que a via RACK1-

BDNF contribui para a regulação negativa dos efeitos do etanol, e se oporia às 

adaptações que levam ao desenvolvimento da dependência ao álcool (McGough et 

al., 2004).  

Entretanto, em nosso estudo, encontramos diminuição dos níveis de BDNF no 

córtex pré-frontal de camundongos administrados repetidamente com etanol que 

foram expostos ao enriquecimento ambiental de curta duração, e que tiveram a 

sensibilização comportamental inibida ou revertida (Rueda et al., 2012). Contudo, não 

foi averiguado, neste modelo, se as respostas bioquímicas encontradas estão de fato 

envolvidas nas mudanças comportamentais observadas e nem os mecanismos pelos 

quais esta diminuição nos níveis de BDNF ocorreu.  

Uma provável hipótese é de que uma menor ativação da via BDNF-TrkB no 

córtex pré-frontal tenha levado à reversão da sensibilização comportamental ao 

etanol. Fanous et al. (2011) encontraram níveis aumentados de BDNF no córtex pré-

frontal medial de ratos que desenvolveram sensibilização comportamental à 
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anfetamina. Sabe-se, por outro lado, que há aumento nos níveis de microRNAs 

(miRNAs) que reprimem a tradução do mRNA de Bdnf, como miR-30a-5p e miR-195, 

no córtex pré-frontal medial de camundongos que exibem consumo excessivo de 

etanol e que a superexpressão de miR-30a-5p nesta região leva à perda do controle 

no consumo de etanol em camundongos (Darcq et al., 2015). 

 Apesar de o BDNF ter sido implicado em diversas alterações promovidas pelo 

enriquecimento ambiental, é plausível supor que os efeitos desta manipulação 

ambiental sejam mais extensos e envolvam a modulação da expressão de diferentes 

genes, relacionados a diversas funções celulares. De fato, o trabalho de Rampon et 

al. (2000) mostrou que o enriquecimento ambiental afeta, no córtex cerebral de 

camundongos, a expressão de vários genes cujos produtos estão envolvidos na 

definição da estrutura neuronal, plasticidade sináptica e sinalização, e que estão 

associados a aprendizado e memória. Esta modulação da expressão gênica varia de 

acordo com o tempo de exposição ao ambiente enriquecido, e períodos de apenas 3 

h de enriquecimento já são capazes de gerar respostas detectáveis nos níveis de 

mRNA de genes como da sinaptobrevina, MAP quinase 4K3, neurocinina A, receptor 

retinoide X alfa e caspase 6. No período de 14 dias de exposição ao enriquecimento, 

genes como das proteínas c-Fos, PSD95, calmodulina, subunidade regulatória da 

PKA e subunidade C10-II do proteossomo encontram-se em níveis alterados de 

expressão, quando comparados aos dos camundongos mantidos em condições 

padrão de alojamento (Rampon et al., 2000).  

Em nosso estudo, uma semana de exposição ao enriquecimento ambiental foi 

capaz de reverter a expressão da sensibilização comportamental ao etanol (Rueda et 

al., 2012), e algumas hipóteses foram aventadas na tentativas de explicar o 

mecanismo por trás deste fenômeno. É possível, por exemplo, que neste período 

tenha ocorrido a modulação da expressão de genes cujos produtos têm funções que 

se contrapõem aos efeitos da administração repetida de etanol, ou participam no 

rompimento ou na atenuação das associações entre os efeitos da droga e pistas do 

ambiente que seriam importantes para a sensibilização comportamental. 

Uma maneira de modular a expressão de diversos genes de forma rápida – e, 

portanto, condizente com nosso modelo de enriquecimento ambiental de curta 

duração – é por meio de miRNAs.  

Os miRNAs são pequenas moléculas de RNA não-codificante com cerca de 22 

nucleotídeos (Wightman, Ha, Ruvkun, 1993). São capazes de se ligar à região 3’-UTR 
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de mRNAs, reprimindo sua expressão ou levando-os à degradação. O sítio de 

interação do miRNA com o mRNA consiste em uma sequência com cerca de 2 a 8 

nucleotídeos, chamada de região semente (seed sequence). Há distintas regiões 

semente na 3’-UTR de um mesmo mRNA, indicando que ele pode ser regulado por 

mais de um miRNA. Ademais, a região semente para um mesmo miRNA pode ser 

encontrada em diversos mRNAs distintos, indicando que um único miRNA pode 

regular a tradução de diferentes alvos.  

A repressão da tradução de mRNAs é realizada pelo miRNA maduro quando 

ele se liga às proteínas Argonauta, Dicer e TRBP, entre outras, e ao mRNA alvo, 

formando o complexo de silenciamento induzido por RNA (complexo RISC). Os 

complexos RISC impedem a ligação dos ribossomos, impossibilitando a tradução do 

mRNA. Ainda, estes complexos podem integrar os corpúsculos P, onde diversas 

proteínas interagem na repressão da tradução ou para a degradação dos mRNAs 

(Brengues, Teixeira, Parker, 2005; Liu et al., 2005; Teixeira et al., 2005).  

Entretanto, a repressão de um mRNA no corpúsculo P pode ser revertida com 

a estimulação por diversos fatores, entre eles o BDNF. O BDNF aumenta a expressão 

de Lin28a, proteína que impede o processamento de miRNAs que possuem sua 

sequência alvo e, portanto, retira inibição que tais miRNAs exercem sobre a tradução 

de seus mRNA’s-alvo. Neste sentido, o corpúsculo P pode ser considerado um 

estoque de mRNAs, cuja tradução pode ser rapidamente alcançada após um estímulo 

(BDNF), de maneira independente da transcrição gênica (Huang et al., 2012). 

A inibição da repressão de mRNAs mediada por miRNAs permite que a síntese 

proteica ocorra de maneira mais rápida do que via modulação da expressão gênica. 

Além disso, como muitos miRNAs podem modular o mesmo mRNA, e o mesmo 

miRNA pode modular centenas de mRNAs, os efeitos de mudanças neste sistema 

tornam-se muito difundidos. 

Os miRNAs têm um papel importante na função sináptica. Além disso, a 

interação entre o BDNF e os miRNAs têm ganhado atenção na literatura. A deleção 

do gene Dicer1 no prosencéfalo basal de camundongos levou à diminuição 

de miRNAs (miR-124, miR-132, miR-137, miR-138, miR-29a, e miR-29c), com 

consequente aumento da tradução de proteínas relacionadas à plasticidade sináptica, 

como o BDNF (Konopka et al., 2010).  Schratt et al. (2006) relataram envolvimento 

de miRNAs no tamanho das espinhas dendríticas reguladas pelo BDNF em neurônios 

hipocampais. Além disso, vários estudos têm mostrado que os miRNAs são afetados 
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pela exposição ao etanol (Sathyan, Golden, Miranda, 2007; Soares et al., 2012; Wang 

et al., 2009), além de alterar comportamentos relacionados à adição de cocaína 

(Dreyer, 2010) via interação com BDNF (Im et al., 2010) e levar à perda do controle 

sobre o consumo de etanol (Darcq et al., 2015).  

Tal visão é compatível com nossa hipótese de que o enriquecimento ambiental 

modula de forma ampla o perfil de expressão gênica e proteica no encéfalo. Como 

apenas uma semana de exposição ao enriquecimento é capaz de reverter a 

sensibilização comportamental ao etanol, tal modulação induzida por ele deve ser 

rápida, o que também vai de acordo com o funcionamento dos miRNAs.  

Dessa forma, levantamos a hipótese de que os níveis diminuídos de BDNF no 

córtex pré-frontal após o enriquecimento ambiental poderiam estar relacionados com 

alterações em determinados miRNAs. 

Outra hipótese levantada para explicar os efeitos do enriquecimento ambiental 

sobre alguns modelos em que ele apresentou um papel protetor é que a exposição a 

um ambiente enriquecido representa um estresse moderado, que prepara uma 

resposta de defesa que auxilia a lidar melhor com um estímulo estressor mais forte 

(Segovia, del Arco, Mora, 2009). Alguns trabalhos relatam que apesar de o 

enriquecimento ambiental e condições “negativas” muitas vezes levarem a respostas 

opostas, os mecanismos moleculares empregados podem ser similares. Por exemplo, 

tanto o envelhecimento quanto o enriquecimento diminuem os níveis de dopamina no 

córtex pré-frontal de ratos, mas ambos se correlacionam inversamente com a memória 

de trabalho (Segovia et al. 2008). O estresse e o enriquecimento aumentam os níveis 

circulantes de noradrenalina, corticosterona e BDNF em camundongos, apesar de o 

primeiro promover a formação de tumores, enquanto que o segundo os inibe e até 

mesmo os reverte (Cao et al., 2010; Kappeler, Meaney, 2010; Saruta et al., 2010).  

Em contrapartida, McQuaid, Audet e Anisman (2012) encontraram maiores 

níveis de agressividade, associados a maior concentração de corticosterona, em 

camundongos CD-1 expostos ao enriquecimento ambiental quando confrontados com 

outro estímulo estressor; os autores creditam estes resultados a fatores intrínsecos à 

linhagem de camundongos utilizada. Assim, a avaliação da resposta ao estresse em 

camundongos submetidos ao modelo de enriquecimento ambiental de curta duração 

do nosso laboratório se torna importante para testar a hipótese de que as condições 

de enriquecimento acabaram por causar um estresse leve, que ajudou a enfrentar um 
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estímulo estressor mais forte, representado pela administração repetida de etanol 

(Rueda et al., 2012).  

Assim, o presente estudo pretende responder questões levantadas em nosso 

trabalho anterior: 1. O modelo de enriquecimento ambiental de curta duração utilizado 

é capaz de alterar a resposta ao estresse e modular outros comportamentos, como 

aqueles associados à atividade exploratória, à ansiedade, à depressão, à anedonia e 

os comportamentos repetitivos? 2. A reversão da sensibilização comportamental ao 

etanol induzida pelo enriquecimento ambiental de curta duração está associada a 

mudanças nos níveis plasmáticos de corticosterona? 3. O enriquecimento ambiental 

de curta duração altera a expressão de miRNAs em áreas encefálicas envolvidas na 

sensibilização comportamental ao etanol, como o córtex pré-frontal, sendo este 

mecanismo associado à reversão da sensibilização causada pelo enriquecimento? 4. 

A menor ativação da via de sinalização BDNF - TrkB no córtex pré-frontal está 

envolvida no efeito de reversão da sensibilização comportamental ao etanol? 
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2 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivos 1. estudar os efeitos do enriquecimento 

ambiental de curta duração sobre a resposta de corticosterona ao estresse e sobre 

comportamentos relacionados a ansiedade e depressão, anedonia e comportamentos 

repetitivos; 2. estudar os efeitos do enriquecimento ambiental de curta duração sobre 

os níveis de corticosterona de camundongos que desenvolveram a sensibilização 

comportamental ao etanol; 3. estudar os efeitos do enriquecimento ambiental de curta 

duração sobre a expressão de miRNAs no córtex pré-frontal de camundongos que 

desenvolveram sensibilização comportamental ao etanol; 4. avaliar a participação da 

via de sinalização BDNF - TrkB no córtex pré-frontal medial e no córtex orbitofrontal 

sobre a sensibilização comportamental ao etanol. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Sujeitos experimentais 

 

Camundongos Swiss-Webster machos com 60 dias de idade foram alojados 

em grupos de cinco por caixa em um ambiente com um ciclo claro/escuro de 12 h 

(luzes acesas às 07:00), sob temperatura controlada (22 ± 1 ºC), com água e comida 

fornecidas ad libitum. Todos os procedimentos realizados foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo, com protocolo registrado sob n° 033 na folha 133 do livro 

02.  

 

3.2 Condições de alojamento 

 

Os grupos não-enriquecidos (NE) permaneceram em condições padrão de 

alojamento, sendo mantidos em caixas de polipropileno pequenas (27,5 cm x 16,5 cm 

x 13 cm) cobertas por maravalha. 

Os grupos expostos ao enriquecimento ambiental (EA) foram alojados em 

caixas transparentes de policarbonato maiores do que as caixas padrão (42 cm x 28 

cm x 21,5 cm), cobertas por maravalha e com comida e água à vontade, na presença 

de estímulos cognitivos, sensoriais e motores para exploração. Os estímulos constam 

de rodas de exercício, tubos de PVC, papel picado, casinhas, rampas, gangorras e 

diversos objetos de plástico, em diferentes cores, texturas e formatos. 

