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RESUMO 

 
STANKEVICIUS, D. Aspectos neuroimunológicos do ecstasy (N-metil-3,4-

Metilenodioximetanfetamina – MDMA), na inflamação alérgica  pulmonar em 

camundongos Balb/C. 188 f. Tese (Doutorado em Farmacologia) - Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo 2010. 

O N-metil- 3-4, metilenodioximetanfetamina (MDMA) ou ecstasy tem sido 

freqüentemente usado por jovens. Analisamos neste trabalho, dentro de uma perspectiva 

neuroimune, os efeitos da administração aguda de MDMA em parâmetros comportamentais, 

neuroendócrinos, hematatológicos e imunes de camundongos Balb/C, usando para esta última 

finalidade um modelo de asma experimental. O MDMA produziu: 1- aumento diferencial da 

atividade locomotora nas diferentes zonas do campo aberto; aumento na locomoção total e 

diminuição da atividade exploratória no hole-board; aumento da porcentagem de entradas e da 

taxa de permanência nos braços abertos do LCE; aumento no tempo gasto na caixa de saída e 

diminuição do número de acessos de risco em uma caixa de exposição a um predador; 2- 

aumento dos níveis séricos de corticoterona;  3- aumento dos níveis de noradrenalina no estriado 

e córtex frontal, aumento nos níveis de dopamina e de DOPAC no estriado, diminuição dos 

níveis de DOPAC corticais, aumento de 5-HT e 5-HIAA no estriado, diminuição dos níveis de 5- 

HIAA e do “turnover” de serotonina no hipotálamo e diminuição do “turnover” de dopamina no 

estriado e córtex frontal; 4- alteração na migração de leucócitos em camundongos alérgicos com 

diminuição da porcentagem de linfócitos e monócitos circulantes, diminuição do número de 

granulócitos no lavado bronco alveolar (LBA), efeitos estes que foram revertidos pelo pré-

tratamento com  RU-486; 5– redução da expressão de L-selectinas por monócitos e tendência de 

redução da expressão de L -selectinas por neutrófilos no pulmão; 6- diminuição das produções 

espontâneas de IL-4, IL-5 e IL-10 e de IL-4 em cultura estimulada com LPS; 7- redução da 

contração da traquéia isolada de animais alérgicos e 8- redução da desgranulação dos mastócitos 

em brônquios intrapulmonares. Sugeriu-se que o estresse/ansiedade induzidos pelo MDMA 

tenham ativado o eixo HHA e/ou do sistema nervoso autonômico simpático dos camundongos, 

alterando a resposta imune dos mesmos na vigência de um modelo de asma.  A inflamação 

alérgica pulmonar desponta, assim, como importante ferramenta para o entendimento da ação de 

drogas de abuso em processos neuroimunológicos. 
 

Palavras-chave: MDMA. Neuroimunomodulação. Inflamação alérgica pulmonar. Lavado 
boncoalveolar. Comportamento. Corticosterona. Asma. Catecolaminas.  



 

ABSTRACT 

 
STANKEVICIUS, D. Neuroimmunological aspects of ecstasy (N-methyl-3,4-

Methylenedioxymethamphetamine – MDMA) on lung inflammatory response in Balb/C 

mice. 181 p (PhD Thesis on Pharmacology). Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo 2010. 

 

The N-metil- 3-4, metilenodioximetanfetamina (MDMA) or ecstasy is a drug widely used 

amongst young people. This study was undertaken to analyze, under a neuroimmune perspective, 

the effects of acute MDMA administration on behavioral, neuroendocrine, hematological and 

immune parameters on Balb/C mice, using for the latter purpose  the allergic lung inflammatory 

response model. It was observed that MDMA produced in mice: 1- a differential increase on 

total locomotion in the different open-field zones; an increase on total locomotion and a decrease 

on exploratory activity in the hole-board; an increase on both  percentage of entrances and time 

spent on plus-maze open arms; an increase on time spent in the starting box and a decrease of 

risk assessments in a predator exposition box; 2-  an increase in corticosterone serum levels; 3- 

an increase in striatal and frontal cortex noradrenaline levels, an increase in striatal dopamine 

and DOPAC levels, a decrease in cortical DOPAC levels, an increase in striatal 5-HT and 5-

HIAA levels, a decrease in both 5-HIAA levels and 5-HT turnover rates in hypothalamus and a 

decrease  in striatal and cortical dopamine turnover rates; 4- an alteration on leukocyte migration 

in allergic mice, i.e., decreased percentage of peripheral blood lymphocytes and monocytes, 

decreased  number of granulocytes on bronchoalveolar lavage fluid ( LBA); these effects were 

reverted by previous RU-486 treatment;  5- a decrease in L-selectin expression by monocytes 

and a tendency towards a decrease in L-selectin expression by lung neutrophils; 6- a decrease on 

expontaneous production of IL-4, IL-5 e IL-10 and IL-4 in LPS-stimulated cultures; 7- a 

decrease in the contraction of allergic mice isolated trachea; and, 8- a decrease in bronchial 

mastocytes degranulation.  It was suggested that MDMA-induced anxiety/stress symptoms 

increasing HHA-axis and/or the autonomic nervous system activities this leading to the immune 

changes observed presently in the allergic lung inflammation model of asthma used. This model, 

thus, emerges as a useful tool for the understanding of neuroimmune effects of drugs of abuse. 

 

Kay words: Neuroimmunemodulation. Allergic lung inflammation. Bronchoalveolar lavage 
fluid. Behavior. Corticosterone. Asthma. Cathecolamines.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Neuroimunomodulação ou Psiconeuroimunologia é o ramo da ciência que estuda o 

relacionamento direto e bidirecional do Sistema Nervoso com os vários componentes do Sistema 

Imunológico (COSTA-PINTO; PALERMO-NETO, 2010). Na compreensão das múltiplas 

conexões entre estes dois sistemas, diferentes abordagens experimentais têm sido relevantes para 

estabelecer, criteriosamente, as vias neuroanatômicas, neuroquímicas e neuroendócrinas 

envolvidas com essa relação bidirecional. Evidências experimentais advindas de estudos “in 

vitro” e “in vivo” têm reportado que estados emocionais, como o estresse e a ansiedade 

(ALVES; VISMARI; PALERMO-NETO., 2007; MORGULIS et al., 2004; PALERMO-NETO 

et al., 2008; SA-ROCHA et al., 2006); bem como substâncias químicas de ação central, como 

por exemplo os benzodiazepínicos (DE PAULA, 2009; LAZZARINI et al., 2003; LAZZARINI 

et al., 2010; SAKAI et al., 2006; SAKAI et al., 2010) os psicoestimulantes (LIGEIRO DE 

OLIVEIRA et al., 2004; LIGEIRO DE OLIVEIRA et al., 2008;) e a picrotoxina 

(STANKEVICIUS et al., 2008) interferem na atividade do sistema imunológico de animais de 

laboratório. Neste sentido, as drogas de abuso detêm a capacidade de alterar diversos aspectos da 

função do sistema inunológico, atuando diretamente em células ou órgãos imunes e/ou 

indiretamente por meio de vias neuroimunes, influenciando o início, o curso e o tratamento de 

doenças severas, em especial, da asma (LIGEIRO DE OLIVEIRA, 2008; RIETVELD; 

EVERAERD; CREER, 2000).  

 

O 3-4, metilenodioximetanfetamina (MDMA) ou ecstasy é uma substância sintética 

derivada da família das anfetaminas de uso recreacional que vem se destacando, nos dias de hoje, 

por ser utilizada em situações sociais pela população jovem que alega observar, após seu uso, um  

aumento da auto-estima, da simpatia e da empatia, com sensação de maior proximidade e 

intimidade com pessoas ao redor (CAPELA et al., 2009; GREER; TOLBERT, 1986; NICHOLS, 

1986). 

 

Em matéria divulgada recentemente pela mídia informou-se que o Relatório Mundial 

sobre Drogas da ONU em 2009 apontava um crescimento no consumo do ecstasy no mundo 

entre os jovens das áreas urbanas. O aumento no consumo de ecstasy em nosso país pode ser 

inferido também pelas apreensões da Polícia Federal; em 2007 aproximadamente 211 mil 

unidades foram interceptadas pelas autoridades; um aumento de 199.352 comprimidos, em 

relação aos anos de 2005 e 2006, fazendo com que o Brasil entrasse na lista dos 22 países com 



 

maiores apreensões de substâncias desde grupo. Em 2008, a Polícia Federal (PF) brasileira 

desmantelou o primeiro laboratório clandestino de ecstasy do país. Uma publicação na revista 

Veja (31 de janeiro de 2007) apontava os jovens de classe média como “o principal motor do 

crescente tráfico da bala”. Este fato, que continua em ascenção concorda com os dados do atual 

relatório da ONU que relata a prisão, em fevereiro de 2009, de 55 jovens de classe média 

brasileira integrantes de uma quadrilha internacional de drogas que levavam cocaína da América 

do Sul para a Europa e aproveitavam para, na volta, trazer ecstasy a ser vendido no Brasil.  

 

Estudos mostraram que o MDMA é um potente liberador de neurotransmissores no 

Sistema Nervoso Central (SNC) como por exemplo, de serotonina e de dopamina (KOCH; 

GALLOWAY, 1997; CALLAWAY; WING; GEYER, 1990). Estas ações neuroquímicas 

resultam em propriedades psicoestimulantes em animais e humanos (COLE; SUMNALL, 2003; 

LIECHTI; VOLLENWEIDER, 2001). Em adição a estas propriedades estimulantes do ecstasy 

observaram-se, também, hipertermia e efeitos simpatomiméticos agudos, caracterizados por 

aumento da freqüência cardíaca e da pressão arterial, aumento transitório dos níveis de 

ansiedade, ativação do eixo hipotálamo hipófise adrenal (GREEN et al., 2003; JAEHNE; 

SALEM; IRVINE, 2008) e alterações imunológicas (CONNOR, 2004; DE PAULA, 2009). Por 

outro lado, é relevante ressaltar que o uso do MDMA pode levar a efeitos neurotóxicos a longo 

prazo, em especial em neurônios serotoninérgicos centrais (STONE et al., 1986; STONE et al., 

1987). Estas alterações podem resultar em um fator predisponente tanto de distúrbios 

psicológicos como de doenças psiquiátricas (HEGADOREN; BAKER; BOURIN, 1999; 

HARKIN et al., 2003) e de alterações na imunidade inata e adaptativa (CONNOR, 2004). 

 

  Por outro lado, a despeito de todo conhecimento que se tem alcançado das interações 

entre os Sistemas Nervoso e Imunológico, e do envolvimento do ecstasy com a atividade do 

Sistema Nervoso Central e com a imunidade desconhecemos qualquer abordagem científica 

desta relação que tenha sido feita em modelo murino de asma. Neste sentido, escolheu-se 

trabalhar com a resposta inflamatória pulmonar desencadeada pelo desafio antigênico, em 

camundongos previamente sensibilizados, por ser este método importante ferramenta para os 

estudos dos mecanismos desencadeadores da asma (WEERSINK et al., 1994) e por reproduzir 

em camundongos uma inflamação alérgica pulmonar (foco neuroimunológico deste trabalho) 

reprodutível, semelhante àquela que se observa na asma humana (GLEICH; KITA, 1997) 

 
 



 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Neuroimunomodulação 

  

As relações bidirecionais do Sistema Nervoso Central (SNC) com os vários componentes 

do Sistema Imunológico (SI) tornam-se cada vez mais relevantes e despertam grande interesse na 

comunidade científica. Desde a antiguidade observa-se a integração existente entre corpo-mente. 

Aristóteles, já afirmava que a “psique” (alma) e o corpo reagiam complementariamente um com 

outro; para ele, uma mudança no estado da psique produzia uma mudança na estrutura do corpo 

e, inversamente, uma mudança na estrutura do corpo produzia uma mudança na estrutura da 

psique. Apesar dos inúmeros relatos da existência das relações entre o SNC e o SI, apenas nos 

dias de hoje tem sido possível o entendimento das bases biológicas dessas interações. 

 

Em estudo realizado em 1936 mostrou-se ser o Sistema Nervoso Central (SNC), pela 

mediação que exerce sobre as funções neurovegetativas frente a um estimulo estressor, capaz de 

influenciar a resposta do Sistema Imunológico. Nesta ocasião, Hans Selye mostrou que o estresse 

causava alterações no tamanho do timo, do baço e dos linfonodos (SELYE, 1998). Foi, no 

entanto, no final da década de 1950, que experimentos realizados com animais mostraram, de 

forma mais clara, que o estresse afetava a imunidade humoral e celular; nesta época, os 

pesquisadores constataram que ratos expostos a uma situação de estresse eram mais susceptíveis 

a infecções (NALIBOFF et al., 1991). Neste sentido, estudos epidemiológicos já haviam 

demonstrado que crianças submetidas a um estresse nos primeiros anos de vida poderiam ter 

alterada sua resposta a antígenos, quando avaliados na vida adulta (FESSEL; SOLOMOM, 

1960). 

  

Em 1977 publicou-se o primeiro trabalho mostrando, de forma inequívoca, que uma 

situação de estresse de natureza psicológica produzia alterações da função imune, fato que 

ocorria de maneira independente de hormônios (BARTROP et al., 1977). De fato, Bartrop e 

colaboradores observaram que pessoas em luto pela perda do companheiro apresentavam 

diminuição da proliferação de células T, independentemente de alteração dos níveis de 

glicocorticóides (BARTROP et al., 1977). Nesse sentido, demonstrou-se a existência de uma 

correlação antigênica entre timócitos, linfócitos B e vesículas sinápticas do cérebro de ratos 

(JANKOVIC et al., 1979). Uma reflexão sobre esta função mostra que há uma razão bioquímica 



 

lógica para a ocorrência de interações entre os Sistemas Nervoso e Imune. De fato, estes sistemas 

compartilham de receptores para citocinas, neurotransmissores, hormônios e neuropeptídios 

(BLALOCK, 1984). Além disso, produtos, originalmente tidos como específicos para cada um 

deles coexistem em tecidos linfóides, endócrino e nervoso. Assim, por exemplo, há células 

linfóides produzindo ACTH e TSH (BLALOCK, 1989, 1994, 2005) e citocinas sendo produzidas 

no SNC (BESEDOVSKY; DEL REY, 1996). Estas observações reforçam a noção da existência 

de comunicações e relacionamento bidirecional entre os sistemas neuroendócrino e imune 

(MADDEN et al., 1995). 

 

Modelos que envolvem lesões de estruturas específicas do SNC e a análise das alterações 

ocasionadas por estas em parâmetros ligados à atividade do sistema imune têm sido, também, 

utilizados para o estudo destas relações. Ratos com lesões no locus ceruleus apresentaram uma 

menor produção de anticorpos contra BSA (albumina sérica bovina), uma redução no tamanho 

do timo e uma redução da população de linfócitos CD4+ no sangue periférico (NIKOLIC; 

JOVANOVA-NESIC; JANKOVIC, 1993). Na mesma direção, observou-se que lesões 

eletrolíticas no hipotálamo e em outras áreas do sistema límbico resultaram em mudanças na 

arquitetura do tecido linfóide (IZAKOVIC, LUKAC; 1973), diminuição de reações anafiláticas 

(LUPARELLO; STEIN; PARK, 1964) e diminuição das respostas humorais a antígenos 

protéicos (JANKOVIC; IZACOVIC, 1973). Por outro lado, alterações psicológicas induzidas por 

estímulos estressores que favorecem quadros de ansiedade e depressão, também podem interferir 

com a imunidade. De fato, em nossos laboratórios, verificou-se que animais ansiosos e/ou 

deprimidos, por estimulação aversiva, apresentaram alterações na imunidade (PALERMO-

NETO; MASSOCO; SOUZA, 2003). Também foram demonstradas alterações no 

comportamento e na imunidade de camundongos cujas mães receberam um estresse pré-natal 

(FONSECA; PALERMO-NETO, 2002, 2005); mostou-se também, que o estresse reduziu a 

atividade de células Natural Killer (NK), a atividade de macrófagos e de neutrófilos, a 

proliferação de linfócitos T e B, alterações estas assossiadas a uma redução da resistência a 

infecções e a neoplasias nos animais de laboratório (ALVES et al., 2007; MORGULIS et al., 

2004; PALERMO-NETO et al., 2008; QUEIROZ et al., 2008; SA-ROCHA et al., 2006). 

Especificamente, observou-se que animais submetidos a um estresse físico ou psicológico 

apresentavam elevados níveis de corticosterona, diminuição da atividade de macrófagos 

peritoneais e aumento do crescimento do tumor ascítico de Ehrlich (PALERMO-NETO; 

MASSOCO; SOUZA, 2003; PALERMO-NETO et al., 2008, COSTA-PINTO; PALERMO-

NETO, 2010). Queiroz et al. (2008), observaram que o estresse físico e psicológico induziu uma 



 

mielosupressão e uma piora no desenvolvimento de um processo infeccioso experimental 

induzido por Listeria monocytogenes. No mesmo sentido, camundongos machos submissos 

apresentavam elevados níveis de ansiedade, reduzida atividade de células NK e aumento das 

metástases pulmonares induzidas pelo implante de um melanoma, B16/F10, quando comparados 

com os animais dominantes (SA-ROCHA et al., 2006). Em outro estudo, observou-se que 

animais estressados por conviverem com companheiros doentes apresentaram um aumento no 

turnover de noradrenalina hipotalâmica, reduzida atividade de macrófagos e aumento do 

crescimento do tumor ascítico de Ehrlich (ALVES et al., 2006; ALVES et al., 2007); estes 

animais mostraram ainda, um déficit na maturação de células dendríticas e no desenvolvimento 

de uma hipersensibilidade do tipo tardio induzida por ovalbumina (TOMIYOSHI et al., 2009). 

 

É relavante ressaltar que os corticosteróides e as catecolaminas são capazes de alterar o 

padrão de citocinas Th1/Th2 com um direcionamento para o perfil de Th2. De fato, alguns 

estressores podem induzir uma supressão de citocinas de perfil Th1 ou aumento da síntese das 

citocinas de perfil Th2 (SALICRÚ; SAMS; MARSHALL, 2007). Em nossos laboratórios, 

Portela, et al. (2002) mostraram que ratos estressados e imunizados com ovoalbumina 

apresentaram edema pulmonar mais intenso e um aumento no numero de células do lavado 

broncoalveolar. Neste sentido, o SNC regula a atividade do SI por meio de dois mecanismos, a 

saber: 1- resposta hormonal com produção de glicocorticóides e 2- resposta do Sistema Nervoso 

Autonômico Simpático (SNAS) via liberação de catecolaminas (SANDERS, 2006). No mesmo 

sentido, têm sido descritas outras moléculas importantes nas relações entre o SNC e SI, tais 

como a melatonina, opióides endógenos, dopamina e neuropeptídios (COUTO-MORAES et al., 

2009; FONSECA et al., 2005; HERBERTH et al., 2008). 

  

Por outro lado, o sistema Nervoso pode perceber e responder a sinais emitidos pela 

atividade do Sistema Imunológico (SI) durante uma resposta a um estímulo imunogênico, 

sugerindo este fato ser o SI capaz de agir como um “órgão sensorial” (BESEDOVSKY; 

SORKIN, 1977; COSTA-PINTO et al., 2005). De fato, estes autores mostraram a existência de 

uma ativação das células do núcleo ventromedial do hipotálamo, durante o pico da resposta de 

produção de anticorpos formados, em resposta a uma imunização primária. Basso, et al. (2003), 

em nossos laboratórios, mostraram que uma reação alérgica intestinal era capaz de alterar tanto o 

comportamento de animais como a atividade de células do núcleo ventromedial do hipotálamo e 

da região baso-lateral da amígdala de maneira dependente nos níveis circulantes de IgE. 

Mostraram, também, que as fibras nervosas do tipo C desempenhavam um importante papel nos 



 

mecanismos ligados a esta motivação neuroimune (BASSO et al., 2004). No mesmo sentido, 

Costa-Pinto, Basso e Russo (2007), demonstraram que a repercussão da asma alérgica murina, na 

atividade do SNC e no comportamento são dependentes de IgE, fato mediado por desgranulação 

de mastócitos e independente da presença de infiltrado inflamatório pulmonar. 

 

Na mesma direção, Besedovsky (1981) já havia observado que o sobrenadante de células 

imunes ativadas com concavalina “A” eram capazes de induzir um aumento nos níveis 

plasmáticos de corticosterona em ratos, fato explicado por ele, como sendo devido à ativação do 

eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA). Mostrou, também, que a ativação do eixo HHA 

relatada para o tratamento de animais com hemácias de carneiro e com outros antígenos, ocorria 

5-8 dias após o tratamento, momento este que coincidia com o pico de produção dos anticorpos 

(BESEDOVSKY, 1981).  

  

Neste sentido, a injeção de interleucina-1 (IL-1), substância liberada por macrófagos 

ativados, também é capaz de ativar o eixo HHA, promovendo um aumento dos níveis 

plasmáticos de ACTH, e de corticosterona (BESEDOVSKY et al., 1986; DUNN, 2006). 

Mostrou-se que IL-1 ativa o eixo HHA de várias maneiras: (1) atuando diretamente na liberação 

do fator liberador de corticotrofina (CRF) pelo hipotálamo, com conseqüente liberação de ACTH 

pela hipófise anterior (BERKENBOSCH et al., 1987; SAPOLSKY et al., 1987); (2) ativando 

diretamente a liberação de ACTH como comprovado em células da hipófise mantidas em cultura 

(PAWLIKOWSKI, 1994); (3) atuando diretamente na adrenal, e desta forma aumentando a 

liberação de glicocorticóides (GWOSDOW, 1992). Sugere-se que esse circuito tenha um 

relevante papel no controle de reações inflamatórias exacerbadas e expansão inespecífica de 

células imune (BESEDOVSKY; DEL REY, 2000; BOTTASSO et al., 2009; BOTTASSO; 

MORALES-MONTOR, 2009; DEL REY; BESEDOVSKY, 2000; DUNN, 2006; ROGGERO, 

2009). 

  

A ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e a conseqüente liberação de ACTH e de 

glicocorticóides fazem parte das respostas neurovegetativas ligadas às situações de estresse e de 

ansiedade (GRAEFF, 1989). A ativação do HHA pela IL-1, que pode ser produzida durante um 

processo inflamatório ou infeccioso passa, então, a ser considerada como uma situação capaz de 

gerar estresse ou ansiedade de forma semelhante àquela desencadeada por estímulos ambientais 

ou físicos (DUNN, 1995).  De fato, a administração intracerebroventricular de IL-1 em 

camundongos produziu, após 20 minutos, uma redução da atividade exploratória dos mesmos, 



 

sugerindo este achado presença de estresse e/ou ansiedade (SPADARO; DUNN, 1990). Neste 

mesmo contexto, sabe se que a administração periférica de lipopolissacarídeo de Echerichia Coli 

(LPS) ou de interleucinas (IL-1) podem produzir o chamado comportamento doentio (febre, 

perda de apetite, diminuição da interação social e da atividade exploratória) (KELLEY et al., 

2003); no entanto, é relevante ressaltar que a expressão do comportamento doentio induzido por 

LPS pode ser dependente de fatores individuais (idade e ranking social, por exemplo) (COHN; 

SA-ROCHA, 2006; GODBOUT et al., 2008; KINOSHITA et al., 2009). 

 

Os dados da literatura levantam, assim, sólidas evidências comportamentais e 

bioquímicas, que suportam a hipótese de haver uma comunicação direta e bidirecional entre os 

sistemas nervoso, endócrino e imunológico (COSTA-PINTO; PALERMO-NETO, 2010). Desta 

forma, não é difícil de se supor que substâncias que atuem no Sistema Nervoso Central tenham a 

capacidade de influenciar as respostas imunes. Sabe-se que alguns fármacos ou drogas 

psicoestimulantes também são capazes de ativas o eixo HHA ou até mesmo de atuar como 

estressores químicos e, conseqüentemente, interferir com a imunidade de animais de laboratório 

(COSTA-PINTO; PALERMO-NETO, 2010) e até mesmo do ser humano (ROGERS et al., 

2009). Neste sentido, fármacos com ação no SNC carreiam potencial para modificar a imunidade 

por alterar principalmente, mas não exclusivamente, as atividades do eixo HHA e/ou do sistema 

nervoso autônomo simpático (ABBUD; PALERMO-NETO, 2003; ALVES et al., 2006; DE 

PAULA et al., 2009; LAZZARINI; PALERMO-NETO, 2003; LAZZARINI et al., 2010; 

LIGEIRO DE OLIVEIRA et al., 2004; LIGEIRO DE OLIVEIRA, 2008; QUINTEIRO-FILHO, 

RIGHI, PALERMO-NETO, 2009; SAKAI et al., 2006a; STANKEVICIUS et al., 2008), como 

também, por agir diretamente em células imunes (MASSOCO; PALERMO-NETO, 2003; 

SILVA et al., 2003 LAZARRINI et al., 2006; RIBEIRO et al., 2010).  

 

2.2 MDMA- Ecstasy 

 

A anfetamina e seu isômero dextrógiro ativo, dextro-anfetamina, juntamente com a 

metanfetamina e o metilfenidato, formam um grupo de fármacos com propriedade 

farmacológicas, muito semelhantes que incluem as também chamadas “drogas de rua”, como a 

metilenodioximetanfetamina (MDMA ou ecstasy) (FORENSIC SCIENCE SERVICE, 2008a). O 

ecstasy é produzido sinteticamente a partir da metanfetamina sendo comercializado em forma de 

comprimidos que têm morfologia e conteúdo químico variado. Dada sua ilegalidade, os 



 

comprimidos e cápsulas de MDMA são fabricados sem controle e supervisão farmacêutica. 

Sendo assim, nem todos os comprimidos e cápsulas vendidos e consumidos como ecstasy 

necessariamente contém o MDMA ou a mesma quantidade da droga (ELK, 1996). De fato, 

trabalhos da literatura reportaram a presença de outras substâncias associadas aos comprimidos 

de ecstasy tais como, a cafeína, efedrina, paracetamol, cetamina, quetamina e compostos 

análogos como a metilenodioxianfetamina (MDA), metilenodioxietilanfetamina (MDEA), 

metanfetamina e anfetamina (EL-MALLAKH; ABRAHAM, 2007).  

 

Inicialmente desenvolvida como um controlador de apetite em 1914 pela Merck 

Farmacêutica, a 3-4, metilenodioximetanfetamina (MDMA), tornou-se popular na década de 80 

como droga de uso recreacional, alegando-se ser ela capaz de produzir uma elevação da auto-

estima, de simpatia e de empatia, causando talvez por isso, uma sensação de proximidade e 

intimidade dos usuários com as pessoas ao redor (GREER; TOLBERT, 1986; CHECK, 2004; 

NICHOLS, 1986; YACOUBIAN; PETERS, 2007).  

