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2. Resumo 

 

Vários estudos clínicos demonstram que existem fatores adicionais ao efeito 

reforçador primário das drogas que determinam por que alguns indivíduos permanecem 

usuários ocasionais, enquanto outros progridem para a farmacodependência. 

Evidências clínicas apontam o estresse como uma variável importante na iniciação, 

manutenção e recaída ao uso da cocaína ou morfina. Em roedores, a cocaína induz a 

sensibilização comportamental que se caracteriza pelo aumento progressivo da 

atividade motora no decorrer do seu uso prolongado. Esse fenômeno é um dos eventos 

que emergem no decurso temporal das adaptações que levam à farmacodependência. 

Recentemente foi sugerido que a sensibilização é a gênese do uso compulsivo de 

drogas. Muitos estudos revelam que o estresse induz a sensibilização comportamental 

cruzada com os psicostimulantes. O objetivo desse trabalho foi avaliar a sensibilização 

cruzada entre o estresse e a cocaína, bem como os mecanismos neurais subjacentes. 

Para tanto foram avaliados as concentrações plasmáticas da corticosterona, a atividade 

locomotora basal e a induzida por cocaína, e a atividade da PKA nos animais expostos 

aos estresses agudo ou crônico, previsível ou imprevisível. A exposição ao estresse 

crônico previsível (EP) aumentou a atividade locomotora basal e a induzida por 

cocaína. A exposição ao EP aumentou as concentrações basais da corticosterona mas 

não alterou a atividade da PKA no núcleo acumbens e no corpo estriado. Assim, 

podemos concluir que a exposição a EP induziu sensibilização comportamental cruzada 



à cocaína, sendo que esse efeito não se correlacionou com as alterações na atividade 

da PKA. 

  
3. Abstract 

 

A potential etiologic factor in substance abuse is stress, and it is possible that 

chronic exposure to stressful life’s events is related to the development of drug 

dependence and relapse. Behavioral sensitization is defined as an augmentation of a 

response to a drug during repeated drug exposure. Behavioral sensitization has been 

shown to occur to the locomotor and reinforcing effects of cocaine, amphetamine and 

other drugs of abuse. It has been suggested that sensitization is the genesis of 

compulsive drug use. Converging evidence suggests that exposure to stress induces 

behavioral sensitization to psychostimulant drugs. The present study investigates 

behavioral and molecular aspects of the cross-sensitization between stress and cocaine. 

We evaluated the basal and cocaine-induced locomotor activity, corticosterone plasma 

levels and protein kinase cAMP-dependent (PKA) activity in animals exposed to acute or 

chronic predictable and unpredictable stress. Increased basal and cocaine-induced 

locomotor activity was observed in animals exposed to chronic predictable stress. 

Chronic predictable stress increased basal corticosterone levels but did not change 

protein kinase A activity in both accumbens and striatum. In conclusion, predictable 

stress produced sensitization to locomotor effects of cocaine but this effect did not 

correlate with changes in PKA activity.   
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4. Introdução 

 

4.1 Aspectos Gerais 

 

A farmacodependência é um fenômeno complexo com causas e 

conseqüências fisiológicas, psicológicas e sociais (Nestler & Aghajanian, 1997). 

Esse fenômeno pode ser conceituado como uma síndrome em que o uso de drogas 

tem prioridade sobre outros comportamentos mais importantes para o indivíduo 

antes da sua experiência com as mesmas. Na sua forma extrema a 

farmacodependência está associada ao uso compulsivo de drogas (Edwards et al., 

1981; Jaffe, 1990).  

O desenvolvimento da farmacodependência resulta de relações 

complexas envolvendo o contexto social e psicológico do indivíduo, as propriedades 

da droga e as vias neuroquímicas (Izenwasser, 1998).  

As teorias mais aceitas da farmacodependência enfatizam que a ativação 

dos sistemas dopaminérgicos mesocorticolímbico e negroestriatal são fundamentais 

para as ações de reforço das drogas de abuso (Koob, 1996). O sistema 

mesocorticolímbico consiste de neurônios dopaminérgicos que se originam na área 

tegmental ventral (VTA) e terminam em estruturas límbicas, como o núcleo 

acumbens e o córtex frontal. Os neurônios dopaminérgicos do sistema negroestriatal 

originam-se na substância negra e terminam no corpo estriado (Cooper et al., 1996). 

Assim, vários estudos demonstram que os sistemas dopaminérgicos 

mesolímbico e negroestriatal são as vias neurais mais importantes na mediação do 

reforço positivo provocado por opióides, psicostimulantes, etanol, nicotina e 

canabinóides (Wise, 1990; Koob, 1992; Berridge & Robinson, 1998). 
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Os efeitos reforçadores agudos da cocaína e anfetamina resultam na 

auto-administração e no desenvolvimento da farmacodependência (Kalivas & Duffy, 

1993). A administração prolongada dessas substâncias, por sua vez, provoca 

neuroadaptações que se manifestam através da sensibilização comportamental e da 

tolerância (Vanderschuren & Kalivas, 2000). 

Estudos epidemiológicos demonstram que muitos indivíduos 

experimentam vários tipos de drogas de abuso por períodos variáveis de tempo, mas 

somente alguns desenvolvem a farmacodependência (O´Brien et al., 1986). Isso 

sugere que existem fatores adicionais ao efeito reforçador primário das drogas que 

determinam por que alguns indivíduos permanecem usuários ocasionais, enquanto 

outros progridem para a farmacodependência (Goeders & Guerrin, 1996). 

Um grande desafio na pesquisa dos determinantes da auto-administração 

de drogas é a demonstração de que eventos ambientais e contextos sociais 

promoveriam esse comportamento. Evidências clínicas apontam o estresse como 

uma variável importante na iniciação e manutenção do uso da cocaína e morfina, 

assim como na recaída à utilização dessas drogas (Gawin, 1991; Shaham & Stewart, 

1995; Erb et al., 1996).  

Assim, vários estudos clínicos demonstram que indivíduos dependentes 

freqüentemente citam a exposição a estímulos aversivos e estados negativos de 

humor como justificativa para a manutenção e recaída ao uso do álcool e de outras 

drogas de abuso (Bradley et al., 1989; Wallace, 1989).  

No mesmo sentido, muitos estudos pré-clínicos apontam a relação entre o 

estresse e o comportamento da auto-administração de drogas. Esses estudos 

demonstram que a exposição ao estresse agudo facilita a aquisição da auto-

administração dos psicostimulantes, tais como a cocaína (Ramsey & Van Ree, 1993; 
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Goeders & Guerin, 1994; Miczek & Mutschler, 1996) e a anfetamina (Piazza & Le 

Moal, 1996), e opióides como a morfina (Shaham & Stewart, 1994; 1995).  

Vários estudos também revelam que o estresse agudo reinstala o 

comportamento da auto-administração da heroína e cocaína após a extinção desse 

comportamento (Shaham & Stewart, 1994; Erb et al., 1996). 

A dependência da cocaína é um dos sérios problemas sociais e de saúde 

pública. Entre esses problemas incluem-se as doenças infecciosas, criminalidade, 

violência e exposição neonatal às drogas. A compreensão dos mecanismos 

relacionados à interação entre a dependência da cocaína e o estresse pode 

contribuir para o desenvolvimento de medidas de prevenção e tratamento 

(Izenwasser, 1998). 

 

4.2 Cocaína 

 

4.2.1 Mecanismos moleculares de ação da cocaína 

 

A cocaína é classificada como um agente dopaminérgico de ação indireta. 

Essa droga liga-se à proteína transportadora da dopamina bloqueando, assim, a 

recaptação desse neurotransmissor e aumentando sua concentração na fenda 

sináptica (Cooper et al., 1996). 

O mecanismo de ação da cocaína é comprovado em camundongos que 

não expressam o transportador devido a manipulações genéticas, uma vez que 

esses animais não apresentam aumento da concentração extra-celular da dopamina 

após a administração da cocaína (Giros et al., 1996).  
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A inibição da recaptação da dopamina resulta no aumento da 

concentração do neurotransmissor na fenda sináptica. A dopamina acumulada na 

fenda sináptica interage com seus receptores iniciando uma seqüência de eventos 

que modifica a atividade neural e finalmente a expressão do comportamento.  

Os receptores dopaminérgicos pertencem à super-família dos receptores 

acoplados à proteína-G. Cinco subtipos de receptores dopaminérgicos foram 

clonados e identificados no sistema nervoso central e denominados D1, D2, D3, D4 e 

D5. Esses receptores são agrupados e classificados de acordo com o tipo de 

proteína-G acoplada. Assim, os receptores D1 e D5 estão acoplados à proteína-G 

estimulatória (Gs) e pertencem à subclasse D1. Os receptores D2, D3 e D4 estão 

ligados à proteína-G inibitória (Gi) e pertencem à subclasse D2 (Cooper et al., 1996).  

As proteínas-G são constituídas por 3 polipeptídeos denominados 

subunidades α, β e γ. Quando ligada ao nucleotídeo guanidina difosfato (GDP), a 

subunidade α forma um heterotrímero inativo com as subunidades β / γ, que 

permanece ligado ao receptor. A estimulação do receptor causa uma alteração 

conformacional na subunidade α diminuindo a sua afinidade pelo nucleotídeo GDP 

que é, então, substituído pelo nucleotídeo guanidina trifosfato (GTP). Uma vez ligada 

ao GTP, a subunidade α assume sua forma ativa dissociando-se do receptor e do 

complexo β / γ. Na sua forma ativa, a subunidade α interage com os efetores. 

(Cooper et al., 1996). 