Escolheu-se manter os grupos controle não-enriquecidos em caixas pequenas 

uma vez que experimentos prévios demonstraram que apenas o tamanho da caixa 

não afeta o desenvolvimento da sensibilização comportamental ao etanol (Rueda, 

2011). 

 

3.3 Drogas 

 

O etanol (Labsynth, Diadema, SP, Brasil) foi administrado em uma solução de 

20 (v/v), preparada com solução salina (NaCl 0,9% dissolvido em água destilada) 

na dose de 1,8 g/kg. A solução salina foi usada como solução controle. Todas as 

injeções foram administradas intraperitonialmente (i.p.). 
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O K252a (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) foi administrado local e 

continuamente no córtex pré-frontal medial ou no córtex orbitofrontal com o auxílio de 

minibombas osmóticas (Alzet, Cupertino, CA, EUA). A taxa de fluxo da minibomba é 

de 0,5 µl/h, e sua capacidade total é de 100 µl. Assim, para o K252a, foi utilizada uma 

solução de 67 ng/µl (800 ng/dia; baseada em Kaneko et al., 2008) em líquido 

cerebroespinhal artificial (LCEa; 147 mM NaCl, 3,5 mM KCl, 1,26 mM CaCl2, 1,2 mM 

MgCl2, 1,0 mM NaH2PO4, 25 mM NaHCO3, pH 7,4) com 10% DMSO (v/v). O LCEa 

com 10% DMSO (veículo) foi utilizado como solução controle.  

  

3.4 Estresse por contenção 

 

Os camundongos foram mantidos em contenção durante 1 h em tubos de 

polipropileno com 3 cm de diâmetro e 11,5 cm de comprimento, perfurados em sua 

região anterior e em diversos pontos ao longo de seu comprimento, permitindo a 

respiração. A sessão de estresse por contenção foi conduzida durante o período da 

manhã (entre 09:00 e 10:00). 

 

3.5 Coleta de sangue, obtenção de plasma e dosagem dos níveis de 
corticosterona 

 

Para a dosagem de corticosterona plasmática, as amostras de sangue foram 

coletadas a partir da veia caudal ou a partir do tronco após a decapitação no último 

dia de experimento, sempre no mesmo horário, no período da manhã (entre 10:00 e 

11:00). As amostras de sangue coletadas foram armazenadas em tubos de 

microcentrífuga contendo heparina (500 U/ml, no volume de 10% do volume total de 

sangue coletado) e foram centrifugadas a 2000 x g por 10 min à temperatura ambiente 

para a obtenção de plasma. 

A dosagem de corticosterona foi realizada por meio da técnica de ELISA 

(enzyme-linked immunosorbent assay) com o Corticosterone ELISA Kit (Abcam, 

Cambridge, MA, EUA), de acordo com as especificações do fabricante.  
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3.6 Avaliação da atividade locomotora em campo-aberto 

 

Os camundongos tiveram sua atividade locomotora avaliada em campo-aberto, 

por um período de 10 min (experimento 2) ou 5 min (experimentos 5, 6 e 7). O campo-

aberto consiste em uma arena circular de 40 cm de diâmetro, circundada por uma 

parede cilíndrica de 50 cm de altura. Podem ser delimitadas duas regiões no campo 

aberto: uma zona periférica próxima à parede cilíndrica (até 8 cm de distância da 

parede) e uma zona central. 

Entre o teste de um sujeito e de outro o campo-aberto foi limpo com solução de 

etanol 5% a fim de evitar a presença de pistas olfativas. O registro da atividade foi 

realizado com uma câmera digital e sistema de captura de vídeo (Canopus, Kobe, 

Hyogo, Japão). O programa EthoVision (Noldus, Wageningen, Gelderland, Holanda) 

foi usado para quantificar a distância total percorrida por cada camundongo, bem 

como a distância percorrida nas zonas central e periférica. Foram analisadas a 

atividade locomotora total, central e periférica no tempo total e separando os 5 min 

iniciais dos 5 min finais do teste. A atividade locomotora total também foi analisada 

em intervalos de 1 min. Além disso, foi calculado o índice de tigmotaxia, como a razão 

entre a locomoção na zona periférica em relação à locomoção total. 

 

3.7 Teste do comportamento relacionado à ansiedade no labirinto em cruz 
elevado 

 

O comportamento relacionado à ansiedade foi avaliado com uso do labirinto em 

cruz elevado, por um período de 5 min. O labirinto em cruz elevado possui dois braços 

abertos (33,5 cm de comprimento x 7 cm de largura) e dois braços fechados (33,5 cm 

de comprimento x 7 cm de largura, com paredes de 19 cm de altura) dispostos 

perpendicularmente, suspensos a uma altura de 50 cm do assoalho da sala. 

No início do teste, os camundongos foram posicionados no centro do aparato 

(cruzamento entre os braços, um quadrado de 7 cm de lado), com a cabeça voltada 

para um dos braços abertos. Entre o teste de um camundongo e de outro, o aparato 

foi limpo com solução de etanol 5%, a fim de evitar a presença de pistas olfativas. O 

registro da atividade no labirinto em cruz elevado foi realizado com uma câmera digital 

e sistema de captura de vídeo (Canopus). 
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A partir dos vídeos, foram analisados os tempos de permanência nos braços 

abertos e fechados, a latência de entrada no braço aberto e o número de entradas 

nos braços abertos e fechados. Foi considerada uma entrada cada vez que o 

camundongo posicionou todas as quatro patas dentro de um braço. Também foram 

calculadas as razões entre o tempo nos braços e o tempo total, tempo nos braços 

abertos e no centro em relação ao total e tempo nos braços abertos em relação ao 

tempo nos braços abertos e fechados; as mesmas razões foram calculadas para o 

número de entradas nos compartimentos. Além disso, foi calculado o índice de 

esquiva dos braços abertos (100 – [(% de tempo nos braços abertos + % de entradas 

nos braços abertos)/2]), de acordo com Trullas e Skolnick (1993).   

 

3.8 Teste de preferência por sacarose 

 

A anedonia foi avaliada por meio do teste de preferência por sacarose. Os 

camundongos foram alojados individualmente em caixas de polipropileno pequenas 

(27,5 cm x 16,5 cm x 13 cm) a partir do início do período de escuro (após as 19:00), e 

2 h depois passaram a ter acesso a uma garrafa contendo água e uma garrafa com 

solução de sacarose a 2%. As garrafas foram pesadas antes e após 2 e 12 h do início 

da sessão de teste. 

O consumo de água (CA), o consumo de sacarose (CS), o consumo total de 

líquidos (CT = CA + CS) e a preferência por sacarose (PS = CS/CT) foram avaliados. 

Os valores encontrados foram corrigidos observando-se a diferença no peso de duas 

garrafas colocadas em uma caixa na ausência de camundongos, o que permite 

estimar a perda de líquidos pela evaporação e pela manipulação das garrafas. 

 

3.9 Teste da natação forçada 

 

O comportamento relacionado à depressão foi avaliado por meio do teste da 

natação forçada. Os camundongos foram colocados em um cilindro de 16 cm de 

diâmetro e 20 cm de profundidade, contendo 2500 ml (14 cm) de água a 25 ºC por um 

período de 6 min.  

A sessão de teste foi gravada com uma câmera filmadora e a partir da análise 

dos vídeos foram quantificados o tempo de imobilidade, a latência para flutuar, o 

tempo de duração do nado e o tempo de escalada (climbing). Foi considerada 
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imobilidade a ausência de movimentos, exceto os movimentos mínimos que o 

camundongo executa para manter sua cabeça acima do nível da água. 

 

3.10 Teste de esconder esferas 

 

O teste de esconder esferas (marble burying) permite avaliar comportamentos 

repetitivos ou persistentes (Greene-Schloesser et al., 2011; Thomas et al., 2009) e 

consiste em manter os sujeitos experimentais (roedores) isolados em caixas cobertas 

com maravalha na presença de esferas de vidro maciço igualmente espaçadas entre 

si. Os roedores apresentam uma tendência inata a escavar e com este 

comportamento deslocam a maravalha, que recobre as esferas.  

O número de esferas cobertas se correlaciona positivamente ao 

comportamento de escavar – que não sofre habituação – e é diminuído por fármacos 

inibidores seletivos da recaptação de serotonina, utilizados para o tratamento do 

transtorno obsessivo-compulsivo: isto se une a outras evidências para que o 

comportamento de escavar seja considerado como um comportamento repetitivo. 

Fármacos ansiolíticos (benzodiazepínicos) também diminuem o comportamento de 

escavar, mas manipulações no teste que poderiam afetar a ansiedade, como substituir 

as esferas de vidro (objeto novo, potencialmente ansiogênico) por pellets de ração 

(objeto conhecido, não-ansiogênico), não alteram este comportamento (Greene-

Schloesser et al., 2011; Thomas et al., 2009).   

Assim, os camundongos foram posicionados em caixas de polipropileno 

pequenas (27,5 cm x 16,5 cm x 13 cm) cobertas por uma camada de maravalha com 

5 cm de espessura, sobre a qual foram depositadas 20 esferas de vidro com 1,0 cm 

de diâmetro espaçadas homogeneamente entre si, em um arranjo de 4 x 5. Após o 

período de 30 min foi contado o número de esferas com mais de dois terços de sua 

superfície cobertos por maravalha. 

 

3.11 Extração de RNA 

 

Para a extração de RNA, foi utilizado o miRVana miRNA Isolation Kit 

(ThermoFisher, Foster City, CA, EUA), que permite a obtenção de amostras de RNA 

com alto grau de pureza e com maior rendimento de RNAs de pequeno tamanho, 

como os miRNAs.  
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O tecido coletado (córtex pré-frontal) foi mantido em gelo seco e 

homogeneizado manualmente com pistilos de polipropileno em 300 µl de 

Lysis/Binding Buffer. Foram adicionados 30 µl de miRNA Homogenate Additive e a 

amostra foi vortexada e mantida em gelo por 10 min. A seguir, 300 µl de solução de 

acid-phenol:chloroform foram adicionados à amostra, que foi vortexada por 30 s e 

centrifugada a 10000 x g à temperatura ambiente por 5 min para a separação de fases. 

A fase aquosa foi coletada em um novo tubo e a ela foram acrescidos 375 µl de etanol 

100%. Tal mistura foi transferida para um filtro acoplado a um tubo de coleta e 

centrifugada a 10000 x g por 15 s à temperatura ambiente. O filtrado foi descartado e 

700 µl de solução de lavagem 1 foram adicionados ao filtro, que foi centrifugado a 

10000 x g por 10 s à temperatura ambiente. O filtrado foi descartado e foram 

adicionados 500 µl de solução de lavagem 2/3 ao filtro, que foi centrifugado como no 

passo anterior. O procedimento foi repetido uma outra vez e o filtro foi novamente 

centrifugado, a 10000 x g por 60 s à temperatura ambiente, para remoção de líquidos 

residuais. O filtro foi posicionado em um novo tubo de coleta e a ele foram adicionados 

100 µl de água tratada com dietilpirocarbonato (água DEPC) livre de nucleases; a 

seguir, foi centrifugado a 10000 x g por 30 s e o eluato contendo o RNA total 

enriquecido com miRNAs foi coletado e armazenado a -80 °C. Ensaios 

espectrofotométricos sob comprimento de onda de 260 a 280 nm foram realizados 

para avaliação da concentração e pureza do RNA.  

 

3.12 Transcrição reversa e PCR em tempo real para miRNAs 

 

Para a realização da transcrição reversa e da PCR em tempo real foram 

utilizados TaqMan® Small RNA Assays (ThermoFisher, Foster City, CA, EUA), que 

são compostos por oligonucleotídeos iniciadores (primers) específicos para a 

transcrição reversa de cada miRNA analisado, assim como ensaios (par de primers e 

sonda acoplada a fluorófo) específicos para a PCR em tempo real de cada um dos 

miRNAs avaliados. 

Uma vez determinada a concentração de cada amostra foi realizada a síntese 

do DNA complementar (cDNA) por transcrição reversa com um pool de primers 

específicos para cada um dos miRNAs (miR-9, miR-30a-5p, miR-124a, miR-132, miR-

153, let-7d e snoRNA-202 e snoRNA-234 como referência). A composição do pool de 
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primers se deu utilizando 1 µl de primer de cada alvo a ser analisado e o volume final 

foi ajustado para 100 µl com TE 1 x (ThermoFisher, Madison, WI, EUA).  