 

Em 1976 o MDMA tornou-se formalmente conhecido na comunidade científica  através 

da publicação de Nichols e Shulgin, que sugeriram ser o mesmo detentor de propriedades 

farmacológicas que poderiam auxiliar alguns tipos de tratamentos psicoterapêuticos 

(JOHANSEN; KREBS, 2009; PARROTT, 2007). Assim, o ecstasy chegou a ser utilizado como 

favorecedor da aliança terapêutica com o profissional, na medida que aumentava a empatia e a 

confiança dos pacientes com o terapeuta, fato acompanhado de autoconfiança destes pacientes 

(BOUSSO et al., 2008; PENTNEY, 2001). A partir daí, este fármaco foi postulado como a mais 

nova classe de compostos capazes de engendrar sensações agradáveis que envolvem redução da 

ansiedade, aumento de comunicação e diminuição dos mecanismos defensivos (BOUSSO et al., 

2008; COLE; SUMNALL, 2003a).  

 

A alta popularidade que ganhou a partir desta época, vinculada ao potencial neurotóxico 

do análogo MDA (metilenodioxianfetamina), fez com que a fase de uso legal do êxtase tivesse 

um fim. De fato, em 1985 a agência de controle de drogas (Drug Enforcement Administration) 

dos Estados Unidos, enquadrou o MDMA, como substância controlada  de nível 1 - a saber: a) 

droga com alto potencial de abuso; b) sem benefício terapêutico/médico; e c) cujo uso é inseguro 

mesmo sob supervisão médica (MCCLAIN; SAPIENZA, 1989). 

 



 

O MDMA é metabolizado pelo fígado. Especificamente, é N-demetilado pela enzima 

citocromo (CYP450)2D6 em 3,4-metilenodioxianfetamina (MDA) (MAURER et al., 2000) e O-

demetilado em 3,4-dihidroximetanfetamina sendo novamente O-metilado para 4-hidroxi-3-

metoximetanfetamina (HMMA) (EASTON et al., 2003). Segundo, De La Torre e Farre, (2004) a 

toxicidade aguda,e em especial, a neurotoxicidade induzida pelo MDMA diferem entre as 

espécies animais por depender da disponibilidade dos metabólitos desta droga, como também, 

dos parâmetros cinéticos das enzimas que regulam suas formações.  Neste sentido, estudos em 

camundongos mostraram que o MDMA é a principal espécie química encontrada no plasma e no 

cérebro dos animais. Embora, o MDMA tenha sido observado em ratos e humanos após sua 

administração, estão também presentes e em altas concentrações no plasma destas espécies, os 

metabólitos HHMA e HMMA, que são produzidos em diferentes proporções.  

 

As drogas psicotrópicas podem ser classificadas de acordo com o efeito provocado no 

SNC em estimulantes, depressoras e alucinógenas (DE ALMEIDA; SILVA, 2003, 2005). O 

MDMA possui classificação dupla com propriedades ora estimulantes, ora alucinógenas, sendo 

por vezes classificado como uma anfetamina alucinógena (JOHANSEN; KREBS, 2009). Sabe-

se, ser ele um potente liberador de neurotransmissores como serotonina e dopamina ( 

BAUMANN et al., 2008; BRENNAN; SCHENK, 2006; KOCH; GALLOWAY, 1997), 

resultando em propriedades psicoestimulantes em animais e seres humanos (COLE; SUMNALL, 

2003a; LIECHTI; VOLLENWEIDER, 2001). Neste contexto,  estudos conduzidos com animais 

de laboratório mostraram que a administração de MDMA desencadeia uma resposta bifásica 

compreendida em efeitos de curto prazo (24 horas), associados à estimulação serotonérgica e 

efeitos de longo prazo (após 24 horas), associados provavelmente a uma neurotoxicidade 

serotonérgica (MCKENNA; PEROUTKA, 1990). Especificamente, mostrou-se que o MDMA 

atravessa a membrana pré-sinaptica promovendo um efluxo de serotonina da vesícula para o 

citoplasma do neurônio, sendo esta rapidamente liberada para o meio extracelular pelos 

transportadores serotoninérgicos (HUETHER; ZHOU; RÜTHER, 1997). Segundo, Mckenna e 

Peroutka (1990) a administração de MDMA provocou uma diminuição na atividade da enzima 

triptofano-hidroxilase. Assim, os autores mostraram que os altos níveis de serotonina liberada, 

associados aos bloqueios de sua recaptação e à desativação da triptofano-hidroxilas, resultavam 

no esgotamento intraneuronal de serotonina (5-HT). Baumann et al. (2008) observaram que ratos 

expostos a altas doses de MDMA exibiram uma tolerância temporária na liberação de serotonina 

e efeitos comportamentais estimulantes.  

 



 

Em outras espécies animais incluindo-se aqui o homem, os efeitos de longo prazo 

associados ao uso do MDMA, também, foram  caracterizados por reduções nos níveis cerebrais 

de serotonina, do seu metabólito 5-HIAA e da atividade da enzima triptofano-hidroxilase 

(GREEN et al., 2003; MCKENNA; PEROUTKA, 1990; RATTRAY, 1991; ROGERS et al., 

2009). Neste sentido, diversos trabalhos mostraram que a serotonina capturada dentro dos 

terminais serotoninérgicos pelos transportadores de recaptura de serotonina (SERT), e 

subseqüente deaminação pela monoamino oxidase-B (MAO-B) leva à formação de peróxido de 

hidrogênio, sendo esta, a maior responsável pela toxicidade observada no sistema serotonérgico 

(COLADO et al., 1997; ESTEBAN et al., 2001; SHANKARAN; YAMAMOTO; GUDELSKY, 

2001).  

  

Também já foi relatado um efeito do MDMA sobre a liberação de dopamina em sínapses 

dopaminérgicas.  Huether, Zhou e Rüther (1997b), mostraram que o MDMA atravessa a 

membrana pré-sináptica promovendo a liberação de dopamina semelhante ao que faz com a 

serotonina. Segundo os autores, a ativação dos receptores 5-HT2A, através da liberação de 5-HT, 

facilita a liberação de dopamina (DA) induzida pelo MDMA. Halladay et al. (2003),  mostraram, 

que a administração prolongada de metanfetamina em camundongos Balb/C induziu liberação de 

dopamina produzindo hipertermia, agressividade, indução de interleucina - 1β (IZCO et al., 

2007).  

 

A literatura têm mostrado que células do sistema imunológico, também, apresentam 

receptores para serotonina e dopamina, (GORDON; BARNES, 2003; MOSSNER; LESCH, 

1998), assim é possível acreditar que o MDMA possa interagir com sítios presentes em células 

imunes alterando sua atividade funcional. De fato, alguns estudos mostraram que a serotonina 

interage com células imunes suprimindo a atividade destas células, conferindo a este 

neurotransmissor propriedade imunomodulatória (KUT et al., 1992; JONES et al., 2005). 

Hrometz et al. (2004) mostraram que o tratamento com dopamina (0,1 mM) em cultura de 

células de coriocarcinoma humano expostos ao MDMA (1,2 mM) por 6 horas, aumentou em 

420% a produção de peróxido de hidrogênio em relação à produção basal e diminuiu a 

viabilidade celular em até 30 %. Ainda neste trabalho, os autores mostraram que as células 

tratadas apenas com dopamina aumentaram a produção de peróxido de hidrogênio em 84% 

acima da liberação basal e não apresentaram diminuição significante da viabilidade celular. 

 



 

A exposição de animais ao MDMA e seus análogos pode ativar o eixo HHA (CONNOR, 

2004) e, conseqüentemente alterar por via indireta a atividade imunológica (DE PAULA et al., 

2009; CONNOR et al., 2004; LIGEIRO DE OLIVEIRA et al., 2004; LIGEIRO DE OLIVEIRA 

et al., 2008). Estudos que registraram alterações de comportamento e/ou alterações endócrinas 

concomitantes com alterações de parâmetros relacionados à atividade do sistema imune após o 

tratamento in vivo com anfetamina fortalecem essa visão. Assim, por exemplo, já foi observado 

que o tratamento agudo ou prolongado com anfetamina, além de aumentar a locomoção de ratos 

no campo aberto, diminui a proliferação de células T induzidas por concanavalina A (KUBERA 

et al., 2002). Neste sentido, diversos estudos conduzidos com animais de laboratório e com seres 

humanos, tem revelatado que o uso de MDMA produz imunossupressão (CONNOR et al., 2004; 

PACIFICI et al., 2002). De fato, Connor et al. 2004 mostraram que administração a de 10 mg/kg 

de MDMA diminuiu o burst oxidativo de neutrófilos em resposta à fagocitose do zimozan 

opsonizado. Em publicação anterior, Connor et al. 1998, mostraram que administração de 

20mg/kg de MDMA produziu uma rápida redução na proliferação de linfócitos e uma redução 

número total de leucócitos circulantes em ratos inoculados com concanavalina A. Mostrou-se 

tmbém, ser o MDMA capaz de suprimir o burst oxidativo de neutrófilos e de inibir a produção 

de TNF- e IL-1 por macrófagos estimulados in vitro e in vivo com LPS (CONNOR et al., 

2000). Em nossos laboratórios, De Paula et al. (2009) observaram que camundongos tratados 

com MDMA (10 mg/kg) apresentaram um aumento do “turnover” de noradrenalina 

hipotalâmica, dos níveis séricos de corticosterona, diminuição no burst oxidativo de neutrófilos 

circulantes e diminuição da porcentagem e intensidade de fagocitose destas células. Ainda neste 

estudo, os autores observaram qua a administração de 10 mg/kg da droga alterou a distribuição 

de leucócitos no sangue, medula e baço (De PAULA et al., 2009). 

 

Além de alterar parâmetros relacionados à resposta imune inata, o MDMA também 

modificou aqueles ligados à resposta imune adaptativa. Assim, já se observou ser o MDMA 

capaz de provocar diminuição do número de células T CD4+ circulantes, de inibir a proliferação 

de linfócitos T induzida por mitógenos e de suprimir a produção de citocinas do padrão Th1 

(CONNOR, 2004). De fato, em ratos imunizados com Keyhole limpet hemocyanin (KLH), o 

tratamento in vivo com 10 mg/Kg de MDMA, apesar de não alterar a produção de IgM específica 

para o antígeno, modificou a capacidade das células produtoras de anticorpos de realizarem o 

switch para a produção de IgG2a (padrão Th1), o que resultou em uma redução nos níveis deste 

anticorpo (CONNOR; CONNELLY; KELLY, 2001). Este efeito foi interpretado como 



 

relacionado à observada supressão da produção de INF- por células do baço estimuladas por 

KLH (CONNOR; CONNELLY; KELLY, 2001).  

 

O MDMA induz uma variedade de efeitos comportamentais em animais de laboratório, 

incluindo-se aqui hipertermia e hiperatividade locomotora (FLETCHER et al., 2002; MORLEY; 

ARNOLD; McGREGOR, 2005), prejuízo da memória (BRAIDA et al., 2002; O'SHEA et al., 

2005), preferência por lugares condicionados e diminuição do limiar de compensação da 

estimulação elétrica do cérebro (HUBNER et al., 1988; MARONA-LEWICKA et al., 1996). A 

estimulação de receptores 5HT2 mostrou-se crucial para o aparecimento destes efeitos (DOLY  et 

al., 2009; FANTEGROSSI et al., 2002). Estudos mais recentes indicam que a análise dos 

subtipos de receptores de 5HT parece contribuir para o entendimento dos efeitos 

comportamentais do MDMA. Os 5HT2 e 5HT1B/1D possuiriam papel facilitador, mediando os 

efeitos estimulantes do MDMA e os receptores 5HT2C seriam inibitórios (FLETCHER et al., 

2002). Neste sentido, mudanças comportamentais estariam associadas às alterações na densidade 

regional de transportadores de serotonina (SERT), 5HT2A/2C, e receptores 5-HT1B (MCGREGOR 

et al., 2003).  

 

McGregor et al. (2003), mostraram que ratos tratados com altas doses de MDMA 

exibiram aumento nos índices de ansiedade associados a perda significante de 5-

hidroxitriptamina (5-HT) e 5-HIAA na amídala, hipocampo, estriado e córtex, e também, um 

aumento na densidade do receptor  5HT1B em várias regiões cerebrais. Por outro lado, baixas 

doses de MDMA diminuíram a densidade deste receptor. Os autores sugeriram que exposições 

breves a baixas doses de MDMA podem produzir mudanças significativas e em curto prazo na 

densidade e transporte do receptor 5-HT, associados a comportamento emocional. Neste sentido, 

Fone et al. (2002) observaram que o MDMA diminuiu a interação social de ratos, e não produziu 

depleção significante dos níveis de 5-HT no cérebro dos mesmos. Estes dados sugeriram os que 

o MDMA tenha produzido, após longo período de uso, efeitos comportamentais e emocionais 

que não estariam, necessariamente, associados à perda de níveis de 5-HT (GREEN; 

McGREGOR, 2002).   

 

Por tudo quanto exposto, fica evidente que os estudos animais que têm examinado os 

efeitos agudos do MDMA na ansiedade não são claros. De fato, embora tenha sido descrito, uma 

ação ansiogênica do MDMA em diferentes modelos animais de ansiedade (HO et al., 2004; LIN 

et al., 1999; MORLEY; MCGREGOR, 2000; SUMNALL et al., 2004; WINSLOW; INSEL, 



 

1990) existem evidências substâncias suportando efeitos ansiolíticos para esta droga 

(GURTMAN et al., 2002; NAVARRO; MALDONADO, 2002). Entretanto, metodologias 

farmacológicas diferentes usadas para analisar os efeitos ansiogênicos e ansiolíticos do MDMA 

sugerem que as diferenças relatadas tenham como uma das causas a natureza dose dependente 

dos efeitos medidos (COLE; SUMNALL, 2003; DAZA-LOSADA; 2009). Neste contexto, vale 

lembrar que a expressão de c-fos pode ser utilizada como um marcador para análise de mudanças 

de estimulações induzidas e de atividade metabólica de neurônios; permite, assim, abordagens 

integradas entre alterações comportamentais, sistemas de neurotransmissores em regiões 

cerebrais específicas e ações de drogas psicoativas (HARLAN; GARCIA, 1998; STEPHENSON 

et al., 1999), contribuindo para um melhor entendimento destas relações. 

 

Sabe-se que a amídala exerce um papel relevante na regulação da ansiedade. De fato, a 

ativação da amídala resulta em respostas comportamentais e fisiológicas associadas com 

ansiedade (FARIA et al., 2006; KILLCROSS et al., 1997; MORLEY; ARNOLD; MCGREGOR, 

2005; SAJDYK; SHEKHAR, 2000); a expressão de c-fos em neurônios específicos ocorre 

freqüentemente mostrando uma recente ativação permitindo gerar um mapa celular in vivo para o 

estímulo dado (CURRAN; MORGAN, 1985). Neste mesmo sentido, Navarro et al. (2004) 

avaliaram mudanças dos níveis de ansiedade através de um teste de interação social e da 

expressão de c-fos na amídala de camundongos após uso de MDMA. Especificamente, os 

autores verificaram uma diminuição no tempo e na duração despendida na investigação social 

associados com um aumento significante na expressão de c-fos, suportando os achados um efeito 

ansiogênico para o ecstasy. Estes dados corroboram com outros estudos, que descreveram um 

efeito ansiogênico para o MDMA utilizando métodos diferentes para avaliar os níveis de 

ansiedade dos animais, como por exemplo, a caixa de claro e escuro (MALDONADO; 

NAVARRO, 2002), testes de emergência e labirinto em cruz elevado (MORLEY; MCGREGOR, 

2000; GURTMAN et al., 2002). Neste sentido, outros estudos mostraram que ratos pré-tratados 

com MDMA, tendem a apresentar uma diminuição da freqüência de levantar, da locomoção total 

e da exploração em um campo aberto (GURTMAN et al., 2002; MORLEY et al., 2001; 

MCGREGOR et al., 2003); o MDMA, também alterou a função cardiovascular (BADON et al., 

2002; BLESSING; SEAMAN, 2003; BEXIS; DOCHERTY, 2006; JAENE; SALEM; IRVINE, 

2008; OOTSUKA; NALIVAIKO; BLESSING, 2004) e as respostas neuroquímicas ao estresse 

(BAUMANN et al., 2008; DE PAULA et al., 2009; MATUSZEWICH et al., 2002). 

 

 



 

2.3 Asma 

  

Em grego, a palavra asma significa “peito comprimido” (CHAN; IRVIN, 1995). Assim 

sendo, é fácil perceber a relação da doença com as origens do termo: uma alusão à dificuldade de 

respiração. Neste sentido, a importância desse comprometimento do sistema respiratório já havia 

sido evidenciada quando, em 1959, a fundação CIBA definiu asma como “amplo estreitamento 

brônquico cuja severidade pode ser revertida em curto período de tempo, seja por tratamento, 

seja espontaneamente” (CIBA FOUNDATION GUEST SYMPOSIUM, 1991). 

   

Deste modo, verifica-se que há muito tempo vêm se fazendo estudos sobre a asma ou 

indivíduos asmáticos, ou ainda, de reatividade brônquica (ou hiperreatividade), a diversos 

estímulos. Por conta disso, em 1962 a hiperreatividade brônquica foi considerada como critério 

para o diagnóstico da asma, por uma das principais entidades norte americanas envolvidas com 

esse assunto (AMERICAN THORACIC SOCIETY, 1962). Desde então, a asma tem sido 

considerada uma doença caracterizada pela presença de hiperreatividade das vias aéreas, que 

leva a broncoespasmos episódicos e reversíveis em decorrência do aumento da responsividade da 

árvore traqueobrônquica a vários estímulos (BARNES, 1992; BATEMAN et al., 2008, VAN 

BEVER, 2009).   

  

Em 1997, o National Institutes of Health (NIH) dos EEUU, em seu NIH 1997 Guidelines 

for Diagnosis and Management os Asthma definiu a asma como sendo uma “doença inflamatória 

crônica das vias aéreas, caracterizada por broncocosntrição, aumento do número de células 

inflamatórias no espaço aéreo (mastócitos, eosinófilos, linfócitos T, macrófagos, neutrófilos e 

células epiteliais) (BATEMAN et al., 2008). Neste documento, foram incluídas, ainda, 

informações do National Hearty Lung and Blood Institute, de 1995, as quais dão conta de que 

“em indivíduos susceptíveis, esta inflamação causa episódios recorrentes de chiados, 

dificuldades respiratória e tosse, os quais estão associados à obstrução das vias aéreas” 

(GLOBAL STRATEGY FOR ASTHMA MANAGEMENT AND PREVENTION, 2008; 

BRITISH GUIDELINE ON THE MANAGEMENT OF ASTHMA, 2008).  

 

Do ponto de vista epidemiológico, a prevalência da asma está aumentando tanto nos 

países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento, afetando pessoas de todas as idades, 

raças e grupos étnicos. As estimativas do Global Initiative for Asthma da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) são de que esta enfermidade atinge na atualidade aproximadamente 300 



 

milhões de pessoas no mundo. Com a projeção de que a proporção da população mundial urbana 

passará de 45% para 59% até 2025, estima-se que mais 100 milhões de pessoas serão asmáticas 

até aquela data (BAHADORI et al., 2009; GLOBAL STRATEGY FOR ASTHMA 

MANAGEMENT AND PREVENTION, 2008; MASOLI et al., 2004). Além do mais, a asma 

representa um relevante papel nas estatísticas de mortalidade e morbidade (BOUSQUET et al., 

1994; CARLSEN, 1998; GUPTA, et al., 2006). De fato, Segundo estimativas da OMS, a asma 

provoca a perda de 15 milhões de disability-adjusted life years (anos de incapacitação ajustados 

pela idade), que representa a soma dos anos de vida perdidos por morte prematura ou por 

incapacitação; em especial, cerca de 250 mil mortes têm sido relatadas como ligadas à asma 

anualmente em todo o mundo (MASOLI et al., 2004; CAMPOS;  LEMOS, 2009). No Brasil a 

estimativa de prevalência da asma situa-se em torno de 20% (THE INTERNATIONAL STUDY 

OF ASTHMA AND ALLERGY IN CHILDHOOD - ISSAC, 1998; SOLÉ et al., 2001). 

 

A asma é uma doença complexa e multimediada, com diveros fatores que contribuem 

para o seu desencadeamento ou para a exarcebação dos seus sintomas (TILLIE-LEBLOND et 

al., 2009). De fato, sabe-se que o aumento significativo das doenças alérgicas nos últimos anos 

pode estar relacionado ao aumento da exposição a alérgenos intra-domiciliares, exposição a 

agentes poluentes, contato com novos produtos químicos e o menor estímulo ao sistema imune 

pelo emprego de antimicrobianos na defesa contra infecções (BUCKLEY, 1988; GAFFIN; 

PHIPATANAKUL, 2009; GRUCHALLA et al., 2005; ULBRICH et al., 2003). Neste sentido, 

sugere-se que o desencadeamento da crise asmática após o contato com ácaros, polens, fungos, 

pêlos de animais, entre outros antígenos, esteja relacionado à existência de anticorpos para estas 

substâncias (ARBES et al., 2007; GAFFIN; PHIPATANAKUL, 2009; PLATTS-MILLS; 

LEUNG; SCHATZ, 2007). Não obstante, outros aspectos podem corroborar no desenvolvimento 

da asma tais como: a fumaça, o ar poluído e infecções virais (SIBBALD; ANDERSON; 

MCGUIGAN, 1992; VAN BEVER, 2009). De fato, Existe uma associação entre a presença de 

anticorpos e doenças alérgicas caracterizada pela produção de imunoglobulina E (IgE)  (BUSSE, 

2001; BUSSE et al., 2005; para revisão ver PEACHELL, 2005), onde indivíduos que possuem 

propensão para sintetizar quantidades elevadas de imunoglobulinas (Ig`s) são relatados como 

sendo particularmente susceptíveis às alergias e à asma (BLANCHET; McNAGNY, 2009).  

 

Na patogenia da asma, apesar de extremamente relacionadas, distinguem-se duas fases: 

uma precoce e uma tardia. No que concerne à fase precoce (também conhecida como fase aguda) 

destacam-se, pelo seu importante papel, os mastócitos, considerados as principais células 



 

envolvidas nas reações de hipersensibilidade imediata. (BLANCHET; McNAGNY, 2009; 

MIADONNA et al., 1990, STIRLING; CHUNG, 2001). A ligação antígeno~IgE nos receptores 

promove a ativação da célula. A ativação dos mastócitos tem como conseqüência a liberação de 

aminas vasoativas (histamina e serotonina), eicosanóides, PAF, citocinas, óxido nítrico e outros 

produtos (MAESTRELLI, 2004; PEACHELL, 2005; MAYR, 2003). Dentre os principais efeitos 

decorrentes da liberação destes mediadores destacam-se a vasodilatação, o aumento do fluxo 

sanguíneo, da permeabilidade vascular, da produção e secreção de muco e da contração da 

musculatura lisa das vias aéreas; em casos mais severos, estes efeitos podem causar a morte por 

choque anafilático ou por falência respiratória (PAGE, 1992; SIRACUSA et al., 2004). 

  

As reações de fase tardia da asma induzidas por alérgenos persistem por até 24 horas. Os 

grânulos de mastócitos contêm citocinas (TNF) e mediadores lipídicos (PAF e LTB4) que podem 

causar aumento da expressão endotelial de moléculas de adesão como selectinas e integrinas. 

Desta forma, a desgranulação mastocitária pode levar a facilitação do “roling” e da diapedese e 

promover a migração celular e a conseqüente inflamação pulmonar (AMMIT, 2005; 

HAMELMANN, 1999; HAMELMANN; SCHLEIMER, 2003; METCALFE; BARAM; 

MEKORI, 1997). O produto de secreção destas células agindo diretamente ou por meio de 

mecanismos neurais sobre as vias aéreas pode comprometer a atividade funcional pulmonar 

(FISH; PETERS, 1999; YAWN, 2008).  

  

Os linfócitos T liberam citocinas implicadas com o recrutamento de células para o 

pulmão, bem como na ativação de mastócitos. Neste contexto, os linfócitos T helper 1 (Th1) 

produzem e liberam citocinas voltadas principalmente ao combate de fungos e bactérias, ao 

passo, que os linfócitos Th2 têm maior participação na inflamação alérgica (CORRY; 

KHERADMAND, 2009; NADEL; BUSSE, 1998; MUCIDA et al., 2003). Mosmann e Coffman 

(1989), descreveram sub-populações de linfócitos, discriminadas pela função e pelos tipos de 

citocinas liberadas. Desta forma, as principais citocinas liberadas por linfócitos Th2, as quais 

estão implicadas na inflamação alérgica pulmonar, são as interleucinas IL-3,-4,-5,-9,-13 e o INF-

 entre outras; as IL`s-3,-4 e -5 produzidas por Th2, podem atuar na migração e ativação de 

eosinófilos (AKDIS; AKDIS, 2009; BOCHNER; BUSSE, 2005; HOLGATE, 2004).  

 

Os eosinófilos também estão fortemente ligados ao desencadeamento da asma, 

principalmente no que concerne à fase tardia desta patologia. Entre os fatores que ativam os 

eosinófilos destacam-se fator ativador de plaquetas (PAF), leucotrieno B4 (LTB4), fator 



 

estimulador de colônia macrofágica-granulocítica (GM-CSF), fator de necrose tumoral (TNF), 

proteína inflamatória do macrófago 1 (MIP-1), IL-3, IL4 e IL5 (COYLE, 1995). Uma vez 

migradas para o pulmão estas células têm capacidade de liberar agentes que apresentam elevada 

citotoxicidade, como a proteína básica principal (MBP), eosinófilo peroxidase (EPO) e proteína 

catiônica eosinofílica (ECP), os quais contribuem para a lesão epitelial e, conseqüentemente, 

para o desenvolvimento da hiperreatividade das vias aéreas (DURCAN et al., 2006; 

LAMPINEM et al., 2004; THOMAS; WARNER, 1996).  

 

 Os neutrófilos correspondem a outro tipo celular associado à inflamação pulmonar 

verificada na asma. Assim, em vários modelos experimentais de inflamação alérgica das vias 

aéreas verifica-se o relevante papel que eles têm no desenvolvimento da inflamação pulmonar 

(MONTESEIRIN et al., 2005; PAUWELS et al., 1990). Sabe-se que estas células também estão 

envolvidas na síntese e liberação de citocinas (IL-1, IL-6 e TNF-) e, ainda, que modulam os 

efeitos de linfócitos T e B (LLOYD; OPPENHEIN, 1992; MONTESEIRIN et al., 2005).  