A subunidade αs ativa, enquanto a subunidade αi inibe a enzima adenilil 

ciclase. A adenilil ciclase produz monofosfato cíclico de adenosina (AMPc) através 

da hidrólise do nucleotídeo adenosina trifosfato (ATP) e liberação do pirofosfato (P-

P). Na seqüência dos eventos da transdução dopaminérgica o AMPc é responsável 

pela ativação da proteína quinase dependente de AMPc (PKA) (Alberts et al., 1994).  
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A PKA na sua forma inativa é formada por um complexo de quatro 

subunidades, duas regulatórias e duas catalíticas. Cada subunidade regulatória 

contém dois sítios para a ligação do AMPc. Assim, quatro moléculas de AMPc ligam-

se nas subunidades regulatórias da PKA e induzem alterações conformacionais na 

enzima. Essas alterações conformacionais provocam a ativação e a liberação das 

duas subunidades catalíticas da PKA que catalisam a transferência do grupo fosfato 

terminal do ATP para resíduos de serina ou treonina das proteínas (Alberts et al., 

1994).  

A interação da dopamina com os receptores da subclasse D2, ligados a 

Gi, inibe a adenilil ciclase provocando diminuição das concentrações intracelulares 

do segundo mensageiro AMPc diminuindo, assim, a atividade da PKA (Nerr, 1995). 

Enquanto a interação com os receptores da subclasse D1 induz estimulação da Gs 

com conseqüente ativação da PKA (Terwillinger et al., 1991).  

A PKA ativada fosforila outras proteínas importantes na atividade 

intracelular dentre elas o “cAMP binding element ” (CREB). CREB fosforilado liga-se 

a sítios específicos do DNA, levando ao aumento da taxa de transcrição dos “genes 

de transcrição imediata” (IEGs). Os IEGs codificam proteínas, chamadas fatores de 

transcrição, que formam dímeros no citoplasma e migram para o núcleo ligando-se 

aos sítios na cadeia de DNA, denominados sítios AP1, responsáveis pela ativação 

da transcrição dos genes de outras proteínas (Sheng & Greenberg, 1990). Assim, a 

ligação dos fatores de transcrição nos sítios AP1 é capaz de modificar a transcrição 

gênica. Entre essas modificações incluem-se alterações na concentração intracelular 

de segundos mensageiros que regulam as taxas de fosforilação de diferentes 

proteínas, alterações no fluxo de íons, tais como o Ca+2 , e alterações nos canais de 

íons (Sheng & Greenberg, 1990).  
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Desse modo, as drogas psicostimulantes como a cocaína podem alterar o 

fenótipo da célula e finalmente a expressão da função celular.  

 

4.2.2 Sensibilização comportamental induzida por cocaína 

 

A administração aguda de doses baixas ou moderadas da cocaína ou 

anfetamina induz ativação psicomotora, caracterizada por aumento da atividade 

locomotora e comportamentos rotacionais e de levantar em roedores (Robinson, 

1984). A administração aguda de doses altas induz comportamentos estereotipados, 

tais como movimentos repetidos da cabeça, cheirar, morder ou lamber (Randrup & 

Munkvad, 1967). 

A administração crônica de doses baixas da cocaína, anfetamina ou 

fencanfamina produz um aumento progressivo da atividade locomotora a cada 

administração. A administração crônica de doses moderadas dessas substâncias 

provoca comportamentos estereotipados semelhantes aos observados com a 

administração de doses altas (Post & Contel, 1983; Robinson & Becker, 1986; 

Planeta et al., 1987).  

O aumento gradual e progressivo da atividade locomotora e dos 

comportamentos estereotipados induzido pela administração repetida da droga é 

denominado de sensibilização comportamental (Post & Contel, 1983; Robinson & 

Becker, 1986).  

Em humanos, a sensibilização dos efeitos psicostimulantes da anfetamina 

e cocaína parecem ser responsáveis pelo desenvolvimento de psicose ou sintomas 

paranóides que se assemelham à esquizofrenia (Kalivas & Stewart, 1991; Hyman, 

1996). 
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A sensibilização comportamental é um dos eventos que emergem no 

decurso temporal das adaptações no sistema nervoso central que levam à 

farmacodependência e está relacionada com o aumento da vulnerabilidade ao abuso 

de drogas (Robinson & Berridge, 1993; Nestler & Aghajanian, 1997; Piazza & Le 

Moal, 1998). Recentemente, Covington III & Miczek (2001) sugerem que a 

sensibilização comportamental é a gênese do uso compulsivo das drogas. 

 Os trabalhos visando esclarecer os mecanismos responsáveis pelo 

desenvolvimento da sensibilização comportamental induzida por psicostimulantes 

demonstram que as projeções dopaminérgicas são fundamentais para esse 

fenômeno. Os mecanismos neurais responsáveis pela sensibilização 

comportamental ainda são controversos; mesmo assim muitas evidências apontam a 

relação do aumento da atividade locomotora com o aumento da atividade 

dopaminérgica mesoacumbens e negroestriatal (Robinson & Becker, 1982; 

Castañeda et al., 1988; Miserendino & Nestler, 1995). 

Wolf et al. (1993) propõem que a subsensibilidade dos receptores D2 na 

área tegmental ventral e a supersensibilidade dos receptores D1 no núcleo 

acumbens são necessários para o desenvolvimento e a expressão da sensibilização 

comportamental.  

Várias evidências indicam a supersensibilidade da via AMPc / PKA como 

o mecanismo responsável pelo desenvolvimento da sensibilização comportamental à 

cocaína e a outros psicofármacos (para revisão: Nestler & Aghajanian, 1997). 

Nesse sentido, Terwilliger et al. (1991) administram cocaína i.p. (15 

mg/kg) durante 14 dias e avaliam a atividade da PKA dezesseis horas após a última 

injeção. Os autores demonstram que o tratamento com a cocaína resulta no 

aumento da atividade da PKA no núcleo acumbens. Esse aumento da atividade da 
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PKA estaria relacionado com o aumento da concentração da enzima adenilil ciclase, 

o aumento dos níveis de AMPc, bem como a diminuição da quantidade de proteína 

Gi também observados nesse trabalho. 

A importância da via AMPc / PKA no desenvolvimento da sensibilização 

comportamental induzida por cocaína também é evidenciada por Miserendino & 

Nestler (1995). Os autores demonstram que a injeção de 8-bromo-AMPc (ativador da 

PKA) no núcleo acumbens aumenta a sensibilização comportamental induzida pelo 

tratamento crônico com cocaína. 

Embora, o mecanismo mais aceito para o desenvolvimento da 

sensibilização comportamental seja a supersensibilidade da via AMPc / PKA, 

algumas evidências contradizem essa hipótese.  

Nesse sentido, Crawford et al. (1998) administram o metilfenidato, um 

bloqueador do transportador de dopamina, durante 5 dias consecutivos. Dois dias 

após a última injeção é administrada a “dose desafio” do metilfenidato e são 

avaliados a locomoção, o comportamento estereotipado (cheirar) e a atividade da 

PKA no corpo estriado dos animais. Os autores demonstram que a administração 

crônica do metilfenidato induz sensibilização no comportamento de cheirar, sem 

indução da sensibilização locomotora. Demonstram ainda que o metilfenidato diminui 

a atividade da PKA no corpo estriado dos animais que recebem tratamento prévio 

com essa droga se comparada à dos animais que recebem tratamento com salina. A 

análise conjunta dos resultados revela que o desenvolvimento da sensibilização 

comportamental está relacionado com a diminuição da atividade da PKA no corpo 

estriado.  
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Embora as evidências sejam contraditórias, a sensibilização 

comportamental aparenta refletir alterações na sensibilidade da via AMPc / PKA 

induzidas pela exposição repetida a drogas. 

 

4.3 Estresse 

 

4.3 .1 Ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal induzida por     

          estresse  

 

O estresse pode ser conceituado como qualquer mudança fisiológica ou 

psicológica que altera o balanço ou homeostasia do organismo (Akil e Morano, 

1995). 

Embora o estresse seja vagamente conceituado, diferentes tipos de 

estresse, psicológico ou fisiológico, produzem grandes mudanças comportamentais 

e fisiológicas. O estresse está relacionado ao desenvolvimento de transtornos 

mentais como depressão, ansiedade ou esquizofrenia (Steenbergen et al., 1991; 

Ottenweller et al., 1992; Rodgers & Cole, 1993). Outras alterações observadas após 

o estresse incluem hipoatividade, anorexia ou perda de peso (Dess et al., 1989; 

Blanchard et al., 1990; Woodmansee et al., 1993). Além disso, o estresse é 

considerado como um dos fatores relacionados às diferenças individuais no 

desenvolvimento, manutenção e recaída ao uso da cocaína e das outras drogas de 

abuso (Shaham & Stewart, 1995; Erb et al., 1996; Sinha et al., 1999). 

A preservação da homeostasia do organismo necessita de contínuas 

adaptações comportamentais, autonômicas e endócrinas para controlar os distúrbios 

causados por estressores internos ou externos (Aguilera, 1998). Todos os 
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organismos desenvolveram mecanismos de adaptação para lidar com essas 

alterações. Em mamíferos o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) exerce essa 

função. O eixo HPA integra os vários sinais indicativos de estresse. Esses sinais 

convergem para uma via comum representada pelos neurônios da divisão 

parvocelular do núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN) (Akil & Morano, 1995). 

Os neurônios do PVN sintetizam o fator liberador de corticotrofina (CRF), um 

polipeptídeo formado por uma cadeia simples de 41 aminoácidos (Romier et al., 

1993).  

Diferentes tipos de estresse são capazes de ativar o eixo HPA. A ativação 

do eixo HPA resulta no aumento da síntese do CRF no PVN. O CRF é então 

liberado na eminência média e liga-se aos seus receptores de membrana nos 

corticotrofos da pituitária anterior. Como resultado ocorre o aumento da liberação da 

pro-opiomelanocortina (POMC), o peptídeo precursor da molécula do hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH). O ACTH liberado atua sobre seus receptores no córtex 

da adrenal resultando na síntese e secreção dos glicocorticóides, 

predominantemente, corticosterona nos roedores e cortisol nos primatas (Akil & 

Morano, 1995). 