Para a transcrição reversa foi utilizado o TaqMan® MicroRNA Reverse 

Transcription Kit (ThermoFisher, Vilnius, Vilnius, Lituânia). Foi feita uma mistura de 

reação contendo, para cada amostra, 6 µl de pool de primers, 0,3 µl de 100 nM dNTPs 

com dTTP (desoxirribonucleotídeos trifosfato com desoxitimidina trifosfato), 3 µl da 

enzima MultiScribe Reverse Transcriptase, 1,5 µl de tampão de transcrição reversa, 

0,19 µl de inibidor de RNAse e 1,01 µl de água DEPC. Doze microlitros da mistura de 

reação foram acrescidos de 3 µl de RNA (contendo 300 ng de RNA total), os tubos 

foram invertidos seis vezes, centrifugados rapidamente e incubados em gelo por 5 

min. 

A seguir, as reações de transcrição reversa foram conduzidas em termociclador 

nas seguintes condições: 30 min a 16 °C, 30 min a 42 °C e 5 min a 85 °C. Os produtos 

de transcrição reversa (cDNA) foram então armazenados a -20 °C.  

A PCR em tempo real foi realizada em triplicata em um volume final de 10 µl 

por reação. Para cada reação foram utilizados 5 µl de TaqMan® Universal Master Mix 

II com UNG (ThermoFisher, Vilnius, Vilnius, Lituânia), 0,5 µl de ensaio TaqMan® 20 x 

(par de primers e sonda, específicos para cada miRNA), 4,42 µl de água DEPC e 0,08 

µl de cDNA. As reações foram conduzidas no equipamento Rotor-Gene 6000 (Corbett, 

Mortlake, NSW, Austrália) nas seguintes condições de ciclagem: 2 min a 50 °C, 10 

min a 95 °C e quarenta ciclos compostos por uma etapa de 15 s a 95 °C e outra de 60 

s a 60 °C.         

A partir dos genes de referência analisados foi calculado um índice, com auxílio 

do programa BestKeeper (Pfaffl et al., 2004), utilizado como normalizador. O cálculo 

da razão de expressão dos alvos de interesse (normalizados pelos genes de 

referência) no grupo EA em relação ao grupo controle (NE) foi realizado de acordo 

com o método de Livak (ΔΔCt; Livak, Schmittgen, 2001). 

 

3.13 Cirurgia estereotáxica e implantação de minibombas osmóticas 

 

Os camundongos foram anestesiados com isoflurano e posicionados no 

sistema esterotáxico. Após a tricotomização foi feita uma incisão com bisturi eletrônico 

para exposição do crânio e a horizontalidade (diferença na coordenada 

anteroposterior entre bregma e lambda inferior a 0,2 mm) foi verificada. Com o auxílio 
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de uma broca, foi implantada uma cânula (Alzet Brain Infusion Kit 3, Alzet, Cupertino, 

CA, EUA) no córtex pré-frontal medial (CPFm) ou córtex orbitofrontal (COF).  

As distâncias relativas ao bregma e à superfície dural foram estipuladas de 

acordo com Paxinos e Franklin, 2001.  Para o CPFm, as coordenadas foram:  

anteroposterior = + 2,1 mm; laterolateral = ± 0,20 mm; dorsoventral = − 2,5 mm. Já 

para o COF, as coordenadas foram: anteroposterior = + 2,2 mm; laterolateral = ± 1,30 

mm; dorsoventral = − 3,00 mm. Utilizando-se a região posterior do corte realizado para 

a exposição do crânio foi implantada a minibomba osmótica (modelo 1007D, Alzet, 

Cupertino, CA, EUA) subcutaneamente na região escapular do camundongo. Esta 

minibomba foi acoplada a um cateter que, por sua vez, estava ligado à cânula, 

realizando a entrega local e contínua de solução. 

Após a implantação da cânula e da minibomba, foram utilizados grampos 

cutâneos para a sutura mecânica da incisão, foi aplicada pomada de bacitracina e 

neomicina e os camundongos puderam se recuperar em uma plataforma aquecedora 

a 36 °C.  

Ao término dos experimentos, os camundongos foram eutanasiados por 

deslocamento cervical e seus encéfalos foram coletados (congelados em isopentano 

resfriado com gelo seco e armazenados a -80 °C) para a confirmação do 

posicionamento das cânulas. 

 

3.14 Análise histológica 

 

Os encéfalos foram seccionados coronalmente em criostato a - 27 °C. Os 

cortes, com 40 µm de expessura, foram montados em lâminas gelatinizadas e 

mantidos em placa aquecedora por ao menos 24 h para secagem. A seguir, as lâminas 

foram deixadas em solução 1:1 de etanol 95% e clorofórmio por 1 h e os cortes foram 

reidratados gradativamente em etanol 90%, etanol 70% e água destilada (por 5 min 

em cada). As lâminas foram mantidas em solução 1:1 de corante Giemsa e PBS (137 

mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10,1 mM Na2HPO4, 18,3 mM KH2PO4, pH = 7,4) aquecida a 

37 °C por 10 min e rapidamente mergulhadas em PBS para remoção do excesso de 

corante. Em seguida, as lâminas foram mergulhadas por cerca de 20 s em etanol 95% 

para diferenciação da coloração e mantidas e solução de (NH4)6Mo7O24 . 4 H2O a 1% 

por 10 min para fixação da coloração. Após este passo, as lâminas foram mergulhadas 

em água destilada por 5 min e passaram pela bateria de desidratação gradativa, 
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consistindo em banhos de 5 min nas soluções de etanol 70%, etanol 90%, etanol 

100% (dois banhos) e xilol (dois banhos). Finalmente, as lâminas foram cobertas com 

lamínulas utilizando-se Permount. 

Após um período de secagem das lâminas de no mínimo 24 h, os cortes foram 

analisados em um microscópio modelo Eclipse 1000 (Nikon, Shinagawa, Tóquio, 

Japão) acoplado a uma câmera digital modelo DXM 1200 (Nikon) e com auxílio do 

programa ACT-1 (Nikon). Os encéfalos de todos os camundongos que receberam 

cânulas foram analisados e o posicionamento destas foi aferido. Fotomicrografias de 

cortes representativos do posicionamento das cânulas nas regiões do CPFm e COF 

foram obtidas com a objetiva de aumento de duas vezes. 

   

3.15 Delineamentos experimentais 

 

Os delineamentos experimentais estão esquematizados nas figuras 1 

(Experimentos 1 a 4) e 2 (experimentos 5 a 7). 

 

3.15.1 Experimento 1 – Efeitos do enriquecimento ambiental sobre os níveis de 
corticosterona em resposta ao estresse 
 

No primeiro dia de experimento (D1; PND = 75) foi coletada uma amostra de 

sangue de todos os camundongos. Logo após a coleta, um grupo de camundongos 

foi mantido nas caixas de moradia padrão (grupo NE; n = 10), enquanto outro grupo 

foi transferido para o ambiente enriquecido (grupo EA; n = 10). Os camundongos 

foram mantidos 24 h por dia nessas condições, durante sete dias (D1-D7).  

Em D7, uma nova amostra de sangue foi coletada e os camundongos 

retornaram às suas respectivas condições de alojamento. Em D8, todos os 

camundongos foram submetidos a uma sessão de estresse por imobilização (entre 

09:00 e 10:00) e imediatamente após o término da sessão foram eutanasiados por 

deslocamento cervical, decapitados e o sangue do tronco foi coletado. Todas as 

coletas de sangue foram realizadas no mesmo horário (entre 10:00 e 11:00). Os níveis 

de corticosterona foram avaliados a partir do plasma obtido das amostras de sangue 

coletadas (n = 6 amostras por grupo). 
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3.15.2 Experimento 2 – Efeitos do enriquecimento ambiental sobre a atividade 
locomotora e comportamento relacionado à ansiedade 

 

No primeiro dia de experimento (D1; PND = 75), um grupo de camundongos foi 

mantido em caixas-moradia padrão (grupo NE; n = 10), enquanto outro grupo foi 

transferido para o ambiente enriquecido (grupo EA; n = 10). 

Os camundongos foram mantidos 24 h por dia nessas condições, durante sete 

dias (D1-D7). Em D6 foi realizada a avaliação da atividade locomotora no campo-

aberto (por um período de 10 min) e em D7 os camundongos foram testados quanto 

ao seu comportamento relacionado à ansiedade no labirinto em cruz elevado. 

 

3.15.3 Experimento 3 – Efeitos do enriquecimento ambiental sobre o comportamento 
relacionado à depressão e anedonia 
 

No primeiro dia de experimento (D1; PND = 75), um grupo de camundongos foi 

mantido nas caixas-moradia padrão (grupo NE; n = 10), enquanto outro grupo foi 

transferido para o ambiente enriquecido (grupo EA; n = 10). 

Os camundongos foram mantidos 24 h por dia nessas condições, durante oito 

dias (D1-D8). Em D6, foi iniciada a avaliação da anedonia por meio do teste de 

preferência por sacarose, com duração de 12 h. Posteriormente, já em D7, todos os 

camundongos voltaram às suas respectivas condições de alojamento (enriquecidos 

ou não enriquecidos). Após 24 h, em D8, todos os camundongos foram testados 

quanto ao seu comportamento relacionado à depressão por meio do teste da natação 

forçada. 

 

3.15.4 Experimento 4 – Efeitos do enriquecimento ambiental sobre o comportamento 
repetitivo 

 

No primeiro dia de experimento (D1; PND = 75), o teste de esconder esferas 

foi realizado em todos os camundongos. Após o teste, metade dos camundongos foi 

mantida em caixas pequenas (grupo não-enriquecido NE; n = 10), enquanto a outra 

metade foi transferida para o ambiente enriquecido (grupo enriquecido EA; n = 10). 

Os camundongos foram mantidos 24 h por dia nessas condições, durante sete 

dias (D1-D7). Em D7, foi realizada uma segunda avaliação dos comportamentos 

repetitivos pelo teste de esconder esferas em todos os camundongos.  
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Figura 1 – Delineamentos dos experimentos 1 a 4. O início dos experimentos (D1) se deu aos 

75 dias de idade dos camundongos. No experimento 1, “coleta” se refere às 
coletas de sangue para dosagem de corticosterona, e “estresse” se refere à 
sessão de 1 h de estresse por contenção.  
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3.15.5 Experimento 5 – Efeitos do enriquecimento ambiental sobre os níveis de 
corticosterona na sensibilização comportamental ao etanol   

 

Este experimento foi realizado como parte do estágio de iniciação do aluno 

Bruno Henrique do Amaral, de quem fui supervisor. 

Nos dois primeiros dias de experimento (H1 e H2; PND = 60), todos os 

camundongos foram administrados com solução salina e, 5 min depois, sua atividade 

locomotora foi avaliada no campo-aberto por um período de 5 min. A partir do terceiro 

dia (D1), todos os camundongos receberam injeções via i.p. de 1,8 g/kg de etanol e, 

5 min depois, sua atividade locomotora foi avaliada no campo-aberto por um período 

de 5 min. O etanol foi administrado por 15 dias consecutivos. A atividade locomotora 

foi avaliada no campo-aberto nos dias D1, D8 e D15.  

Entre D15 e D22, um grupo de camundongos foi mantido nas caixas-moradia 

padrão (grupo NE; n = 13), enquanto outro grupo foi transferido para o ambiente 

enriquecido (grupo EA; n = 10). Neste período, os camundongos não receberam 

qualquer tratamento e nem foram manipulados, exceto para a limpeza das caixas e 

uma troca de objetos do enriquecimento ambiental. Em D22, todos os camundongos 

receberam 1,8 g/kg de etanol i.p. e 5 min depois sua atividade locomotora foi avaliada 

no campo-aberto por um período de 5 min. 

Um dia antes do início do experimento e imediatamente após a avaliação 

comportamental em D1, D15 e D22, foram realizadas coletas de sangue pela veia 

caudal. As coletas foram realizadas no período da manhã, entre 10:00 e 11:00 e o 

sangue foi utilizado para obtenção de plasma para a dosagem de corticosterona.  

Em D22, após a coleta de sangue, os camundongos foram eutanasiados por 

deslocamento cervical. As glândulas suprarrenais e o baço foram retirados, pesados, 

congelados (com uso de isopentano resfriado com gelo seco, no caso dos baços) e 

armazenados a -80 °C.  