 

Como já salientado, os corticosteróides e as catecolaminas liberados em conseqüência de 

um estimulo estressor são potentes imunomoduladores, sendo capazes de alterar o padrão de 

citocinas Th1/Th2 com um direcionamento para o perfil de Th2 (SALICRÚ; SAMS; 

MARSHALL, 2007). Desta forma, na presença de um estresse, os indivíduos podem apresentar 

um padrão de resposta inflamatória que aumente a susceptibilidade dos mesmos a algumas 

doenças, como a asma e outras doenças alérgicas (MARSHALL; AGARWAL, 2000; CHEN; 

MULLER, 2007; CHEN et al., 2010). Em nossos laboratórios, Portela et al. (2002) observaram 

que ratos estressados e imunizados com ovoalbumina apresentaram maior edema pulmonar e um 

aumento no numero de células do lavado broncoalveolar (PORTELA et al., 2007). Sabe-se que 

alguns fármacos ou drogas psicoestimulantes também são capazes de ativar o eixo HHA ou até 

mesmo de atuar como estressores químicos e, conseqüentemente, interferir com a imunidade de 

ratos e camundongos (DE PAULA et al., 2009; LIGEIRO DE OLIVEIRA et al., 2008; SAKAI et 

al., 2006; STANKEVICIUS et al., 2008). Dados de literatura mostram que a ativação do eixo 

HHA durante o estresse altera tanto a capacidade funcional quanto o padrão migratório de 

células do sistema imunológico (ALVES et al., 2006; AZPIROZ et al., 2008; ENGLER et al., 

2004). 

 

Neste sentido, considerando-se as relações entre os Sistemas Nervoso e Imunológico 

buscamos entender dentro de uma perspectiva neuroimune os efeitos agudos do 3,4 



 

metilenodioximetanfetamina - MDMA em modelo murino de asma experimental, mais 

especificamente sobre a resposta inflamatória pulmonar de camundongos sensibilizados com 

ovalbumina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 OBJETIVO 

 Investigar os efeitos da exposição ao 3,4-Metilenodioximetanfetamina (MDMA ou 

ecstasy) sobre a atividade do Sistema Nervoso Central e sobre a inflamação alérgica pulmonar 

estabelecendo relações neuroimunológicas. 

 

3.1 Objetivos específicos 

 
3.1.1 Caracterizar os efeitos comportamentais da administração do MDMA por meio de 

diferentes metodologias: campo aberto, labirinto em cruz elevado, Hole-board e caixa de 

exposição ao predado; 
  

3.1.2 Caracterizar os efeitos bioquímicos da administração do MDMA através da medida: dos 

níveis de corticosterona e dos níveis e “turnover” hipotalâmicos e corticais de serotonina e 

dopamina; 
 

3.1.3 Caracterizar os efeitos imunológicos da administração in vivo do MDMA através de 

estudos hematológicos, de celularidade do baço, pulmão e medula óssea; 

 

3.1.4 Caracterizar os efeitos do bloqueio dos receptores de corticosterona sobre as respostas 

hematológicas, de celularidade do baço, pulmão e medula óssea de camundongos tratados com 

MDMA; 
 

3.1.5 Caracterizar os efeitos da administração do MDMA na produção de interleucinas em 

explante pulmonar de camundongos; 
 

3.1.6 Caracterizar os efeitos do MDMA sobre a expressão de molécula de adesão – selectina - (L 

e E) em leucócitos presentes no sangue periférico eno lavado broncoalveolar de camundongos. 

 

3.1.7 Carcterizar os efeitos da administração de MDMA na reatividade das vias aéreas frente ao 

um desafio com metacolina; 

 

3.1.8 Caracterizar os efeitos do MDMA na desgranulação de mastócitos em brônquio 

intrapulmonar de camundongos. 



 

4  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 Animais 

 

Foram utilizados camundongos Balb/C, machos, com aproximadamente 4 a 8 semanas de 

idade. Os animais foram obtidos através de cruzamentos sucessivos, feitos no Biotério do 

Departamento de Patologia da FMVZ – USP e permaneceram em gaiolas de moradia (caixas 

plásticas de prolipropileno, medindo 41 x 34 x 16 cm); 5 camundongos foram alojados por caixa. 

A sala de alojamento das gaiolas de moradia permaneceu com umidade (65 a 70%) e temperatura 

ambiente (22ºC – 26 ºC) controladas por meio de aparelhos apropriados de ventilação, exaustão e 

refrigeração, em um ciclo de 12 horas de claro e escuro (luz ligada às 7 horas). Água e comida 

foram fornecidas aos animais “ad libitum” durante todo o procedimento experimental. Os 

animais foram utilizados de acordo com as normas e procedimentos éticos relativos ao uso de 

animais de laboratório da FMVZ da USP e do Instituto de Ciências Biomédicas ICB-USP 

(protocolo de aprovação do Comitê de Ética – no- 772/2005).  

 

4.2 Fármacos 

 

ECSTASY - Comprimidos fornecidos pela Polícia Federal do Estado de São Paulo obtidos 

através de apreensões – Departamento de Investigações sobre Narcóticos (DENARC). 

MDMA – (3,4-Metilenodioximetanfetamina) Extraído e purificado do comprimido no 

Laboratório de Análises Toxicológicas do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da 

Faculdade de Ciências farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF – USP), com grau de 

pureza de 99%.  

MIFREPISTONA (RU 486) – (Tocris Bioscience, Ellisvill, MO, USA) – antagonista do 

receptor de corticóide tipo II (GRII). 

METISERGIDE - (Sigma St Louis, MO, USA) – antagonista do receptor de serotonina do tipo 

II (5HT2). 

 

 

 

 

 

 



 

4.3 Corantes célulares 

 

AZUL DE TRIPAN (Merck, Darmstadt, Germany) a 0,1%. Utilizado para corar as células 

colhidas do lavado broncoalveolar, baço e medula óssea. 

 

ROSENFIELD (Merck) - Utilizado para corar as células colhidas do sangue periférico para 

contagem diferencial de leucócitos. 

 

4.4 Reagentes e soluções 

 

PBS - SALINA TAMPONADA COM FOSFATO - SOLUÇÃO 10X CONCENTRADA. 

- Na2HPO4 7 H2O (Fosfato Dissódico Hepta Hidratado) 26,79 g  

- NaH2PO4 H2O (Fosfato Diácido de Sódio)   4,14 g 

- NaCl   (Cloreto de Sódio)    82,00 g 

- H2O milli-Q        1.000 mL 

  

No momento do uso esta solução foi 1:10 em H2O Milli – Q mantendo-se um pH em 

torno 7,2 a 7,4. 

 

PBS - SALINA TAMPONADA COM FOSFATO – SOLUÇÃO 1X - Solução 10X diluída 

para coleta do lavado broncoalveolar dos animais e para a técnica de citometria de fluxo. 

 
HEPARINA - (Liquemine- Roche, São Paulo, SP, Brasil) – anticoagulante utilizado nas 

coletas de amostras de sangue. 

 

KIT DE ELISA PARA IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13 – (kits Duo Set – R & D System 

Minneapolis, MN, USA) – utilizado para quantificar citocinas em amostras de cultura de 

parênquima pulmonar. 

 

ANTICORPOS CONJUGADOS COM FICOERITRINA (PE) anti-CD62 (anti-selectina) – 

(BD Biosciences, San Jose, CA, USA) – utilizados para marcar as células provenientes do 

sangue e do lavado broncoalveolar dos animais. 

 



 

OVOALBUMINA GRAU II - (Sigma) – utilizada na imunização e desafio na técnica de 

hipersensibilidade do tipo tardio. 

 

ADJUVANTE COMPLETO DE FREUND (FCA) - (Sigma) – utilizado na técnica de 

hipersensibilidade do tipo tardio. 

 

KIT DE CORTICOSTERONA COAT-A-COUNT - (DPC Los Angeles, CA, USA) – kit de 

radioimunoensaio para a dosagem de corticosterona. 

 

SOLUÇÃO DE NaCL 0,9% - Solução utilizada para diluição do fármaco e para o preparo da 

solução de ovalbumina. 

 

SOLUÇÕES DE NaCL 0,2 e 1,6% - Soluções utilizadas com a finalidade de romper as 

hemácias presentes nas amostras analisadas no citômetro de fluxo.  

 

PARAFORMALDEÍDO a 4% - Solução utilizada com a finalidade fixar o pulmão para os 

cortes histológicos. 

- Paraformaldeído   4 g  

- NaOH 1M (hidróxido de Sódio) 4 gotas 

- H2O milli-Q    100 mL 

  
GLUTARALDEÍDO a 4% EM TAMPÃO FOSFATO DE SÓDIO 0,2M - pH 7,4 - Solução 

utilizada com a finalidade fixar o pulmão para os cortes histológicos. 

 

- NaH2PO4 (Fosfato de sódio monobásico)  2,76 g  

- Na2HPO4 (Fosfato de sódio dibásico)  1,42 g 

- H2O milli-Q      200 mL 

 

4.5 Procedimentos comportamentais   
  

Para registro das analises comportamentais foi utilizado o aparelho Ethovision (Noldus 

Information Technology, Leesburg, VA, USA) que consiste em um sistema de rastreamento em 

vídeo, análise de movimento e reconhecimento comportamental. O sistema é composto pelo 



 

programa EthoVision Pro-Color 1.9 e pelos itens de hardware: câmara filmadora (CCD-Iris color 

Sony), monitor de vídeo (Sony), computador (Pentium 133, 16 MB de memória RAM, 1,2 gB de 

disco rígido) com placa de captura de vídeo (TARGA + Truevision, 2D, NTSC), monitor SVGA, 

teclado e mouse, além de cabos e conectores. 

 

4.5.1 Rastreamento do animal e análise do movimento 

 

 A partir de imagens recebidas pela câmera filmadora e digitalizadas na placa de captura, 

o programa gera coordenadas (x e y) do centro de gravidade do animal, em intervalos de tempo 

determinados, obedecendo a uma taxa de amostragem 6,66 amostra por segundo1. As 

coordenadas foram geradas pelo método de subtração- ideal para rastrear um animal branco em 

uma arena cinza, no qual o sistema subtrai a imagem de cada amostra dos pontos de imagem de 

referência (imagem do campo aberto, ou do labirinto em cruz elevado vazios, isto é sem o 

animal, e captada antes do experimento). 

  

Para que o sistema pudesse reconhecer em qual zona2 do aparelho se encontrava o 

animal, foi necessário fazer uma representação gráfica dos aparelhos comportamentais. Assim, 

sobrepondo a imagem destes aparelhos, no monitor de vídeo, ao canal de edição de imagem do 

programa, foi possível desenhar o contorno e as subdivisões de cada arena3 e nomear as zonas. 

  

Antes do início dos experimentos foi necessário configurar o limiar de ruído (noise 

threshold) – diferença mínima de intensidade entre o fundo (background) e o animal, a fim de 

ignorar possíveis ruídos no sinal de vídeo durante o processamento de imagens subseqüentes. 

Esse ajuste depende da intensidade de iluminação da arena e é feito automaticamente. 

  
 

 

___________________________________________________________________________________ 
1 A taxa de amostragem ideal para roedores é de 2ª 8 amostras/seg, já que uma configuração de 
amostragem inferior causaria perda de detalhes, enquanto um valor superior a 8 excederia a dinâmica do 
roedor, captando movimentos corporais que não indicam deslocamento e, portanto,superestimado a 
distância movida.  
2 Zonas são as subdivisões da arena: exemplos – zonas interna, média e periférica do campo aberto. 
3 Arena é a representação gráfica da área do aparelho que o animal pode percorrer, dentro da qual o 
sistema rastreia o movimento.  

 

 



 

A iluminação da sala de observação era do tipo difusa, que foi obtida colocando-se uma 

placa semi-opaca de acrílico abaixo da fonte luminosa, a fim de espalhar a luz uniformemente 

em todas as direções e minimizar o aparecimento de reflexos e sombras. Outro fator importante 

para eliminar reflexos foi o contraste perfeito entre a arena e o animal, fato alcançado pintando-

se as superfícies do campo aberto e do labirinto em cruz elevado de cor cinza chumbo fosco. 

 

Uma vez que a imagem digitalizada é representada em pixels (Picture elements- 

elementos de imagem), para que as coordenadas do animal sejam, fielmente usadas para calcular 

seu deslocamento real em centímetros, foi necessário o procedimento de calibração da arena. A 

calibração simples usa dois pontos de distância conhecida em centímetros (uma régua, por 

exemplo); no entanto, por assumir uma relação linear entre as distâncias no mundo real e aquela 

da imagem digitalizada, esse método negligencia a distorção provocada pela lente da câmara, o 

que afetaria os valores dos parâmetros de deslocamento (por exemplo, a distância movida). Deste 

modo, foi usado um método de calibração avançado, no qual, sobre a imagem digitalizada de 

uma cartolina com pontos desenhados com distâncias entre si conhecidas foram “plotados” 35 

pontos correspondentes às coordenadas reais em centímetro, para que o sistema tivesse uma 

representação homogênea das distâncias em toda arena, isto é, tanto no centro como nas 

extremidades. 

  

4.5.2 Reconhecimento comportamental: parâmetros semi-automáticos 

  

Com o EthoVision, simultaneamente ao rastreamento, ainda foi possível o registro de eventos 

comportamentais (levantar) através de letras pré-escolhidas do teclado do computador; assim, foi 

possível registrar o tempo de duração e o número de ocorrências destes comportamentos, na 

arena e em cada zona. O método usado foi o não-exclusivo, no qual a duração do comportamento 

correspondia ao tempo em que se mantinha a tecla pressionada, enquanto o número de 

ocorrências era registrado conforme o número de vezes que se pressionava a tecla. Uma vez que 

o sistema armazenou e calculou os dados segundo a localização do animal, e foi o 

experimentador quem observou o comportamento, essa etapa foi chamada de registro semi-

automático do comportamento. 

 

 



 

 

4.5.3 Compilação e análise dos dados 

  

O teste de cada animal (cada sessão de 5 minutos no campo aberto ou no labirinto em 

cruz elevado ou no hole-board) correspondia a uma trilha (track). A análise feita pelo 

EthoVision consistiu em processar os dados do conjunto de trilhas de um experimento, isto é, a 

partir do registro das coordenadas e do que ocorreu em cada amostra, o sistema calculou os 

valores numéricos das características de distribuição escolhidas para cada parâmetro (freqüência 

e duração, para parâmetros de estado; valor total e média, para parâmetros contínuos). Os 

resultados foram “exportados” na forma de um arquivo “.txt” (extensão de arquivo texto) que, ao 

ser aberto na planilha do programa Microsoft Excel 2003, continha nas colunas as informações 

relacionadas ao número da trilha, zona, grupo e características de distribuição de cada parâmetro. 

Antes da análise estatística, a planilha com esses dados passou por uma série de etapas de 

organização e de cálculos de porcentagens de tempo e de número de ocorrências dos parâmetros 

em cada zona. 

 

4.5.4 Medida da atividade geral no campo aberto 

 

 O campo aberto foi utilizado para medir a atividade geral dos animais. Trata-se de uma 

arena circular de madeira medindo 40,0 cm de diâmetro e 40,0 cm de altura pintada na cor cinza 

grafite. O fundo da arena circular é dividido, virtualmente, por 3 círculos concêntricos em 3 

partes iguais: zona central, média e periférica. 

 

A medida da atividade geral no campo aberto foi feita por intermédio de um sistema 

indireto, ETHOVISION (VIDEO TRACKING MOTION e BEHAVIOR RECOGNITION 

SYSTEM VERSÃO 1.90) e foi avaliada colocando-se cada animal individualmente na zona 

central do aparelho (centro da arena) por 5 minutos. 

  

Como indicativos da atividade geral no campo aberto foram registrados os seguintes parâmetros: 

- Distância percorrida: corresponde ao ato de o animal entrar com as quatro patas em uma 

das divisões (zonas) do piso da arena e se locomover (cm). 

- Velocidade média: corresponde ao ato de o animal entrar com as quatro patas em uma 

das divisões (zonas) do piso da arena e se locomover (cm) em um determinado tempo (s). 



 

- Freqüência de levantar: corresponde ao ato de o animal permanecer apoiado em suas 

patas posteriores, com o tronco perpendicular ao chão da arena, com sua cabeça voltada 

para cima, apoiando-se ou não nas paredes do campo aberto. 

- Número de movimentos iniciados: corresponde ao ato de o animal iniciar movimentos na 

arena. 

- Tempo em movimento: quanto tempo em segundos, o animal se movimentou no interior 

das zonas do campo aberto (s).  

 

Como já comentado, as observações foram realizadas através do sistema de rastreamento 

Ethovision como descrito no item 4.6, sempre no mesmo período do dia (entre as 8:00 hs e 

14:00 hs) intercalando-se os animais dos diferentes grupos para observação. Com a finalidade de 

evitar influência de odores, a arena foi limpa com uma solução aquosa de álcool a 5 % 

imediatamente antes da introdução de cada animal. A figura 1 ilustra os equipamentos e a sala de 

rastreamento do animal e análise do movimento e a figura 2 ilustra a representação gráfica das 

áreas virtualmente marcadas no aparelho EthoVision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1- EthoVision - (Video Tracking Motion & Behavior Recognition System Versã 

1.90) – equipamento de rastreamento em vídeo, usado para  análise de movimentos 

e reconhecimento comportamental. 

 

 

 

Câmara filmadora (CCD-Iris color Sony) 

Monitor de vídeo (Sony).  

Computador- Placa de vídeo (TARGA + 

Truevision, 2D, NTSC) 
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FIGURA 2- Representação gráfica das áreas virtualmente marcadas pelo aparelho EthoVision 

no campo aberto -  zona externa;  zona média;   zona interna  (A) e 

representação gráfica do trajeto (em linha vermelha) percorrido por um animal nas 

zonas virtuais do campo aberto (B).  

 

4.5.5 Avaliação do comportamento no labirinto em cruz elevado (plus-maze) 

   

Confeccionado totalmente em madeira, o labirinto em cruz elevado é constituído por dois 

braços abertos medindo 30 cm de comprimento por 5 cm de largura e dois braços fechados  30 x 

5 x 15 cm de altura. Na junção dos braços abertos com os fechados há um espaço central 

medindo 5 cm2 de área e chamamos de área central (Figura 3). 

 

O estudo dos níveis de ansiedade foi feito como aquele descrito para ratos por Pellow 

(1995) e validado para uso em camundongos por Lister (1987). A avaliação do comportamento 

no labirinto em cruz elevado foi feita colocando-se cada animal, individualmente, no centro do 

aparelho, com a cabeça voltada para um dos braços fechados. Foi considerada como “entrada” 

em um dos braços ou permanência nos braços o ato de o animal colocar as quatro patas dentro de 

cada área do aparelho. Cada animal foi observado por 5 minutos através do sistema indireto, o 

ETHOVISION como descrito em 4.3. (Figura 1). 
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Como indicativo da avaliação do comportamento no aparelho registramos os seguintes 

parâmetros: 

- Número de entradas nos braços abertos (EA): corresponde ao ato de o animal entrar nos 

braços abertos com as quatro patas. 

- Número de entrada nos braços fechados (EF): corresponde ao ato de o animal entrar nos 

braços fechados com as quatro patas. 

- Tempo de permanência nos braços abertos (TA): corresponde ao tempo de permanência 

neste braço em segundos. 

- Tempo de permanência nos braços fechados (TF): corresponde ao tempo de permanência 

neste braço em segundos. 

- Distância percorrida: corresponde ao ato de o animal entrar com as quatro patas em uma 

das divisões (zonas) do piso da arena e se locomover (cm). 

 

Foi calculado, para cada animal, o número total de cruzamentos (soma do número de 

entradas nos braços abertos e nos braços fechados) e a porcentagem de entradas e de tempo 

despendidos por eles na exploração nos braços abertos conforme mostrado a seguir: 

 

  

 

 

 

 

 

 

As observações foram realizadas sempre no mesmo período do dia (entre as 8:00 hs e 14:00 

hs), intercalando-se os animais dos diferentes grupos. A arena foi limpa com uma solução aquosa 

de álcool a 5 % imediatamente antes da introdução de cada animal. 

 

 

 

 

 

 

 

% de entrada em EA= EA  x  100             e           % de tempo em TA=    TA    x    100   
                                      EA + EF                                                             tempo TA + TF 

% de entrada em EF= EF  x  100             e           % de tempo em BF=      TF     x    100   
                                      EF + EA                                                             tempo TA + TF 
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FIGURA 3- Representação gráfica das áreas virtualmente marcadas pelo aparelho EthoVision 

no LCE -  braços abertos;  braços fechados;   zona central  (A) e representação 

gráfica do trajeto (em linha vermelha) percorrido por um animal nos braços do 

labirinto em crus elevado (B).  

 

4.5.6 Medida da atividade exploratória no hole-board 

 

 O hole-board foi utilizado para medir a atividade exploratória dos animais. Trata-se de 

uma arena circular em madeira medindo 40,0 cm de diâmetro e 20,0 cm de altura pintada na cor 

cinza grafite. O fundo da arena circular é composto por quatro orificios igualmente espaçados 

medindo 3 cm de diâmetro; abaixo de cada orifício há uma plataforma onde foram colocados 

peletes de ração. (Figura 1) 

 

A medida da atividade exploratória no hole-board foi feita por intermédio de um sistema 

indireto, ETHOVISION como descrito em 4.3, e foi avaliada colocando-se cada animal 

individualmente na zona central do aparelho (centro da arena) por 5 minutos. 

  

Como indicativos da atividade geral exploratória no hole-board foram registrados os seguintes 

parâmetros: 

- Distância percorrida: corresponde ao ato de o animal entrar com as quatro patas e se 

locomover em uma das divisões (zonas) do piso da arena. 

- Velocidade média desenvolvida: corresponde com que velocidade o animal se locomoveu 

na arena. 

- Número de mergulho de cabeça: corresponde ao movimento exploratório de cabeça e 

ombro. 
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- Tempo de mergulho de cabeça: quanto tempo em segundos, o animal se utilizou para 

realizar o mergulho de cabeça em segundos.  

 

As observações foram realizadas sempre no mesmo período do dia (entre as 8:00 hs e 

14:00 hs) intercalando-se os animais dos diferentes grupos para observação. Com a finalidade de 

evitar influência de odores, a arena foi limpa com uma solução aquosa de álcool a 5 % 

imediatamente antes da introdução de cada animal. 
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FIGURA 4- Representação gráfica das áreas virtualmente marcadas pelo aparelho EthoVision do 

hole-    board -  corresponde aos orifícios de (3 cm) no chão da arena  (A) e representação 

gráfica do trajeto (em linha vermelha) percorrido por um animal no Hole-Board (B).  

 

4.5.7 Medida do comportamento defensivo e ansiedade através do teste de exposição ao 

odor e presença do predador 

 

 Foi utilizada uma caixa de exposição ao odor e presença do predador para medir 

comportamento defensivo e os níveis de ansiedade dos animais. Trata-se de duas caixas em 

acrílico conectadas por um túnel também de acrílico.  O estudo do comportamento defensivo foi 

feito como aquele descrito para camundongos por M. Yang et al. (2004). A avaliação foi 

conduzida colocando-se os animais individualmente em uma caixa de acrílico (arena) medindo 

46 cm de comprimento, 21 cm de largura e 24 cm de altura, dividida em dois compartimentos de 

tamanhos iguais (B1 e B2) por uma tela de arame e uma caixa de saída –A, também de acrílico 

medindo 12 cm de comprimento, 7 cm de largura e 7 cm de altura com 3 lados escuros e o lado 

frontal transparente. As caixas foram conectadas uma à outra por um túnel de acrílico 

transparente medindo 4,4 cm de diâmetro e 13 cm de comprimento. O chão do lado B1 da arena 
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foi dividido em duas partes: a zona interna próxima ao túnel de acesso e a zona periférica 

próxima à tela de arame.  

  

Os procedimentos dos testes consistiram de duas fases: 

 

Fase 1 – Habituação: cada animal foi colocado por 3 dias consecutivos no centro da arena por 10 

minutos/dia sem a presença do rato; 

Fase 2 – Teste: no dia 4, após a habituação, os animais foram colocados no centro da região B1 

na presença de um rato Wistar tratado com MDMA que foi introduzido atrás da tela de arame 

(região B2).  

 

A medida do comportamento defensivo e ansiedade dos camundongos foi realizada por 

intermédio de um sistema indireto, composto de uma câmera de vídeo conectada a um 

computador portátil, e foi realizada colocando-se cada camundongo individualmente na caixa de 

saída (A) observando-se seu comportamento por 10 minutos. 

  

Como indicativos do comportamento defensivo e dos níveis de ansiedade na caixa de exposição 

ao predador foram registrados os seguintes parâmetros: 

 

- Tempo de permanência na caixa de saída: duração em segundos, do tempo gasto pelo 

animal dentro da caixa de saída (A).  

- Tempo de permanência no túnel: duração em segundos, do tempo gasto pelo animal 

dentro do túnel de acesso.  

- Número de Entradas da Zona Interna da Arena (B1): corresponde ao número de vezes em 

que o animal entra nesta zona com as quatro patas. 

- Número de Entradas da Zona Periférica da Arena (B1): corresponde ao número de vezes 

em que o animal entra nesta zona com as quatro patas. 

- Número de autolimpeza: corresponde ao número de vezes que o animal se limpa. 

- Tempo de autolimpeza: corresponde ao tempo gasto na realização deste comportamento. 

- Número de acesso de risco: corresponde ao número de vezes em que o animal explora 

com estiramento do corpo para frente e as patas traseiras esticadas na arena. 

 

As observações foram realizadas sempre no mesmo período do dia (entre as 12:00 hs e 

18:00 hs) intercalando-se os animais dos diferentes grupos para observação. Com a finalidade de 



 

evitar influência de odores, a arena foi limpa com uma solução aquosa de álcool a 5 % 

imediatamente antes da introdução de cada animal. 

 

Foram realizados dois experimentos; no primeiro deles o estímulo aversivo a ser 

colocado em B2 foi um rato e no segundo, um pano com odor de gato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5- Representação gráfica da caixa de exposição ao predador para análise do 

comportamento defensivo e níveis de ansiedade - (A) e representação gráfica da 

caixa de saída; (B) representação gráfica das duas regiões (B1 e B2) arena de 

exposição. 

 
4.6 Metodologias neuroquímicas  

 

4.6.1 Coleta e processamento dos tecidos 

 
Os animais foram submetidos à eutanásia por decaptação, sendo os cérebros retirados e 

lavados com solução salina gelada (4 C). Imediatamente após, o cérebro foi dissecado sobre 

placa de “petri” rodeado por pedras de gelo seco, formando-se assim um micro-ambiente o mais 

frio possível. Foram retirados o córtex frontal, o estriado e o hipotálamo que foram pesados e 

congelados a –80 C num tempo máximo de 3 minutos, onde permaneceram por no máximo 2 

meses.  

 

Os tecidos cerebrais foram homogeneizados por sonicação (caneta sonicadora), durante 2 

ou 3 minutos sobre uma cuba de gelo seco, com solução de ácido perclórico 0,1 M contendo 

0,02% de Na2S2O5, EDTA dissódico e uma concentração conhecida de DHBA, utilizado como 
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padrão interno para as dosagens de monoaminas. O DHBA (3,4 diidroxibenzilamina) foi 

escolhido como padrão interno por ter as mesmas características físico-químicas que as 

monoaminas dosadas (COSTA; FRUSSA-FILHO; FELÍCIO, 2001).  