A exposição crônica ao estresse pode alterar a resposta do eixo HPA. 

Essas alterações das respostas do eixo HPA dependem de fatores como a 

previsibilidade, a intensidade e a natureza do estímulo estressor.  

Quando o mesmo estressor é dado repetidamente, o grau de ativação do 

eixo HPA difere de acordo com o tipo do estresse, ocorrendo dessensibilização das 

respostas do ACTH para alguns tipos de estresses (frio, imobilização, natação 

forçada) ou preservação das respostas após outros tipos de estresses (choque nas 

patas, hipoglicemia por insulina, injeção intraperitoneal de salina hipertônica). 
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Quando há exposição crônica ao mesmo tipo de estresse e subseqüente exposição 

aguda a um estímulo aversivo desconhecido observa-se aumento da resposta do 

eixo HPA (Dallman et al., 1992; Aguilera, 1994).  

Assim, Dal-Zotto et al. (2000) demonstram que animais expostos a 

natação forçada por 20 minutos durante 14 dias apresentam recuperação mais 

rápida das concentrações de corticosterona no último dia de exposição quando 

comparada à dos animais submetidos ao mesmo estresse uma única vez. 

Demonstram ainda que não há diferença na concentração de ACTH entre os grupos. 

É interessante ressaltar que nem sempre ocorre preservação da resposta 

do eixo HPA induzida por exposição ao mesmo tipo de estresse. O aumento, 

diminuição ou preservação da concentração de corticosterona depende da 

intensidade do estressor.  

O trabalho realizado por Pitman et al. (1990) consiste na aplicação de 

choques elétricos por 3 horas durante 8 dias. Os autores demonstram que os 

animais que recebem choque de baixa intensidade recuperam rapidamente a 

concentração de corticosterona no 8º dia. Entretanto, os animais que recebem 

choque de alta intensidade apresentam maior concentração de corticosterona no 8º 

dia de exposição ao estresse indicando aumento das respostas do eixo HPA ao 

choque elétrico. 

Além disso, várias evidências apontam que a resposta à exposição aguda 

a um estressor é maior em animais submetidos anteriormente a um diferente tipo de 

estresse crônico. Assim, Bhatnagar & Dallman (1998) demonstram que o aumento 

da corticosterona e ACTH induzido por imobilização durante 30 minutos é maior nos 

animais que foram previamente submetidos ao ambiente frio (4ºC) por 4 horas 

diárias durante 7 dias se comparado ao dos animais controles. 
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4.3.2 Sensibilização comportamental cruzada entre estresse e  

          cocaína 

 

Muitos estudos demonstram que o estresse induz a sensibilização 

comportamental cruzada com os psicostimulantes. Assim, Díaz-Otañez et al. (1997) 

demonstram que a exposição à imobilização por 2 horas durante 1 ou 7 dias induz 

aumento da atividade locomotora à administração intraperitoneal de 0,5 mg/kg de 

anfetamina 24 horas após a última sessão de estresse. 

Herman et al. (1984) demonstram que a exposição por 20 minutos a 

choques elétricos durante 10 dias aumenta a locomoção induzida por administração 

de anfetamina 24 horas após o último estresse. No mesmo sentido, a exposição à 

imobilização durante 10 dias provoca a sensibilização comportamental à 

subseqüente administração de anfetamina 24 horas após a última sessão de 

estresse (Badiani et al., 1992). 

A sensibilização comportamental cruzada entre o estresse e os 

psicostimulantes pode estar relacionada a alterações nos sistemas       

dopaminérgicos mesocorticolímbico e negroestriatal (Kalivas & Stewart, 1991; 

Piazza & Le Moal, 1998).  

De fato, vários estudos demonstram que outros sistemas além do eixo 

HPA, tais como os sistemas dopaminérgicos mesolímbico e negroestriatal, são 

ativados por diferentes tipos de estresse.  

Assim, estudos in vivo demonstram o aumento da concentração extra-

celular da dopamina no corpo estriado, núcleo acumbens e córtex frontal de ratos 

expostos agudamente a choques elétricos nas patas, imobilização ou choques na 
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cauda (Abercrombie et al., 1989; Rougé-Pont et al. 1993; Kalivas & Duffy, 1995; 

Cabib & Puglisi-Allegra, 1996).  

O aumento da atividade dopaminérgica também é evidenciado por 

Morinobu et al. (1995) utilizando-se c-fos como marcador da ativação neuronal. 

Esses autores observam aumento da expressão de c-fos no córtex frontal após a 

exposição à imobilização.  

As alterações na indução da sensibilização comportamental e na 

transmissão dopaminérgica induzidas por estresse parecem estar relacionadas com 

as ações dos glicocorticóides. 

Nesse sentido, estudos comportamentais demonstram que a 

adrenalectomia ou a administração de metirapona, um inibidor da síntese de 

corticosterona, reduz a sensibilização comportamental induzida por anfetamina ou 

cocaína (Pauly et al., 1993; Piazza et al., 1994; Marinelli et al., 1997). 

É interessante notar ainda que a administração aguda de cocaína é capaz 

de ativar o eixo HPA em roedores, macacos e humanos (Teoh et al., 1994; Sarnyai 

et al., 1992; 1995).  

Estudos feitos em sinaptossomas demonstram que altas concentrações 

de glicocorticóides inibem a recaptação da dopamina (Gilad et al., 1987). Outros 

estudos utilizando células de feocromocitoma (Lewis et al., 1983) ou in vivo (Markey 

et al., 1982) demonstram que os glicocorticóides induzem aumento da concentração 

do RNAm da tirosina hidroxilase. Além disso, Piazza et al. (1996) demonstram que a 

administração de glicocorticóide in vivo aumenta a liberação da dopamina no núcleo 

acumbens. 

Evidências recentes apontam que os glicocorticóides interferem na 

transdução dopaminérgica. Assim, Dwivedi & Pandey (2000) revelam que a 
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diminuição da atividade da PKA induzida pela implantação de “pellets” de 50 e 100 

mg de corticosterona estaria relacionada com a diminuição da ligação do AMPc ao 

sítio regulatório e das concentrações das proteínas das subunidades catalítica (Catβ) 

e regulatórias (RIβ e RIIβ) da PKA, no córtex frontal e hipocampo de ratos.  

O mecanismo pelo qual o estresse induz a sensibilização aos 

psicostimulantes ainda não é conhecido, mas podem-se sugerir dois mecanismos: a) 

aumento da concentração da dopamina e b) efeito sobre os mecanismos de 

transdução. 

Cabib & Puglisi-Allegra (1996) demonstram que os sistemas mesocortical 

e mesolímbico adaptam-se de forma diferente à exposição repetida ao estresse. Os 

autores avaliam o efeito da imobilização por 10 minutos, em animais previamente 

expostos à imobilização durante 10 dias consecutivos, sobre as concentrações de 

dopamina no córtex frontal e núcleo acumbens. Os autores revelam que o aumento 

da liberação de dopamina no núcleo acumbens e no córtex frontal induzido por 

imobilização não é alterado pela exposição prévia ao estresse. Embora não se 

observem alterações nas concentrações do neurotransmissor, os autores observam, 

no córtex frontal, aumento das concentrações do metabólito da dopamina, o ácido 

diidroxifenil acético (DOPAC).  

Recentemente, o trabalho realizado por Cuadra et al. (1999) avalia a 

liberação de dopamina in vivo induzida por imobilização durante 60 minutos em 

animais expostos previamente ao estresse imprevisível 5 dias após a última sessão 

de estresse. Os autores demonstram que o aumento da dopamina é maior nos 

animais expostos previamente ao estresse imprevisível se comparado ao dos 

animais controles. 
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Outras evidências apontam as ações do estresse sobre o sistema de 

transdução celular da via dopaminérgica. Nesse sentido, Ortiz et al. (1996) 

demonstram que a exposição ao estresse imprevisível durante 10 dias consecutivos 

induz o aumento da atividade da PKA no núcleo acumbens. Esse aumento da 

atividade estaria relacionado com a diminuição dos níveis de Gi também observada 

pelos autores.  

Desde que a previsibilidade, intensidade e natureza dos estímulos 

aversivos provoquem diferentes mudanças nas respostas do eixo HPA, 

dopaminérgicas e comportamentais é possível que esses fatores também induzam 

diferentes efeitos na sensibilização cruzada à cocaína.  

A literatura sobre as alterações induzidas por estresse nos mecanismos 

de transdução da via dopaminérgica e a sua relação com a sensibilização 

comportamental cruzada à cocaína é muito escassa. A fim de contribuir para o 

entendimento desse fenômeno o presente trabalho tem como objetivo avaliar os 

efeitos dos estresses agudo ou crônico, previsível ou imprevisível, na secreção de 

corticosterona, no sistema de transdução do corpo estriado e do núcleo acumbens, 

bem como as suas relações com a sensibilização comportamental cruzada a 

cocaína. 
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5. Objetivos 

 

Com o objetivo de estudar as alterações do eixo HPA produzidas pelo 

estresse e suas relações com a sensibilização comportamental cruzada à cocaína 

avaliamos os seguintes parâmetros em animais expostos aos estresses agudo ou 

crônico, previsível ou imprevisível:  

 

Ø O ganho de peso corpóreo  

 

Ø A concentração de corticosterona plasmática 

 

Ø A atividade locomotora basal 

 

Ø A atividade locomotora induzida pela administração aguda de cocaína 

 

Ø A atividade da proteína quinase dependente de AMPc (PKA) no corpo 

estriado e no núcleo acumbens  
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6. Material e Métodos 

 

6.1 Animais 

 

Foram utilizados ratos albinos machos, adultos, da linhagem Wistar, 

provenientes do Biotério Central do Câmpus de Botucatu da Universidade Estadual 

Paulista - UNESP.  