Devido à grande variabilidade individual apresentada por camundongos Swiss-

Webster quanto à sensibilização comportamental induzida por etanol (Abrahao et al., 

2013; Legastelois et al., 2014; Quadros et al., 2002), apenas foram analisados os 

níveis de corticosterona de indivíduos que desenvolveram sensibilização 

comportamental entre D1 e D15, de acordo com um critério adotado de ao menos 50% 

de incremento na locomoção em D15 em relação a D1. Destes, amostras de cinco 

indivíduos de cada grupo (NE ou EA) foram utilizadas para a dosagem. 
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3.15.6 Experimento 6 - Efeitos do enriquecimento ambiental sobre a expressão de 
miRNAs no córtex pré-frontal de camundongos tratados repetidamente com 
etanol 
 

Nos dois primeiros dias de experimento (H1 e H2; PND = 60), todos os 

camundongos foram administrados com solução salina e, 5 min depois, sua atividade 

locomotora foi avaliada no campo-aberto por um período de 5 min. A partir do terceiro 

dia (D1), todos os camundongos receberam injeções por via i.p. de 1,8 g/kg de etanol 

e, 5 min depois, sua atividade locomotora foi avaliada no campo-aberto por um período 

de 5 min. O etanol foi administrado por 15 dias consecutivos. A atividade locomotora 

foi avaliada no campo-aberto nos dias D1, D8 e D15.  

Entre D15 e D22, um grupo de camundongos foi mantido nas caixas-moradia 

padrão (grupo NE; n = 20), enquanto outro grupo foi transferido para o ambiente 

enriquecido (grupo EA; n = 20). Neste período, os camundongos não receberam 

qualquer tratamento e nem foram manipulados, exceto para a limpeza das caixas e 

uma troca de objetos do enriquecimento ambiental. Em D22, todos os camundongos 

receberam 1,8 g/kg de etanol i.p. e 5 min depois sua atividade locomotora foi avaliada 

no campo-aberto por um período de 5 min.  

Imediatamente ou após 30 min da avaliação da atividade locomotora em D22, 

os camundongos foram eutanasiados por deslocamento cervical e seus encéfalos 

foram coletados e rapidamente congelados em isopentano resfriado com gelo seco, 

sendo em seguida armazenados a -80 °C. Posteriormente, o córtex pré-frontal foi 

dissecado com uso de uma matriz de encéfalo de camundongo (ASI Instruments, 

Warren, MI, EUA) e o RNA total foi extraído a partir deste tecido, sendo destinado para 

a análise da expressão de miRNAs. 

Assim como no Experimento 5 (item 3.15.5), os camundongos foram 

classificados em sensibilizados (locomoção em D15 no mínimo 50% maior do que em 

D1) ou não sensibilizados, de acordo com o critério adotado, e amostras de cinco 

indivíduos de cada grupo (NE ou EA) foram utilizadas para as análises moleculares. 

 

3.15.7 Experimento 7 – Envolvimento da via de sinalização BDNF - TrkB no córtex 
pré-frontal na sensibilização comportamental ao etanol 
 

Nos dois primeiros dias de experimento (H1 e H2; PND = 60), todos os 

camundongos (n = 25) foram administrados com solução salina e, 5 min depois, sua 
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atividade locomotora foi avaliada no campo-aberto por um período de 5 min. A partir 

do terceiro dia (D1), todos os camundongos foram administrados com etanol e, 5 min 

depois, sua atividade locomotora foi avaliada no campo-aberto por um período de 5 

min. O etanol foi administrado por 15 dias consecutivos, sendo que a avaliação da 

atividade locomotora no campo-aberto se deu apenas nos dias D1, D8 e D15. 

Após a análise comportamental em D15 os camundongos foram classificados 

em sensibilizados (locomoção em D15 no mínimo 50% maior do que em D1) ou não 

sensibilizados, de acordo com o critério adotado, assim como no Experimento 5 (item 

3.15.5).  

Em D16 os camundongos classificados como sensibilizados foram submetidos 

à cirurgia estereotáxica para implantação de cânulas no CPFm e minibombas 

osmóticas para a infusão contínua de solução de K252a (inibidor de tirosina quinase, 

com alta afinidade para receptores TrkB) ou veículo (LCEa com 10% DMSO). Já os 

camundongos não sensibilizados foram anestesiados, tricotomizados e tiveram seus 

crânios expostos, mas não passaram pela cirurgia com implantação de cânulas ou 

minibombas osmóticas, servindo assim como controles do procedimento (grupo 

sham). Assim, foram formados os grupos sham (n = 8), LCEa (n = 7) e K252a (n = 8).  

Entre D15 e D22 os camundongos não receberam injeções de etanol e nem 

foram manipulados, exceto para a cirurgia em D16 e para a limpeza das caixas. Em 

D21, todos os camundongos receberam uma injeção de salina e, 5 min depois, foram 

expostos ao campo-aberto, e tiveram sua atividade locomotora avaliada. Tal 

procedimento foi realizado para testar se a cirurgia ou a administração de K252a 

poderiam afetar a locomoção basal no aparato. 

Em D22, os camundongos foram administrados com etanol e 5 min depois sua 

atividade locomotora foi avaliada no campo-aberto por um período de 5 min. Após a 

avaliação da atividade locomotora em D22, os camundongos foram eutanasiados e 

seus encéfalos foram extraídos para a verificação do posicionamento das cânulas. 

Outro lote de camundongos (n = 30) passou pelos mesmos procedimentos 

descritos acima, mas tiveram as cânulas implantadas no COF. Neste caso os 

camundongos também foram classificados em sensibilizados e não sensibilizados, e 

foram formados os grupos sham (n = 8), LCEa (n = 7) e K252a (n = 8).  
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Figura 2 – Delineamentos dos experimentos 5 a 7. O início dos experimentos (H1) se deu aos 
60 dias de idade dos camundongos. Nos dias H1, H2, D1, D8, D15, D21 e D22 
houve avaliação da atividade locomotora no campo-aberto. No experimento 5, 
“coleta” se refere às coletas de sangue para dosagem de corticosterona, e em D22 
os camundongos foram eutanasiados e tiveram suas glândulas suprarrenais e o 
baço removidos e pesados. No experimento 6, em D22 os camundongos foram 
eutanasiados imediatamente ou 30 min após avaliação da atividade locomotora e 
o córtex pré-frontal foi dissecado e utilizado para as análises de expressão de 
miRNAs por PCR real-time. No experimento 7, em D16 os camundongos foram 
submetidos à cirurgia estereotáxica para implantação de cânulas acopladas a 
minibombas osmóticas contendo LCEa ou K252a; em D22 os camundongos foram 
eutanasiados e seus encéfalos foram retirados e armazenados para verificação 
do posicionamento das cânulas.   
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3.13 Análise estatística 

 

O programa STATISTICA 7.0 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, EUA) foi utilizado para 

a realização das análises estatísticas. Inicialmente, o teste de Shapiro-Wilk foi 

utilizado para testar a normalidade dos dados. Quando esta não foi verificada, foi 

utilizado o teste de Mann-Whitney para a análise estatística. Em caso de dados com 

distribuição normal, foram utilizadas análises de variância (ANOVA e ANOVA para 

medidas repetidas) para comparação entre mais de dois grupos ou com mais de uma 

medida ao longo do tempo e o teste t-Student foi utilizado para comparações entre 

dois grupos. O teste de Newman-Keuls foi utilizado para comparações a posteriori.  

A análise dos dados de expressão de miRNAs por PCR em tempo real foi feita 

com auxílio do programa REST 2009, que se baseia no modelo estatístico “Pair Wise 

Fixed Reallocation Randomisation Test” (Pfaffl, Horgan, Dempfle, 2002). Análises de 

correlação de Pearson entre a razão de expressão dos miRNAs com expressão 

alterada e a atividade locomotora foram realizadas com o programa STATISTICA 7.0.  

Em todas as comparações realizadas o nível de significância adotado foi de 

95%, ou seja,  = 0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Experimento 1 - O enriquecimento ambiental diminui os níveis plasmáticos 
de corticosterona após estresse agudo de contenção 

 

A figura 3 mostra os níveis plasmáticos de corticosterona, em relação aos níveis 

basais (normalizados em relação à média obtida para cada grupo em D1), de 

camundongos expostos ou não ao enriquecimento ambiental.  

A ANOVA-2 vias para medidas repetidas revelou significância dos fatores 

AMBIENTE [F(1,18) = 37,05; p < 0,001] e DIA [F(2,18) = 66,69; p < 0,001] e também da 

interação entre os fatores [F(2,18) = 26,75; p < 0,001]. A exposição ou não ao 

enriquecimento ambiental por sete dias não alterou os níveis de corticosterona nos 

grupos (D7 em relação a D1). Após estresse agudo de contenção há aumento de 

corticosterona em ambos os grupos (D8 em relação a D7; p < 0,001 para o grupo NE 

e p < 0,05 para o grupo EA). Contudo, os níveis de corticosterona após o estresse 

(D8) são maiores que os níveis basais (D1) apenas no grupo NE (p < 0,001); ou seja, 

a exposição ao ambiente enriquecido protegeu os camundongos do aumento dos 

níveis de corticosterona em relação ao basal induzido pelo estresse. 

 

 

Figura 3 - Alteração dos níveis de corticosterona plasmática em relação ao basal em 
camundongos expostos (EA, n = 6) ou não (NE, n = 5) ao enriquecimento 
ambiental. * - p < 0,05 em relação a D7; ** - p < 0,001 em relação a D7; # - p < 
0,001 em relação a D1; Dados apresentados são médias + e.p.m.  
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4.2 Experimento 2 - O enriquecimento ambiental diminui a atividade locomotora, 
mas não altera o comportamento relacionado à ansiedade 

 

A figura 4 apresenta a atividade locomotora total, central e periférica de 

camundongos expostos ou não ao enriquecimento ambiental. O teste-t não pareado 

revelou que camundongos mantidos em ambiente enriquecido apresentam menor 

atividade locomotora total (t = 3,46; p < 0,01) e na região central do campo-aberto (t = 

2,71; p < 0,05).  

 

 

 

 

Figura 4 - Atividade locomotora de camundongos expostos (EA, n = 10) ou não (NE, n = 10) 
ao enriquecimento ambiental medida em campo-aberto por 10 min. * - p < 0,05; ** 
- p < 0,01. Dados apresentados são médias + e.p.m. 
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Na figura 5 estão representados os dados de atividade locomotora em campo-

aberto nos 5 min iniciais e nos 5 min finais de teste. Considerando-se os 5 min finais, 

os camundongos mantidos em enriquecimento ambiental apresentam menor atividade 

locomotora em todas as medidas: total (t = 4,82; p < 0,01), na região central (t = 3,09; 

p < 0,01) e na região periférica do campo-aberto (t = 2,88: p < 0,05), o que não foi 

observado nos 5 min iniciais de teste [atividade locomotora total (t = 1,12; p = 0,28), 

central (t = 1,43; p = 0,17) ou periférica (t = -0,14; p = 0,89)]. 
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Figura 5 - Atividade locomotora de camundongos expostos (EA, n = 10) ou não (NE, n = 10) 

ao enriquecimento ambiental medida em campo-aberto no período inicial (0-5 min) 
ou final (5-10min) do teste. * - p < 0,05; ** - p < 0,01; *** - p < 0,001. Dados 
apresentados são médias + e.p.m. 
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A atividade locomotora total durante os 10 min também foi analisada em 

intervalos de 1 min (figura 6), a fim de avaliar o comportamento exploratório dos 

camundongos ao longo do teste. A ANOVA-2 vias para medidas repetidas mostrou 

que a interação entre os fatores AMBIENTE e INTERVALO é significante [F(9,162) = 

6,16; p < 0,001]. O teste de Newman-Keuls revelou que o grupo EA apresenta maior 

atividade locomotora que o grupo NE no primeiro minuto de teste (p < 0,05), mas que 

a mesma diminui já a partir do segundo minuto de teste (p < 0,001), enquanto que no 

grupo NE ela se mantém estável até o sétimo minuto, diminuindo em relação ao 

primeiro minuto apenas a partir do oitavo minuto de teste (p < 0,001). 