  

Dopamina (DA), seus metabólitos ácido homovanílico (HVA) e ácido 4,4-

diidroxifenilacético (DOPAC), a Noradrenalina (NA), a serotonina (5HT) e o seu metabólito 

ácido 5-hidroxiindolacético (5HIIA) foram dosadas por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (HPLC), com detector eletroquímico. Foram calculadas também as relações 

DOPAC/DA, HVA/DA e 5HT/5HIIA como indicadores da taxa de renovação (turnover) de DA 

e de 5HT, respectivamente.  

Os animais foram submetidos à eutanásia por decaptação, sendo os cérebros retirados e 

lavados com solução salina gelada (4 oC). Imediatamente após, o cérebro foi dissecado sobre 

placa de petri rodeado por pedras de gelo seco, formando-se, assim, um micro-ambiente o mais 

frio possível. Foram retirados o córtex frontal, o estriado e o hipotálamo que foram pesados e 

congelados a –80 ºC num tempo máximo de 3 minutos, onde permaneceram por no máximo 2 

meses.  

 

Os tecidos cerebrais foram homogeneizados por sonicação (caneta sonicadora), durante 2 

ou 3 minutos sobre uma cuba de gelo seco, com solução de ácido perclórico 0,1 M contendo 

0,02% de Na2S2O5, EDTA dissódico e uma concentração conhecida de DHBA, utilizado como 

padrão interno para as dosagens de monoaminas. O DHBA (3,4 diidroxibenzilamina) foi 

escolhido como padrão interno por ter as mesmas características físico-químicas que as 

monoaminas dosadas (COSTA, FRUSSA-FILHO, FELÍCIO, 2001). 

 

 

4.6.2 Dosagens neuroquímicas 

 

 As dosagens neuroquímicas foram realizadas a partir de método previamente descrito 

(Felicio et al., 1996). O sistema de HPLC – ED (SHIMATZU Modelo 6A) é composto por uma 

bomba, um amortecedor de impulsos, uma válvula injetora de 20 µL, um detector eletroquímico, 

um forno de coluna para manutenção da temperatura, um registrador e um integrador (Modelo 



 

Chromatopac), todos marca SHIMATZU. A coluna utilizada foi a C-18 (SUPELCO) medindo 

220X4,6 mm com filtro de linha (Figura 6). 

 

 A técnica utilizada foi a de cromatografia em fase reversa com pareamento iônico. Esta 

técnica fundamenta-se na cromatografia de partição ou absorção. 

 No preparo da fase móvel utilizada na quantificação das monoaminas e seus metabólitos, foi 

utilizado um sistema isocrático constituído de fosfato dissódico (7,16 g/L), ácido cítrico (4,20 

g/l), EDTA (40,0 mg/L), ácido heptanossulfônico (556 mg/L) e metanol (80 mL/L). O pH desta 

solução foi acertado para 3,0 com auxílio de ácido ortofosfórico. 

 
 A fase móvel foi filtrada em um sistema a vácuo e deaerado por 30 minutos com um fluxo de 

hélio antes de ser instalada no HPLC. Após sua instalação no sistema cromatográfico, ela ainda 

permaneceu por uma noite (overnight) circulando em sistema fechado para estabilização do 

aparelho, com um fluxo constante de 1,2 mL/min. O detector eletrolítico foi mantido com 

potencial de +0,83 V no eletrodo de trabalho. A temperatura para amostragem no HPLC foi 

mantida em 25 oC.  

 
 As substâncias foram reconhecidas segundo seu tempo de retenção na coluna cromatográfica, 

comparando-os com aquela de concentração conhecida. O tempo total de cada amostra foi de 20 

min. O limite de detecção foi de 0,02 ng para DA, DOPAC, NOR, 5HT e 5HIAA e de 0,2 ng 

para HVA. 

 
 Os padrões de concentrações de 1mM de NOR, MHPG, DHBA, DA, DOPAC, HVA, 5HIAA 

e 5HT foram diluídos em ácido clorídrico 0,1 M contendo 0,02% de Na2S2O5, distribuídos em 

tubos eppendorf  (1,5 mL) e, em seguida estocados em freezer (-80 ºC) por um período de até 

dois meses. No momento da análise os padrões foram descongelados e diluídos 5.000, 10.000 e 

20.000 vezes em ácido perclórico 0,1 M. 

 
 Para a quantificação dos neurotransmissores foram estabelecidas curvas de calibração, tendo-

se calculado os coeficientes de correlação linear (R2), sendo considerados adequados valores de 

R2 superiores a 0,9. Para o estabelecimento da precisão intra-ensaio do método cromatográfico 

foram calculados os coeficientes de variação (CV%) de diferentes concentrações dos 

neurotransmissores analisados e foram considerados adequados valores com CV% inferiores a 

15%.  

 



 

 A recuperação do método foi estudada acrescentando-se a triplicata de amostras de 

concentrações conhecidas dos diferentes padrões mensurados, sendo que foi aceito como 

adequados valores superiores a 80%. 

 

 A cada amostra proveniente dos animais foi adicionada concentrações conhecidas de padrão 

interno (DHBA 14 ng/mL), e os valores obtidos foram utilizados para os devidos ajustes nas 

concentrações dos neurotransmissores.   

 
  As micro-seringas, pipetas automáticas e vidrarias volumétricas foram de boa procedência 

tendo em vista a necessidade de precisão exigida para estas dosagens. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 6- Sistema de HPLC – ED (SHIMATZU Modelo 6A) utilizado neste trabalho para 

dosagem neuroquímica. 

 

4.7 Dosagem dos níveis séricos de córticosterona sérica 

 

4.7.1 Coleta de sangue para obtenção do soro 

  

 Após a coleta, o sangue dos animais foi centrifugado (2.000 rpm/20 minutos em 

temperatura ambiente) para obtenção do soro. Este foi armazenado em eppendorfs de polietileno 

em freezer a -80 C até o momento da realização das dosagens hormonais. Os animais dos 

grupos experimentais e controles foram eutanasiados de forma intercalada entre 9:00 e 11:00 

horas da manhã de forma tal a evitar influências de variações circadianas nos níveis séricos de 

corticosterona. 



 

 

 4.7.2 Dosagem da corticosterona 

 

 As amostras de soro dos animais foram retiradas do freezer e mantidas à temperatura 

ambiente (22  2 C) para o descongelamento. As dosagens para quantificação de corticosterona 

foram realizadas por radioimunoensaio em fase sólida utilizando-se o kit comercial Coat-a-Count 

(DPC) específico para corticosterona murina. 

  

 

Nesta técnica de radioimunoensaio, há competição da corticosterona do rato marcada 

com [I125] (iodo radioativo) e do hormônio contido na amostra (soro) pelos sítios de anticorpos 

fixados à parede do tubo de ensaio (“fase sólida”). Foi pipetado dentro de cada tubo de ensaio 

um volume de 50 L de cada amostra de soro dos animais dos grupos controles e experimentais. 

Após a adição de 1mL da corticosterona marcada com [I125], estes tubos foram incubados à 

temperatura ambiente durante 2 horas para atingirem um equilíbrio. A seguir, o conteúdo dos 

tubos foi desprezado para a leitura da radioatividade remanescente desta reação, a qual foi feita 

no Contador Automático de Radiação Gama (Packard). Os resultados finais das contagens por 

minuto (cpm) foram expressos em ng/mL. 

 

a) Curva padrão 

  

Para a obtenção de uma curva padrão, foram utilizados calibradores-padrões (50 L) com 

concentrações previamente conhecidas de corticosterona, quais sejam: 0 - 20 - 50 - 100 - 200 - 

500 - 1.000 - 2.000 ng/mL, no ensaio realizado. 

 

b) Soro controle  

  

Foi utilizado um soro controle (50 l) com concentração de 200 ng/mL de corticosterona 

no início, no meio e no final do ensaio. 

  

Os animais foram manuseados a cada 2 dias a fim de facilitar o manejo e evitar-se, ao 

máximo, a ocorrência de possíveis situações estressantes durante a fase experimental. 

 Os seguintes parâmetros de eficácia foram registrados: 



 

 

Experimento-6 

- Sensibilidade do método: 92,98%; 

- Coeficiente de Variação Baixo: 6,81 %; 

- Coeficiente de Variação Alto: 0,63 %; 

- Limite de Detecção: 1,98 ng/mL. 

 

Experimento-7 

- Sensibilidade do método: 90,0%; 

- Coeficiente de Variação Baixo: 4,07 %; 

- Coeficiente de Variação Alto: 0,13 %; 

- Limite de Detecção: 3,68 ng/mL. 

  

Todos os ensaios para dosagem de corticosterona foram realizados no Laboratório de 

Dosagens Hormonais do Departamento de Reprodução Animal (VRA), da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo - FMVZ/USP. 

 

4.8 Hemograma 

 

O hemograma foi constituído pelo eritrograma e pelo leucograma. Os animais foram 

anestesiados e a coleta de sangue foi realizada imediatamente após, através de punção cardíaca 

dos camundongos, com auxílio de seringas e agulhas previamente umedecidas em heparina. A 

contagem diferencial dos leucócitos sangüíneos foi realizada segundo método recomendado por 

Birgel (1982). Em seguida, uma amostra deste sangue foi diluída no Diluidor DA-500 CELM ® 

para determinação do número de eritrócitos, número de leucócitos, hemoglobina e hematócrito 

dos animais no Contador de Células CC530 CELM ® de uso veterinário. 

 

4.9 Metodologias do estudo da reatividade das vias aéreas e influxo celular pulmonar 

 

4.9.1 Inflamação alérgica pulmonar - sensibilização e broncoprovocação in vivo 

 

Para sensibilização os animais receberam 10 g de ovoalbumina (OVA) dissolvidas em 

10 mg de hidróxido de alumínio por via intraperitoneal. Após 7 dias da sensibilização os animais 

receberam por via subcutânea, 0,3 mL de uma solução de 1 mg de OVA (reforço) diluída em 1 



 

mL de PBS. A broncoprovocação foi desencadeada nos dias 7 e 8 após o reforço, expondo-se os 

animais à uma inalação de 10 mL de OVA (2,5%) diluída em PBS. A sessão de inalação foi 

realizada por 20 minutos colocando-se 05 animais por sessão em caixa plástica (18,5 cm X 18,5 

cm X 13,5 cm) acoplada a um nebulizador ultrassônico (marca ICEL) com capacidade de 

produzir névoa com partículas entre 0,5 a 1,0 m3. Este período de sensibilização e 

broncoprovocação foi escolhido visto que, de acordo com Coleman et al. (1983) após a injeção 

intraperitoneal de ovoalbumina emulsionada em alúmen, os níveis circulantes de 

imunoglobulinas E (IgE) aumentam rapidamente entre 7 e 14 dias.  

 

4.9.2 Obtenção do lavado broncoalveolar (LBA) 

  

O LBA foi realizado de acordo com Tavares de Lima et al. (1992). Em resumo, decorrido 

o tempo de estudo desejado os animais foram anestesiados (xilazina 20,0 mg/kg + cetamina 75,0 

mg/kg; i.p.) e exsangüinados (secção da aorta abdominal). Para lavagem do espaço 

broncoalveolar, foi feita uma incisão longitudinal na região cérvico-ventral seguida pela 

canulação da traquéia. Para tanto, foi utilizada uma válvula reguladora com três entradas, sendo 

uma entrada acoplada a uma cânula de polietileno, a outra entrada ligada a uma seringa de 

plástico contendo 3 mL de salina tamponada com fosfato (PBS) e finalmente, a terceira entrada a 

uma seringa vazia. A cânula foi inserida na traquéia e feita a lavagem do espaço broncoalveolar. 

Esta lavagem foi feita em etapas, injetando-se lentamente no espaço alveolar um volume de 3 

mL de PBS. A seguir, a válvula ligada à seringa contendo PBS era fechada, abrindo-se aquela 

ligada à seringa vazia para a aspiração do PBS injetado, fato acompanhado de delicadas 

massagens no pulmão. Esse procedimento foi repetido até que todo o volume de PBS fosse 

injetado. 

 

4.9.3 Determinação do número de células presentes no LBA 

  

O LBA obtido foi centrifugado por 10 minutos a 1.000 rpm. O sobrenadante foi 

desprezado e o botão ressuspenso em 1 mL de PBS. Alíquotas da amostra (100 l) foram 

colocadas em Citospin a 1.000 rpm por 5 minutos. As lâminas obtidas foram coradas pelo 

método de May-Grünwald-Giemsa modificado segundo Rosenfeld (Rosenfeld, 1947). 

  



 

A contagem total de células presentes no LBA foi feita em câmara de Neubauer. Para 

tanto, uma alíquota da amostra (90 l) foi acrescida de 10 l de cristal violeta (0,2%) dissolvido 

em ácido acético (30%), desta uma alíquota (10 l) foi diluída em 90 l de PBS; totalizando, 

portanto, um diluição de 1:100. Os resultados foram expressos em número de células x 105/mL. 

 

4.9.4 Determinação do número de leucócitos na medula óssea femoral  

  

Decorrido o tempo de estudo desejado, os animais foram anestesiados (xilazina 20,0 

mg/kg + cetamina 75,0 mg/kg; i.p.) e exsangüinados (secção da aorta abdominal). Fragmento de 

aproximadamente 1 cm do fêmur esquerdo dos animais foi retirado, lavado em PBS e seco em 

papel de filtro. Com auxílio de uma pinça dente-de-rato, o fragmento de fêmur foi mantido sobre 

um tubo eppendorf (2 mL), em seguida introduz-se no canal medular do fêmur uma agulha (0,13 

x 30 mm) acoplada a uma seringa de polipropileno contendo 1 mL de PBS e o fragmento 

femural foi, então, perfundido. A suspensão medular obtida foi homogeneizada com auxílio de 

pipeta automática de 1 mL e alíquotas de 90 l das amostras foram diluídas em 10 l cristal 

violeta (0,2%) dissolvido em ácido acético (30%), desta alíquota (10 l) foi diluída em 90 l de 

PBS (S1); desta alíquota (10 l) será diluída em 90 l de PBS (S2), totalizando, portanto, uma 

diluição de 1:1000 e processadas para contagem total em câmara de Neubauer em microscopia 

óptica comum e os resultados expressos em número de células x 106/mL. 

 

4.9.5 Determinação do número de leucócitos circulantes 

  

As amostras foram coletadas e processadas para contagem total em câmara de Neubauer. 

A contagem diferencial dos leucócitos circulantes foi feita em esfregaços de amostras de sangue 

periférico. As lâminas preparadas foram coradas por May-Grünwald-Giemsa modificado 

segundo Rosenfeld. O número de leucócitos presentes foi quantificado por microscopia óptica 

comum e o resultado obtido foi expresso em número de células/mm3 de sangue. 

 

4.9.6 Determinação do número de leucócitos no baço  

  

A celularidade do baço foi determinada após a fricção destes órgãos por meio de RPMI – 

1640 a 4 ºC, com auxílio de lâminas de microscopia (Fisherbrand). A seguir esta suspensão de 

células foi centrifugada a 1932g (1200) por 8 minutos, sendo ressuspensa em 1 mL de água 



 

destilada para lise das hemácias, e após 20 segundos, completada com 9 mL de PBS 1X. A 

quantificação foi realizada em câmara de Neubauer (diluídas 1:1000), sendo a viabilidade celular 

das mesmas observadas pela coloração com azul de tripan, aceitando o mínimo 95% de 

viabilidade.   

 

4.10 Cultura de tecido pulmonar isolado (explante) 

 
A cultura de parênquima pulmonar foi realizado de acordo com Proust et al. (2003). Os 

animais após os tratamentos farmacológicos foram sensibilizados e desafiados com OVA. Após 

24 horas do desafio os animais foram anestesiados, dessangrados e o leito vascular pulmonar 

perfundido com 3 mL de PBS heparinizado (5 UI/mL) através de um cânula inserida na artéria 

pulmonar, para remoção do sangue. Fragmentos de igual peso de lóbulo pulmonar foram 

incubados em placas de 24 poços a 37ºC e 5% de CO2 em meio DMEM, contendo 1% de L-

glutamina e gentamicina (10 µg/mL). As culturas foram estimuladas ou não com 

lipopolissacarídeo (LPS, Escherichia coli) 100 µg/mL. Após 24 horas os sobrenadantes foram 

coletados e armazenados a -80ºC até a análise. Os resultados foram expressos em pg de citocinas 

produzidas por mg de tecido pulmonar (peso seco). 

 

4.11 Quantificação de citocinas IL-4, IL-5 e IL-10 

 
 As citocinas IL-4, IL-5 e IL-10 foram quantificadas por ELISA em amostras de cultura de 

parênquima pulmonar. Para tanto, foram utilizados kits Duo Set disponíveis comercialmente (R 

& D System) com ensaios conduzidos de acordo com as instruções do fabricante. Placas de 96 

poços NUNC-MAXSORP foram sensibilizadas overnight e a uma temperatura ambiente com 

100L de anticorpos monoclonais específicos de captura para as citocinas: Anti-IL-4, Anti-IL-5 

e Anti-IL-10. As placas foram lavadas 3 vezes com PBS Tween 0,05% e bloqueadas por 2 horas 

com 200 L de PBS contendo 1% de BSA e 5% de sacarose. Após este período, as placas foram 

novamente lavadas e 50 l da amostra ou da curva padrão foram adicionados e incubados por 

duas horas a temperatura ambiente. A seguir, as placas foram lavadas e adicionados 100 L do 

anticorpo de detecção biotilinado específico para cada citocina e que foi seguido de incubação 

por 2 h à temperatura ambiente. As placas foram lavadas novamente e incubadas com solução de 

peroxidase conjugada a avidina em PBS contendo 1% de BSA durante 20 min. a 37 ºC. Após a 

lavagem das placas foram adicionados 100 L de reagente para revelação da reação. Por fim, 

após 30 minutos, a reação foi interrompida com ácido sulfúrico 1M e a densidade óptica lida em 



 

450 nm. A concentração da citocinas presentes nas amostras foi calculada com base em curva 

padrão. 

 

4.12 Citometria de fluxo  
 

 Foi utilizado um citômetro de fluxo (FACScalibur Becton Dickinson Immunocytometry 

Systems, San José, CA, USA) acoplado a um computador  Macintosh (G4) da Apple. De cada 

amostra foram adquiridos 10.000 eventos e os dados coletados foram analisados pelo software 

Cell Quest Pró (Becton Dickinson Immunocytometry Systems) (Figura 7). 

 

 Em linhas gerais, populações celulares conduzidas através de um sistema fluídico 

contínuo, foram interceptadas por uma fonte luminosa a laser, gerada pela excitação de um laser 

de argônio (488 nm de excitação).  A transmissão ou a refração da luz pelas células, foram 

captadas por meio de quatro detectores: Forward Scatter (FSC) que é sensível à dispersão frontal 

da luz; Side Scatter (SSC) que é sensível à dispersão lateral da luz, bem como dois detectores 

fluorescentes (FL1 e FL2).  Os detectores (FSC e SSC) foram ajustados para acomodar 

populações heterogêneas de células presentes nas amostras.  Para a avaliação celular, foi 

empregada uma tensão de 100-200 V para o FSC, com o objetivo de remover pequenas 

partículas incluindo-se aqui, restos celulares.  Populações celulares discretas foram reconhecidas 

com base nos parâmetros FSC/SSC e registradas eletronicamente (FACScan, Becton Dickinson 

Immunocytometry Systems) permitindo, assim, a análise das células ao Microscópio Óptico de 

Luz. 

 
 Os dados de fluorescência foram colhidos em escala logarítmica. A fluorescência do 

Anti-CD62 (L+E) foi medida em 585  42 nm (detector FL2). A quantificação das expressão dos 

marcadores foi estimada pela intensidade de fluorescência média. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

FIGURA 7- Citômetro de fluxo modelo FACScalibur da Becton Dickinson acoplado a um 
computador Macintosh (G4) da Apple utilizado para avaliar a expressão de L - 
selectinas. 

 

 
 
4.13 Avaliação da expressão de L – selectinas em células obtidas do lavado broncoalveolar 

(LBA) e do sangue por citometria de fluxo 

Para a colheita do LBA e do sangue, os animais foram anestesiados com cetamina e 

xilazina (75mg/kg e 20mg/kg, respectivamente) via intraperitoneal. O sangue foi coletado pela 

veia hepática e adicionado em microtubos contendo heparina. Em seguida, foi realizada uma 

incisão longitudinal na região cérvico-ventral e a traquéia foi exposta e canulada com o auxílio 

de uma cânula metálica de 20 Gauge, fixada com fio de algodão ao redor da traquéia. A cânula 

foi acoplada a uma seringa contendo 1,5 ml de PBS que foi injetado no espaço alveolar e 

coletado em seguida num eppendorf. Após este procedimento, mais 1,5 ml de PBS foi injetado e 

coletado, totalizando o volume de aproximadamente 3 ml de LBA. 100 L de sangue foram 

submetido à lise osmótica das hemácias com solução salina 0,2% por 20 segundos e, em seguida, 

foi adicionado solução salina 1,6%.  As células do LBA foram contadas em câmara de Neubauer, 

com o auxílio de azul de Tripan, e ajustadas para 2x106 cel/ml. Em seguida, tanto as amostras de 

sangue como as amostras de LBA, foram incubadas com anticorpo anti-CD62-L conjugado com 

PE, conforme a especificação do fabricante (BD Biosciences). Seguidos 60min as células foram 

lavadas e ressuspensas em 200uL de PBS, sendo lidas em citometro de fluxo FACScalibur 

(Becton and Dickinson, Mountain View, CA). 



 

As subpopulações celulares foram reconhecidas por meio das propriedades FSC Forward 

Scatter e SSC - Side Scatter do aparelho que avaliam o tamanho e a complexidade interna das 

mesmas, respectivamente. Os valores referentes a expressão de CD62-L das amostras foram 

avaliados por meio da média geométrica da intensidade de fluorescência emitida pela população 

de neutrófilos, monócitos e linfócitos no sangue e dos neutrófilos e macrófagos no LBA, sendo 

os valores da média geométrica fornecido pelo software CellQuest Pro.  

 

4.14 Avaliação da reatividade das vias aéreas in vitro através da traquéia isolada murina 

 

Os animais foram anestesiados (xilazina 20,0 mg/kg + cetamina 75,0 mg/kg; i.p.) e 

exsangüinados (secção da aorta abdominal) e a seguir tiveram seus tóraxes abertos. A traquéia 

foi isolada e o tecido conjuntivo adjacente removido. A seguir, segmentos de traquéia foram 

montados para registro isométrico de contrações em cubas para órgão isolado (15 mL) contendo 

solução de Krebs-Henseleit aerada com 95% e 5% CO2 com a seguinte composição (mM): NaCl, 

115.0; KCl, 4.6; CaCl2 2. H20, 2.5; KH2PO4, 1.2; MgSO4. 7 H20, 2.5; NaHCO3, 25.0 e glicose 

11.0 . O registro da força isométrica foi realizado usando o sistema, POWER LAB 4sp e 

transdutores isométricos (F-60), utilizando-se o programa Chart 3.4 para analise.   

 

 Os segmentos de traquéias murina isolada foram expostos a uma carga inicial de 500 mg 

e a analise feita a uma DDP de 500mV. Durante o período de equilíbrio (40 minutos), a 

solução de Krebs-Henseilet foi trocada a cada 10 minutos. Decorrido esse período, a tensão 

foi reajustada para 500 mg. A capacidade contrátil (viabilidade tecidual) dos segmentos de 

traquéia foi avaliada substituindo-se o tampão Krebs-Henseilet por tampão KCl 

despolarizante (60mM). As preparações dos tecidos foram expostas ao KCl a fim de se obter 

um padrão de contração. Após a avaliação da viabilidade das preparações, o KCl foi 

substituído novamente pelo tampão Krebs-Henseilet. Decorridos 20 minutos de equilíbrio 

foram adicionado OVA (100ug/mL) e após nova lavagem e estabilização foram construídas 

curvas concentração-efeito à metacolina. 

 
 
 
 
 



 

4.15 Fixação, processamento e inclusão do tecido pulmonar para avaliação da 

desgranulação dos mastócitos 

 
Após eutanásia, os animais tiveram a traquéia canulada e os pulmões insulflados com 1 

mL de ar. Em seguida, os brônquios foram amarrados para se evitar a perda de ar e o pulmão foi 

fixado em paraformaldeído a 2% e glutaraldeído a 2%, tampão fosfato Sorensen 0,1 M, pH 7,4, 

por 24 h, a 4 ºC. Em seguida, as amostras foram lavadas no mesmo tampão, desidratadas em 

soluções crescentes de etanol, clarificadas em xilol e incluídas em parafina. Cortes de 3 m 

foram realizados no micrótomo Leica RM 2265 (Reichert Ultracut; Leica, Áustria) e, 

posteriormente, corados com solução de azul de toluidina 0,25% e borato de sódio a 0,25% para 

análise histológica. As amostras (10 cortes por animal, n = 100 por grupo) foram analisadas em 

um microscópio Axioskop 2 mot plus (Zeiss, GR). Os cortes histológicos foram analisados por 

morfometria através do Software Axiovision® (Zeiss) para determinação das áreas teciduais e 

contagem das células. As células foram expressas em média ± DP por mm2 de tecido pulmonar.  

 

4.16 Estudo histopatológico 

  

Os pulmões foram fixados em paraformaldeído 4%. Após 24 horas, foram transferidos 

para uma solução de etanol 70%. Depois de terminada a fixação, o material foi submetido às 

técnicas histológicas habituais com parafina, para obtenção de cortes de 4 µm de espessura, 

corados com hematoxilina e eosina. O tecido foi retirado de regiões bronquiais proximais e 

distais dos pulmões, em cortes transversais em relação ao brônquio principal. 

 

5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
  

Os dados foram avaliados pelo teste de Bartlet para determinação da homogeneidade das 

variâncias. Os dados paramétricos foram analisados através do teste “t” de Student ou através de 

uma análise de variância (ANOVA) de uma via seguida do teste de Tukey-Kramer de 

comparações múltiplas, para avaliação dos contrastes. Os resultados não paramétricos foram 

analisados pelo teste U de Mann-Whitney ou através do teste de Kruskal-Wallis seguido pelo 

teste de Dunn. Foram considerados significantes as análises com nível de significância menor ou 

igual p0,05.  Todas as análises estatísticas foram feitas com o auxílio de programa estatístico 

denominado INSTAT. 