Os animais foram transferidos para o biotério do Laboratório de 

Farmacologia do Departamento de Princípios Ativos Naturais e Toxicologia do 

Câmpus de Araraquara – UNESP.  

Em nosso biotério os animais foram mantidos em grupos de 3 em gaiolas 

plásticas, denominadas “gaiolas-viveiro”, medindo 32 x 40 x 16 cm (largura x 

comprimento x altura) por um período mínimo de 1 semana antes do início dos 

experimentos. A temperatura ambiente foi mantida constante (22 ± 2ºC). Os animais 

foram mantidos sob ciclo de iluminação controlado claro / escuro (claro entre 7 – 

19h).  

Durante o período que os animais estiveram em nosso biotério foi mantido 

o fornecimento de água e ração ad libitum. 

Todos os experimentos foram realizados durante a fase de claro. 

 

6.2 Drogas 

 

- Cloridrato de cocaína (MERCK) 
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6.3 Exposição aguda ou crônica ao estresse 

 

O estresse previsível (EP) foi produzido mantendo-se os animais 

imobilizados diariamente em tubo plástico com 10 cm de diâmetro e 20 cm de 

comprimento por 60 minutos durante 14 dias consecutivos. 

No estresse imprevisível (EI) os animais foram submetidos a um tipo 

diferente de estresse a cada dia durante 14 dias consecutivos, como mostra a 

Tabela 1 (adaptado de Ortiz et al., 1996). 

O estresse agudo (EA) consistiu de imobilização durante 60 minutos. A 

imobilização foi feita no dia referente ao 14º dia do protocolo de exposição crônica 

ao estresse. 
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Tabela 1: Protocolo de exposição ao EI  

 

DIA TIPO DE ESTRESSE HORÁRIO 

1 Imobilização por 60 minutos Tarde 

2 Natação forçada por 5 minutos Manhã 

3 Isolamento / frio por 60 minutos Tarde 

4 Luz acesa à noite Noite 

5 Natação forçada por 5 minutos Manhã 

6 Privação de água e alimento Noite 

7 Imobilização por 60 minutos Tarde 

8 Luz apagada por 2 horas Tarde 

9 Natação forçada por 5 minutos Manhã 

10 Luz acesa à noite Noite 

11 Isolamento / frio por 60 minutos Manhã 

12 Imobilização por 60 minutos Tarde 

13 Privação de água e alimento Noite 

14 Imobilização por 60 minutos Manhã 
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6.4 Determinação do peso corpóreo 

 

O peso corpóreo foi determinado em balança com 1,0 g de precisão. 

 

6.5 Determinação da atividade locomotora 

 

Para a determinação da atividade locomotora os animais foram 

transferidos individualmente para a caixa de medida automática (Columbus 

Instruments Opto-Varimex, Columbus, Ohio, USA) da atividade locomotora, medindo 

51,1 x 9,5 x 69,2 cm (largura x altura x comprimento), conforme mostra a Figura 1. 

A caixa de atividade possui 10 emissores de luz infravermelha, distantes 

2,5 cm entre si e à 3 cm do piso da caixa. Cada unidade de locomoção corresponde 

à interrupção de dois feixes de luz.  
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Figura 1: Caixa de medida automática da atividade locomotora 
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6.6 Determinação da concentração da corticosterona plasmática por 

      radioimunoensaio 

 

As amostras foram preparadas segundo o método proposto por Sarnyai 

(1992). A concentração plasmática de corticosterona foi determinada por 

radioimunoensaio (RIA) segundo o método proposto pelo protocolo do anticorpo de 

corticosterona da SIGMA (Anti-Corticosterone – C-8784).  

Alíquotas de 20 µl do plasma foram transferidas para 980 µl do tampão 

Tris (Tris-HCl 0,05M (SIGMA); NaCl 0,1M (SIGMA); azida sódica 0,1% (MERCK) - 

pH 8,0) e incubadas em banho de água a 750C durante 1 hora, para o deslocamento 

da corticosterona da globulina plasmática. Após a incubação as amostras foram 

resfriadas a temperatura ambiente.  

Em tubos de polipropileno foram adicionados 100 µl do plasma diluído no 

tampão Tris. A seguir foram adicionados 500 µl do anticorpo para corticosterona 

diluído no tampão de diluição (Tris-HCl 0,05M (SIGMA); NaCl 0,1M (SIGMA); 

soroalbumina bovina (BSA) 0,1% (SIGMA), azida sódica 0,1% (MERCK) - pH 8,0).  

Os tubos foram incubados à temperatura ambiente durante 30 minutos e 

logo em seguida foram adicionados 100 µl de [1,2-3H(N)] – Corticosterone diluída no 

tampão de diluição (2,5 µl [3H]-Corticosterone : 1 ml de tampão de diluição) para a 

obtenção de uma contagem de aproximadamente 20.000 cpm por tubo de reação. A 

seguir, as amostras foram incubadas em banho de água por 1 hora, a 370C. 

Os tubos foram resfriados a 40C durante 15 minutos e após esse período 

foram adicionados 200 µl da suspensão de carvão ativado (Tris-HCl 0,05M (SIGMA); 

NaCl 0,1M (SIGMA); BSA 0,1% (SIGMA), azida sódica 0,1% (MERCK); carvão 

ativado 0,5% (SIGMA); Dextran T70 0,5% (SIGMA) – pH 8,0). Os tubos foram 



 26

incubados em gelo por 10 minutos, seguida de centrifugação a 2.000 x g por 15 

minutos, a 40C. 

Após a centrifugação, 600 µl do sobrenadante foram transferidos para os 

frascos de contagem da cintilação contendo 5 ml do líquido de cintilação (Aqueous 

Counting Scintillant® – Amersham Pharmacia Biotech) e a radiação (cpm) da [3H] –

Corticosterone foi determinada no espectrofotômetro de cintilação líquida 

(Beckman). 

Concomitantemente à determinação da concentração de corticosterona 

plasmática foram determinadas a concentração total da [3H] corticosterona 

adicionada em cada tubo (Total) e as ligações inespecíficas (Branco). Essas 

concentrações foram determinadas seguindo o mesmo procedimento descrito para 

as amostras. Para a determinação das reações inespecíficas foram adicionados   

100 µl do tampão de diluição no lugar do plasma. Enquanto para a determinação da 

concentração total de [3H] corticosterona foram adicionados 100 µl do tampão de 

diluição no lugar do plasma, e ao invés da utilização da suspensão de carvão 

ativado, foram adicionados 200 µl do tampão de diluição.  

Foi feita uma curva padrão de corticosterona nas concentrações de 62,5; 

125; 250; 500 e 1000 pg/100µl. A curva foi submetida ao mesmo procedimento para 

a determinação da concentração da corticosterona descrito para as amostras de 

plasma.  

A curva padrão foi plotada usando ln[cort] no eixo x, e ln[cpm da amostra / 

(cpm do branco – cpm da amostra)] no eixo y. As concentrações da corticosterona 

presentes nas amostras foram calculadas interpolando-se as leituras obtidas das 

amostras (valores de y) na curva padrão e expressos em µg / 100ml de plasma. 
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A padronização do método feita no nosso laboratório demonstrou que o 

método apresenta coeficiente de variação inter-ensaio (c.v.) igual a 0,04.  

 

6.7 Determinação da atividade da proteína quinase dependente de   

      AMPc 

 

Os tecidos (corpo estriado e núcleo acumbens) foram homogeneizados 

em tampão de homogeneização (Tris-HCl 20 mM (SIGMA); EDTA 4 mM (SIGMA); β-

mercaptoetanol 1% (v/v) (SIGMA); sacarose 0,32 M (SIGMA) e leupeptina 10 µg/ml 

(SIGMA) - pH 6,5-8,0) e o homogenato foi centrifugado à 100.000 x g durante 15 

minutos, a 4ºC.  

Uma alíquota do sobrenadante foi utilizada para a determinação da 

concentração de proteínas e outra alíquota foi utilizada para a determinação da 

atividade da proteína quinase dependente de AMPc (PKA) solúvel. 

A determinação da atividade da PKA foi realizada utilizando-se o Kit da 

Life Technologies (Protein Kinase Assay System®). 

A concentração de proteínas foi determinada (item 6.8) no sobrenadante 

e normalizada para 0,5 µg/µl. 

Alíquotas de 10 µl das amostras foram transferidas para duas séries de 

tubos de polipropileno. À primeira série foram adicionados 10 µl de AMPc 40 µM 

(ativador da PKA) enquanto à segunda série foram adicionados 10 µl do peptídeo 

PKI 4 µM (inibidor da PKA). 

As amostras foram incubadas à temperatura ambiente durante 15 minutos 

para possibilitar a ligação do inibidor à PKA presente nas amostras. 
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 Após a incubação foram adicionados 10 µl de Kemptide 200 µM 

(substrato da PKA) e solução de ATP 400 µM contendo 20-25 µCi/ml de [γ-32P]-ATP 

(110 TBq/mmol – 3000 Ci/mmol (Amersham Pharmacia Biotech)). Em seguida as 

amostras foram incubadas a 30ºC durante 5 minutos. 

Após o término da incubação, alíquotas de 20 µl das soluções foram 

transferidas para discos de fosfocelulose. Os discos foram lavados duas vezes com 

ácido fosfórico 1% (v/v) durante 5 minutos seguido por duas lavagens com água 

destilada. 

Os discos foram transferidos para os frascos de contagem da cintilação 

contendo 5 ml do líquido de cintilação (Aqueous Counting Scintillant® – Amersham 

Pharmacia Biotech). 

A radioatividade contida em cada disco foi determinada no 

espectrofotômetro de cintilação líquida (Beckman). 

A atividade da PKA foi calculada pela diferença da fosforilação do 

substrato na presença do ativador e do inibidor específico para PKA e expressa em 

picomoles de 32Pi (fósforo inorgânico) transferidos para o substrato (Kemptide) por 

minuto por miligrama de proteína (pmol/min/mg prot.). 