 

 

Figura 6 - Atividade locomotora total de camundongos expostos (EA, n = 10) ou não (NE, n = 
10) ao enriquecimento ambiental medida em campo-aberto a intervalos de 1 min, 
durante 10 min. * - p < 0,05 em relação ao grupo NE no mesmo intervalo; # - p < 
0,001 em relação ao primeiro intervalo. Dados apresentados são médias ± e.p.m. 

 

Também foi calculada a razão entre a distância percorrida na região periférica 

em relação à distância percorrida total, como medida de tigmotaxia (figura 7). Não 

houve diferenças entre os grupos quanto ao índice de tigmotaxia para o tempo total 

(0 - 10 min; t = - 0,52, p = 0,61), para os primeiros 5 min (0 - 5 min; t = - 0,21, p = 0,84) 

nem para os últimos 5 min de teste (5 - 10 min; t = - 0,73, p = 0,47). 
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Figura 7 – Índice de tigmotaxia, calculado como a razão entre a atividade locomotora na zona 
periférica e a atividade locomotora total. O índice foi calculado para o teste como 
um todo (0 - 10 min), para os primeiros 5 min (0 - 5 min) e para os últimos 5 min 
de teste (5 - 10 min) para os grupos EA (n = 10) e NE (n = 10). Dados apresentados 
são médias ± e.p.m.  

 

O comportamento relacionado à ansiedade foi avaliado por meio do labirinto 

em cruz elevado. A figura 8 mostra os parâmetros quantificados no teste. Não houve 

diferenças significantes entre os grupos expostos ou não ao enriquecimento ambiental 

quanto ao tempo de latência para entrada no braço aberto (U = 32,5; p = 0,29), ao 

tempo de permanência nos braços abertos (t = -1,62; p = 0,12), tempo de permanência 

nos braços fechados (t = 1,04; p = 0,31), número de entradas nos braços abertos (t = 

-1,44; p = 0,17), número de entradas nos braços fechados (t = 1,98; p = 0,06) e número 

de entradas totais (t = 0,37; p = 0,72).  

Também foram calculadas as razões entre o tempo nos braços abertos em 

relação ao total, tempo nos braços abertos e na região central em relação ao total, e 

tempo nos braços abertos em relação à soma do tempo nos braços abertos e braços 

fechados. O mesmo raciocínio se aplicou para calcular índices referentes ao número 

de entradas nos compartimentos. Além disso, foi calculado o índice de esquiva dos 

braços abertos, de acordo com Trullas e Skolnick (1993). Tais dados são 

apresentados na figura 9.  
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Figura 8 - Avaliação do comportamento relacionado à ansiedade no labirinto em cruz elevado. 

Não foram encontradas diferenças significantes entre os grupos expostos (EA, n = 
10) ou não (NE, n = 10) ao enriquecimento ambiental. Dados apresentados em A 
representam medianas e intervalo interquartílico (asteriscos representam dados 
acima do intervalo) e em B-F representam médias + e.p.m. 
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Não houve diferenças significantes entre os grupos expostos ou não ao 

enriquecimento ambiental quanto ao índices calculados: tempo nos braços abertos 

em relação ao tempo total (fig. 9A; t = -1,62; p = 0,12), tempo nos braços abertos e na 

região central em relação ao tempo total (fig. 9B; t = -1,04; p = 0,31), tempo nos braços 

abertos em relação à soma do tempo nos braços abertos e braços fechados (fig. 9C; 

t = -1,19; p = 0,25), número de entradas nos braços abertos em relação ao número 

total de entradas (fig. 9D; t = -2,05; p = 0,06), número de entradas nos braços abertos 

e na região central em relação ao número total de entradas (fig. 9E; t = -1,96; p = 

0,07), número de entradas nos braços abertos em relação à soma do número de 

entradas nos braços abertos e nos braços fechados (fig. 9F; t = -2,03; p = 0,06), índice 

de esquiva dos braços abertos (fig. 9G; t = 1,89; p = 0,08). 

 

4.3 Experimento 3 - O enriquecimento ambiental não altera comportamentos 
relacionados à depressão e à anedonia 

 

A figura 10 mostra os dados referentes ao teste de preferência de sacarose, 

utilizado para verificar a anedonia. Não houve diferenças significantes entre os grupos 

expostos (EA) ou não (NE) ao ambiente enriquecido quanto à sua preferência pela 

solução de sacarose, no período de 2 h (U = 44; p = 0,93) nem de 12 h (U = 43,5; p = 

0,90). 

Na figura 11 estão representados os resultados obtidos no teste da natação 

forçada, utilizado para avaliação do comportamento relacionado à depressão. Os 

grupos expostos (EA) ou não (NE) ao enriquecimento ambiental não diferem entre si 

quantos aos parâmetros analisados: latência para imobilidade (t = 1,27, p = 0,22), 

tempo de imobilidade (t = -0,23, p = 0,82), tempo de escalada (t = - 0,83, p = 0,42) e 

tempo de natação (t = 0,69, p = 0,50). 
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Figura 9 - Índices de comportamento relacionado à ansiedade e exploração no labirinto em 

cruz elevado. Não foram encontradas diferenças significantes entre os grupos 
expostos (EA, n = 10) ou não (NE, n = 10) ao enriquecimento ambiental. Dados 
apresentados representam médias + e.p.m. 
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Figura 10 - Avaliação da anedonia por meio do teste de preferência por sacarose. Não houve 
diferenças significantes entre os grupos expostos (EA, n = 10) ou não (NE, n = 10) 
ao enriquecimento ambiental em 2 h (A) ou 12 h (B) de exposição à solução de 
sacarose. Dados apresentados representam medianas e intervalo interquartílico 
(asteriscos representam dados abaixo do intervalo). 

 

  

  

Figura 11 - Avaliação do comportamento relacionado à depressão por meio do teste de 
natação forçada. Não houve diferenças significantes entre os grupos expostos 
(EA, n = 10) ou não (NE, n = 10) ao enriquecimento ambiental. Dados 
apresentados representam médias + e.p.m. 
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4.4 Experimento 4 - O enriquecimento ambiental não altera comportamentos 
repetitivos 

 

Os resultados obtidos no teste de esconder esferas são mostrados na figura 

12. A ANOVA-2 vias para medidas repetidas mostrou que o fator AMBIENTE [F(1,18) = 

0,09; p = 0,76], o fator DIA [F(1,18) = 2,33; p = 0,14] e a interação entre os fatores [F(1,18) 

= 2,86; p = 0,11] não são significantes, indicando que a exposição ao enriquecimento 

ambiental por uma semana não afeta os comportamentos repetitivos. 

 

 

Figura 12 - Número de esferas cobertas por maravalha no teste de esconder esferas antes 
(D1) e após (D7) sete dias de exposição (EA, n = 10) ou não (NE, n = 10) ao 
ambiente enriquecido. Foram consideradas como cobertas as esferas cuja 
superfície estava, no mínimo, dois terços coberta por maravalha. Dados 
apresentados representam médias + e.p.m. 

 

4.5 Experimento 5 – A reversão da sensibilização comportamental ao etanol 
promovida pelo enriquecimento ambiental foi acompanhada por alteração 
no peso do baço, mas não das suprarrenais, ou nos níveis de corticosterona  

 

A figura 13 mostra a atividade locomotora dos camundongos submetidos ao 

tratamento repetido com 1,8 g/kg de etanol, expostos (grupo EA, n = 10) ou não (grupo 

NE, n = 13) ao enriquecimento ambiental, e desafiados com etanol no experimento 5. 

A ANOVA-2 vias para medidas repetidas mostrou que o fator DIAS foi significante 

[F(1,21) = 31,64; p < 0,001]. A análise post hoc por meio do teste de Newman-Keuls nos 

mostra que houve diminuição da atividade locomotora em H2 quando comparado a 

H1 (p < 0,001), demonstrando que houve um efeito de habituação ao campo-aberto. 
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A ANOVA-2 vias para medidas repetidas realizada para D1, D8 e D15 mostrou 

significância do fator DIAS [F(2,42) = 5,68; p < 0,01], mas não do fator AMBIENTE [F(1,21) 

= 0,47; p = 0,50] ou da interação entre fatores AMBIENTE e DIAS [F(2,42) = 0,13; p = 

0,88]. A análise post-hoc revela que a atividade locomotora em D15 foi superior a D1 

(p < 0,05) independente do grupo, indicando o desenvolvimento da sensibilização 

comportamental. Tal resultado era esperado, pois até este ponto do experimento os 

grupos haviam recebido o mesmo tratamento. 

A ANOVA-1 via para D22 mostra que a atividade locomotora diferiu entre os 

grupos NE e EA [fator AMBIENTE; F(1,21) = 4,96; p < 0,05], sendo que o grupo EA 

apresentou menor atividade locomotora que o grupo NE (p < 0,05). 

Ao comparar a atividade locomotora de cada um dos grupos em D22 em 

relação a D1 por meio de ANOVA-2 vias para medidas repetidas, a interação entre os 

fatores DIAS e GRUPO é significante [F(1,21) = 4,38, p < 0,05]. A análise post-hoc nos 

mostra que a atividade locomotora do grupo EA em D22 não foi maior que em D1 (p 

= 0,56), ao contrário da do grupo controle NE (p < 0,05). 

Tais resultados indicam que a sensibilização comportamental do grupo EA foi 

revertida após o período de abstinência - quando os camundongos foram expostos ao 

ambiente enriquecido -, o que não ocorreu com o grupo NE, mantido nas condições 

padrão de alojamento. 

 

  

Figura 13 - Avaliação da atividade locomotora total (medida em campo-aberto durante 5 min) 
de camundongos tratados repetidamente com 1,8 g/kg de etanol e expostos (EA, 
n = 10) ou não (NE, n = 13) ao enriquecimento ambiental. * - p < 0,01 D15 em 
relação a D1; # - p < 0,05 em relação a D1; ** - p < 0,05 em relação ao grupo EA. 
Dados apresentados representam médias ± e.p.m. 
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Na figura 14 estão representados os níveis plasmáticos de corticosterona 

medidos antes (basal) e ao longo do tratamento repetido com etanol e após exposição 

ou não ao ambiente enriquecido. 

A ANOVA-2 vias para medidas repetidas nos mostra que os fatores DIAS [F(3,21) 

= 4,12, p < 0,05] e AMBIENTE [F(1,7) = 9,60, p < 0,05] são significantes, mas que não 

há interação entre eles [F(3,21) = 0,49, p = 0,69]. A análise post-hoc nos mostra que os 

níveis de corticosterona são maiores em D1, D15 e D22 em relação aos níveis basais 

(p < 0,05) e que, de modo geral, o grupo NE apresenta níveis menores de 

corticosterona do que o grupo EA (p < 0,05). 

 

 

Figura 14 - Níveis plasmáticos de corticosterona medidos antes (basal) e ao longo do 
tratamento repetido com etanol (D1, D15, D22). Entre D15 e D22 os grupos 
foram expostos (EA, n = 5) ou não (NE, n = 4) ou enriquecimento ambiental. * - 
p < 0,05 em relação aos outros dias; # - p < 0,05 na comparação entre os grupos, 
independente do dia da coleta. Dados apresentados representam médias + 
e.p.m. 

 

O peso das glândulas suprarrenais e do baço (em relação ao peso corporal) 

dos camundongos tratados repetidamente com etanol e expostos (grupo EA) ou não 

(grupo NE) ao enriquecimento ambiental durante a abstinência está representado na 

figura 15. Não há diferenças entre os grupos quanto ao peso das suprarrenais (t = 

1,14, p = 0,27), mas o baço do grupo EA é mais pesado em comparação ao do grupo 

NE (t = 4,21, p < 0,001).  
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Figura 15 - Peso de órgãos periféricos de camundongos tratados repetidamente com etanol 
e expostos (grupo EA, n = 10) ou não (NE, n = 13) ao enriquecimento ambiental. 
A. Peso das glândulas suprarrenais em relação ao peso corporal. B. Peso do baço 
em relação ao peso corporal. * - p < 0,001 em relação ao grupo NE. Dados 
apresentados representam médias + e.p.m. 

 

4.6 Experimento 6 – A reversão da sensibilização comportamental ao etanol 
induzida pelo enriquecimento ambiental está acompanhada de diminuição 
na expressão de miR-132 e let-7d no córtex pré-frontal  

 

A figura 16 mostra a atividade locomotora dos camundongos submetidos ao 

tratamento repetido com 1,8 g/kg de etanol, e desafiados com etanol após exposição 
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ANOVA-2 vias para medidas repetidas realizada para H1 e H2 mostrou significância 
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do fator DIAS [F(1,38) = 8,52; p < 0,01], e a análise post-hoc mostrou que em H2 a 

atividade locomotora foi menor que em H1 (p < 0,01).  