 

 



 

6 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E RESULTADOS 

 
6.1 Experimento 1: Caracterização dos efeitos comportamentais do MDMA. 

 

Quarenta camundongos foram distribuídos ao acaso em 6 grupos iguais: um grupo 

controle (C) e cinco grupos experimentais (E1, E2, E3, E4, e E5). Os animais dos grupos 

experimentais foram tratados pela via intraperitoneal com doses crescentes de MDMA, a saber: 

0,2, 1,0, 5,0, 10,0 e 20,0 mg/kg. Os animais do grupo controle receberam idêntico volume (0,1 

ml/10g) de solução controle de NaCl 0,9%.  Trinta minutos após os tratamentos, os animais 

foram colocados individualmente na arena do campo aberto e, imediatamente, após no Labirinto 

em Cruz Elevado para a medida dos níveis de atividade geral e ansiedade conforme descritos nos 

itens 4.5.4 e 4.5.5 do materiais e métodos. As doses de MDMA e o tempo de latência para as 

observações foram embasadas em dados de literatura (Navarro et al., 2004; McGregor et al., 

2003; Thompson et al., 2004). 

  

A tabela 1 apresenta e a figura 8 ilustra os efeitos das diferentes doses de MDMA na 

atividade geral de camundongos avaliados no campo aberto. Resumidamente os resultados 

demonstraram uma interação entre as diferentes doses de MDMA na locomoção total e na 

locomoção desenvolvida pelos animais nas zonas externa e tigmotáxica deste aparelho. 

 

Especificamente pudemos observar, que a administração de MDMA nas doses de 5,0, 

10,0 e 20,0 mg/kg aumentou a locomoção total dos animais em relação àquela observada no 

grupo controle (F(5,42) = 30.786; p  0,001). Observamos também, que a administração de 

MDMA 10,0 e 20,0 mg/kg, aumentou a locomoção total dos animais em relação aos animais dos 

grupos tratados com MDMA 0,2 mg/kg e 1,0 mg/kg (F(5,42) = 30.786; p  0,001). Ao analisarmos 

a locomoção nas zonas interna, média, periférica e tigmotáxica, verificamos que os tratamentos 

com MDMA 5,0, 10,0 e 20,0 mg/kg aumentaram a locomoção desenvolvida nas zonas periférica 

e tigmotáxica quando comparada à do grupo controle (KW = 36.071; p  0,01 e KW = 26,603; p 

 0,05 respectivamente). 

 

 

 

 



 

TABELA 1 – Efeitos da administração intraperitoneal, de diferentes doses de MDMA, na 

locomoção de camundongos avaliada no campo aberto. 

 

LOCOMOÇÂO 

(cm) 
C E1 E2 E3 E4 E5 

Total 

1676,8  

  

417,0 

1916,2  

  

285,2 

2049,6  

  

574,2 

3640,3  

  

503,9 (1,2,3) 

3973,6 

  

 842,5 (1,2,3) 

3862,7  

  

510,3 (1,2,3b) 

Zona Interna 

176,2  

  

67,8 

183,0  

 

 44,6 

256,5  

  

57,3 

211,2  

  

108,0 

162,4  

  

73,6 

206,1  

  

73,1 

Zona Média 

444,3  

  

94,5 

450,0  

  

98,1 

343,6  

  

196,1 

606,6  

  

232,3 

571,0  

  

262,9 

717,1  

  

380,6 

Zona Periférica 

593,5  

  

200,4 

707,0 

   

102,2 

687,2 

   

134,6 

1559,7  

  

379,7 (1,2) 

1645,6  

  

528,7 (1,2,3) 

1749,6  

  

386,7 (1,2,3) 

Zona 

Tigmotáxica 

543,3  

  

219,7 

591,1  

  

146,3 

721,2 

  

 219,4 

1316,2  

  

610,3 (1) 

1607,3  

  

610,5 (1,2) 

1204,9  

  

449,7 (1) 
 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

C = controle; E1 = 0,2 mg/kg; E2 = 1,0 mg/kg; E3 = 5,0 mg/kg; E4 = 10,0 mg/kg; E5 = 20,0 mg/kg 
(1) - p  0,05 em relação ao grupo C, (2) - p  0,05 em relação ao grupo E1 e (3) - p  0,05 em relação ao 

grupo E2; N = 8 animais por grupo. Teste de Tukey-Kramer e de Kruskal Wallis. 
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FIGURA 8 -Efeitos da administração de MDMA na atividade geral de camundongos, avaliada no campo  

aberto. Os dados representam as médias  desvio padrão. N= 8 camundongos por grupo. (1) - 

p  0,05 em relação ao controle, (2) - p  0,05 em relação ao grupo tratado com MDMA 0,2 

mg/kg e (3) - p  0,05 em relação ao grupo tratado com MDMA 1,0 mg/kg. Teste de Tukey-

kramer e de Kruskal Wallis. 

 

A tabela 2 apresenta e a figura 9 ilustra os efeitos das diferentes doses de MDMA sobre a 

freqüência de levantar e velocidade média desenvolvida pelos camundongos no campo aberto.  

 

Animais tratados com 5,0, 10,0 e 20,0 mg/kg de MDMA apresentaram menor freqüência 

de levantar quando comparados aos do grupo controle (F(5,42) = 15.398; p  0,001) e aos dos 



 

grupos tratados com MDMA 0,2 e 1,0 mg/kg (F(5,42)  = 15.398; p  0,01) e aumento da 

velocidade média na arena, quando comparados aos do grupo controle e àqueles tratados com 

MDMA 0,2 e 1,0 mg/kg (F(5,42)  = 30,785; p  0,001, p  0,001 e p  0,001 respectivamente).  

 

TABELA 2 – Efeitos da administração intraperitoneal, de diferentes doses de MDMA, sobre a 

freqüência de levantar e velocidade média de camundongos observados no campo 

aberto.  

Parâmetros  C E1 E2 E3 E4 E5 

Freqüência 

de levantar 

34,1  

  

13,4 

28,1  

  

10,3 

24,5  

  

8,8 

7,9  

  

6,1 (1,2,3) 

5,1  

  

5,7 (1,2,3) 

6,3  

  

8,5 (1,2,3) 
       

Velocidade 

Média 

5,6  

  

1,4 

6,4  

  

1,0 

6,8  

  

1,9 

12,1  

  

1,7 (1,2,3) 

13,3  

  

2,8 (1,2,3) 

12,8  

  

1,7 (1,2,3) 
 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

C = controle; E1 = 0,2 mg/kg; E2 = 1,0 mg/kg; E3 = 5,0 mg/kg; E4 = 10,0 mg/kg; E5 = 20,0 mg/kg 
(1) - p  0,001 em relação ao grupo C, (2) - p  0,001 em relação ao grupo tratado com MDMA 0,2 mg/kg e 
(3) - p  0,01 em relação ao grupo tratado com  MDMA 1,0 mg/kg. N = 8 animais por grupo. Teste de 

Tukey-Kramer. 
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FIGURA 9 -  Efeitos da administração de MDMA na freqüência de levantar e velocidade média de 

camundongos, avaliado no campo aberto. Os dados representam as médias  desvio 

padrão de 8 camundongos por grupo; (1) -p  0,001 - em relação ao grupo controle, (2) p  

0,001 em relação ao grupo tratado com MDMA 0,2 mg/kg e  (3) p  0,05 em relação ao 

grupo tratado com MDMA 1,0 mg/kg. Teste de Tukey-kramer. 

 

A tabela 3 apresenta e a figura 10 ilustra os efeitos das diferentes doses de MDMA no 

número de movimentos iniciados e no tempo gasto em movimento no interior do campo aberto. 

Observamos que animais tratados com MDMA 5,0, 10,0 e 20,0 mg/kg apresentaram menos 

movimentos do que os animais do grupo tratado com salina (F(5,42) = 19,788; p  0,001) e   

MDMA  0,2 mg/kg e 1,0 mg/kg (F(5,42) = 19,788; p  0,05 e p  0,01 respectivamente). 

Observamos, ainda, nos animais tratados com MDMA 5,0, 10,0 e 20,0 mg/kg um aumentou no 

tempo gasto em movimento tanto em relação aos do grupo controle (F(5,42)  = 41,136; p  0,001) 

como àqueles dos grupos tratados com MDMA 0,2 e 1,0 mg/kg (F(5,42)  = 41,136; p  0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 3 – Efeitos da administração intraperitoneal, de diferentes doses de MDMA, sobre o  

número e tempo de movimentos iniciados por camundongos avaliado no interior 

do campo aberto. 

 

Parâmetros  C E1 E2 E3 E4 E5 

Número de 

Movimentos 

62,8  

  

7,4 

54,9  

  

5,9 

57,5  

  

5,6 

46,4 

   

6,4 (1,3) 

35,9  

  

3,7 (1,2,3) 

44,0  

  

6,6 (1,2,3) 
       

Tempo Gasto 

Em Movimento 

73,4  

  

32,3 

94,8  

  

36,2 

111,6  

  

53,6 

235,9  

  

21,0 (1,2,3) 

238,0  

  

33,0 (1,2,3) 

235,3  

  

24,1 (1,2,3) 
 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

C = controle; E1 = 0,2 mg/kg; E2 = 1,0 mg/kg; E3 = 5,0 mg/kg; E4 = 10,0 mg/kg; E5 = 20,0 mg/kg 
(1) - p  0,001 em relação ao grupo C, (2) - p  0,05 em relação ao grupo E1 e (3) - p  0,01 em relação ao 

grupo E2. N = 8 animais por grupo. Teste de Tukey-Kramer. 
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FIGURA 10 -Efeitos da administração de MDMA no número de movimentos iniciados e no tempo gasto 

em movimento por camundongos, no campo aberto. Os dados representam as médias  

desvio padrão de 8 camundongos por grupo; (1) - p  0,05 representa diferença quando 

comparado ao grupo controle, (2) - p  0,05 quando comparado ao grupo tratado com 

MDMA 0,2 mg/kg e (3) - p  0,05 quando comparado ao grupo tratado com MDMA 1,0 

mg/kg. Teste de Tukey-kramer. 

 

 

 



 

A tabela 4 apresenta e a figura 11 ilustra os efeitos das diferentes doses de MDMA sobre 

a porcentagem de entradas nos braços abertos (%EA) e sobre a taxa de permanência nos braços 

abertos (%TA) do labirinto em cruz elevado (LCE). Analisando-se os dados podemos observar 

que animais tratados com MDMA 10,0 e 20,0 mg/kg apresentaram um aumento na porcentagem 

de entrada nos braços abertos (%EA) em relação aos do grupo controle (F(5,42) = 10,001; p  0,01 

e p  0,05 respectivamente). Neste sentido observou-se, também, a existência de diferenças nos 

efeitos produzidos pela dose de 10,0 mg/kg em relação àquela produzida por 0,2 mg/kg. (F(5,42) = 

10,001; p  0,01). Foram observados aumentos na taxa de permanência nos braços abertos 

(%TA) dos animais tratados com MDMA 10,0 e 20,0 mg/kg em relação aos do grupo controle 

(KW = 25,811; p  0,01) e grupo tratado com MDMA 0,2 mg/kg (KW = 25,811; p  0,05).   
 

TABELA 4 – Efeitos da administração intraperitoneal, de diferentes doses de MDMA, sobre a 

porcentagem de entrada nos braços abertos (%EA) e a taxa de permanência nos 

braços abertos (%TA) de camundongos avaliados no labirinto em cruz elevados 

(LCE).  

 

Braços Abertos  C E1 E2 E3 E4 E5 

% de  

Entrada 

26,5  

  

11,1 

36,2  

  

12,8 

41,8  

  

11,3 

34,2  

  

11,6 

68,2  

  

16,8 (1,2,3,4) 

49,7  

  

14,1 (1) 
       

% de 

Permanência 

22,8  

  

8,4 

25,1  

  

9,5 

31,3 

   

12,6 

32,2  

  

18,3 

77,2  

  

28,4 (1,2) 

87,9  

  

8,6 (1,2) 
 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

C = controle; E1 = 0,2 mg/kg; E2 = 1,0 mg/kg; E3 = 5,0 mg/kg; E4 = 10,0 mg/kg; E5 = 20,0 mg/kg 
(1) - p  0,001 em relação ao grupo C, (2) - p  0,05 em relação ao grupo E1, (3) - p  0,05 em relação ao 

grupo E2 e (4) - p  0,05 em relação ao grupo E3; N = 8 animais por grupo. Teste de Tukey-Kramer. 
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FIGURA 11 - Efeitos da administração de MDMA na porcentagem de entrada (%EA) e taxa de 

permanência (%TA) nos braços abertos no labirinto em cruz elevado (LCE). Os dados 

representam as médias  desvio padrão de 8 camundongos por grupo; (1) - p  0,05 

representa diferença quando comparado ao grupo controle, (2) - p  0,05 quando 

comparado ao grupo tratado com MDMA 0,2 mg/kg, (3) - p  0,05 quando comparado 

ao grupo tratado com MDMA 1,0 mg/kg e (4) - p  0,05 quando comparado ao grupo 

tratado com MDMA 1,0 mg/kg. Teste de Tukey-kramer e de Kruskal Wallis. 

 

A tabela 5 apresenta e a figura 12 ilustra os efeitos das diferentes doses intraperitoneais 

de MDMA sobre a porcentagem de entrada nos braços fechados (%EF) e sobre a taxa de 

permanência nos braços fechados (%TF) do labirinto em cruz elevado (LCE). Analisando-se os 

dados, foi possível observar que animais tratados com MDMA 10,0 mg/kg apresentaram menor 

porcentagem de entradas nos braços fechados (%EA) quando comparados àqueles do grupo 

controle (F(5,42) = 6,880; p  0,001). Observamos, também, uma diminuição na taxa de 

permanência nos braços fechados (%TF) dos animais tratados com MDMA 10,0 e 20,0 mg/kg 

em relação aos do grupo tratado solução controle de NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) (F(5,42) = 6,880; p  

0,001) e aos dos grupos tratados com MDMA 0,2, 1,0 e 5,0 mg/kg (F(5,42) = 6,880; p  0,001, p  

0,01 e p  0,01 respectivamente).  Por fim, observamos um aumento na locomoção total dos 

animais tratados com MDMA 10,0 e 20,0 mg/kg no LCE quando comparados aos animais dos 

grupos tratados com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) e MDMA 0,2, 1,0 e 5,0 mg/kg (F(5,42) = 6,435; p  

0,01, p  0,01, p  0,001 e p  0,01 respectivamente). A figura 13, por fim mostra um aumento 

da locomoção total dos animais tratados com MDMA 10,0 e 20,0 mg/kg em relação àquelas 

observadas nos grupos controle e tratados com MDMA 0,2, 1,0 e 5,0 mg/kg (F(5,42) = 7,620; p  

0,01, p  0,001, p  0,001, e p  0,05 respectivamente). 

 

 



 

TABELA 5 – Efeitos da administração intraperitoneal, de diferentes doses de MDMA, sobre a 

porcentagem de entrada nos braços fechados (%EF) e a taxa de permanência nos 

braços fechados (%TF) de camundongos avaliados no labirinto em cruz elevados 

(LCE).  

 

Braços Fechados  C E1 E2 E3 E4 E5 

% de  

Entrada 

68,9  

  

15,1 

63,7  

  

12,8 

58,2  

  

11,3 

69.9  

  

14,4 

31,8  

  

16,8 (1,2,3,4) 

54,9  

  

19,3 (5) 
       

% de 

Permanência 

82,2  

  

12,9 

79,9  

  

14,6 

73,6  

  

17,5 

76,8  

  

24,5 

38,5 

   

21,3 (1,2) 

11,9  

  

8,5 (1,2) 
 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

C = controle; E1 = 0,2 mg/kg; E2 = 1,0 mg/kg; E3 = 5,0 mg/kg; E4 = 10,0 mg/kg; E5 = 20,0 mg/kg 
(1) - p  0,001 em relação ao grupo C, (2) - p  0,05 em relação ao grupo E1, (3) - p  0,05 em relação ao 

grupo E2, (4) - p  0,05 em relação ao grupo E3 e (5) - p  0,05 em relação ao grupo E4. N = 8 animais por 

grupo. Teste de Tukey-Kramer. 
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FIGURA 12- Efeitos da administração de MDMA na porcentagem de entrada (%EA) e taxa de 

permanência (%TA) nos braços abertos no labirinto em cruz elevado (LCE). Os dados 

representam as médias  desvio padrão de 8 camundongos por grupo; (1) - p  0,05 

representa diferença quando comparado ao grupo controle, (2) - p  0,05 quando 

comparado ao grupo tratado com MDMA 0,2 mg/kg, (3) - p  0,05 quando comparado ao 

grupo tratado com MDMA 1,0 mg/kg, (4) - p  0,05 quando comparado ao grupo tratado 

com MDMA 5,0 mg/kg e (5) - p  0,05 quando comparado ao grupo tratado com MDMA 

10,0 mg/kg. Teste de Tukey-kramer. 
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FIGURA 13 - Efeitos da administração de MDMA na locomoção total de camundongos no labirinto em 

cruz elevado. Os dados representam as médias  desvio padrão de 8 camundongos por 

grupo. (1) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo controle, (2) - p  

0,05 quando comparado ao grupo tratado com MDMA 0,2 mg/kg, (3) - p  0,05 quando 

comparado ao grupo tratado com MDMA 1,0 mg/kg e (4) - p  0,05 quando comparado ao 

grupo tratado com MDMA 5,0 mg/kg. Teste de Tukey-kramer. 

 



 

6.2 Experimento 2: Caracterização dos efeitos da administração de MDMA 5,0 e 10,0 mg/kg 

sobre a atividade exploratória em um hole-board. 

 

Trinta camundongos foram distribuídos ao acaso em 3 grupos iguais: um grupo controle 

(C) e dois grupos experimentais (E1 e E2). Os animais do grupo experimental foram tratados 

pela via intraperitoneal com doses crescentes de MDMA, a saber: 5,0 e 10,0 mg/kg. Os animais 

do grupo controle receberam, por mesma via, idêntico volume (0,1 ml/10g) de solução controle 

de NaCl 0,9%.  Trinta minutos após as administrações, os animais foram colocados 

individualmente na arena do hole-board para a medida da atividade exploratória conforme 

descrito no item 4.5.6. 

 

A tabela 6 apresenta e a figura 14 ilustra os efeitos das diferentes doses de MDMA sobre 

a distância total percorrida pelos camundongos no Hole-Board. Analisando-se os dados podemos 

observar que nos animais dos grupos que receberam 5,0 e 10,0 mg/kg de MDMA tiveram um 

aumento na atividade locomotora, em relação àquelas dos animais do grupo controle (F(2,27) = 

29,277; p  0,001); observou-se também, nestas doses um aumento da velocidade média 

desenvolvida no interior do aparelho, quando comparada àquela do grupo controle (F(2,27) = 

29,277; p  0,001). 

 

TABELA 6 – Efeitos da administração intraperitoneal, de diferentes doses de MDMA, sobre a 

locomoção total e velocidade média de camundongos observados no Hole-Board 

(HB). 

 

Parâmetros C E1 E2 

Locomoção Total (cm) 
 

1573,4  441,5  

 

2649,2  352,7 (1) 

 

3010,6  467.0 (1) 

Velocidade Média (cm/s) 
 

5,2  1,5 

 

8.8  1,2 (1) 

 

10,0  1,6 (1) 
  
Os dados representam as médias  desvio padrão. 

C = controle; E1 = 5,0 mg/kg; E2 = 10,0 mg/kg; 
(1) - p  0,001 em relação ao controle. N = 10 animais por grupo. Teste de Tukey-Kramer. 
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FIGURA 14- Efeitos da administração de MDMA na locomoção total e velocidade média de 

camundongos no Hole-Board. Os dados representam as médias  desvio padrão de 10 

camundongos por grupo; (1) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo 

controle. Teste de Tukey-kramer. 

 

A tabela 7 apresenta e a figura 15 ilustra os efeitos das diferentes doses de MDMA sobre 

o movimento exploratório de cabeça e ombro (head-dipping), como também, sobre o tempo 

gasto com este parâmetro por camundongos avaliados no Hole-Board. Analisando–se os dados 

podemos observar que animais tratados com MDMA 5,0 e 10,0 mg/kg apresentaram uma 

diminuição do número (KW = 19,570; p  0,01 e p  0,001 respectivamente) e tempo gasto (KW 

= 19,570; p  0,01 e p  0,001 respectivamente) de head-dippings, quando comparado aos 

animais do grupo controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 7 – Efeitos da administração intraperitoneal, de diferentes doses de MDMA, sobre o 

tempo e número de mergulhos de cabeça de camundongos avaliado no Hole-

Board (HB). 

 

Head - Dipping C E1 E2 

 

Tempo (s) 

 

54,9  20,7  

 

7,6  5,3 (1) 

 

4,0  0,4 (1)  

 

Número (n) 

 

61,9  19,2  

 

7,1  8,9 (1) 

 

4,7  0,8 (1) 

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

C = controle; E1 = 5,0 mg/kg; E2 = 10,0 mg/kg; 
(1) - p  0,001 em relação ao controle.  N = 10 animais por grupo. Teste de Kruskal - Wallis. 
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FIGURA 15- Efeitos da administração de MDMA no número e tempo gasto de head-dipping por 

camundongos, avaliado no Hole-Board. Os dados representam as médias  desvio padrão 

de 10 camundongos por grupo; (1) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao 

grupo controle. Teste de Kruskal - Wallis. 

 

 

 

 

 



 

6.3 Experimento 3: Caracterização dos efeitos da administração de MDMA sobre o teste de 

exposição a presença de um rato. 

 

Dezesseis camundongos foram distribuídos ao acaso em 2 grupos iguais: um grupo 

controle (C) e um grupo experimental (E1). Os animais do grupo experimental E1 foram tratados 

pela via intraperitoneal com dose de 10,0 mg/kg de MDMA. Os animais do grupo controle 

receberam idêntico volume (0,1 ml/10g) de solução controle de NaCl 0,9%.  Trinta minutos após 

as administrações, os animais foram colocados individualmente na arena da caixa de exposição, 

sendo testados quanto a presença de um rato, conforme o item 4.5.7. 

 

A tabela 8 apresenta e a figura 16 ilustra os efeitos da administração de MDMA sobre o 

tempo de permanência na caixa de saída e túnel de acesso à arena de camundongos na caixa de 

exposição ao predador no dia do teste. Como podemos observar, a administração de MDMA 

10,0 mg/kg aumentou o tempo de permanência dos animais na caixa de saída, (t = 3,032; p  

0,001) assim como o tempo de permanência no túnel de acesso a arena (U` = 55.000; p  0,001) 

em relação aos animais do grupo controle.  

 

TABELA 8 – Efeitos da administração, de 10,0 MDMA mg/kg de sobre o tempo de 

permanência na caixa de saída e túnel de acesso à arena de camundongos 

avaliados na caixa de exposição ao predador. 

 

Tempo (s) C E1 

Caixa de Saída 308,3  141,1 495,7  87,7 (1) 

Túnel de Acesso 73,3  30,0 17,85  16,3 (1) 

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

C = controle; E1 = 10,0 mg/kg de MDMA.  
(1) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo controle.  

N = 8 animais por grupo.  Teste “t” de Student. 
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FIGURA 16 - Efeitos da administração de MDMA 10,0 mg/kg no tempo de permanência na caixa de 

saída e túnel de acesso de camundongos, avaliada na caixa de exposição ao predador. Os 

dados representam as médias  desvio padrão de 8 camundongos por grupo.  - (1) - p  

0,05 representa diferença quando comparado ao grupo controle. Teste “t” de Student e 

teste U` de Mann – Whiteny. 

 

A tabela 9 apresenta e a figura 17 ilustra os efeitos do MDMA sobre o número de entrada 

nas zonas interna e periférica da arena de camundongos avaliados na caixa de exposição ao 

predador. Observamos que os animais tratados com o MDMA (10,0 mg/kg) apresentaram menor 

número de entradas nas zonas interna (t = 3,500; p  0,001) e periférica (U` = 56,000 e p  

0,001) quando comparados aos dos grupo controle.  
 

TABELA 9 – Efeitos da administração, de 10,0 mg/kg de MDMA, sobre número de entradas de 

camundongos nas zonas interna e periférica da caixa de exposição ao predador.  

 

Parâmetros C E1 

Número de Entrada (n) - Zona Interna 
 

8,7  4,2 

 

2,4  2,2 (1) 

Número de Entrada (n) - Zona Periférica 
 

7,6  3,0 

 

1,3  0,8 (1) 

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

C = controle; E1 = MDMA - 10,0 mg/kg. 
(1) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo controle.  

N = 8 animais por grupo. Teste “t” de Student. 
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FIGURA 17 -  Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre o número de entradas de 

camundongos nas zonas interna e periférica da caixa de exposição ao predador. Os 

dados representam as médias  desvio padrão de 8 camundongos por grupo;  - (1) - p  

0,05 em relação ao controle. Teste “t” de student e teste U` de Mann – Whiteny. 

 

A tabela 10 apresenta e a figura 18 ilustra os efeitos da administração de 10,0 mg/kg de 

MDMA sobre o número e tempo gasto em movimentos de autolimpeza na caixa de exposição ao 

predador. Observamos que os animais que foram tratados com MDMA 10,0 mg/kg passaram 

menos tempo realizando movimentos de autolimpeza (U` = 52,500 e p  0,001) quando 

comparados aos animais do grupo controle. Por outro lado não foram observadas diferenças 

significantes entre os grupos quanto ao número de grooming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 10 –  Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre o número e tempo 

gasto realizando o movimento de autolimpeza, avaliados na caixa de exposição ao 

predador. 

 

Grooming C E1 

 

Número (n) 

 

4,1  2,3 

 

4,0  2,9 (1) 

 

Tempo Gasto (s) 

 

37,8  14,5  

 

9,6  4,6 (1) 

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

C = controle; E1 = MDMA - 10,0 mg/kg. 
(1) - p  0,05 representa diferença quando comparado com o grupo controle.  

N = 8 animais por grup. Teste “t” de Student. 
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FIGURA 18- Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA no número e tempo gasto realizando 

grooming de camundongos, avaliados na caixa de exposição ao predador. Os dados 

representam as médias  desvio padrão de 8 camundongos por grupo;  - (1) - p  0,05 em 

relação ao controle. Teste U` de Mann – Whiteny. 

 

 

 

 

 

 

 



 

A tabela 11 apresenta e a figura 19 ilustra os efeitos da administração de MDMA 10,0 

mg/kg sobre o número de acessamentos de risco de camundongos, avaliados na caixa de exposição 

ao predador. Observamos que animais tratados com MDMA 10,0 mg/kg apresentaram uma 

redução deste parâmetro em relação aos dos animais do grupo controle (t = 2,375 e p  0,05).  

 

TABELA 11– Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre o número de 

acessamentos de risco de camundongos, avaliados na caixa de exposição ao 

predador. 

 

Acesso de Risco C E1 

 

Número (n) 

 

8,7  4,2 

 

2,4  2,2 (1) 

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

C = controle; E1 = MDMA 10,0 mg/kg.  
(1) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo controle.  

N = 8 animais por grupo. Teste “t” de Student. 