 

6.8 Determinação da concentração de proteínas 

 

A determinação da concentração de proteínas foi realizada utilizando-se o 

Kit da Bio-Rad®.  

A curva padrão de soro albumina bovina foi feita em água destilada nas 

concentrações de 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8 mg/ml. 
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Alíquotas de 50 µl das soluções padrão de soro albumina bovina ou das 

amostras diluídas foram adicionadas em 2,5 ml de corante de proteínas diluído 1:5 

em água.  

A leitura da absorbância da curva padrão e das amostras foi feita no 

comprimento de onda de 595 nm no espectrofotômetro UV-visível (Hewlett Packard).  

A interpolação com a curva padrão forneceu a concentração de proteínas 

presente nas amostras e foi expressa em miligrama de proteína por mililitro da 

solução das amostras (mg/ml). 
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7. Delineamento Experimental 

 

7.1 Alterações nos pesos corpóreos dos animais submetidos ao 

estresse crônico, previsível ou imprevisível 

 

Os pesos corpóreos dos animais dos grupos controle (n=24), EP (n=16) 

ou EI (n=18) foram determinados nos dias 1, 7 e 14 do protocolo do estresse 

crônico. 

As pesagens foram feitas sempre antes do início das sessões diárias de 

estresse. 

  

7.2 Efeito da exposição aos estresses agudo ou crônico, previsível 

ou imprevisível, na ativação do eixo HPA induzida por 

imobilização  

 

Vinte e quatro horas após a última exposição ao estresse crônico, os 

animais submetidos ao EA (n=6), EP (n=7) ou EI (n=9) foram imobilizados durante 

60 minutos. Ao término da imobilização, os animais foram transferidos para gaiolas 

individuais, permanecendo durante 60 minutos. Os animais controles (n=7), que não 

foram expostos ao estresse, foram retirados das suas “gaiolas-viveiro” e imobilizados 

durante 60 minutos, como descrito acima. 

O sangue foi coletado da cauda dos animais nos intervalos de 0-5 (basal), 

55-60 (estresse) e 120-125 (recuperação) minutos após o início da imobilização.  
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O sangue foi centrifugado a 2.000 x g durante 15 minutos, a 4ºC. O 

plasma foi separado e utilizado para a determinação da concentração de 

corticosterona, como descrito no item 6.6. 

 

7.3 Alteração da atividade locomotora basal induzida pela exposição 

aos estresses agudo ou crônico, previsível ou imprevisível 

 

Vinte e quatro horas após a última exposição aos estresses agudo ou 

crônico, os animais dos grupos submetidos ao EA (n=11), EP (n=12) ou EI (n=12) 

foram transferidos individualmente para a caixa de medida da atividade locomotora e 

a locomoção avaliada durante 15 minutos.  

Os animais do grupo controle (n=14) foram retirados das suas “gaiolas-

viveiro” e imediatamente colocados na caixa de atividade para determinação da 

locomoção durante 15 minutos.  

 

7.4 Efeito da exposição aos estresses agudo ou crônico, previsível 

ou imprevisível, sobre o aumento da atividade locomotora 

induzido pela administração aguda de cocaína 

 

Vinte e quatro horas após a última exposição ao EP (n=14), EI (n=13) ou 

EA (n=11), os animais foram transferidos individualmente para a caixa de medida da 

atividade locomotora por um período de 30 minutos. Dados obtidos em nosso 

laboratório indicam que esse é o tempo necessário para que ocorra habituação à 

caixa.  
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Ao término deste período os animais foram subdivididos em dois grupos. 

Em um grupo foi administrada 1,0 ml/kg de salina por via intraperitoneal (i.p.) e no 

outro grupo foi administrada 10 mg/kg de cocaína i.p.. A atividade locomotora dos 

animais foi avaliada durante 40 minutos.  

Os animais do grupo controle (n=17) foram retirados das suas “gaiolas-

viveiro”, transferidos para a caixa de atividade e tiveram sua locomoção avaliada 

após as injeções de salina ou cocaína, como descrito acima. 

 

7.5 Alteração da atividade da proteína quinase dependente de AMPc 

induzida pela exposição aos estresses agudo ou crônico, 

previsível ou imprevisível 

 

Vinte e quatro horas após a última exposição ao estresse, os animais dos 

grupos EA (n=6), EP (n=6) ou EI (n=6) foram decapitados, os cérebros retirados, as 

estruturas específicas (estriado e núcleo acumbens) dissecadas e congeladas em 

gelo seco para a determinação da atividade da PKA. 

Os animais do grupo controle (n=7), que não foram submetidos ao 

estresse, foram retirados das suas “gaiolas-viveiro” e imediatamente decapitados. 

 

7.6 Análise estatística 

 

a) Os experimentos da determinação do peso corpóreo e da 

concentração de corticosterona plasmática foram analisados por 

ANOVA bifatorial para dados pareados, considerando-se os fatores 

tipo de estresse e tempo; seguida da comparação múltipla das médias 
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pelo teste de Newman-Keuls ou teste-F para a análise dos contrastes 

entre as médias, utilizando-se p<0,05 (Winer, 1971). 

b) Os experimentos da determinação da atividade locomotora basal e da 

PKA foram analisados por ANOVA unifatorial para dados não 

pareados seguida da comparação múltipla das médias pelo teste de 

Newman-Keuls, utilizando-se p<0,05 (Winer, 1971).  

c) O experimento da determinação da atividade locomotora após 

administração aguda de cocaína foi analisado por ANOVA bifatorial 

para dados não pareados, considerando os fatores tipo de estresse e 

tratamento; seguida da comparação múltipla das médias pelo teste de 

Newman-Keuls, utilizando-se p<0,05 (Winer, 1971). 
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8. Resultados 

 

8.1 Alterações nos pesos corpóreos dos animais submetidos ao 

estresse crônico, previsível ou imprevisível 

 

Na Figura 2 estão representados os resultados da determinação dos 

pesos corpóreos dos animais controles ou submetidos ao EP ou EI. 

A análise dos resultados (ANOVA bifatorial para dados pareados; fatores 

tipo de estresse e tempo) demonstrou interação significativa entre os fatores 

(F(4,110)=36,20; p<0,01). A partir desta observação o fator tipo de estresse pôde ser 

analisado independentemente do fator tempo (Winer, 1971).  

Considerando-se o fator tipo de estresse, a ANOVA unifatorial 

demonstrou que no 1º dia não houve diferença significativa entre os pesos corpóreos 

dos grupos (F(2,55)=1,38; n.s.).  

A ANOVA unifatorial demonstrou que nos 7º e 14º dias houve diferenças 

nos pesos corpóreos entre os grupos, (F(2,55)=16,01; p<0,01) e (F(2,55)=8,25; 

p<0,01); respectivamente. A comparação múltipla das médias pelo teste de 

Newman-Keuls revelou que no 7º dia os pesos corpóreos dos animais submetidos 

ao EI foram significativamente menores quando comparados aos dos grupos 

controle e EP. Enquanto no 14º dia os pesos corpóreos dos animais dos grupos 

submetidos ao EP ou EI foram significativamente menores se comparados aos do 

grupo controle, sendo que não houve diferença significativa entre os pesos 

corpóreos dos grupos EP e EI.  

Considerando-se o fator tempo, a ANOVA unifatorial demonstrou 

diferença significativa nos pesos corpóreos entre os tempos analisados para os 
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grupos controle (F(2,69)=16,16; p<0,01), EP (F(2,45)=16,79; p<0,01) e EI 

(F(2,51)=11,50; p<0,01). A comparação múltipla das médias pelo teste de Newman-

Keuls revelou que no 1º dia os animais do grupo controle apresentaram pesos 

corpóreos menores se comparados aos do 7º dia, e estes menores que aos do 14º 

dia. Os grupos EP e EI não apresentaram diferenças nos pesos corpóreos 

comparando-se o 1º e 7º dias, sendo esses menores se comparados aos do 14º dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Alterações nos pesos corpóreos dos animais induzidas pela exposição ao 

estresse crônico, previsível ou imprevisível. Os valores representam a média ± epm 

do peso corpóreo (gramas) dos animais dos grupos controle (n=24), EP (n=16) ou EI 

(n=18).  

Dia 1: ANOVA F(2,55)=1,38; n.s. 

Dia 7: ANOVA F(2,55)=16,01; **p<0,01 EI < controle = EP (Newman-Keuls) 

Dia 14: ANOVA F(2,55)=8,25; **p<0,01 EP = EI < controle (Newman-Keuls) 

 

 

 

 

250

270

290

310

330

350

370

390

Dia 1 Dia 7 Dia 14

P
es

o 
(g

ra
m

as
)

Controle
EP
EI

** 

** 

** 



 37

8.2 Efeito da exposição aos estresses agudo ou crônico, previsível 

ou imprevisível, na ativação do eixo HPA induzida por 

imobilização  

 

A Figura 3 representa a concentração plasmática de corticosterona no 

período basal, após o estresse e recuperação, dos animais do grupo controle ou 

submetidos ao EA, EP ou EI. 

A análise dos resultados (ANOVA bifatorial para dados pareados; fatores 

tipo de estresse e tempo) demonstrou diferença significativa para os fatores tipo de 

estresse (F(3,25)=23,22; p<0,01) e tempo (F(2,50)=66,86; p<0,01), entretanto não 

houve interação significativa entre os fatores (F(6,50)=1,05; n.s).  

Em seguida, foi utilizado o teste-F para a análise dos contrastes entre as 

médias, sendo consideradas significativamente diferentes apenas as comparações 

que apresentarem p<0,05.  