A ANOVA-2 vias para medidas repetidas realizada para D1, D8 e D15 mostrou 

significância do fator DIAS [F(2,76) = 30,79; p < 0,001] e da interação entre fatores 

AMBIENTE X DIAS [F(2,76) = 4,02; p < 0,05]. A análise post-hoc mostrou que tanto o 

NE quanto o grupo EA tiveram a atividade locomotora em D15 superior a D1 (p < 0,01 

e p < 0,001, respectivamente), indicando o desenvolvimento da sensibilização 

comportamental. 

Quanto ao dia do desafio (D22), não houve diferenças significantes entre os 

grupos quanto ao fator AMBIENTE [F(1,38) = 1,93; p = 0,17]. Já na comparação entre 

D15 e D22, a ANOVA-2 vias para medidas repetidas demonstrou significância do fator 

DIAS [F(1,38) = 32,04; p < 0,001] e da interação entre os fatores DIAS e AMBIENTE 

[F(1,38) = 12,37; p < 0,01]. A análise post-hoc mostrou que o grupo EA tem queda da 

atividade locomotora em D22 em relação a D15 (p < 0,001), indicando a reversão da 

sensibilização comportamental ao etanol, o que não ocorre com o grupo NE, em que 

a atividade locomotora em D22 não difere da de D15 (p = 0,14). 

 

 

 

Figura 16 - Avaliação da atividade locomotora total (medida em campo-aberto durante 5 min) 
de camundongos tratados repetidamente com 1,8 g/kg de etanol e expostos (EA) 
ou não (NE) ao enriquecimento ambiental. A. Dados referentes a todos os 
camundongos tratados (n = 20 por grupo). * - p < 0,01 em relação a D1; ** - p < 
0,001 em relação a D1; # - p < 0,001 em relação a D15. Dados apresentados 
representam médias ± e.p.m. 
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Na figura 17 estão representadas as razões de expressão dos miRNAs 

analisados no córtex pré-frontal de camundongos eutanasiados imediatamente após 

a avaliação comportamental em D22. Não houve diferenças significantes entre a 

expressão dos diferentes miRNAs entre os grupos NE e EA: miR-9 (p = 0,69), miR-

30a-5p (p = 0,97) miR-124a (p = 0,45), miR-132 (p = 0,31), miR-153 (p = 0,90) e let-

7d (p = 0,82). 

 

 

Figura 17 - Expressão relativa de miRNAs no córtex pré-frontal de camundongos 
sensibilizados ao etanol expostos (EA) ou não (NE) ao ambiente enriquecido 
durante a abstinência (n = 5 por grupo). Os camundongos foram eutanasiados 
imediatamente após o teste comportamental em D22. Não houve diferenças 
entre os grupos quanto a nenhum dos alvos de interesse analisados. Dados 
apresentados representam médias + e.p.m. 

 

Na figura 18 estão representadas as razões de expressão dos miRNAs 

analisados no córtex pré-frontal de camundongos eutanasiados 30 min após a 

avaliação comportamental em D22. Não houve diferenças significantes entre os 

grupos quanto à expressão de miR-9 (p = 0,22), miR-30a-5p (p = 0,65), miR-124a (p 

= 0,06) e miR-153 (p = 0,09), mas miR-132 e let-7d encontram-se menos expressos 

no córtex pré-frontal do grupo EA (p < 0,01 e p < 0,05, respectivamente). 
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Figura 18 - Expressão relativa de miRNAs no córtex pré-frontal de camundongos 
sensibilizados ao etanol expostos (EA) ou não (NE) ao ambiente enriquecido 
durante a abstinência (n = 5 por grupo). Os camundongos foram eutanasiados 
30 min após o teste comportamental em D22. * - p < 0,05; ** - p < 0,01. Dados 
apresentados representam médias + e.p.m. 

 

Uma vez que foi verificada a diminuição da expressão de miR-132 e let-7d no 

grupo EA em relação ao grupo NE no tempo de 30 min após a avaliação 

comportamental em D22, foram feitas análises de correlação entre os níveis de 

expressão destes miRNAs e a atividade locomotora apresentada pelos camundongos 

ao longo do tratamento. Para tanto, além dos dados brutos de locomoção total em D1, 

D15 e D22, foram calculadas as relações entre a atividade locomotora em D22 e D15 

(como um índice do efeito do enriquecimento ambiental sobre a locomoção; D22/D15) 

e entre a atividade locomotora em D15 em relação a D1 (como um índice do grau de 

sensibilização comportamental; D15/D1). Os dados estão apresentados na Tabela 1.  
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entre a expressão de mir-132 e a expressão de let-7d (r = 0,85, p < 0,01). 
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Tabela 1 - Análise de correlação (Pearson) entre atividade locomotora e expressão de 
miRNAs. 

Variáveis D1 D15 D22 D22/D15 D15/D1 miR-132 let-7d 

D1 –  
 
 

     

D15 
r = 0,83 
p < 0,01*  

–      

D22 
r = 0,24 
p = 0,50 

r = 0,20 
p = 0,58 

–     

D22/D15 
r = - 0,43 
p = 0,21 

r = - 0,61 
p = 0,06 

r = 0,64 
p < 0,05* 

–    

D15/D1 
r = - 0,45 
p = 0,20 

r = 0,11 
p = 0,77 

r = 0,01 
p = 0,97 

r = - 0,09 
p = 0,81 

–   

miR-132 
r = - 0,33 
p = 0,35 

r = - 0,22 
p = 0,54 

r = 0,56 
p = 0,09 

r = 0,61 
p = 0,06 

r = 0,33 
p = 0,35 

–  

let-7d 
r = - 0,37 
p = 0,29 

r = - 0,44 
p = 0,20 

r = 0,48 
p = 0,16 

r = 0,69 
p < 0,05* 

r = 0,01 
p = 0,97 

r = 0,85 
p < 0,01* 

– 

* - correlações significantes. 

 

4.7 Experimento 7 – A inibição da via BDNF - TrkB no córtex pré-frontal medial 
ou no córtex orbitofrontal não altera a expressão da sensibilização 
comportamental ao etanol  

 

Na figura 19 são encontradas fotomicrografias de cortes representativos do 

posicionamento das cânulas implantadas no CPFm (fig. 20A) e no COF (fig. 20B). 

Apenas os camundongos cujas cânulas foram implantas corretamente foram 

considerados nas análises subsequentes. 

A atividade locomotora dos camundongos submetidos ao tratamento repetido 

com 1,8 g/kg de etanol e desafiados com etanol, que tiveram cânulas implantadas no 

CPFm e conectadas a minibombas osmóticas contendo LCEa com 10% DMSO (n = 

4) ou K252a (n = 6), está representada na figura 20, que também mostra 

camundongos que passaram pelo mesmo tratamento, mas que por não terem 

desenvolvido a sensibilização comportamental ao etanol não passaram pela cirurgia 

estereotáxica (grupo sham, n = 8).   

A ANOVA-2 vias para medidas repetidas realizada para H1 e H2 mostrou 

significância do fator DIAS [F(1,15) = 7,96; p < 0,05], e a análise post-hoc mostrou que 

em H2 a atividade locomotora foi menor que em H1 (p < 0,05). 
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Figura 19 – Fotomicrografias de cortes representativos do posicionamento das cânulas. A. 
Córtex pré-frontal medial. B. Córtex orbitofrontal. Coloração de Giemsa. 
Aumento de duas vezes.  

 

 

 

A 
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Na comparação da atividade locomotora em D1, D8 e D15, a ANOVA-2 vias 

para medidas repetidas mostrou significância para o fator DIAS [F(2,30) = 17,31; p < 

0,001] e para a interação entre os fatores DIAS e TRATAMENTO [F(4,3) = 6,12; p < 

0,01]. A análise post-hoc pelo teste de Newman-Keuls mostrou que a atividade 

locomotora em D15 foi maior que em D1 nos grupos LCEa (p < 0,05) e K252a (p < 

0,001), enquanto que no grupo sham a atividade locomotora não diferiu entre esses 

os dias (p = 0,07). É importante ressaltar que até este ponto as condições de 

tratamento entre os grupos eram idênticas; a divisão entre os grupos sham, LCEa e 

K252a foi feita a posteriori, a partir da análise da atividade locomotora de cada 

camundongo após o teste comportamental em D15. 

Em D16 os camundongos foram submetidos à cirurgia estereotáxica e depois 

de cinco dias (D21) foram testados no campo-aberto após uma injeção de salina, a 

fim de avaliar possíveis efeitos gerais sobre a locomoção causados tanto pelo 

procedimento cirúrgico quanto pelo fármaco K252a. A ANOVA de uma via realizada 

para os dados de atividade locomotora em D21 não revelou significância do fator 

TRATAMENTO [F(2,15) = 2,29; p = 0,14], indicando que a atividade locomotora basal 

dos camundongos não foi alterada pelos procedimentos realizados. 

No dia do desafio (D22), a ANOVA de uma via não revelou diferença 

significante entre os grupos quanto ao fator TRATAMENTO [F(2,15) = 3,10; p = 0,14]. 

Já na comparação entre D15 e D22, a ANOVA-2 vias para medidas repetidas 

demonstrou significância do fator DIAS [F(1,15) = 10,87; p < 0,01] e, a partir da análise 

post-hoc, verificou-se o aumento da locomoção em D22 em relação a D15 (p < 0,01), 

independente do grupo. A análise por meio de ANOVA de uma via para medidas 

repetidas realizada para o fator DIAS para cada um dos grupos isoladamente mostrou 

que a atividade em D22 foi maior que a de D15 no grupo sham [F(1,7) = 16,16; p < 0,01], 

mas não nos grupos LCEa [F(1,3) = 9,29; p = 0,06] e K252a [F(1,5) = 0,24; p = 0,65]. 
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Figura 20 - Atividade locomotora total (medida em campo-aberto durante 5 min) de 
camundongos tratados repetidamente com 1,8 g/kg de etanol e que receberam 
K252a ou veículo (LCEa) no córtex pré-frontal medial durante o período de 
abstinência. * - p < 0,05 em relação a D1; ** - p < 0,001 em relação a D1; # - p 
< 0,01 em relação a D15. Dados apresentados representam médias ± e.p.m. 

 

Em relação aos camundongos cujas cânulas foram implantadas no COF (grupo 

sham, n = 8; grupo LCEa, n = 6; grupo K252a, n = 5), a atividade locomotora total ao 

longo do tratamento está representada na figura 21. A ANOVA-2 vias para medidas 

repetidas para H1 e H2 mostrou significância do fator DIAS [F(1,16) = 12,45; p < 0,01], 

e a análise post-hoc mostrou que em H2 a atividade locomotora foi menor que em H1 

(p < 0,01). 

A comparação da atividade locomotora em D1, D8 e D15 por meio da ANOVA-

2 vias para medidas repetidas mostrou significância para o fator DIAS [F(2,32) = 4,36; p 

< 0,05] e para a interação entre os fatores DIAS e TRATAMENTO [F(4,32) = 4,72; p < 

0,01]. A análise post-hoc pelo teste de Newman-Keuls mostrou que a atividade 

locomotora em D15 foi maior que em D1 no grupo K252a (p < 0,01), mas não nos 

grupos sham (p = 0,42) ou LCEa (p = 0,15). Porém, como a divisão entre os grupos 

foi feita com base na classificação entre camundongos sensibilizados ou não 

sensibilizados, foi feita uma análise da atividade locomotora em D1, D8 e D15 por 

meio de ANOVA de uma via para medidas repetidas para cada um dos grupos 

independentemente. Assim, a atividade locomotora em D15 estava aumentada em 

relação a D1 para o grupo LCEa [F(2,10) = 7,09; p < 0,05], mas não para o grupo sham 

[F(2,14) = 2,30; p = 0,14]. 
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A ANOVA de uma via realizada para os dados de atividade locomotora em D21, 

cinco dias após a cirurgia estereotáxica, não revelou significância do fator 

TRATAMENTO [F(2,16) = 0,10; p = 0,91], indicando que a atividade locomotora basal 

dos camundongos não foi alterada pelos procedimentos realizados. A mesma análise 

mostrou que o fator TRATAMENTO também não foi significante em D22 [F(2,16) = 1,56; 

p = 0,24]. Na comparação por ANOVA-2 vias para medidas repetidas entre D15 e D22 

houve significância do fator DIAS [F(1,16) = 7,21; p < 0,05], com a análise post-hoc 

revelando maior atividade locomotora em D22 em relação a D15 independente do 

grpou (p < 0,01). 