 

Controle 10,0
0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

mg/kg

(1)

N
úm

er
o 

de
 a

ce
ss

am
en

to
 d

e
ri

sc
o 

(n
)

 
 

FIGURA 19-  Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA no número de acessamento de risco 

de camundongos, avaliados na caixa de exposição ao predador. Os dados representam as 

médias  desvio padrão de 8 camundongos por grupo;  - (1) - p  0,05 em relação ao 

controle. Teste “t” de Student. 

 

 

 



 

6.4 Experimento 4: Caracterização dos efeitos da administração de MDMA 10,0 mg/kg sobre o 

teste de exposição ao odor de gatos na caixa de exposição ao predador. 

 

Vinte camundongos foram distribuidos ao acaso em 2 grupos iguais: um grupo controle 

(C) e um grupo experimental (E1). Os animais do grupo experimental E1 foram tratados pela via 

intraperitoneal com dose de 10,0 mg/kg de MDMA. Os animais do grupo controle receberam 

idêntico volume (0,1 ml/10g) de solução controle de NaCl 0,9%.  Trinta minutos após as 

administrações, os animais foram colocados individualmente na arena da caixa de exposição 

sendo testados em relação ao odor de gato, o item 4.5.7. 

 

A tabela 12 apresenta e a figura 20 ilustra os efeitos da administração de MDMA sobre o 

tempo de permanência na caixa de saída e no túnel de acesso à arena de camundongos expostos 

ao odor de gato. Como pode ser observada, a administração de MDMA 10,0 mg/kg aumentou a 

permanência dos animais na caixa de saída, em relação àquela observada nos animais do grupo 

controle (t = 7.843; p  0,001). Por outro lado, ao analisarmos o tempo de permanência no túnel 

de acesso a arena, verificamos que os animais tratados com MDMA 10,0 mg/kg permaneceram 

menos tempo em relação aos animais do grupo controle (t = 6,063; p  0,001).  

 

TABELA 12– Efeitos da administração, de 10,0 mg/kg de MDMA sobre o tempo de 

permanência na caixa de saída e no túnel de acesso à arena de camundongos 

expostos ao odor de gatos, avaliada na caixa de exposição ao predador. 

 

Tempo (s) C E1 

Caixa de Moradia 369,4  48,0 519,6  36,6(1) 

Túnel de Acesso 63,8  12,5 25,4  15,6 (1) 

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

C = controle; E1 = MDMA - 10,0 mg/kg. 
(1) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo controle.  

N = 10 animais por grupo; teste “t” de Student. 
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FIGURA 20 - Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA no tempo de permanência na caixa de 

moradia e túnel de acesso de camundongos, expostos ao odor de gatos, avaliada na caixa 

de exposição ao predador. Os dados representam as médias  desvio padrão de 10 

camundongos por grupo; - (1) - p  0,05 em relação ao grupo controle. Teste “t” de 

Student. 

 

A tabela 13 apresenta e a figura 21 ilustra os efeitos do MDMA 10,0 mg/kg sobre o 

número de entrada nas zonas interna e periférica da arena de camundongos expostos ao odor de 

gatos, avaliados na caixa de exposição ao predador. Podemos observar que animais tratados com 

MDMA 10,0 mg/kg apresentaram menor o número de entradas nas zonas interna (t = 4,951; p  

0,001) e periférica (t = 4,610 e p  0,001) do aparelho quando comparado aos do grupo controle. 

 

TABELA 13 – Efeitos da administração, de 10,0 mg/kg de MDMA, sobre número de entradas 

de camundongos nas zonas interna e periférica da caixa de exposição ao 

predador na presença do odor de gatos.  

 

Parâmetros C E1 

Número de Entrada Zona Interna 7,2  2,3 2,6  1,9 (1) 

Número de Entrada Zona Periférica 3,7  0,7 1,5  0,8 (1) 

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

C = controle; E1 = MDMA 10,0 mg/kg. 
(1) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo controle.  

N = 10 animais por grupo. Teste “t” de Student. 
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FIGURA 21 - Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA no número de entradas de 

camundongos nas zonas interna e periférica da caixa de exposição ao predador na 

presença do odor de gatos. Os dados representam as médias  desvio padrão de 10 

camundongos por grupo; - (1) - p  0,05 em relação ao grupo controle. Teste “t” de 

student. 

 

A TABELA 14 apresenta e a FIGURA 22 ilustra os efeitos da administração de 10,0 

mg/kg de MDMA sobre o número e o tempo de autolimpeza, de camundongos expostos ao odor 

de gatos e avaliados na caixa de exposição ao predador. Analisando-se os dados podemos observar 

que nos animais tratados com MDMA 10,0 mg/kg permaneceram menos tempo realizando 

autolimpeza que os animais do grupo controle (U` = 95,000 e p  0,001). Não foram observadas 

diferenças significantes entre os dois grupos no número de movimentos de grooming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 14 – Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre o número e o tempo 

gasto em autolimpeza de camundongos expostos ao odor de gato, avaliados na 

caixa de exposição ao predador. 

 

Grooming C E1 

Número (n) 4,1  2,1 4,5  2,0 (1) 

Tempo Gasto (s) 38,5  13,0 9,8  4,8 (1) 

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

C = controle; E1 = MDMA 10,0 mg/kg. 
(1) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo controle.  

N = 10 animais por grupo. Teste U` de Mann – Whiteny. 
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FIGURA 22- Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA no número e o tempo gasto realizando 

grooming de camundongos, avaliados na caixa de exposição ao odor de gato. Os dados 

representam as médias  desvio padrão de 10camundongos por grupo; - (1) - p  0,05 em 

relação ao controle. Teste U` de Mann – Whiteny. 

 

A tabela 15 apresenta e a figura 23 ilustra os efeitos da administração de 10,0 mg/kg de 

MDMA sobre o número de acessamento de risco de camundongos expostos ao odor de gatos e 

avaliados na caixa de exposição ao predador. Uma redução deste parâmetro foi observada nos 

animais tratados com MDMA 10,0 mg/kg quando comparados aos do grupo controle (t = 3,791 e 

p  0,001).  

 



 

TABELA 15– Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre o número de 

acessamento de risco de camundongos expostos ao odor de gatos avaliados na 

caixa de exposição ao odor do predador. 

 

Acesso de Risco C E1 

 

Número (n) 

 

3,7  0,9 

 

2,0  1,1 (1) 

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

C = controle; E1 = MDMA 10,0 mg/kg. 
(1) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo controle.  

N = 10 animais por grupo. Teste “t” de Student. 
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FIGURA 23- Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA no número de acessamento de risco 

de camundongos expostos ao odor de gatos avaliados na caixa de exposição ao 

predador. Os dados representam as médias  desvio padrão de 10 camundongos por grupo; 

- (1) - p  0,05 em relação ao grupo controle. Teste “t” de Student. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.5 Experimento 5: Caracterização dos efeitos agudos do MDMA 5,0 e 10,0 mg/kg sobre os 

níveis e “turnover” hipotalâmicos, corticais e estriatais de serotonina e dopamina.  

 

Trinta camundongos foram distribuídos ao acaso em 3 grupos: um grupo controle (C) e 

dois grupos experimentais (E1 e E2). Os animais dos grupos experimentais foram tratados pela 

via intraperitoneal com 5,0 mg/kg e 10 mg/kg de MDMA respectivamente. Os animais do grupo 

controle receberam idêntico volume (0,1 ml/10g) de solução salina (NaCl 0,9%).  Trinta minutos 

após os tratamentos, eles foram eutanasiados em câmara de CO2, após este procedimento, foi 

colhido o cérebro para remoção do hipotálamo, córtex-frontal e do estriado para dosagem dos 

níveis e “turnover” de serotonina, dopamina e noradrenalina. As dosagens foram feitas 

conforme descrito nos itens 4.6.1 e 4.6.2. 

  

A tabela 16 apresenta e as figuras 24 a 32 ilustram os efeitos de diferentes doses de 

MDMA sobre os níveis e “turnover” hipotalâmicos, estriatais e corticais de noradrenalina, 

serotonina e dopamina. Observamos que a administração de MDMA 5,0 e 10,0 mg/kg aumentou 

os níveis estriatais de dopamina em relação aos animais do grupo controle (KW=15,290 e p  

0,02 e p  0,001 respectivamente). No mesmo sentido, um aumento dos níveis de DOPAC 

também foi observado no estriado dos animais tratados com MDMA 10,0 mg/kg (F(2,27) = 3.158 

e p  0,05). Para análise adicional avaliamos o “turnover” de dopamina (DOPAC/DA) e 

observamos que os tratamentos com MDMA 5,0 e 10,0 mg/kg diminuíram este parâmetro (KW 

= 18,222 - p  0,01 e p  0,001 respectivamente) nesta região em relação aos camundongos do 

grupo controle. Em relação aos níveis corticais e hipotalâmicos de dopamina dos camundongos, 

não foram observadas diferenças significantes quando comparados àquelas dos animais do grupo 

controle. Evidenciamos também, no córtex frontal, uma diminuição dos níveis de DOPAC após 

tratamentos com MDMA 5,0 e 10,0 mg/kg (F(2,27) = 7,741; p  0,05 e p  0,01), bem como uma 

diminuição do “turnover” de dopamina (HVA/DA – KW = 9,215; p  0,05 e DOPAC/DA - 

F(2,27) = 10,730; p  0,01 e p  0,001 respectivamente) ambos, em relação aos dos animais do 

grupo controle.  

 

Não foram observadas diferenças significantes nos níveis hipotalâmicos e corticais de 

serotonina entre os animais dos grupos experimentais e controle. Porém, ao analisarmos os níveis 

estriatais de serotonina nos animais tratados com MDMA 5,0 mg/kg observamos uma 

diminuição deste parâmetro (F(2,27) = 18,544; p  0,05) quando comparados aos animais do grupo 



 

controle; por outro lado, o tratamento com MDMA 10,0 mg/kg aumentou os níveis estriatais de 

serotonina em relação aos grupos controle e tratado com 5,0 mg/kg de MDMA (F(2,27) = 9,626; p 

 0,05 e p  0,001 respectivamente). Observamos também, uma diminuição dos níveis 

hipotalâmico de 5HIAA dos animais tratados com MDMA 5,0 e 10,0 mg/kg (F(2,27) = 7,667; p  

0,01 e p  0,05), bem como do “turnover” de serotonina no hipotálamo (5HIAA/5HT –F(2,27) = 

28,784; p  0,001 e p  0,001 respectivamente), em relação aos dos animais do grupo controle. 

Por fim, observamos um aumento dos níveis estriatais e corticais de noradrenalina dos animais 

tratados com MDMA 5,0 e 10,0 mg/kg, quando comparado aos do grupo controle (estriado - 

F(2,27) = 6,308; p  0,05 e p  0,05 respectivamente e córtex frontal - F(2,27) = 7,713; p  0,01 e p 

 0,01 respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C E1 E2 C E1 E2 C E1 E2
0

250

500

750

1000

(1)
(1) (1)

Hipotálamo Córtex - frontal

(1)

N
or

ad
re

na
lin

a
(n

g/
g 

de
 te

ci
do

)

Estriado

 
 
FIGURA 24- Efeitos da administração intraperitoneal de MDMA 5,0 e 10 mg/kg sobre os níveis 

hipotalâmicos, estriatais e corticais de noradrenalina. Os dados representam as médias  

desvio padrão de 10 camundongos por grupo (1) - p  0,05 em relação ao grupo controle. 

Teste de Tukey-Kramer e de Kruskal Wallis.  
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FIGURA 25- Efeitos da administração intraperitoneal de MDMA 5,0 e 10 mg/kg sobre os níveis 

hipotalâmicos, estriatais e corticais de dopamina. Os dados representam as médias  

desvio padrão de 10 camundongos por grupo (1) - p  0,05 em relação ao grupo controle. 

Teste de Tukey-Kramer e de Kruskal Wallis.  
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FIGURA 26- Efeitos da administração intraperitoneal de MDMA 5,0 e 10 mg/kg sobre os níveis 

hipotalâmicos, estriatais e corticais de HVA. Os dados representam as médias  desvio 

padrão de 10 camundongos por grupo. Teste de Tukey-Kramer e de Kruskal Wallis.  
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FIGURA 27- Efeitos da administração intraperitoneal de MDMA 5,0 e 10 mg/kg sobre os níveis 

hipotalâmicos, estriatais e corticais de DOPAC. Os dados representam as médias  desvio 

padrão de 10 camundongos por grupo. (1) - p  0,05 em relação ao grupo controle. Teste 

de Tukey-Kramer e de Kruskal Wallis.  
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FIGURA 28 – Efeitos da administração intraperitoneal de MDMA 5,0 e 10 mg/kg sobre o “turnover” 

hipotalâmico, estriatal e cortical de dopamina. Os dados representam as médias  desvio 

padrão de 10 camundongos por grupo. (1) - p  0,05 em relação ao grupo controle. Teste 

de Tukey-Kramer e de Kruskal Wallis.  
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FIGURA 29- Efeitos da administração intraperitoneal de MDMA 5,0 e 10 mg/kg sobre o “turnover” 

hipotalâmico, estriatal e cortical de dopamina. Os dados representam as médias  desvio 

padrão de 10 camundongos por grupo. (1) - p  0,05 em relação ao grupo controle. Teste 

de Tukey-Kramer de Kruskal Wallis.  
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FIGURA 30- Efeitos da administração intraperitoneal de MDMA 5,0 e 10 mg/kg sobre os níveis 

hipotalâmicos, estriatais e corticais de serotonina. Os dados representam as médias  

desvio padrão de 10 camundongos por grupo. (1) - p  0,05 em relação ao grupo controle e 
(2) - p  0,05 em relação ao grupo E1 (MDMA 5,0 mg/kg). Teste de Tukey-Kramer.     
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FIGURA 31- Efeitos da administração intraperitoneal de MDMA 5,0 e 10 mg/kg de MDMA, sobre os 

níveis hipotalâmicos, estriatais e corticais de 5HIAA. Os dados representam as médias  

desvio padrão de 10 camundongos por grupo. (1) - p  0,05 em relação ao grupo controle e 
(2) - p  0,05 em relação ao grupo E1 (MDMA 5,0 mg/kg). Teste de Tukey-Kramer. 
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FIGURA 32 - Efeitos da administração intraperitoneal de MDMA 5,0 e 10 mg/kg sobre o “turnover” 

hipotalâmico, estriatal e cortical de serotonina. Os dados representam as médias  desvio 

padrão de 10 camundongos por grupo. (1) - p  0,05 em relação ao controle. Teste de 

Tukey-Kramer.  

 

6.6 Experimento 6: Caracterização dos efeitos do MDMA 5,0 e 10,0 mg/kg sobre os níveis 

séricos de corticosterona.  

 

Setenta camundongos foram distribuidos ao acaso em 7 grupos iguais: um grupo controle 

(C) e seis grupos experimentais (E1, E2, E3, E4, E5 e E6). Os animais dos grupos experimentais 

foram tratados com doses de 5,0 e 10,0 mg/kg de MDMA. Os animais do grupo E1, E2 e E3 

receberam 5,0 mg/kg de MDMA 30, 60 e 120 minutos respectivamente antes da colheita. Os 

animais do grupo E4, E5 e E6 foram tratados conforme o protocolo descrito acima mas com 10,0 

mg/kg de MDMA. Os animais do grupo controle receberam idêntico volume (0,1 ml/10g) de 

solução controle (NaCl 0,9%) 30 minutos antes da colheita.  Após estes tratamentos o sangue foi 

colhido para dosagem de corticosterona conforme descrito nos itens 4.7, 4.7.1 e 4.7.2. 

 

A tabela 17 apresenta e a figura 33 ilustra os níveis de corticosterona medidos 30, 60 e 120 

minutos após a administração de 5,0 e 10,0 mg/kg de MDMA, em camundongos. Analisando-se 

os dados podemos observar que a administração de 5,0 e 10,0 mg/kg de MDMA, administrada 

30 e 60 min. antes da colheita do soro, aumentou os níveis de corticosterona plasmática em 

relação aos valores medidos no grupo controle (KW = 38,890; p  0,001). Análise adicional 

mostrou que os dados obtidos 120 min. após a administração de 10,0 mg/kg de MDMA 

permaneceram aumentados em relação aos animais do grupo controle (KW = 38,890; p  0,001); 



 

nenhuma diferença, no entanto, foi observada  entre os grupos C e MDMA 5,0 mg/kg 120 

minutos após a administração. 

 

TABELA 17 – Efeitos da administração de 5,0 e 10,0 mg/kg de MDMA sobre os níveis de 

corticosterona sérica medidos trinta, sessenta e cento e vinte minutos após os 

tratamentos.  

 
 
Corticosterona C E1 E2 E3 E4 E5 E6 

 

Ng/ml 

111,0 

 

48,0 

592,3 

 

49,0 (1) 

621,5 

 

99,4 (1) 

368,0 

 

197,3 

501,4 

 

142,4 (1) 

609,4 

 

73,3 (1) 

601,1 

 

149,2 (1) 

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

C = controle; E1 – 5,0 mg/kg (30 minutos); E2 - 5,0 mg/kg (60 minutos), E3 -5,0 mg/kg (120 minutos), 

E4 – 10,0 mg/kg (30 minutos); E5 - 10,0 mg/kg (60 minutos) e E6 -10,0 mg/kg (120 minutos). 
(1) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo controle. Teste de Kruskal Wallis. 
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FIGURA 33 - Efeitos da administração intraperitoneal de MDMA 5,0 e 10 mg/kg sobre os níveis séricos 

de corticosterona de camundongos medidos 30, 60 e 120 min após os tratamentos. Os 

dados representam as médias  desvio padrão de 10 camundongos por grupo (1) - p  0,05 

em relação ao controle. Teste de Kruskal Wallis.  

 



 

6.7 Experimento 7: Caracterização dos efeitos do MDMA 10,0 mg/kg sobre os níveis séricos de 

corticosterona medidos 6 e 12 horas após a administração.  

 

Trinta camundongos foram distribuidos ao acaso em 3 grupos iguais: um grupo controle 

(C) e dois grupos experimentais (E1 e E2). Os animais dos grupos experimentais foram tratados 

com MDMA 10,0 mg/kg, 6 (E1) e 12 (E2) horas antes da colheita. Os animais do grupo controle 

receberam idêntico volume (0,1 ml/10g) de solução controle (NaCl 0,9%) 6 h. antes da colheita.  

Após estes tratamentos o sangue foi colhido para dosagem de corticosterona conforme descrito 

nos itens 4.7, 4.7.1 e 4.7.2. 

 

A tabela 18 apresenta e a figura 34 ilustra os níveis de corticosterona medidos 6 e 12 

horas após a administração de MDMA 10,0 mg/kg, em camundongos. Analisando-se os dados 

obtidos, observamos que os níveis de corticosterona sérica permaneceram elevados 6 horas após 

o tratamento com MDMA, em relação aos valores medidos nos animais do grupo controle (KW 

= 20,612; p  0,05). Observamos, também, o retorno dos níveis de corticosterona sérica aos 

valores basais 12 h. após a administração de MDMA (10,0 mg/kg).  

 

TABELA 18 – Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA seis e doze horas antes da 

colheita do sangue para medida dos níveis de corticosterona sérica. 

 
 

Corticosterona C E1 E2 

Ng/ml 152,3  37,2 333,8  109,7 (1) 120,3  27,6 (2) 

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

C = controle; E1 – 10,0 mg/kg (6 horas); E2 - 10,0 mg/kg (12 horas). 
(1) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo controle e (2) - p  0,001 representa 

diferença quando comparado com o grupo E1. Teste de Kruskal Wallis. 
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FIGURA 34 - Efeitos da administração intraperitoneal, de 10 mg/kg de MDMA, sobre os níveis séricos 

de corticosterona de camundongos medidos 6 e 12 h após o tratamento. Os dados 

representam as médias  desvio padrão de 10 camundongos por grupo (1) - p  0,05 em 

relação ao controle e (2) - p  0,05 em relação ao grupo MDMA 6 horas. Teste de Kruskal 

Wallis. 

 

6.8 Experimento 8: Caracterização dos efeitos da administração de MDMA (5,0 e 10,0 mg/kg) 

sobre o número de leucócitos, eritrócitos e hematócrito de camundongos. 

 

Vinte sete camundongos foram distribuidos ao acaso em 3 grupos iguais: um grupo 

controle (C) e dois grupos experimentais (E1 e E2). Os animais dos grupos experimentais E1 e 

E2 foram tratados pela via intraperitoneal com 5,0 e 10,0 mg/kg de MDMA, respectivamente. Os 

animais do grupo controle receberam idêntico volume (0,1 ml/10g) de solução controle de NaCl 

0,9%.  Trinta minutos após as administrações, os animais tiveram seus sangues coletados e 

analisados por meio de um contador automático de células conforme o item 4.8. 

 

A tabela 19 apresenta e a figura 35 ilustra os efeitos da administração de MDMA sobre o 

número total de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, hematócrito e plaquetas de camundongos. 

Ao analisarmos os dados verificamos que tratamentos com MDMA (5,0 e 10,0 mg/kg) aumentou 

o número total de leucócitos no sangue periférico, em relação ao observado nos animais do 

grupo controle (F(2,24) = 17.279; p  0,05 ). Ao analisarmos o número de glóbulos vermelhos, 

observamos que a administração de 10,0 mg/kg de MDMA aumentou este parâmetro em relação 

aos camundongos do grupo controle (F(2,24) = 8,503; p  0,01). Após idênticos tratamentos 



 

observamos ainda um aumento nos valores de hematócrito em relação ao dos animais do grupo 

controle (F(2,24) = 12,667; p  0,05). Não foram observadas diferenças significantes no número 

total de plaquetas. 

 

TABELA 19 – Efeitos da administração, de 5,0 e 10,0 mg/kg de MDMA sobre o número total 

de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, hematócrito e plaquetas de 

camundongos. 
 

Sangue C E1 E2 

Leucócitos (x106/mm3) 6,7  1,3 6,9  1,1  8,6  1,0 (1) 

Eritrócitos (x106/mm3) 7,9  0,9 8,5  1,0 9,8  1,1 (1) 

Hematócrito (%) 36,4  4,2 40,8  3,3 (1) 44,1  1,6 (1) 

Plaquetas (ml) 662,4  63,8 589,2  235,8 616,6  110,2 

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

C = controle; E1 = 5,0 mg/kg de MDMA e E2 = 10,0 mg/kg de MDMA. 
(1) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo controle. Teste Tukey-Kramer. 
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FIGURA 35- Efeitos da administração de 5,0 e 10,0 mg/kg de MDMA sobre o número total de glóbulos 

brancos, glóbulos vermelhos, hematócrito e plaquetas de camundongos avaliados no 

contador de automático de células. Os dados representam as médias  desvio padrão de 9 

camundongos por grupo.  - (1) - p  0,05 em relação ao grupo controle. Teste de Tukey-

Kramer. 

 

6.9 Experimento 9: Caracterização dos efeitos do MDMA 10,0 mg/kg sobre o número total de 

leucócitos no lavado broncoalveolar (LBA), na medula óssea e no sangue periférico de 

camundongos OVA- sensibilizados e desafiados.  

 

Quarenta camundongos foram distribuídos ao acaso em 4 grupos: um grupo basal (B), um 

grupo alérgico tratado com salina (AS), um grupo tratado com MDMA (M) e um grupo alérgico 

tratado com MDMA (AM). Os animais dos grupos AS e AM foram sensibilizados e desafiados 

conforme o item 4.9.1. Os animais do grupo B não receberam qualquer manipulação ou 

tratamento. Os animais do grupo AM foram tratados por via intraperitoneal com 10,0 mg/kg de 

MDMA, 30 minutos antes do desafio antigênico. Os animais do grupo M receberam a mesma 

dose de MDMA utilizada para aqueles do grupo AM, porém não foram imunizados nem 

desafiados. Os animais do grupo salina (AS) foram tratados do mesmo modo que os do grupo 



 

AM, porém com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g). As células do lavado broncoalveolar, do sangue 

periférico e da medula óssea femoral foram coletadas 24 horas após desafio antigênico conforme 

descrito nos itens 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4 e 4.9.5. A figura 36 resume o delineamento experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 36- Ilustração do delineamento experimental para caracterização dos efeitos do MDMA- sobre 

o número total de leucócitos no lavado broncoalveolar, na medula óssea e no sangue 

periférico de camundongos OVA- sensibilizados e desafiados. 
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A tabela 20 apresenta e a figura 37 ilustra o número total de leucócitos no lavado 

broncoalveolar (LBA), na medula óssea e no sangue periférico de camundongos OVA- 

sensibilizados e desafiados, após a administração 10,0 mg/kg de MDMA. Analisando-se os 

dados obtidos observamos que o tratamento com MDMA 10,0 mg/kg 30 minutos antes da 

colheita do sangue aumentou o número total de leucócitos no sangue (F(3,36) = 17,643; p  0,001). 

Além do mais, observamos também, que a administração de MDMA (10,0 mg/kg) 30 minutos 

antes do desafio antigênico, aumentou o número total de leucócitos circulantes em relação aos 

medidos no grupo basal (F(3,36) = 17,643; p  0,001); na mesma direção ao compararmos ao 

grupo dos animais tratados com MDMA (10,0 mg/kg) administrados 30 minutos antes da 

colheita observamos uma diminuição do número total de leucócitos circulantes em relação aos 

dos grupos imunizados e desafiados com OVA administrados ou não com MDMA (10,0 mg/kg) 

(F(3,36) = 17,643; p  0,05 e p  0,001respectivamente). Análise adicional dos dados mostrou que 

a sensibilização e o desafio com OVA aumentaram o número de células no lavado 

broncoalveolar em relação ao grupo basal e tratado com 10,0 mg/kg de MDMA. Verificamos 

também, uma diminuição no número total de leucócitos no lavado broncoalveolar dos 

camundongos sensibilizados e desafiados com OVA e tratados com MDMA (10,0 mg/kg) (KW 

= 33.132 e p  0,05) quando comparado aos animais do grupo alérgico tratado com salina. Na 

medula óssea femoral observamos um aumento no número total de leucócitos nos animais OVA 

- imunizados e desafiados e tratados com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) (KW = 26,677; p  0,01); 

observou-se, também, um aumento no número total de leucócitos na medula óssea dos animais 

alérgicos tratados com MDMA 10,0 mg/kg quando comparado aos animais dos grupos controle, 

aos do grupo tratado com MDMA (10 mg/kg) e aos do grupo alérgico tratado com NaCl 0,9% 

(0,1 ml/10g) (KW = 26,677; p  0,01;  p  0,01 e p  0,05 respectivamente).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 20 – Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre o número total de 

leucócitos no lavado broncoalveolar, na medula óssea e no sangue periférico de 

camundongos OVA- sensibilizados e desafiados. 