Considerando-se o fator tipo de estresse, o teste-F demonstrou que as 

concentrações basais de corticosterona dos grupos controle e EA foram  

significativamente menores quando comparadas às dos grupos EP e EI. O teste-F 

revelou também que as concentrações basais de corticosterona dos animais do 

grupo EI foram  significativamente maiores se comparadas às do grupo EP.  

No período após o estresse, o teste-F demonstrou que as concentrações 

de corticosterona do grupo EA foram significativamente menores se comparadas às 

dos grupos EP e EI. Demonstrou ainda que a concentração de corticosterona do 

grupo controle era significativamente menor se comparada à do grupo EP. 
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O teste-F feito para o período de recuperação revelou que a concentração 

de corticosterona do grupo EI era maior se comparada à dos grupos controle, EA e 

EP.  

Considerando-se o fator tempo, o teste-F demonstrou que as 

concentrações de corticosterona dos grupos controle e EI foram  maiores no período 

de recuperação se comparadas às basais. Demonstrou ainda que, em todos os 

grupos, as concentrações basais de corticosterona eram menores se comparadas às 

do período após o estresse.  
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Figura 3: Concentração da corticosterona plasmática após a imobilização dos 

animais expostos aos estresses agudo ou crônico, previsível ou imprevisível. Os 

valores representam a média ± epm das concentrações de corticosterona dos 

grupos controle (n=7), EA (n=6), EP (n=7) ou EI (n=9) submetidos a 1 hora de 

imobilização vinte e quatro horas após a última sessão de estresse.  

0 minutos: *p<0,05 EP>controle=EA (teste-F) 

                   **p<0,01 EI>EP>controle=EA (teste-F) 

60 minutos: *p<0,05 EA<EP=EI (teste-F) 

                    #p<0,05 controle<EP (teste-F) 

120 minutos:
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8.3 Alteração da atividade locomotora basal induzida pela exposição 

aos estresses agudo ou crônico, previsível ou imprevisível 

 

Na Figura 4 está representada a atividade locomotora acumulada em 15 

minutos de registro. A atividade foi avaliada 24 horas após a última exposição ao 

estresse dos animais dos grupos controle ou submetidos ao EA, EP ou EI. 

A ANOVA unifatorial demonstrou diferença significativa na atividade 

locomotora (F(3,49)=5,69; p<0,01). A comparação múltipla das médias pelo teste de 

Newman-Keuls revelou que a atividade locomotora do grupo EP era maior quando 

comparada à dos grupos controle, EA e EI. 
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Figura 4: Atividade locomotora dos animais expostos aos estresses agudo ou 

crônico, previsível ou imprevisível. A atividade foi determinada 24 horas após a 

última sessão de estresse. Os valores representam a média ± epm da atividade 

locomotora durante 15 minutos dos animais dos grupos controle (n=14), EA (n=11), 

EP (n=12) e EI (n=12). 

ANOVA F(3,49)=5,69 

**p< 0,01 EP > controle = EA = EI (Newman-Keuls) 
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8.4 Efeito da exposição aos estresses agudo ou crônico, previsível 

ou imprevisível, sobre o aumento da atividade locomotora 

induzido pela administração aguda de cocaína 

 

A Figura 5 representa a atividade locomotora dos animais do grupo 

controle e dos grupos submetidos ao EA, EP ou EI, avaliada durante 40 minutos 

após as injeções de salina ou cocaína.  

A ANOVA bifatorial para dados não pareados considerando-se os fatores 

tipo de estresse e tratamento (salina ou cocaína) revelou diferença significativa para 

os fatores tipo de estresse (F(3,47)=7,61; p<0,01) e tratamento (F(1,47)=56,15; 

p<0,01). A ANOVA bifatorial demonstrou também interação significativa entre os 

fatores (F(3,47)=5,16; p<0,01). A partir dessa observação o fator tipo de estresse 

pôde ser analisado independentemente do fator tratamento. 

Em seguida, foi utilizado o teste-F para a análise dos contrastes entre as 

médias, sendo consideradas significativamente diferentes apenas as comparações 

que apresentarem p<0,05.  

Análise de contrastes não revelou diferença significativa na atividade 

locomotora após a injeção de salina comparando-se os grupos.  

O teste-F demonstrou que a administração de 10mg/kg de cocaína 

induziu aumento significativo da atividade locomotora em todos os grupos se 

comparado ao dos respectivos grupos que receberam injeção de salina. A diferença 

foi significativa para os grupos controle (F(1,47)=5,77; p=0,02), EA (F(1,47)=7,81; 

p=0,07), EP (F(1,47)=50,49; p=0,007) e EI (F(1,47)=7,51; p<0,08).  

A análise de contrastes revelou diferença significativa na locomoção entre 

os grupos após injeção de cocaína. A atividade locomotora induzida por cocaína nos 
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animais do grupo EP era maior se comparada à dos grupos controle (F(1,47)=37,33; 

p=0,000), EA (F(1,47)=17,95; p=0,000) e EI (F(1,47)=23,32; p=0,000).  
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Figura 5: Atividade locomotora acumulada de 40 minutos induzida pelas injeções de 

salina ou cocaína. A atividade locomotora foi avaliada 24 horas após a última sessão 

de estresse. Os valores representam a média ± epm da atividade locomotora dos 

animais dos grupos controle (n=8), EA (n=6), EP (n=6) e EI (n=6) após a injeção de 

salina (1,0ml/kg) e dos grupos controle (n=9), EA (n=5), EP (n=8) e EI (n=7) após a 

injeção de cocaína (10mg/kg). 

*p<0,05 grupo cocaína > respectivo grupo salina (teste-F) 

**p<0,01 grupo cocaína > respectivo grupo salina (teste-F) 

== p<0,01EP > controle = EA = EI tratados com cocaína (teste-F) 
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8.5 Alteração da atividade da proteína quinase dependente de AMPc 

induzida pela exposição aos estresses agudo ou crônico, 

previsível ou imprevisível 

 

A Figura 6 representa a atividade da PKA no corpo estriado avaliada 24 

horas após a última exposição ao estresse nos animais dos grupos controle, EA, EP 

ou EI. 

A ANOVA unifatorial revelou diferença significativa na atividade da PKA 

entre os grupos (F(3,17)=4,94 (p<0,05). A comparação múltipla das médias pelo 

teste de Newman-Keuls demonstrou que a atividade da PKA do grupo EI era 

significativamente menor se comparada à dos grupos controle, EA e EP. 
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Figura 6: Atividade da PKA no corpo estriado dos animais expostos aos estresses 

agudo ou crônico, previsível ou imprevisível. Os valores representam a média ± epm 

da atividade da PKA avaliada 24 horas após a última exposição ao estresse nos 

animais dos grupos controle (n=5), EA (n=5), EP (n=5) e EI (n=6).  

ANOVA F(3,17)= 4,94  

*p< 0,05 EI < controle = EA = EP (Newman-Keuls). 
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Na Figura 7 está representada a atividade da PKA no núcleo acumbens 

avaliada 24 horas após a última exposição ao estresse nos animais dos grupos 

controle, EA, EP ou EI. 

A ANOVA unifatorial revelou diferença significativa na atividade da PKA 

entre os grupos (F(3,21)=5,01 (p<0,01). A comparação múltipla das médias pelo 

teste de Newman-Keuls demonstrou que a atividade da PKA do grupo EI era 

significativamente maior se comparada à dos grupos controle, EA e EP. 
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Figura 7: Atividade da PKA no núcleo acumbens dos animais expostos aos 

estresses agudo ou crônico, previsível ou imprevisível. Os valores representam a 

média ± epm da atividade da PKA avaliada 24 horas após a última exposição ao 

estresse nos animais dos grupos controle (n=7), EA (n=6), EP (n=6) ou EI (n=6).  

ANOVA F(3,21)= 5,01  

**p< 0,01 EI > controle = EA = EP (Newman-Keuls). 
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9. Discussão 

 

A investigação das alterações comportamentais, fisiológicas e 

bioquímicas induzidas por estresse, bem como as suas inter-relações com os efeitos 

das drogas de abuso, pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias de 

prevenção e tratamento da farmacodependência.  

No presente trabalho foram avaliadas as adaptações fisiológicas e 

moleculares induzidas pela exposição aguda ou crônica ao estresse e suas 

implicações nos efeitos comportamentais da cocaína. 

O peso corpóreo e a concentração de corticosterona plasmática foram 

utilizados como indicadores da resposta fisiológica à exposição ao estresse.  

Nossos resultados revelaram que a exposição ao estresse crônico 

diminuiu o peso corpóreo dos animais. Entretanto o padrão temporal dessa 

adaptação foi diferente comparando-se os grupos EP e EI. Observamos que a 

diminuição do peso foi mais acentuada no 7º dia nos animais expostos ao EI, 

indicando maior severidade desse tipo de estresse. A partir do 7º dia os animais 

expostos ao EI apresentaram ganho de peso, atingindo valores semelhantes aos 

pesos corpóreos dos animais do grupo EP no 14º dia, sugerindo, assim, adaptação 

parcial à condição de estresse.  

Resultados semelhantes são observados por Martí et al. (1994). Os 

autores demonstram diminuição no consumo de alimento e no peso corpóreo de 

animais submetidos à imobilização ou à contenção diariamente por 1 hora durante 

27 dias consecutivos. A perda do peso corpóreo é observada no 7º dia de exposição 

à imobilização, enquanto a exposição à contenção somente diminui o ganho de 

peso. Entretanto no 27º dia é observada a recuperação no ganho de peso corpóreo 
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dos animais expostos à imobilização. Com base nesses resultados, os autores 

sugerem que embora a exposição ao estresse por imobilização seja mais severa, o 

organismo adapta-se a essa condição. Aqui deve-se ressaltar que a contenção 

utilizada por Martí e colaboradores é semelhante ao estresse que, no presente 

trabalho, foi denominado de imobilização. 