Comparando-se os grupos isoladamente quanto à atividade locomotora em 

D15 e D22 por meio de ANOVA de uma via para medidas repetidas, o fator DIAS se 

mostrou significante para os grupos sham [F(1,7) = 6,40; p < 0,05] e K252a [F(1,4) = 

12,17; p < 0,05], com aumento da atividade locomotora em D22 em relação a D15 (p 

< 0,05 para ambos os grupos). Porém, o mesmo não ocorreu com o grupo LCEa [F(1,5) 

= 0,61; p = 0,47] e indicando que o nível de atividade locomotora em D15 foi mantido 

neste grupo.  

 

 

Figura 21 - Atividade locomotora total (medida em campo-aberto durante 5 min) de 
camundongos tratados repetidamente com 1,8 g/kg de etanol e que receberam 
K252a ou veículo (LCEa) no córtex orbitofrontal durante o período de 
abstinência. * - p < 0,05 em relação a D1; ** - p < 0,01 em relação a D1; # - p < 
0,05 em relação a D15. Dados apresentados representam médias ± e.p.m. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Este trabalho se propôs a responder questões levantadas em trabalho anterior: 

verificar se o modelo de enriquecimento ambiental de curta duração utilizado altera 

parâmetros comportamentais (atividade locomotora, comportamento relacionado à 

ansiedade, comportamento relacionado à depressão, anedonia e comportamentos 

repetitivos) ou bioquímicos/moleculares (níveis de corticosterona, expressão de 

miRNAs) e tentar descobrir os mecanismos pelos quais o enriquecimento promove a 

reversão da sensibilização comportamental ao etanol (Rueda et al., 2012).  

Uma das hipóteses propostas para explicar o efeito protetor do enriquecimento 

ambiental sobre a sensibilização comportamental ao etanol é de que esta 

manipulação ambiental constitui uma forma branda de estresse, que auxilia o animal 

a lidar com situações estressoras mais fortes, como a administração de etanol.  

O estresse pode ser um facilitador do uso inicial e da reinstalação do consumo 

de etanol (Kreek, Koob, 1998) e há sensibilização cruzada entre estresse e etanol 

(Phillips, Roberts, Lessov, 1997). Além disso, Crofton, Zhang e Green (2015) sugerem 

que a exposição ao enriquecimento ambiental causa um estresse leve que funcionaria 

de forma análoga a uma vacina, preparando o organismo para lidar melhor com 

futuras situações de estresse mais fortes. Assim, o tratamento com etanol seria um 

desses eventos de estresse mais forte, e após a exposição ao enriquecimento os 

camundongos conseguiriam lidar melhor com os efeitos de tal estressor.  

De acordo com os dados obtidos no experimento 1, a exposição ao 

enriquecimento ambiental mantém o funcionamento do eixo HPA (uma vez que há 

aumento da corticosterona após exposição ao estresse em ambos os grupos, NE e 

EA), mas o aumento dos níveis de corticosterona após um estresse agudo não ocorre, 

em relação ao basal, nos camundongos enriquecidos em comparação aos 

camundongos mantidos em condições padrão. Tais dados corroboram a hipótese de 

que o enriquecimento ambiental modula o eixo HPA, o que poderia explicar, pelo 

menos em parte, a proteção que esta manipulação ambiental exibe frente à 

sensibilização comportamental ao etanol. 

 Contudo, os resultados do experimento 5 indicam que os níveis plasmáticos 

de corticosterona não diferem entre os camundongos tratados com etanol expostos 

ou não ao enriquecimento ambiental, apesar de o enriquecimento causar reversão da 
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sensibilização comportamental (figuras 13 e 14). Assim, a proteção frente à expressão 

da sensibilização comportamental proporcionada pelo enriquecimento de curta 

duração não parece ser devida a modulações na resposta de corticosterona. O etanol 

causa aumento nos níveis plasmáticos de corticosterona (Ellis, 1966; Roberts, 

Crabee, Keith, 1992) e, provavelmente, este efeito sobrepujou a influência do 

enriquecimento na modulação dos níveis deste hormônio. 

Além disso, sabe-se que a corticosterona é importante para a aquisição da 

sensibilização comportamental ao etanol, mas que a administração do antagonista de 

receptores de glicocorticoides metirapona não afeta a expressão da sensibilização 

comportamental ao etanol (Pastor et al., 2012). Como o enriquecimento ambiental em 

nosso modelo foi aplicado após a aquisição da sensibilização comportamental ao 

etanol, mesmo que houvesse diferença nos níveis de corticosterona entre os grupos 

NE e EA seu papel nas mudanças comportamentais observadas deveria ser validado. 

Sugere-se que a via de sinalização do fator de liberação de corticotrofina (CRF) via 

receptor CRF1, especialmente em regiões extra-hipotalâmicas, seja preponderante 

para a expressão da sensibilização comportamental ao etanol (Pastor et al., 2012).    

Neste trabalho, nos camundongos expostos ao enriquecimento ambiental de 

curta duração o baço, mas não as glândulas suprarrenais, apresentou aumento de 

peso. Este efeito é descrito na literatura para outros modelos de enriquecimento 

ambiental, com maior tempo de duração (Abou-Ismail, Mahboub, 2011; Gurfein et al., 

2014; Tsai et al., 2002), e pode ser indicativo de um papel modulatório do 

enriquecimento sobre o sistema imunológico. De fato, o enriquecimento ambiental 

melhora a função das células imunes e diminui seu estresse oxidativo (Arranz, et al., 

2010) e modula o perfil de ativação imunológica, inclusive a causada por estresse (do 

Prado et al., 2016; Kentner et al., 2008; Marashi et al., 2003; McQuaid et al., 2013).   

Em contrapartida, o tratamento repetido com etanol leva à diminuição do peso 

do baço (Jiménez et al., 2001; Liu et al., 2016; Rasmussen et al., 2000) e do número 

de esplenócitos (Monahan et al., 1997) e estaria associado a imunossupressão 

(Chadha et al., 1991; Domiati-Saad, Jerells, 1993; Pirozhkov, Watson, Chen, 1993) e 

a uma mudança no perfil de ativação linfocitária, com supressão da resposta Th1 e 

aumento da resposta Th2 (Linneberg et al., 2008; Pirozhkov, Watson, Chen, 1993). 

Por sua vez, o estresse, especialmente o de derrota social, leva a alterações 

no baço, como aumento da eritropoiese (Vignjević et al., 2014) e estimulação do 
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tráfego de monócitos do baço para o encéfalo, sendo este responsável pelo aumento 

de comportamentos relacionados à ansiedade (Wohleb et al., 2014).    

Fatores do sistema imunológico contribuem para a resposta comportamental 

ao etanol (Blednov et al., 2015; Fernandez-Lizarbe, Montesinos, Guerri, 2013; 

Marshall et al., 2016; Pascual et al., 2015) e é possível supor que se o modelo de 

enriquecimento ambiental de curta duração utilizado em nosso laboratório levar a 

alterações imunológicas, elas podem contribuir para a reversão da sensibilização 

comportamental ao etanol.   

  Em todo caso, mesmo que haja tal modulação do sistema imunológico, ela 

não altera comportamentos relacionados à ansiedade, à depressão, à anedonia ou 

comportamentos repetitivos, conforme os resultados encontrados nos testes do 

labirinto em cruz elevado, de nado forçado, de preferência por sacarose e de esconder 

esferas, respectivamente (experimentos 2, 3 e 4).  

Camundongos fêmeas em abstinência do consumo de etanol mantidas em 

isolamento apresentam menor preferência à sacarina e maior tempo de imobilidade 

no teste de natação forçada que seus controles que consumiram apenas água, quadro 

este que foi revertido pela exposição ao enriquecimento ambiental e convívio social 

durante 14 dias na fase de abstinência. Tais modificações comportamentais foram 

acompanhadas de mudanças moleculares no eixo HPA, como a diminuição da 

expressão de receptor de glicocorticoide no hipotálamo e aumento da expressão de 

proopiomelanocortina na hipófise dos camundongos expostos ao enriquecimento 

ambiental (Pang et al., 2013). Além disso, a exposição precoce ao enriquecimento 

parece ter efeitos antidepressivos e ansiolíticos em modelos animais de depressão e 

ansiedade, com um papel protetor frente a estas condições, ao contrário do 

isolamento social, que se constitui em um fator de risco para as mesmas (Brenes 

Sáenz, Villagra, Fornaguera Trías, 2006).  

Em nosso modelo de exposição ao enriquecimento ambiental de curta duração 

durante a idade adulta foi encontrada modulação do eixo HPA, mas sem alteração 

dos comportamentos relacionados à depressão e à anedonia e dos comportamentos 

repetitivos.  

Apesar de não haver significância estatística, há tendência de redução do 

comportamento do tipo ansioso nos camundongos expostos ao enriquecimento, uma 

vez que há tendência de aumento na razão do número de entradas nos braços abertos 

em relação ao número total de entradas (p = 0,06), na razão do número de entradas 
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nos braços abertos e na região central em relação ao número total de entradas (p = 

0,07) e na razão do número de entradas nos braços abertos em relação à soma do 

número de entradas nos braços abertos e nos braços fechados (p = 0,06) no grupo 

EA (figura 9). O índice de esquiva dos braços abertos também é menor no grupo EA, 

apesar de não atingir significância estatística (p = 0,08). Entre os dados brutos, 

também há tendência à diminuição no número de entradas nos braços fechados no 

grupo EA (p = 0,06). 

Tomados em conjunto, tais resultados vão ao encontro de dados reportados na 

literatura, que indicam um efeito ansiolítico do enriquecimento ambiental (Hendershott 

et al., 2016; Hüttenrauch, Salinas, Wirths, 2016; Tomiga et al., 2016). Leger et al. 

(2015), investigando diferenças nos efeitos comportamentais do enriquecimento 

ambiental de diferentes durações em camundongos NMRI (10 semanas de idade no 

início do tratamento), encontraram diminuição no comportamento relacionado à 

ansiedade com três semanas de enriquecimento, mas não após uma semana, quando 

apenas havia uma tendência a esta diminuição, de forma semelhante aos resultados 

encontrados no presente trabalho. No entanto, Loss et al. (2015), trabalhando com 

camundongos Swiss machos, não encontraram efeito do enriquecimento ambiental 

(60 dias de duração, iniciado aos 21 dias de idade) sobre o comportamento 

relacionado à ansiedade. Ainda, em nosso laboratório, camundongos C57BL/6 

mantidos no enriquecimento ambiental apresentaram aumento do comportamento 

relacionado à ansiedade (Marianno et al., 2017). 

De maneira mais consistente e robusta, a exposição ao ambiente enriquecido 

parece modular a maneira como os camundongos exploram o ambiente, conforme 

sugerido pela avaliação da atividade locomotora em campo-aberto. A análise 

detalhada da atividade locomotora total no campo-aberto (figura 6) sugere que os 

camundongos expostos ao enriquecimento ambiental sofrem habituação ao aparato 

de forma mais rápida do que aqueles mantidos em condições padrão. Dados 

semelhantes foram encontrados em ratos Sprague-Dawley (Brenes, Rodríguez, 

Fornaguera, 2008; Brenes, Padilla, Fornaguera, 2009; Varty et al., 2000) e em 

camundongos C57BL/6J (Lin et al., 2011). De fato, sugere-se que a exposição ao 

ambiente mais complexo e variado com o enriquecimento ambiental contribua para a 

habituação mais rápida de roedores ao aparato de teste, reduzindo sua locomoção, 

uma vez que apresentam melhor processamento da informação em um ambiente novo 

(Varty et al., 2000). 
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Todavia, é especialmente importante a constatação que a atividade locomotora 

total não difere entre os grupos NE e EA nos primeiros 5 min de exposição ao campo-

aberto (figura 5), já que este é o tempo em que os camundongos dos experimentos 5, 

6 e 7 são expostos ao aparato após receberem a injeção de etanol. Assim, é possível 

excluir a hipótese de que a reversão da sensibilização comportamental ao etanol 

induzida pelo enriquecimento ambiental seja devida a uma mudança apenas na 

maneira com que os camundongos passam a explorar o ambiente. 