 
Número Total 

Leucócitos 
Basal MDMA 

AS - Alérgico 

Salina 

AM - Alérgico 

MDMA 

Medula óssea (106/mm3) 96,7  13,1 129,2  21,2  158,8  31,1 (1) 199,4  21,8 (1,2,3) 

Sangue (106/mm3) 6,9  1,3 10,1  1,3 (1) 8,7  0,8 (1,2) 7,4  0,9 (2) 

LBA (106/mm3) 5,2  2,3 4,5  1,0 97,3  10,3 (1,2) 48,5  11,7 (1,2,3) 
 

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

B - basal; M – MDMA - 10,0 mg/kg, AS – alérgico tratado com salina NaCl 0,9% (0,1 ml/10g), AM – 

alérgico tratado com MDMA - 10,0 mg/kg. (1) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo 

basal, (2) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo tratado com MDMA e (3) - p  0,05 

representa diferença quando comparado com o grupo alérgico tratado com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g). Teste 

de Tukey-Kramer e de Kruskal Wallis. 
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FIGURA 37- Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre o número total de leucócitos no 

lavado broncoalveolar, na medula óssea e no sangue periférico de camundongos OVA- 

sensibilizados e desafiados. Os dados representam as médias  desvio padrão de 10 

camundongos por grupo. (1) - p  0,05 representa diferença quando comparado com o 

grupo basal (B), (2) - p  0,05 representa diferença quando comparado com o grupo 

tratado com MDMA 10,0 mg/kg (M) e (3) - p  0,05 representa diferença quando 

comparado com o grupo alérgico tratado com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) - (AS). Teste de 

Tukey-Kramer e de Kruskal Wallis. 

 

A tabela 21 apresenta e a figura 38 ilustra o número total de leucócitos e o peso relativo 

do baço de camundongos OVA- sensibilizados e desafiados, após a administração 10,0 mg/kg de 

MDMA. Analisando-se os dados observamos um aumento do número total de leucócitos no baço 

dos animais tratados com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) (KW = 30,880; p  0,001) e tratados com 

MDMA 10,0 mg/kg 30 minutos antes do desafio antigênico (KW = 30,880; p  0,001) 

observamos também, aumento do peso relativo do baço nos animais dos grupos alérgicos 

tratados com salina e MDMA (KW = 29,493; p  0,01 e p  0,001 respectivamente) em relação 

aos dos animais do grupo basal. Análise adicional dos dados revelou um aumento do peso 

relativo do baço nos animais alérgicos tratado com MDMA (10,0 mg/kg) em relação aos animais 

não alérgicos tratado com MDMA 10,0 mg/kg (KW = 29,493; p  0,01).  

 

 

 

 

 



 

TABELA 21 – Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre o número de leucócitos 

totais e o peso relativo do baço de camundongos. 

 
Baço B M AS AM 

Nº total de células (106) 108,8  6,4 136,3  9,5 164,2  31,0 (1) 192,9  19,1 (1,2) 

Peso relativo 0,36  0,11 0,46  0,04  0,56  0,11 (1) 0,71  0,09 (1,2) 

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

B - basal; M – MDMA - 10,0 mg/kg, AS – alérgico tratado com salina, AM – alérgico tratado com 

MDMA - 10,0 mg/kg. (1) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo basal (B) e  (2) - p  

0,05 representa diferença quando comparado ao grupo tratado com MDMA 10,0 mg/kg (M). Teste de 

Kruskal Wallis. 
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FIGURA 38- Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre o número de leucócitos totais e 

o peso relativo do baço de camundongos. Os dados representam as médias  desvio 

padrão de 10 camundongos por grupo. (1) - p  0,05 representa diferença quando 

comparado com o grupo basal (B) e (2) - p  0,05 representa diferença quando comparado 

com o grupo tratado com MDMA 10,0 mg/kg (M). Teste de Tukey-Kramer.  

 

A tabela 22 apresenta e a figura 39 ilustra a contagem diferencial de leucócitos 

sanguíneos em camundongos após tratamento com MDMA 10,0 mg/kg. Podemos observar que a 

administração de MDMA diminuiu o número de linfócitos circulantes nos animais sensibilizados 

e desafiados com OVA em relação aos dos animais do grupo basal (KW = 30,064, p  0,01) e 

aos do grupo alérgico tratado com salina (KW = 30,064, p  0,01). Uma redução dos linfócitos 

circulantes dos animais do grupo tratado com MDMA 10 mg/kg, também foi observada, em 



 

relação aos do grupo basal (KW = 30,064, p  0,01). Análise adicional, mostrou diminuição na 

porcentagem de neutrófilos dos animais sensibilizados e desafiados com OVA e tratados com 

NaCl 0,9% (0,1 ml/10g), em relação aos dos animais do grupo basal (KW = 19,201, p  0,001), 

bem como um aumento de neutrófilos nos animais do grupo tratado com MDMA 10 mg/kg em 

relação aos do grupo basal (KW = 19,201, p  0,01). Ao analisarmos os monócitos, observamos 

diminuição destas células no sangue circulante dos animais sensibilizados e desafiados com 

OVA e tratados com MDMA 10,0 mg/kg, em relação aos dos animais do grupo basal (KW = 

21,328, p  0,01), aos animais do grupo tratado com MDMA 10,0 mg/kg (KW = 21,328, p  

0,001) e, ainda, aos animais sensibilizados e desafiados com OVA e tratados com NaCl 0,9% 

(0,1 ml/10g) (KW = 21,328, p  0,05). 

 

TABELA 22 – Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre contagem diferencial 

de leucócitos sangüíneos em camundongos sensibilizados e desafiados. 

 

Parâmetros B M AS AM 

Linfócito (%) 60,4  4,9 38,8  4,9 (1)  60,8  9,1 (2) 41,6  3,0 (1,3) 

Monócito (%) 2,2  0,3 2,5  1,3 2,1  1,1 1,1  0,4 (1,2,3) 

Neutrófilo (%) 21,0  3,0 36,0  8,4 (1) 18,2  8,0 (2) 25,0  3,3 

 
Os dados representam as médias  desvio padrão. 

B - basal; M – MDMA - 10,0 mg/kg, AS – alérgico tratado com salina NaCl 0,9% (0,1 ml/10g), AM – 

alérgico tratado com MDMA - 10,0 mg/kg. (1) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo 

basal, (2) - p  0,05 representa diferença quando comparado com o grupo tratado com MDMA 10,0 mg/kg 

e (3) - p  0,05 representa diferença quando comparado com o grupo alérgico tratado com NaCl 0,9% (0,1 

ml/10g) (AS). Teste de Kruskal Wallis. 
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FIGURA 39- Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre contagem diferencial de 

leucócitos sangüíneos em camundongos sensibilizados e desafiados. Os dados 

representam as médias  desvio padrão de 10 camundongos por grupo. (1) - p  0,05 

representa diferença quando comparado ao grupo basal (B), (2) - p  0,05 representa 

diferença quando comparado ao grupo tratado com MDMA 10,0 mg/kg (M) e (3) - p  

0,05 representa diferença quando comparado com o grupo alérgico tratado com NaCl 

0,9% (0,1 ml/10g) (AS). Teste de Kruskal Wallis. 

 

A tabela 23 apresenta e a figura 40 ilustra os efeitos da administração de 10,0 mg/kg de 

MDMA sobre o número de neutrófilos, macrófagos e eosinófilos no lavado broncoalveolar de 

camundongos Balb/C sensibilizados e desafiados com OVA, trinta minutos antes do desafio 

antigênico.  Ao analisarmos os eosinófilos, os resultados obtidos mostraram um aumento destas 

células no pulmão dos animais sensibilizados e desafiados com OVA tratados com NaCl 0,9% 

(0,1 ml/10g) ou com MDMA 10,0 mg/kg  (F(3,36) = 219,51; p  0,001 e p  0,001 

respectivamente) quando comparados aos do grupo basal e aos do grupo não sensibilizados 

tratado com MDMA 10,0 mg/kg (F(3,36) = 219,51; p  0,001 e p  0,001 respectivamente). Ao 



 

analisarmos o número de eosinófilos no grupo dos animais sensibilizados e tratados com MDMA 

10,0 mg/kg observamos uma diminuição destas células em relação àquelas dos animais alérgicos 

tratados com salina (F(3,36) = 219,51; p  0,001). Podemos observar que a administração de 

MDMA diminuiu o número total de macrófagos no pulmão dos animais sensibilizados e 

desafiados com OVA tratados com MDMA 10,0 mg/kg em relação aos dos animais do grupo 

alérgico tratado com salina (KW = 8,278, p  0,05). Por fim, observamos um aumento do 

número total de neutrófilos nos animais sensibilizados e desafiados com OVA em relação aos 

dos grupos basal e tratado com MDMA 10,0 mg/kg (KW = 33,447, p  0,01). Análise adicional, 

mostrou diminuição no número total de neutrófilos nos animais sensibilizados e desafiados com 

OVA e tratados com MDMA 10,0 mg/kg (KW = 33,447, p  0,01), em relação àquelas dos 

animais do grupo não sensibilizados e tratado com MDMA 10,0 mg/kg (KW = 33,447, p  0,01), 

e aos do grupo alérgico tratado com salina (KW = 33,447, p  0,05). 

 

TABELA 23 – Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre a porcentagem de 

neutrófilos, macrófagos e eosinófilos no lavado broncoalveolar de 

camundongos Balb/C sensibilizados e desafiados com OVA, trinta minutos 

antes do desafio antigênico. 

 

Parâmetros B M AS AM 

Eosinófilos (x105) 0,0  0,0 0,0  0,0  2,2  0,3 (1,2) 1,1  0,3 (1,2,3) 

Macrófago (x105) 4,1  0,5 4,2  0,7  5,1  1,3 3,6  0,6 (3) 

Neutrófilo (x105) 10,0  0,9 8,5  2,1 40,0  7,0 (1,2) 28,0  4,0 (2,3) 

 
Os dados representam as médias  desvio padrão. 

B - basal; M – MDMA - 10,0 mg/kg, AS – alérgico tratado com salina NaCl 0,9% (0,1 ml/10g), AM – 

alérgico tratado com MDMA - 10,0 mg/kg. (1) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo 

basal, (2) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo tratado com MDMA 10,0 mg/kg e (3) 

- p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo alérgico tratado com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) 

(AS). Teste de Tukey-Kramer e de Kruskal Wallis. 
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FIGURA 40 - Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre o número de eosinófilos (A), 

macrófagos (B) e neutrófilos (C) no lavado broncoalveolar de camundongos 

sensibilizados e desafiados com OVA, trinta minutos antes do desafio antigênico. Os 

dados representam as médias  desvio padrão de 10 camundongos por grupo. (1) - p  

0,05 representa diferença quando comparado ao grupo basal (B), (2) - p  0,05 representa 

diferença quando comparado ao grupo tratado com MDMA 10,0 mg/kg e (3) - p  0,05 

representa diferença quando comparado ao grupo alérgico tratado com salina NaCl 

0,9% (0,1 ml/10g) (AS). Teste de Tukey-Kramer e de Kruskal Wallis. 

 

 

 

 

 

 



 

6.10 Experimento 10: Caracterização dos efeitos do MDMA 10mg/kg após o tratamento com 

Mifepristona (RU-486) sobre o número total de leucócitos no lavado broncoalveolar, na medula 

óssea e no sangue periférico de camundongos OVA- sensibilizados e desafiados.  

 

Quarenta camundongos foram distribuídos ao acaso em 4 grupos: um grupo alérgico 

tratado com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) (AS), um grupo alérgico tratado com MDMA 10,0 mg/kg 

(AM), um grupo alérgico tratado com Mifepristona – RU 486 (30,0 mg/kg) e NaCl 0,9% (0,1 

ml/10g) (ASMif),  e um grupo alérgico tratado com Metirapona – RU 486 (30 mg/kg) e MDMA 

(10,0 mg/kg) (AMMif). Todos os animais foram sensibilizados e desafiados conforme o item 

4.9.1. Os animais do grupo AM e AMMif foram tratados por via intraperitoneal com 10,0 mg/kg 

de MDMA, 30 minutos antes do desafio antigênico. Os animais dos grupos ASMif e AMMif 

foram tratados por via intraperitoneal com 30,0 mg/kg de RU-486 1 horas antes do tratamento 

com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) e MDMA 10,0 mg/kg. Os animais dos grupos tratados com salina 

(AS e ASMif) recebeu NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) 30 minutos antes do desafio antigênico. As 

células do lavado broncoalveolar, do sangue periférico e da medula óssea femoral foram 

coletadas 24 horas após desafio antigênico conforme descrito nos itens 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4 e 4.9.5. 

A figura 41 resume este procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 41 – Ilustração do delineamento experimental para caracterização dos efeitos do MDMA- 

10mg/kg após o tratamento com Mifepristona (RU-486) 30mg/kg sobre o número total 

de leucócitos no lavado broncoalveolar, na medula óssea e no sangue periférico de 

camundongos OVA- sensibilizados e desafiados.  

 

0 min. 

RU – 486  30 mg/kg MDMA – 10,0 mg/kg 

60 min. 90 min. 

Dia 0 
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2 x 20 min. 
5 ml de OVA 2,5% 

24 h. 



 

A tabela 24 apresenta e a figura 42 ilustra o número total de leucócitos no lavado 

broncoalveolar, na medula óssea e no sangue periférico de camundongos OVA- sensibilizados e 

desafiados tratados ou não com RU-486 30,0 mg/kg e MDMA 10,0 mg/kg. Analisando-se os 

dados podemos observar que o tratamento com RU 486 não alterou o número de leucócitos 

circulantes do sangue periférico dos animais tratados com salina (ASMif) e MDMA (AMMif) 30 

minutos antes do desafio antigênico. Por outro lado, observamos um aumento deste parâmetro 

nos animais alérgicos tratados com MDMA quando comparado aos do grupo alérgico tratado 

com NaCl 0,9% (F(3,36) = 4,662; p  0,01). Os dados obtidos do LBA mostraram que o 

tratamento com RU-486 reverteu os efeitos do tratamento com MDMA. Especificamente, foi 

encontrado uma diminuição significante do número de leucócitos no LBA dos animais alérgicos 

tratados com MDMA em relação aos animais alérgicos tratados com NaCl 0,9% (KW = 29,832 e 

p  0,001), sendo a observação revertida nos animais tratados com RU-486 e MDMA. Na 

medula óssea femoral observamos uma diminuição no número total de leucócitos dos animais 

alérgicos tratados com RU – 486 e NaCl 0,9% ou MDMA (KW = 25,650 e p  0,001 e p  

0,001) quando comparado aos animais do grupo alérgico tratado com MDMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 24 – Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre o número total de 

leucócitos no lavado broncoalveolar, na medula óssea e no sangue periférico de 

camundongos OVA- sensibilizados e desafiados após o tratamento com 

Mifepristona (RU-486) 30,0 mg/kg.  

 
Número Total 

Leucócitos 
AS AM ASMif AMMif 

Medula óssea (105/mm3) 147,1  35,5 189,4  19,9 (1)  93,3  10,6 (2) 96,0  15,4 (2) 

Sangue (106/mm3) 7,3  1,0 8,9  0,8 (1) 8,5  1,0 8,3  1,2  

Pulmão (105/mm3) 84,0  8,8 40,5  7,8 (1) 85,7  16,9 (2) 63,0  7,4 
 

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

AS - alérgico tratado com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g), AM – alérgico tratado com MDMA - 10,0 mg/kg, 

ASMif – alérgico tratado com RU-486 30,0 mg/kg + NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) e AMMif – alérgico tratado 

com RU-486 30,0 mg/kg + MDMA - 10,0 mg/kg. (1) - p  0,05 representa diferença quando comparado 

com o grupo AS e (2) - p  0,05 representa diferença quando comparado com o grupo tratado com AM. 

Teste de Tukey-Kramer de Kruskal Wallis. 
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FIGURA 42 - Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre o número total de leucócitos 

na medula óssea (A), no sangue periférico (B), e no lavado broncoalveolar (C) de 

camundongos OVA- sensibilizados e desafiados após o tratamento com 

Mifepristona (RU-486). Os dados representam as médias  desvio padrão de 10 

camundongos por grupo. (1) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo 

alérgico tratado com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) (AS) e (2) - p  0,05 representa diferença 

quando comparado ao grupo alérgico tratado com MDMA 10,0 mg/kg (AM). Teste de 

Tukey-Kramer e de Kruskal Wallis. 



 

A TABELA 25 apresenta e a FIGURA 43 ilustra a contagem diferencial de leucócitos 

sanguíneos em camundongos OVA - sensibilizados e desafiados tratados ou não com RU-486 

(30,0 mg/kg) antes da administração de MDMA (10,0 mg/kg). Observamos que o pré-tratamento 

com RU-486 aumentou o número de linfócitos circulantes nos animais alérgicos tratados com 

NaCl 0,9% e apenas tratados com MDMA quando comparados aos do grupo alérgico tratado 

com MDMA 10,0 mg/kg (KW = 30,064, p  0,001 e p  0,01 respectivamente). Análise 

adicional mostrou que o pré-tratamento com RU-486 não alterou a porcentagem de neutrófilos 

dos animais sensibilizados e desafiados com OVA e tratados com NaCl 0,9% e com MDMA em 

relação aos animais dos grupos alérgicos tratados apenas com salina e MDMA. Ao analisarmos 

os monócitos, podemos observar um aumento na porcentagem destas células nos amimais 

alérgicos tratados com RU-486 + MDMA e RU-486 + com NaCl 0,9% em relação aos animais 

alérgicos tratados com MDMA 10,0 mg/kg (KW = 30,064, p  0,001 e p  0,01 

respectivamente).  

 

TABELA 25 – Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre a contagem diferencial 

de leucócitos sangüíneos em camundongos OVA- sensibilizados e desafiados 

após o tratamento com Mifepristona (RU-486) 30,0 mg/kg. 

 

Parâmetros AS AM ASMif AMMif 

Linfócito (%) 61,5  10,3 42,2  3,7 (1)  70,1  10,0 (2) 63,4  7,3 (2) 

Monócito (%) 2,2  0,8 1,2  0,3 (1) 2,6  0,4 (2) 2,1  0,6 (2) 

Neutrófilo (%) 23,2  9,2 26,1  4,7 25,0  4,1 23,0  8,3 

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

AS - alérgico tratado com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g), AM – alérgico tratado com MDMA - 10,0 mg/kg, 

ASMif – alérgico tratado com RU-486 30,0 mg/kg + NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) e AMMif – alérgico tratado 

com RU-486 30,0 mg/kg + MDMA - 10,0 mg/kg. (1) - p  0,05 representa diferença quando comparado 

com o grupo AS e (2) - p  0,05 representa diferença quando comparado com o grupo tratado com AM. 

Teste de Tukey-Kramer de Kruskal Wallis. 
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FIGURA 43 - Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre a contagem diferencial de 

linfócitos (A), monócito (B) e neutrófilos (C) sangüíneos de camundongos 

OVA- sensibilizados e desafiados após o tratamento com Mifepristona (RU-486) 

30,0 mg/kg. Os dados representam as médias  desvio padrão de 10 camundongos por 

grupo. (1) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo alérgico tratado 

com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) (AS) e (2) - p  0,05 representa diferença quando 

comparado ao grupo alérgico tratado com MDMA 10,0 mg/kg (AM). Teste de Tukey-

Kramer e de Kruskal Wallis 



 

A tabela 26 apresenta e a figura 44 ilustra os efeitos da administração de 10,0 mg/kg de 

MDMA sobre o número de neutrófilos, macrófagos e eosinófilos no lavado broncoalveolar de 

camundongos sensibilizados e desafiados tratados ou não com RU-486 30,0 mg/kg antes da 

administração de MDMA 10,0 mg/kg. Ao analisarmos o número de eosinófilos no grupo dos 

animais sensibilizados e tratados com MDMA observamos uma diminuição destas células em 

relação à dos animais alérgicos tratados com salina (F(3,36) = 219,51; p  0,001), Observamos 

também, que o pré-tratamento com RU-486 nos animais alérgicos tratados com NaCl 0,9% ou 

apenas com MDMA aumentou o número total dos eosinófilos (F(3,36) = 17,083; p  0,001 e p  

0,01 respectivamente) quando comparado aos dos animais do grupo alérgico tratado com 

MDMA. Análise adicional, mostrou uma diminuição no número de eosinófilos dos animais 

alérgicos tratados com RU-486 + MDMA em relação aos animais tratados com RU-486 + NaCl 

0,9%. Os dados obtidos para os macrófagos mostram uma redução do número de macrófagos no 

pulmão dos animais sensibilizados e desafiados com OVA e tratados com MDMA em relação 

aos dos animais do grupo alérgico tratado com NaCl 0,9% (F(3,36) = 6,358; p  0,01). Ao 

analisarmos o pré-tratamento com RU-486 30,0 mg/kg observamos um aumento no número 

destas células nos animais tratados com MDMA (F(3,36) = 6,358; p  0,01) quando comparado 

aos animais alérgicos tratados com MDMA que não foram pré-tratados com RU-486. Por fim, ao 

analisarmos o número de neutrófilos no grupo dos animais sensibilizados e tratados com MDMA 

observamos um aumento destas células em relação aos animais alérgicos tratados com salina 

(F(3,36) = 12,127; p  0,001); observamos também, que o pré-tratamento com RU-486 + NaCl 

0,9% e RU-486 + MDMA reverteu em parte os efeitos observados nos animais não tratados. 

Especificamente observamos um aumentou no número total de neutrófilos (F(3,36) = 17,083; p  

0,001 e p  0,05 respectivamente) quando comparado aos dos animais do grupo alérgico tratado 

com MDMA 10,0 mg/kg. Análise adicional, mostrou uma diminuição no número de neutrófilos 

dos animais alérgicos tratados com RU-486 + MDMA em relação aos animais tratados com RU-

486 + NaCl 0,9% (F(3,36) = 17,083; p  0,01). 

 

 

 

 

 



 

TABELA 26 – Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre a porcentagem de 

neutrófilos, macrófagos e eosinófilos no lavado broncoalveolar de 

camundongos OVA- sensibilizados e desafiados após o tratamento com 

Mifepristona (RU-486) 30,0 mg/kg. 

 

Parâmetros AS AM ASMif AMMif 

Eosinófilos (x105) 2,1  0,3 1,4  0,2 (1) 2,4  0,3 (2) 1,9  0,4 (2,3) 

Macrófago (x105) 5,4  1,2 3,7  0,5 (1) 5,3  1,2 (2) 4,8  0,9  

Neutrófilo (x105) 39,6  6,7 28,1  3,7 (1) 41,8  6,6 (2) 34,9  4,3 (2,3) 

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

AS - alérgico tratado com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g), AM – alérgico tratado com MDMA - 10,0 mg/kg, 

ASMif – alérgico tratado com RU-486 30,0 mg/kg + NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) e AMMif – alérgico tratado 

com RU-486 30,0 mg/kg + MDMA - 10,0 mg/kg. (1) - p  0,05 representa diferença quando comparado 

com o grupo AS,  (2) - p  0,05 representa diferença quando comparado com o grupo tratado com AM e (3) 

- p  0,05 representa diferença quando comparado com o grupo tratado com RU-486 – 30,0 mg/kg + 

NaCl 0,9% (0,1 ml/10g). Teste de Tukey-Kramer de Kruskal Wallis. 
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FIGURA 44- Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre a contagem de eosinófilo (A), 

macrófago (B) e neutrófilo (C) do LBA de camundongos OVA- sensibilizados e 

desafiados após o tratamento com Mifepristona (RU-486) 30,0 mg/kg. Os dados 

representam as médias  desvio padrão de 10 camundongos por grupo. (1) - p  0,05 

representa diferença quando comparado ao grupo alérgico tratado com NaCl 0,9% (AS), 
(2) - p  0,05 representa diferença quando comparado ao grupo alérgico tratado com 

MDMA 10,0 mg/kg (AM) e (3) - p  0,05 representa diferença quando comparado com o 

grupo tratado com RU-486 + NaCl 0,9% (ASMif). Teste de Tukey-Kramer e de Kruskal 

Wallis 



 

6.11 Experimento 11: Caracterização dos efeitos do MDMA-ecstasy 10mg/kg na quantificação 

da produção de interleucinas IL-4, IL5 e IL-10 em explante pulmonar de camundongos OVA-

sensibilizados e desafiados. 

 

Vinte quatro camundongos foram distribuídos ao acaso em 3 grupos: um basal (B), um 

grupo alérgico tratado com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) (AS) e um grupo alérgico tratado com 

MDMA 10,0 mg/kg (AM). Todos os animais foram sensibilizados e desafiados conforme o item 

4.7.1. Os animais do grupo AM foram tratados por via intraperitoneal com 10,0 mg/kg de 

MDMA, 30 minutos antes do desafio antigênico. Os animais do grupo tratado com salina (AS), 

receberam NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) 30 minutos antes do desafio antigênico e os animais do grupo 

basal não receberam qualquer manipulação. Fragmentos de igual peso de lóbulo pulmonar foram 

estimulados ou não com 1g/ml de lipopolissacarídeo (LPS, Escherichia coli) e incubados por 

24 horas em meio DMEM para análises de IL-4, IL-5 e IL-10 conforme descritos nos itens 4.10 e 

4.11.  

 

A tabela 27 apresenta e a figura 45 ilustra a quantificação da produção de interleucinas IL-

4, IL-5 e IL-10 em explante pulmonar de camundongos Balb/C OVA- sensibilizados e 

desafiados, após a administração 10,0 mg/kg de MDMA. Os dados obtidos mostraram que as 

culturas pulmonares dos animais alérgicos tratados com MDMA 30 minutos antes do desafio 

antigênico apresentaram menor valor de liberação de IL-4 estimulada ou não com LPS quando 

comparados às culturas pulmonares dos animais do grupo alérgico tratado com salina 

estimulados ou não (F(5,24) = 12,322; p  0,01, p  0,001, p  0,001 e p  0,01 respectivamente). 

Na mesma direção observamos uma diminuição da liberação de IL-5 nas culturas pulmonares 

não estimuladas com LPS de animais alérgicos tratados com MDMA 10,0 mg/kg 30 minutos 

antes do desafio antigênico quando comparados aos animais do grupo alérgico tratado com NaCl 

0,9% (KW = 26,074; p  0,01) e, também, em culturas pulmonares estimuladas com LPS e 

provenientes de animais alérgicos tratados com salina (KW = 19,636; p  0,001). Observou-se 

ainda, diminuição da liberação de IL-10 nas culturas pulmonares não estimuladas com LPS de 

animais alérgicos tratados com MDMA 30 minutos antes do desafio antigênico, quando 

comparados aos animais do grupo alérgico tratado com NaCl 0,9% (KW = 19,636; p  0,01) e as 

culturas estimuladas com LPS dos animais alérgicos tratados com salina (KW = 19,636; p  

0,05).  Analise adicional mostrou um aumento na liberação estimulada ou não por LPS de 

interleucina IL-4 nos animais alérgicos tratados com NaCl 0,9% quando comparados aos do 



 

grupo basal (F(5,24) = 12,322; p  0,01 e p  0,01). Observamos também, um aumento de IL-5 das 

culturas estimuladas por LPS dos animais alérgicos tratados com NaCl 0,9% em relação aos 

animais do grupo do grupo basal (KW = 26,074; p  0,01). 