O efeito do estresse sobre o peso corpóreo pode estar relacionado com a 

ativação do eixo HPA. O CRF liberado pela ativação do eixo HPA induz a liberação 

do ACTH e das melanocortinas, sendo que as últimas têm propriedades 

anorexígenas. De fato, animais pré-tratados com injeção intracerebroventricular de 

HS014 (antagonista de receptores MC4 de melanocortina) cinco minutos antes das 

exposições diárias de 30 minutos à imobilização durante 5 dias não apresentam 

redução no consumo de alimento e no peso corpóreo (Vergoni et al., 1999). A 

recuperação do peso corpóreo nos animais expostos ao EI, observada no presente 

trabalho, poderia refletir adaptações nesse sistema. 

Outra alteração fisiológica decorrente da ativação do eixo HPA induzida 

por estresse é o aumento da concentração da corticosterona. Mecanismos de 

regulação bastante complexos mantêm as concentrações dos glicocorticóides dentro 

de um intervalo adequado para que não haja efeitos deletérios no organismo (Munck 

et al., 1984). Nesse sentido, a atividade do eixo HPA é regulada para produzir 

respostas rápidas e eficientes e que cessem imediatamente após o estresse. A 

atividade do eixo HPA é controlada principalmente pelos glicocorticóides, que inibem 

a sua própria liberação (para revisão: Keller-Wood & Dallman, 1984).  

Os glicocorticóides liberados durante a exposição ao estresse modulam a 

atividade do hipotálamo e da pituitária através dos mecanismos de retroalimentação 

negativa (para revisão: Harbuz & Lightman, 1992).  
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Esses mecanismos diferem entre si pelo tempo e local de ação. O 

mecanismo da retroalimentação negativa rápido ocorre minutos após o aumento da 

concentração dos glicocorticóides e atuam inibindo a liberação do CRF e da 

vasopressina. O mecanismo da retroalimentação negativa lento diminui a transcrição 

de genes essenciais para a ativação do eixo HPA, como POMC, CRF e 

vasopressina. Embora os efeitos sobre a transcrição gênica se iniciem logo após a 

ativação dos receptores de glicocorticóides, a regulação negativa demora horas ou 

dias para se manifestar (Akil & Morano, 1995). 

Tem sido amplamente demonstrado que o eixo HPA apresenta alto grau 

de plasticidade. Um exemplo importante da plasticidade desse eixo são as 

adaptações observadas após a exposição ao estresse crônico (Martí et al., 1999; 

Dal-Zotto et al., 2000). 

Assim, para obtermos mais informações quanto a adaptação desse 

sistema, determinamos as alterações das concentrações da corticosterona 

plasmática induzidas por imobilização vinte e quatro horas após a última exposição 

aos estresses agudo ou crônico.  

No presente trabalho observamos que os animais de todos os grupos 

apresentaram aumento significativo das concentrações da corticosterona 60 minutos 

após o início da imobilização. Entretanto, o padrão da ativação do eixo HPA foi 

alterado pela exposição ao estresse crônico. Nossos resultados demonstraram que 

os animais expostos ao EP apresentaram a concentração de corticosterona maior se 

comparada à dos animais controle e EA, enquanto o grupo exposto ao EI 

apresentou concentração de corticosterona maior quando comparada à do grupo 

EA.  
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Esses resultados corroboram com aqueles observados por Bhatnagar & 

Dallman (1998). Estes autores demonstram que os animais expostos à baixas 

temperaturas (4 – 6ºC) por 4 horas durante 7 dias apresentam aumento da resposta 

do eixo HPA quando submetidos a imobilização 24 horas após o término do estresse 

crônico.  

Por outro lado, a exposição a natação forçada por 20 minutos diários 

durante 14 dias não altera a concentração de ACTH e corticosterona durante a 

subseqüente exposição ao mesmo estresse (Dal-Zotto et al., 2000). 

Pelo exposto acima, podemos sugerir que as adaptações das respostas 

do eixo HPA dependem da natureza e duração da exposição ao estresse. 

O presente trabalho demonstrou também que os animais expostos ao EP 

e EI apresentaram elevação da concentração basal de corticosterona. Assim, o 

aumento da concentração basal de corticosterona após o estresse poderia estar 

relacionado a alterações da expressão gênica induzida pela exposição ao estresse 

crônico, como observado por Aguilera (1994). Esse autor revela que a exposição 

crônica a alguns tipos de estresses, como injeção de salina hipertônica ou choque 

nas patas, aumenta a expressão de RNAm do CRF no PVN e essa expressão 

permanece elevada por 24 horas.  

Nossos resultados demonstraram ainda que as concentrações de 

corticosterona dos grupos controle e EI foram significativamente maiores no período 

da recuperação se comparadas às do período basal. Entretanto, essas 

concentrações são significativamente menores do que aquelas observadas após 60 

minutos de imobilização indicando recuperação parcial da concentração de 

corticosterona. Assim, é evidente que a velocidade de recuperação da concentração 
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de corticosterona é mais rápida nos animais expostos à imobilização aguda ou 

crônica.  

Alterações semelhantes na recuperação da concentração de 

corticosterona são observadas por Dal-Zotto et al. (2000) que utilizam um modelo 

diferente de estresse previsível. Os autores demonstram que animais expostos a 

natação forçada por 20 minutos durante 14 dias apresentam recuperação mais 

rápida das concentrações de corticosterona avaliada após uma exposição aguda ao 

mesmo estressor.  

A análise conjunta desses resultados sugere que a imobilização aguda ou 

crônica modificou o mecanismo de retroalimentação negativa, tornando-o mais 

efetivo.  

A discussão acima evidencia que a exposição ao estresse crônico produz 

alterações adaptativas no eixo HPA. Contudo, a relação com a natureza do estímulo 

estressor, com o tempo de exposição, bem como os mecanismos subjacentes ao 

estresse permanecem abertos para investigação. 

Os glicocorticóides interferem na atividade de vários sistemas através dos 

seus receptores citoplasmáticos regulando a expressão de genes. Foram descritos 

dois tipos de receptores de glicocorticóides no sistema nervoso central: os 

receptores mineralocorticóides, localizados principalmente no sistema límbico e com 

maior afinidade por corticosterona, e os receptores glicocorticóides, expressos em 

neurônios e células da glia e com baixa afinidade pela corticosterona (De Nicola et 

al., 1998).  

No sistema dopaminérgico os glicocorticóides atuam no terminal pré-

sináptico aumentando a síntese (Markey et al., 1982) ou inibindo a recaptação do 
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neurotransmissor (Gilad et al., 1987). No terminal pós- sináptico os glicocorticóides 

diminuem a atividade da PKA (Dwivedi & Pandey, 2000). 

As alterações das respostas do eixo HPA induzidas pelo estresse crônico, 

observadas no presente trabalho, poderiam alterar a atividade do sistema 

dopaminérgico e conseqüentemente o comportamento exploratório e os efeitos da 

cocaína. Assim, avaliamos a atividade locomotora basal e a induzida pela 

administração de 10 mg/kg de cocaína em animais expostos aos estresses agudo ou 

crônico, previsível ou imprevisível. 

Nossos resultados demonstraram que a exposição ao EP alterou a 

atividade locomotora basal.  

A literatura quanto as alterações da atividade locomotora basal após a 

exposição ao estresse é bastante restrita. D’Aquila et al. (2000) demonstram que a 

exposição ao estresse imprevisível durante 7 semanas diminui a atividade 

locomotora enquanto nenhuma alteração é observada nos animais expostos 

repetidamente à imobilização.  

A exposição crônica (várias semanas) ao estresse imprevisível produz 

anedonia que pode expressar-se através da diminuição da atividade locomotora e 

também poderia relacionar-se à diminuição da atividade dopaminérgica mesolímbica 

(Willner, 1997; Gambarana et al., 1999).  

No presente trabalho, o aumento da locomoção observado nos animais 

expostos ao EP indica a presença de supersensibilidade dopaminérgica e de 

sensibilização comportamental. 

Essa hipótese foi confirmada com a observação de que o aumento da 

locomoção induzida pela administração aguda de 10,0 mg/kg de cocaína foi 

significativamente maior nos animais expostos ao EP se comparado ao dos demais 
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grupos. Assim, podemos concluir que a exposição ao EP, mas não ao EI, induziu a 

sensibilização cruzada à cocaína.  

Nossos resultados estão de acordo com aqueles que demonstram a 

sensibilização à anfetamina após a exposição crônica ao estresse social, 

imobilização ou choques nas patas (Herman et al., 1984; Badiani et al., 1992; Reid 

et al., 1998; Miczek et al., 1999; Covington III & Miczek, 2001). Também é 

demonstrada a sensibilização cruzada entre o estresse crônico previsível e a 

cocaína utilizando-se restrição de alimento como estímulo estressor (Rougé-Pont et 

al. 1995). 

A sensibilização cruzada entre o estresse imprevisível e a cocaína 

aparenta ser um fenômeno mais complexo. Assim, Prasad et al. (1998) demonstram 

resultados semelhantes aos do presente trabalho. Esses autores não observam 

qualquer sensibilização da atividade locomotora induzida pela cocaína após a 

exposição ao estresse imprevisível por 6 dias, quando o teste foi realizado 48 horas 

após a última sessão de estresse. Contudo, a sensibilização comportamental à 

cocaína expressou-se no momento da injeção, 13 dias após o término do estresse.  