Quanto aos mecanismos moleculares do enriquecimento ambiental estudados 

até então, foram analisados miRNAs que modulam a expressão de BDNF ou que são 

modulados por esta molécula, bem como pelo etanol, uma vez que encontramos 

previamente uma diminuição dos níveis de BDNF no córtex frontal em camundongos 

tratados repetidamente com etanol após exposição ao enriquecimento (Rueda, 2011). 

Tal diminuição poderia ser devida a uma repressão na tradução, causada por aumento 

na expressão de miRNAs que se ligam ao mRNA do Bdnf.  

Já se mostrou, por exemplo, que o miR-9 pode ser positivamente regulado pelo 

etanol (Pietrzykowski et al., 2008; Wang et al., 2009) e negativamente modulado por 

BDNF (Dajas-Bailador et al., 2012) ou pelo etanol (Sathyan, Golden, Miranda, 2007). 

A perda de controle sobre o consumo de etanol está relacionada à expressão no 

córtex pré-frontal medial de miR-30a-5p, miRNA que inibe a tradução de Bdnf (Darcq 

et al., 2015). Já miR-124a e let-7d podem ser negativamente regulados pelo BDNF 

(Chandrasekar, Dreyer, 2009). miR-132 é positivamente regulado por BDNF (Vo et al., 

2005), ao passo que miR-153 é positivamente regulado pelo etanol (Sathyan, Golden, 

Miranda, 2007). 

No presente estudo, a reversão da sensibilização comportamental ao etanol 

induzida pelo enriquecimento ambiental está acompanhada da diminuição da 

expressão dos miRNAs miR-132 e let-7d, observada 30 min após a avaliação 

comportamental em D22 (figura 18). Também observamos tendência a menor 

expressão de miR-124a no grupo EA, observada na mesma janela temporal (p = 0,06; 

figura 18). Além disso, a relação entre a atividade locomotora em D22 em comparação 

a D15 (razão D22/D15) possui correlação positiva moderada com a expressão de let-

7d e tendência a correlação positiva moderada com miR-132 (p = 0,06; tabela 1). Os 

camundongos que exibiram reversão da sensibilização comportamental ao etanol 

(grupo EA) possuem menor razão D22/D15, que está correlacionada a menores níveis 

de expressão de let-7d e miR-132; por sua vez, os níveis de expressão dos dois 
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miRNAs apresentam correlação positiva forte entre si. Assim, a menor expressão de 

let-7d e miR-132 no grupo EA parece estar ligada à diminuição da atividade 

locomotora em D22, que constitui a reversão da sensibilização comportamental ao 

etanol.  

Ambos miRNAs apresentação relações com a sinalização do BDNF, proteína 

cujos níveis estavam diminuídos no córtex pré-frontal de camundongos que tiveram 

reversão da sensibilização comportamental ao etanol induzida pelo enriquecimento 

ambiental (Rueda et al., 2012). 

O BDNF aumenta a expressão de miR-132 (Kawashima et al., 2010; 

Numakawa wt al., 2010) e a diminuição da expressão de miR-132 no grupo EA é 

compatível com os menores níveis de BDNF no córtex pré-frontal de camundongos 

enriquecidos encontrados previamente em nosso laboratório (Rueda et al., 2012). Em 

contrapartida, Brenes et al. (2016), encontraram aumento de miR-132 e pre-miR-124 

no encéfalo de ratos expostos ao enriquecimento ambiental. Tal diferença pode ser 

devida ao fato de que tal estudo avaliou o encéfalo como um todo, enquanto o nosso 

se ateve a uma região específica, ou ao fato de que nossos dados são referentes aos 

efeitos do enriquecimento após uma manipulação (tratamento com etanol), enquanto 

que o trabalho de Brenes et al. (2016) avaliou o efeito apenas da exposição ao 

enriquecimento ambiental, sem outras manipulações.    

O aumento da expressão de miR-132 induzido pelo BDNF se dá pela ativação 

da cascata de sinalização da MAPK/ERK (Kawashima et al., 2010; Numakawa et al., 

2010; Yi et al., 2014), que também está relacionada ao aumento deste miRNA induzido 

pela atividade neuronal e influxo de Ca2+ por receptores NMDA (Impey et al., 2010; 

Nudelman et al., 2010). A ativação da via da ERK culmina na fosforilação e ligação ao 

DNA do fator de transcrição CREB, que leva ao aumento da expressão de miR-132 

(Impey et al., 2010; Nudelman et al., 2010). 

Nosso laboratório já demonstrou que camundongos tratados repetidamente 

com etanol apresentam menor ligação de CREB ao DNA no córtex pré-frontal, e que 

esta diminuição é mais pronunciada em camundongos adolescentes, os quais não 

desenvolvem sensibilização comportamental ao etanol (Soares-Simi et al., 2013). 

Corroborando estes resultados, Nona, Guirguis e Nobrega (2013) obtiveram menores 

níveis de BDNF e de TrkB no córtex pré-frontal medial de camundongos tratados 

repetidamente com etanol, mas que não desenvolveram a sensibilização 

comportamental a esta droga. Ainda, Zhang et al., (2015) encontraram aumento de 
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BDNF e TrkB no córtex pré-frontal medial de ratos que desenvolveram sensibilização 

comportamental à cocaína, e tal aumento foi inibido com a administração conjunta de 

pergolida (agonista de receptores dopaminérgicos D1 e D2) e ondansetron 

(antagonista de receptores serotoninérgicos 5-HT3), que também impediu o 

desenvolvimento da sensibilização comportamental. 

Assim, temos que menores níveis de BDNF levariam à menor ativação da via 

MAPK/ERK, com subsequente diminuição da ativação de CREB e menor expressão 

de miR-132. Por sua vez, como em uma alça de feedback negativo, miR-132 leva à 

diminuição dos níveis proteicos de BDNF (Rahimian, He, 2016), o que tem implicações 

para possíveis futuros experimentos que visem a tentar reverter a sensibilização 

comportamental ao etanol por meio da aplicação de miR-132 exógeno no córtex pré-

frontal medial. 

Quanto ao let-7d, sabe-se que sua expressão está diminuída no córtex pré-

frontal após tratamento com cocaína (Chandrasekar, Dreyer, 2009) e que o aumento 

de sua expressão (e de miR-124) no núcleo accumbens por meio de vetores virais 

atenua a preferência condicionada ao lugar à cocaína, além de aumentar sua taxa de 

extinção e diminuir sua reinstalação (Chandrasekar, Dreyer, 2011).   

De maneira interessante, ratos SHR (modelo de transtorno do déficit de 

atenção e hiperatividade) apresentam maiores níveis de let-7d no córtex pré-frontal e 

maior atividade exploratória do que ratos Wistar-Kyoto (Wu et al., 2010). Os autores 

propõem que let-7d inibe a tradução de galectina-3, diminuindo seus níveis e, assim, 

levando a uma menor ativação de CREB, que resulta em menor expressão da enzima 

tirosina hidroxilase e na consequente redução da sinalização dopaminérgica no córtex 

pré-frontal, levando ao fenótipo com maior atividade locomotora e exploratória dos 

ratos SHR (Wu et al., 2010). 

Aplicando tal modelo a nosso estudo, a menor expressão de let-7d deveria 

estar associada à diminuição da atividade locomotora – o que de fato ocorre –, mas 

também ao aumento na ativação de CREB, o que parece se contrapor ao papel do 

miR-132 discutido acima. Assim, experimentos que visem a quantificar a ativação de 

CREB no córtex pré-frontal de camundongos expostos ao enriquecimento ambiental 

de curta duração poderiam elucidar os mecanismos pelos quais ocorre a reversão da 

sensibilização comportamental ao etanol.    

Na tentativa de mimetizar o efeito de diminuição dos níveis de BDNF no córtex 

pré-frontal induzido pelo enriquecimento ambiental em camundongos com reversão 
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da sensibilização comportamental ao etanol, o inibidor de tirosina-quinase K252a foi 

administrado no CPFm e no COF de camundongos que haviam desenvolvido a 

sensibilização comportamental ao etanol. 

Darna et al. (2015) mostraram que o enriquecimento ambiental promove a 

diminuição do Vmáx do transportador de dopamina no CPFm de ratos, com efeitos 

opostos sendo encontrados em seu COF. No mesmo trabalho, a administração 

subcutânea de dopamina levou ao aumento da liberação de glutamato no CPFm de 

ratos mantidos no enriquecimento e diminuição do mesmo neurotransmissor no COF 

daqueles mantidos em isolamento (Darna et al., 2015). Os autores sugerem que a 

modulação diferencial das subáreas do córtex pré-frontal possa ser um dos 

mecanismos pelos quais o enriquecimento ambiental exerce o efeito protetor frente 

ao abuso de drogas (Darna et al., 2015). 

Em nosso trabalho, diferente do esperado, a inibição da via BDNF-TrkB em 

ambas as áreas corticais não levou à inibição da expressão da sensibilização 

comportamental ao etanol, ao contrário do efeito promovido pelo enriquecimento 

ambiental (figuras 20 e 21). Talvez a dose utilizada não tenha sido a adequada e o 

fato de a infusão ter sido feita unilateralmente é outra limitação do trabalho. Porém, 

também é possível supor que haja um efeito sinergístico de diferentes vias moduladas 

pelo enriquecimento ambiental para que ocorra a reversão da sensibilização 

comportamental ao etanol, que não foi atingido pela administração exógena de K252a.  

Em suma, o enriquecimento ambiental de curta duração induz mudanças 

específicas no comportamento de camundongos, em vez de amplas alterações 

comportamentais. Tais mudanças afetam a forma como a novidade é processada e 

como se dá a resposta hormonal a um estresse agudo. Em camundongos que 

sofreram reversão da sensibilização comportamental ao etanol há diminuição da 

expressão de miRNAs envolvidos em cascatas de sinalização relacionadas à via 

BDNF - TrkB, corroborando dados de estudos prévios de nosso laboratório. Contudo, 

o bloqueio da via BDNF - TrkB com o inibidor K252a não afetou a expressão da 

sensibilização comportamental ao etanol.    

O enriquecimento ambiental pode ser considerado um modelo de estratégia 

não-medicamentosa para modular comportamentos relacionados ao abuso de drogas, 

cujos mecanismos moleculares estão sendo gradativamente desvendados.   
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6 CONCLUSÕES 

 

O enriquecimento ambiental de curta duração diminui a locomoção e a 

atividade exploratória, provavelmente por afetar o processamento da novidade. Ele 

também diminui a resposta de corticosterona após estresse agudo de contenção sem, 

no entanto, afetar comportamentos relacionados a ansiedade, depressão, anedonia e 

comportamentos repetitivos.  

Isso indica que a reversão da sensibilização comportamental ao etanol induzida 

pelo enriquecimento possui mecanismos específicos, em vez de ser decorrente de 

modificações generalizadas no encéfalo ou no organismo como um todo. 

A sensibilização comportamental ao etanol está acompanhada de aumento nos 

níveis plasmáticos de corticosterona; a exposição ao enriquecimento ambiental, 

contudo, não afeta tais níveis, apesar de causar a reversão da sensibilização 

comportamental ao etanol. O peso do baço encontra-se aumentado no camundongos 

enriquecidos, indicando a possibilidade de envolvimento de elementos do sistema 

imunológico na proteção exercida pelo enriquecimento frente à sensibilização 

comportamental ao etanol. 

Os miRNAs no córtex pré-frontal, especialmente miR-132 e let-7d, parecem 

estar envolvidos na reversão da sensibilização comportamental ao etanol, uma vez 

que estão diminuídos nos camundongos sensibilizados expostos ao enriquecimento e 

dado que há correlação positiva entre a razão D22/D15 e a expressão de tais miRNAs 

(quanto menor a locomoção em D22 em relação a D15, menor a expressão de miR-

132 e let-7d no córtex pré-frontal). 

 A inibição da via de sinalização BDNF - TrkB no córtex pré-frontal não alterou 

a expressão da sensibilização comportamental ao etanol. Portanto, a queda nos níveis 

de BDNF nesta região observada previamente não deve estar associada ao efeito 

protetor do enriquecimento ambiental frente à sensibilização comportamental ao 

etanol. 
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