Nossos resultados revelaram que a exposição à imobilização aguda não 

induziu a sensibilização comportamental cruzada à cocaína. No mesmo sentido, 

Schmidt et al. (1999) demonstram que a exposição ao estresse agudo (choque nas 

patas ou injeção de interleucina-1β) não induz a sensibilização cruzada à anfetamina 

3 semanas após o término das sessões de estresse. Por outro lado, a sensibilização 

comportamental cruzada à administração aguda de 0,5 mg/kg de anfetamina é 

observada 24 horas após a imobilização por 2 horas (Díaz-Otañez et al., 1997). As 

diferenças na duração do estresse e da droga utilizada poderiam explicar essa 

contradição.  
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Uma das conseqüências da sensibilização comportamental são as 

alterações do efeito reforçador e da vulnerabilidade ao desenvolvimento da 

farmacodependência às drogas de abuso. Essas alterações são evidenciadas 

observando-se mudanças no padrão da auto-administração. Nesse sentido, a 

sensibilização à anfetamina aumenta a taxa de aquisição e o ponto de ruptura 

durante a auto-administração dessa mesma droga (Piazza et al., 1990; Mendrek et 

al.; 1998; Vezina et al., 1999). 

Covington III & Miczek (2001) demonstram que a exposição ao estresse 

social não altera a aquisição e o ponto de ruptura da auto-administração, entretanto 

aumenta a auto-administração contínua (“binge”) da cocaína. Com base nessas 

observações os autores sugerem que a sensibilização comportamental seja a 

gênese do uso compulsivo de drogas. 

Assim, podemos sugerir que a sensibilização comportamental observada 

nos animais expostos ao EP seja um fator vaticinador da predisposição ou 

vulnerabilidade ao uso compulsivo da cocaína.  

Vários trabalhos sugerem que a corticosterona é um fator importante para 

o desenvolvimento da sensibilização comportamental aos psicostimulantes (Pauly et 

al., 1993; Piazza et al., 1994; Marinelli et al., 1997). Recentemente, o trabalho 

realizado por Przegalinski et al. (2000) aponta que a corticosterona facilita a 

expressão da sensibilização comportamental induzida por cocaína. Os autores 

demonstram que a sensibilização comportamental induzida pela administração de 10 

mg/kg de cocaína durante 5 dias é bloqueada por adrenalectomia. Demonstram 

ainda uma sensibilização mais pronunciada nos animais controles que receberam 

administração de 10 mg/kg de corticosterona antes das injeções da cocaína.  
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Assim, supõe-se que os glicocorticóides estejam envolvidos na 

sensibilização cruzada entre o estresse e os psicostimulantes. Nesse sentido, 

Deroche et al. (1992) demonstram que a sensibilização comportamental à 

anfetamina induzida pela exposição crônica à imobilização não ocorre em animais 

adrenalectomizados. Esse efeito da adrenalectomia é revertido pela reposição de 

corticosterona.  

Da mesma forma, a administração de metirapona (inibidor da síntese de 

corticosterona) impede o desenvolvimento de sensibilização aos efeitos da cocaína 

induzida pela restrição crônica de alimentos (Rougé-Pont et al., 1995).  

Assim, a corticosterona aparenta atuar amplificando as respostas 

locomotoras da anfetamina e cocaína, sendo um fator importante no 

desenvolvimento da sensibilização cruzada. 

Entretanto, nossos resultados demonstraram que embora tenha ocorrido 

aumento da concentração basal da corticosterona nos animais expostos ao estresse 

crônico, a sensibilização comportamental foi observada apenas naqueles 

submetidos ao EP. 

A sensibilização cruzada à cocaína observada nos animais expostos ao 

EP pode estar relacionada ao aumento da concentração de corticosterona no 

período após o estresse se comparado ao do grupo controle. Fato esse não 

observado nos animais expostos ao EI. 

O papel da corticosterona na sensibilização cruzada entre o estresse e os 

psicostimulantes é questionado por Prasad et al. (1998). Esses autores demonstram 

que a expressão de sensibilização comportamental cruzada entre o estresse 

imprevisível e a cocaína não é bloqueada por adrenalectomia quando avaliada 48 

horas após a última exposição ao estresse. Entretanto, observa-se que a 
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sensibilização cruzada é bloqueada por adrenalectomia 13 dias após a exposição 

crônica ao estresse. Com isso, os autores sugerem que a corticosterona está 

relacionada apenas ao desenvolvimento da sensibilização tardia. 

Além disso, o padrão de ativação do eixo HPA é importante para o 

desenvolvimento da sensibilização, uma vez que os efeitos diretos da corticosterona 

na atividade locomotora e nas concentrações de dopamina no núcleo acumbens 

dependem do ritmo circadiano (Piazza et al., 1996). O padrão temporal da ativação 

do eixo HPA e, consequentemente, o aumento da corticosterona nos protocolos 

utilizados nos nossos experimentos são diferentes ao longo das 24 horas, e isso 

poderia contribuir para a diferença da expressão da sensibilização comportamental. 

Como a sensibilização comportamental aos psicostimulantes parece ser 

um efeito comum decorrente da exposição a diferentes tipos de estresse (Badiani et 

al., 1992; Díaz-Otañez et al., 1997), a ausência da sensibilização comportamental 

nos animais expostos ao EI, no presente trabalho, poderia ser decorrente de três 

fatores: intensidade, previsibilidade ou latência para a injeção de cocaína.  

Atualmente, o mecanismo molecular mais aceito para o desenvolvimento 

da sensibilização comportamental à cocaína e outros psicofármacos é a 

supersensibilidade da via AMPc / PKA (Nestler & Aghajanian, 1997).  

Embora os mecanismos neuroquímicos pelos quais o estresse induz a 

sensibilização cruzada com os psicostimulantes ainda não sejam conhecidos, supõe-

se que esses mecanismos estejam relacionados às ações da corticosterona sobre o 

sistema de transdução da via dopaminérgica. Nesse sistema os glicocorticóides 

podem: a) aumentar da concentração de dopamina ou b) agir diretamente sobre os 

componentes do sistema de transdução dopaminérgica. Sendo que ambos os 

mecanismos podem levar a adaptações da via AMPc / PKA. 
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Poucos trabalhos na literatura avaliaram a influência da natureza do 

estímulo estressor nas alterações do sistema de transdução das vias 

dopaminérgicas. Com o propósito de contribuir para a compreensão dessa inter-

relação avaliamos os efeitos da exposição aos estresses agudo ou crônico na 

atividade da PKA no corpo estriado e no núcleo acumbens vinte e quatro horas após 

a última exposição ao estresse. 

Nossos resultados demonstraram que a exposição ao EI diminuiu a 

atividade da PKA no corpo estriado, enquanto no núcleo acumbens a exposição ao 

EI aumentou a atividade da enzima. 

Resultado semelhante foi obtido por Ortiz et al. (1996) no núcleo 

acumbens. Os autores demonstram que a exposição ao estresse imprevisível 

durante 10 dias induz aumento da atividade da PKA e diminuição da concentração 

da proteína Giα, enquanto a imobilização por 45 minutos durante 10 dias não altera 

a atividade da PKA. Demonstram ainda que as alterações no sistema de transdução 

do núcleo acumbens dependem da linhagem de ratos utilizada, já que o aumento da 

atividade da PKA e a diminuição de Giα são observadas somente nos animais da 

linhagem Fischer e não nos das linhagens Sprague-Dawley ou Lewis. Entretanto, os 

autores não avaliam as alterações da atividade da PKA no corpo estriado dos 

animais submetidos ao estresse crônico. 

No presente trabalho, a diferença na atividade da PKA no corpo estriado e 

no núcleo acumbens provocada por exposição ao EI indica que os eventos “pós-

receptor” adaptaram-se de maneiras diferentes. 

A diminuição da atividade da PKA no corpo estriado pode ser explicada 

pelo aumento da concentração de corticosterona apresentada pelo grupo exposto ao 

EI. Nesse sentido, foi demonstrado que a corticosterona diminui o número de sítios 
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para a ligação do AMPc, a atividade, bem como a expressão das subunidades 

catalítica (Catβ) e regulatórias (RIβ e RIIβ) da PKA (Dwivedi & Pandey, 2000). 

Entretanto, essa explicação não se aplica ao aumento da atividade da 

PKA no núcleo acumbens. Essa contradição poderia relacionar-se ao predomínio da 

ação da corticosterona nos terminais pré-sinápticos do núcleo acumbens, a qual 

aumentaria as concentrações de dopamina na fenda sináptica (Piazza et al., 1996), 

ou ainda no terminal pós-sináptico onde a corticosterona aumenta a atividade da 

adenilil ciclase e a concentração de Gsα e diminui a concentração de Giα (Johnson 

& Jaworski, 1983; Saito et al., 1989).  

Embora o mecanismo molecular mais aceito para explicar a sensibilização 

comportamental seja a supersensibilidade da via AMPc / PKA, Crawford et al. (1998) 

demonstram que a sensibilização comportamental induzida por administração 

crônica de metilfenidato está relacionada com a diminuição da atividade da PKA no 

corpo estriado.  

Ao contrário dos trabalhos anteriores que apontam a relação da 

sensibilização comportamental com a via AMPc / PKA, no presente trabalho 

demonstramos que a sensibilização comportamental cruzada entre o EP e a cocaína 

não se correlaciona com a atividade da PKA no corpo estriado e no núcleo 

acumbens.  

A análise conjunta dos resultados demonstra que a exposição ao estresse 

crônico pode alterar vários parâmetros relacionados ao aumento da vulnerabilidade 

ao desenvolvimento da farmacodependência à cocaína e contribui para evidenciar a 

complexidade das relações entre o estresse e o abuso de drogas. 
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10. Conclusões 

 

Ø Exposição crônica ao estresse diminui o ganho do peso corpóreo 

 

Ø  Exposição ao estresse crônico provoca alterações nas respostas do 

eixo HPA 

 

Ø Exposição ao estresse crônico previsível aumenta a atividade 

locomotora basal 

 

Ø Exposição ao estresse crônico previsível induz a sensibilização 

comportamental cruzada à cocaína 

 

Ø Exposição ao estresse imprevisível diminui a atividade da PKA no 

corpo estriado e aumenta a atividade da enzima no núcleo acumbens 

 

Ø Alterações na atividade da PKA não estão relacionadas com o 

desenvolvimento da sensibilização comportamental cruzada entre 

estresse e cocaína 
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