 

TABELA 27 – Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre a quantificação da 

produção de interleucinas IL-4, IL5 e IL-10 em explante pulmonar de 

camundongos OVA-sensibilizados e desafiados. 

. 

Parâmetros B BLPS AS ASLPS AM AMLPS 

       

IL-4 (pg/ml) 
3350 
  

1431,0 

4600 
   

1104,5 (1)  

7280 
  

2218,6 (1) 

7920 
  

1995,5(1,2) 

2100 
  

604,2(3,4) 

2900 
  

1231,0(3,4) 

    
  

 

IL-5 (pg/ml) 
3020 
  

725,9 

4360 
   

320,9  

9340 
  

2366,0 

11580 
  

1992,0(1) 

2328 
  

256,7(3,4) 

3400 
  

441,6 

    
  

 

IL-10 (pg/ml) 
2140 
  

811,2 

2120 
   

925,7  

3100 
  

1084,0 

2400 
  

316,2 

820 
  

258,8(3,4) 

1380 
  

238,8 
       

 
Os dados representam as médias  desvio padrão. 

B - basal; BLPS – basal induzido com LPS, AS – alérgico tratado com salina, ASLPS – alérgico tratado 

com salina induzido com LPS, AM – alérgico tratado com MDMA - 10,0 mg/kg e AMLPS – alérgico 

tratado com MDMA - 10,0 mg/kg induzido com LPS. (1) - p  0,05 representa diferença quando 

comparado com o grupo basal; (2) - p  0,05 representa diferença quando comparado com o grupo basal 

induzido com LPS; (3) - p  0,05 representa diferença quando comparado com o grupo alérgico tratado 

com salina; (4) - p  0,05 representa diferença quando comparado com o grupo alérgico tratado com salina 

induzido com LPS.  Teste de Tukey-Kramer e de Kruskal Wallis. 
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FIGURA 45 - Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre a quantificação da produção de 

interleucinas IL-4, IL5 e IL-10 em explante pulmonar de camundongos OVA-

sensibilizados e desafiados trinta minutos antes do desafio antigênico. Os dados 

representam as médias  desvio padrão de 8 camundongos por grupo; (1) - p  0,05 

representa diferença quando comparado com o grupo basal, (2) - p  0,05 representa 

diferença quando comparado com o grupo basal estimulado com LPS, (3) - p  0,05 

representa diferença quando comparado com o grupo alérgico tratado com salina, (4) - p  

0,05 representa diferença quando comparado com o grupo alérgico tratado com salina 

estimulado com LPS, (5) - p  0,05 representa diferença quando comparado com o grupo 

alérgico tratado com MDMA 10,0 mg/kg.  Teste de Tukey-Kramer e de Kruskal Wallis. 

 

 

 

 

 



 

6.12 Experimento 12: Caracterização dos efeitos do MDMA-ecstasy 10mg/kg sobre a expressão 

de molécula de adesão – L -selectina em leucócitos presentes no sangue e lavado broncoalveolar 

de camundongos OVA-sensibilizados e desafiados. 

 

Trinta camundongos foram distribuídos ao acaso em 3 grupos: um basal (B), um grupo 

alérgico tratado com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) (AS) e um grupo alérgico tratado com MDMA 

10,0 mg/kg (AM). Todos os animais foram sensibilizados e desafiados conforme o item 4.7.1. Os 

animais do grupo AM foram tratados por via intraperitoneal com 10,0 mg/kg de MDMA, 30 

minutos antes do desafio antigênico. Os animais dos grupos tratados com salina (AS) foram 

tratados com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) e os animais do grupo basal não receberam qualquer 

manipulação e tratamento. As células do lavado broncoalveolar e do sangue periférico foram 

coletadas 24 horas após desafio antigênico conforme descrito nos itens 4.9.2 e 4.9.3 para a 

quantificação da intensidade de fluorescência por meio de citometria de fluxo conforme descrito 

nos itens 4.12 e 4.13. Os citogramas que ilustram os dados relativos ao SSC vs FSC de leucócitos 

do sangue e leucócitos de pulmão são apresentados a seguir na figura 43. Citogramas e 

histogramas semelhantes foram utilizados para análise individual das populações celulares do 

sangue periférico e do LBA dos animais controles e experimentais. Estas populações foram 

identificadas ao microscópio óptico após uma separação mecânica realizada pelo 

FACSCALIBUR e a devida coloração pelo Giemsa. Todo o procedimento de separação por 

sorting e a identificação das diferentes populações celulares foi realizado e padronizado em 

nossos laboratórios por Massoco e Palermo-Neto, (2003).  

 

As populações de leucócitos sanguíneos observados no citômetro de fluxo foram 

padronizadas da seguinte maneira: R1  linfócitos, R2  monócitos e R3  neutrófilos e as 

populações de leucócitos do LBA observados foram padronizadas da seguinte maneira, a saber: 

R1  linfócitos e R2  neutrófilos (Figura 46). 

 

Importante ressaltar que os histogramas e citogramas apresentados têm por objetivo 

ilustrar o que foi visto por meio do citômetro de fluxo durante as análises, ou seja, as populações 

celulares distintas e suas diferentes intensidades de fluorescência emitidas pelas células dos 

animais controles e experimentais. 

 

 

 



 

 

 
 

FIGURA 46 – Citograma dos leucócitos do sangue circulantes A e do lavado broncoalveolar de 

camundongos sensibilizados e desafiados com OVA. R1  linfócitos, R2  

monócitos e R3  neutrófilos. 

 

RESULTADOS: 

 

                     
 

FIGURA 47 – Citograma dos leucócitos do sangue circulantes A e Histograma dos monócitos após 

marcação com Anti-CD62 dos animais sensibilizados e desafiados com OVA tratados 

com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) (AS) e MDMA 10,0 mg/kg (AM). R2  monócitos. 

 

 

 

R2 

R3 

R1 

R3 

R1 

A B 

Monócitos AS 

AM 

A B 



 

 

                               
 

                      
 

FIGURA 48 – A - Citograma dos leucócitos do lavado Broncoalveolar (LBA) dos animais não 

manipulados, B - citograma dos leucócitos do lavado Broncoalveolar (LBA) dos 

animais alérgicos e C- Histograma dos Neutrófilos após marcação com Anti-CD62 dos 

animais sensibilizados e desafiados com OVA tratados com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) 

(AS) e MDMA 10,0 mg/kg (AM). R3  neutrófilos. 

 

A tabela 28 apresenta e a figura 49 ilustra os efeitos do MDMA-ecstasy 10mg/kg sobre a 

expressão de molécula de adesão - L-selectina em leucócitos presentes no sangue de 

camundongos OVA-sensibilizados e desafiados. Os resultados obtidos mostram que o tratamento 

de animais alérgicos com MDMA (10,0 mg/kg) ou NaCl 0,9% 30 minutos antes do desafio 

antigênico diminuiu a expressão de L-selectina dos neutrófilos em relação aos dados do grupo 

basal (KW = 9,974, p  0,05 e p  0,01 respectivamente). No mesmo sentido, observamos uma 

Naive 

A 

B C 

Neutrófilos 

AS 

AM 



 

redução da expressão de L-selectina nos monócitos dos animais alérgicos tratados com MDMA 

10,0 mg/kg quando comparado aos monócitos dos grupos basal e alérgico tratado com salina 

(F(2,27) = 8,665, p  0,01 e p  0,05 respectivamente). Não foram observadas diferenças na 

expressão de L-selectina dos linfócitos sanguíneos. 

 

TABELA 28 – Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre a expressão de 

molécula de adesão - L-selectina em leucócitos presentes no sangue de 

camundongos OVA-sensibilizados e desafiados medidos por citometria de 

fluxo. 

 

 Intensidade de Fluorescência 

Leucócitos B AS AM 

Linfócitos 68,7  9,6 65,3  6,5 63,6  3,8  

Monócitos 170,8  14,8 163,9  11,4 145,5  16,8 (1,2) 

Neutrófilos 70,4  15,5 38,9  4,6 (1) 43,1  12,7 (1) 

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

B – basal, AS – alérgico tratado com salina, AM – alérgico tratado com MDMA - 10,0 mg/kg. (1) - p  

0,05 representa diferença quando comparado com o grupo basal. (2) - p  0,05 representa diferença quando 

comparado com o grupo o grupo alérgico tratado com salina. Teste de Tukey-Kramer e de Kruskal 

Wallis. 
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FIGURA 49- Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre a expressão de molécula de 

adesão – L - selectina em leucócitos presentes no sangue de camundongos OVA-

sensibilizados e desafiados. Os dados representam as médias  desvio padrão de 10 

camundongos por grupo; (1) - p  0,05 representa diferença quando comparado com o 

grupo basal, (2) - p  0,05 representa diferença quando comparado com o grupo alérgico 

tratado com salina.  Teste de Tukey-Kramer e de Kruskal Wallis. 

 

A tabela 29 apresenta e a figura 50 ilustra os efeitos do MDMA-ecstasy 10mg/kg sobre a 

expressão de molécula de adesão - L-selectina em leucócitos presentes no lavado broncoalveolar 

de camundongos OVA-sensibilizados e desafiados. Podemos observar um aumento na expressão 

de L-selectina no neutrófilos do lavado broncoalveolar dos animais alérgicos tratados com NaCl 

0,9% 30 minutos antes do desafio antigênico em relação aos do grupo basal (KW = 14,720, p  

0,01). Também foi observado, embora de forma não significante, uma tendência de redução de 

mais de 100% na expressão de L-selectina nos neutrófilos dos animais alérgicos tratados com 

MDMA 10,0 mg/kg quando comparados aos do grupo alérgico tratado com salina. Não foram 



 

observadas diferenças na expressão de L-selectina nos linfócitos presentes no lavado 

broncoalveolar. 

 

TABELA 29 – Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre a expressão de 

molécula de adesão - L-selectina em leucócitos presentes no lavado 

broncoalveolar de camundongos OVA-sensibilizados e desafiados medidos por 

citometria de fluxo. 

 

 Intensidade de Fluorescência 

Leucócitos LBA B AS AM 

Linfócitos 21,0  1,6 19,3  4,0 21,1  1,6  

Neutrófilos 13,4  12,6 124,6  77,8 (1) 54,6  33,6 

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

B – basal, AS – alérgico tratado com salina, AM – alérgico tratado com MDMA - 10,0 mg/kg. (1) - p  

0,05 representa diferença quando comparado com o grupo basal. Teste de Kruskal Wallis. 
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FIGURA 50- Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre a expressão de molécula de 

adesão - L-selectina em leucócitos presentes no lavado broncoalveolar de camundongos 

OVA-sensibilizados e desafiados. Os dados representam as médias  desvio padrão de 10 

camundongos por grupo; (1) - p  0,05 representa diferença quando comparado com o 

grupo basal.  Teste de Kruskal Wallis. 

 



 

6.13 Experimento 13: Caracterização dos efeitos do MDMA-ecstasy 10mg/kg sobre a 

reatividade das vias aéreas in vitro de camundongos OVA-sensibilizados e desafiados. 

 

Foram realizados dois protocolos experimentais: um para avaliar os efeitos do MDMA na 

reatividade das vias áreas in vitro de animais OVA – sensibilizados e desafiados e outro para 

avaliar a reatividade das vias aéreas in vitro de animais não sensibilizados e tratados com 

MDMA. Em ambos empregou-se o metisergide, um antagonista dos receptores de serotonina 

5HT2A, para avaliar a influencia da serotonina na contração da musculatura lisa das vias aéreas. 

 

Protocolo A: vinte quatro camundongos foram distribuídos ao acaso em 4 grupos: um 

basal (B), um grupo alérgico tratado com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) (A/S), um grupo alérgico 

tratado com MDMA 10,0 mg/kg (A/M) e um grupo alérgico tratado com Metisergide (5,0 

mg/kg) e MDMA (10,0 mg/kg) (A/M/M). Os animais dos grupos AS, AM e AMM foram 

sensibilizados e desafiados conforme o item 4.7.1. Os animais do grupo AM foram tratados por 

via intraperitoneal com 10,0 mg/kg de MDMA, 30 minutos antes do desafio antigênico. Os 

animais do grupo AMM foram tratados por via intraperitoneal com 5,0 mg/kg de Metisergide 

120 minutos antes da administração de 10,0 mg/kg de MDMA; 30 minutos após a último 

tratamento os animais foram desafiados com OVA. Os animais do grupo AS foram tratados com 

NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) e os animais do grupo basal não receberam qualquer manipulação e 

tratamento. As traquéias dos camundongos foram isoladas e o tecido conjuntivo adjacente 

removido 24 horas após o desafio antigênico conforme descrito nos itens 4.7.2 e 4.7.4 para 

registro isométrico de contrações em cubas para órgão isolado contendo solução de Krebs-

Henseleit aerada, conforme descrito no item 4.14.  

 

Protocolo B: vinte quatro camundongos foram distribuídos ao acaso em 4 grupos: um 

basal (B), um grupo tratado com MDMA 10,0 mg/kg (M), um grupo tratado com Metisergide 

(5,0 mg/kg) e MDMA (10,0 mg/kg) (Met/M) e um grupo tratado com Metisergide (5,0 mg/kg) e 

NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) (Met). Os animais do grupo M foram tratados por via intraperitoneal 

com 10,0 mg/kg de MDMA, 30 minutos antes das colheitas das traquéias. Os animais do grupo 

Met/M foram tratados por via intraperitoneal com 5,0 mg/kg de Metisergide 120 minutos antes 

do tratamento com 10,0 mg/kg de MDMA e os animais do grupo Met foram tratados com 5,0 

mg/kg de Metisergide 120 minutos antes do tratamento com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g). Por fim, os 

animais do grupo basal não receberam qualquer manipulação e tratamento. As traquéias dos 

camundongos foram isoladas e o tecido conjuntivo adjacente removido 30 minutos após o 



 

término do último tratamento para registro isométrico de contrações em cubas para órgão isolado 

contendo solução de Krebs-Henseleit aerada, conforme descrito no item 4.14.  

 

A tabela 30 apresenta e a figura 51 ilustra os efeitos do MDMA 10mg/kg sobre a 

reatividade in vitro à metacolina de vias aéreas de camundongos OVA-sensibilizados e 

desafiados – protocolo A. Analisando-se os dados de reatividade à metacolina podemos observar 

um aumento de contração da traquéia isolada dos camundongos alérgicos tratados com NaCl 

0,9% (0,1 ml/10g) 30 minutos antes do desafio antigênico, em relação aos do grupo basal (F(3,12) 

= 11,751, p  0,05). Análise adicional, mostrou uma redução na contração da traquéia dos 

animais alérgicos tratados com MDMA 10,0 mg/kg e dos animais alérgicos tratados com 

Metisergide 5mg/kg e MDMA (10,0 mg/kg) quando comparado aos animais do grupo alérgico 

tratado com salina (F(3,12) = 11,751, p  0,001 e p  0,05 respectivamente). 

 

TABELA 30 – Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre a reatividade à 

metacolina das vias aéreas in vitro de camundongos OVA-sensibilizados e 

desafiados. 

 

Parâmetro B A/S A/M A/Met/M 

% KCL  216,9  12,2 304,8  31,4 (1)  150,1  15,9 (2) 206,1  13,4 (2)  
     

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

B – basal, A/S – alérgico tratado com salina, A/M – alérgico tratado com MDMA - 10,0 mg/kg e 

A/Met/M – alérgico tratado com metsergide (5,0 mg/kg) e MDMA - 10,0 mg/kg. (1) - p  0,05 representa 

diferença quando comparado com o grupo basal e (2) - p  0,05 representa diferença quando comparado 

com o grupo alérgico tratado com salina. Teste de Kruskal Wallis. 
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FIGURA 51- Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre a reatividade a metacolina 

das vias aéreas in vitro de camundongos OVA-sensibilizados e desafiados – 

protocola A. Os dados representam as médias  desvio padrão de 6 camundongos por 

grupo; (1) - p  0,05 representa diferença quando comparado com o grupo basal e (2) - p  

0,05 representa diferença quando comparado com o grupo alérgico tratado com salina. 

Teste de Kruskal Wallis. 

 

A tabela 31 apresenta e a figura 52 ilustra os efeitos do MDMA 10mg/kg sobre a 

reatividade in vitro à metacolina das vias aéreas de camundongos (protocolo B). Os resultados 

obtidos mostram um aumento na contração da traquéia isolada dos camundongos tratados com 

MDMA (10,0 mg/kg) 30 minutos antes do procedimento, quando comparados aos dados do 

grupo basal (F(3,18) = 6,969, p  0,05). Por outro lado, observamos uma redução deste parâmetro 

nos animais tratados com metisergide 5,0 mg/kg e nos animais tratados com Metisergide 5mg/kg 

e MDMA 10,0 mg/kg quando comparado aos animais do grupo tratado apenas com MDMA 10,0 

mg/kg (F(3,18) = 6,969, p  0,01 e p  0,01 respectivamente). 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 31 – Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre a reatividade à 

metacolina das vias aéreas in vitro de camundongos. 

 

Parâmetro B M Met Met/M 

% KCL  233,2  35,6 308,9  22,9 (1)  197,6  42,3 (2) 202,7  37,8 (2)  
     

 

Os dados representam as médias  desvio padrão. 

B – basal, M –tratado com MDMA 10,0 mg/kg, Met –tratado com metsergide - 5,0 mg/kg e Met/M – 

tratado com metsergide 5,0 mg/kg e MDMA 10,0 mg/kg. (1) - p  0,05 representa diferença quando 

comparado com o grupo basal e (2) - p  0,05 representa diferença quando comparado com o grupo 

alérgico tratado MDMA 10,0 mg/kg. Teste de Kruskal Wallis. 
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FIGURA 52- Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre a reatividade a metacolina 

das vias aéreas in vitro de camundongos tratados com MDMA – protocola B. Os 

dados representam as médias  desvio padrão de 6 camundongos por grupo; (1) - p  0,05 

representa diferença quando comparado com o grupo basal e (2) - p  0,05 representa 

diferença quando comparado com o grupo tratado com MDMA 10,0 mg/kg. Teste de 

Kruskal Wallis. 

 

 

 



 

 

6.14 Experimento 14: Caracterização dos efeitos do MDMA-ecstasy 10mg/kg sobre a 

desgranulação de mastócitos em brônquio intrapulmonar de camundongos OVA-sensibilizados e 

desafiados. 

 

Trinta camundongos foram distribuídos ao acaso em 3 grupos: um basal (B), um grupo 

alérgico tratado com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g) (AS) e um grupo alérgico tratado com MDMA 

10,0 mg/kg (AM). Os animais dos grupos AS e AM foram sensibilizados e desafiados conforme 

o item 4.7.1. Os animais do grupo AM foram tratados por via intraperitoneal com 10,0 mg/kg de 

MDMA, 30 minutos antes do desafio antigênico e os animais do grupo AS foram tratados com 

NaCl 0,9% (0,1 ml/10g). Os animais do grupo basal não receberam qualquer manipulação e 

tratamento. 24 horas após o desafio antigênico os animais tiveram seus pulmões coletados e 

fixados em paraformaldeído e glutaraldeído conforme descrito no item 4.15. 

 

A tabela 32 apresenta e as figura 53 e 54 ilustram os efeitos do MDMA-ecstasy 10mg/kg 

sobre a desgranulação de mastócitos em brônquio intrapulmonar de camundongos OVA-

sensibilizados e desafiados. De sua leitura defende-se que as análises dos cortes histológicos 

indicaram que os animais do grupo basal apresentavam mastócitos intactos no parênquima 

pulmonar (Fig 54-A), próximos aos vasos sanguíneos. No grupo AM os mastócitos 

apresentavam alta porcentagem de células intactas (Fig 54-; porém, no grupo AS os mastócitos 

apresentavam-se desgranulados (Fig 54-C), com seus grânulos citoplasmáticos metacromáticos 

dispersos no parênquima pulmonar. Análise adicional, mostrou uma diminuição do número de 

mastócitos intactos dos animais alérgicos tratados com salina (F(2,20) = 28,29, p  0,001) e um 

aumento do número de mastócitos desgranulados  quando comparado aos grupo basal (F(2,20) = 

28,29, p  0,001). Verificamos, ainda, redução significativa do número de mastócitos 

desgranulados (F(2,20) = 28,29, p  0,01)  e um aumento do número destas células intactas (F(2,20) 

= 28,29, p  0,001) nos animais alérgicos tratados com MDMA quando comparados aos dos 

animais do grupo alérgico tratado com salina. A figura 55 mostrou uma redução do número de 

células no parênquima pulmonar de camundongos tratados com MDMA em relação ao dos 

animais do grupo alérgico tratado com NaCL 0,9%. 
 

 

 

 



 

TABELA 32 – Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre a quantificação e 

desgranulação de mastócitos em brônquio intrapulmonar de camundongos 

OVA-sensibilizados e desafiados. 

 

 Mastócitos (células/mm2) 

Grupos Total Intacto Desgranulados % Desgranulação 

Basal 1,1  0,1 1,1  0,1 0,0  0,0 0  

AS 1,2  0,1 0,0  0,0 (1) 1,2  0,1 (1) 100 

AM 1,5  0,2 1,2  0,1 (2) 0,3  0,1 (2) 20 

 

Os dados representam as médias  desvio padrão por mm2. 

B – basal, AS – alérgico tratado com salina, AM – alérgico tratado com MDMA - 10,0 mg/kg. (1) - p  

0,05 representa diferença quando comparado com o grupo basal e (2) - p  0,05 representa diferença 

quando comparado com o grupo alérgico tratado com salina. Teste de Kruskal Wallis. 
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FIGURA 53- Efeitos da administração de 10,0 mg/kg de MDMA sobre a quantificação e 

desgranulação de mastócitos em brônquio intrapulmonar de camundongos OVA-

sensibilizados e desafiados. Os dados representam as médias  desvio padrão de 6 

camundongos por grupo; (1) - p  0,05 representa diferença quando comparado com o 

grupo basal e (2) - p  0,05 representa diferença quando comparado com o grupo 

alérgico salina. Teste de Kruskal Wallis. 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

FIGURA 54- Análise dos mastócitos no tecido pulmonar. (A) Mastócitos no tecido pulmonar 

evidenciando granulos metacromáticos no citoplasma. (B) No grupo AS, observamos 

mastócitos desgranulados, evidenciando grânulos metacromáticos dispersos na matriz 

extracelular. (C) Animais do grupo AM evidenciando mastócitos intactos. Coloração: 

azul de toluidina. Barra: 10 m. 
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FIGURA 55- Fotomicrografia do parênquima pulmonar de camundongos Balb/C; lâminas coradas com 

hematoxilina e eosina. Os grupos consistiram de camundongos não manipulados (B), OVA 

- sensibilizados e desafiados tratados com salina (AS) e OVA – sensibilizados e desafiados 

tratados com MDMA 10,0 mg/kg (AM). Observa-se diminuição do infiltrado celular no 

parênquima pulmonar dos animais tratados com MDMA 10,0 mg/kg quando comparado 

aos dos animais do grupo Alérgico tratado com NaCl 0,9% (0,1 ml/10g).  
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7 DISCUSSÃO 

 

Os resultados do presente trabalho mostraram que a administração de MDMA por via 

intraperitoneal produziu alterações comportamentais, neuroquímicas, modificações em 

parâmetros hematológicos e imunológicos da inflamação alérgica pulmonar de camundongos.  

  

Diversos autores têm relatado a influência do 3,4-metilenodioximentanfetamina – 

MDMA - ecstasy sobre parâmetros fisiológicos e comportamentais de animais de laboratório. 

Neste sentido, há relatos na literatura mostrando que o MDMA, dependendo da dose 

administrada, induz uma variedade de efeitos incluindo-se aqui hipertermia, hiperatividade 

locomotora (FLETCHER et al., 2002, PALENICEK et al., 2005; THOMPSON et al., 2009), 

preferência por lugares condicionados (DOLY et al., 2009; MARONA-LEWICKA et al., 1996; 

MCGREGOR et al., 2003) e diminuição da atividade exploratória (MALDONADO; 

NAVARRO, 2000). 

 

Os resultados comportamentais agora obtidos para o MDMA corroboram com estes e 

com outros da literatura. De fato, no presente trabalho observamos que as três doses maiores de 

MDMA (5,0, 10,0 e 20,0 mg/kg) produziram um aumento da locomoção total dos camundongos 

no campo aberto, em relação aos animais dos grupos controle. Observou-se, ainda, que os 

animais tratados com 5,0, 10,0 e 20,0 mg/kg de MDMA apresentaram menor exploração vertical 

e iniciaram menos movimentos do que os animais que receberam solução salina. Estas doses 

aumentaram, ainda, o tempo gasto pelos camundongos em movimentação. 

 

É relevante ressaltar que os resultados dos estudos que examinaram os efeitos agudos do 

MDMA sobre o comportamento de animais de laboratório, em especial sobre os níveis de 

ansiedade, são contraditórios; ou seja, embora se tenha descrito uma ação ansiogênica para o 

MDMA em diferentes modelos animais de ansiedade (LIN et al., 1999; MORLEY; 

MCGREGOR, 2000; PAWLAK; SCHWARTING, 2005), existem evidências substanciais que 

suportam efeitos ansiolíticos para este fármaco (GURTMAN et al., 2002; NAVARRO; 

MALDONADO, 2002). Entretanto, metodologias farmacológicas diferentes usadas para analisar 

os efeitos ansiogênicos e ansiolíticos do MDMA sugerem que as diferenças relatadas na 

literatura tenham por base a natureza dose dependente dos efeitos medidos (COLE; SUMNALL, 

2003a). De fato, Navarro e Maldonado (2002) observaram que o tratamento prolongado com 

MDMA na dose de 8,0 mg/kg evidenciou propriedades ansiogênicas para o mesmo, enquanto 



 

que o mesmo tratamento feito com dose de 15,0 mg/kg de MDMA revelou propriedades 

ansiolíticas. Palenicek et al. (2005), nesse sentido, observaram que o MDMA produziu um 

aumento de atividade locomotora em camundongos machos e fêmeas, de maneira dose 

dependente.  

  

 Jähkel et al. (2000) mostraram que são três os fatores que refletem o comportamento de 

camundongos no campo aberto: 1- atividade (parâmetros relacionados à quantidade de 

locomoção); 2 – exploração (componentes espaciais de locomoção); e 3 – estado emocional. 

Assim, o campo aberto pode ser usado para medir a atividade locomotora, o comportamento 

exploratório ou os níveis de ansiedade.  Sabe-se que drogas ansiogências causam, uma 

diminuição dose dependente das freqüências de locomoção e de levantar com aumento paralelo 

da duração de imobilidade de animais observados no campo aberto (BHATTACHARYA; 

MITRA, 1992). Embora tenha–se observado neste experimento um aumento da atividade 

locomotora e do tempo gasto em movimento - parâmetros comuns observados após a 

administração de fármacos ansiolíticos no campo aberto - é mais provável que nossos achados 

reflitam efeitos diretos da droga nos sistemas neurais ligados à atividade motora. De qualquer 

forma, é relevante notar que a diminuição da freqüência de levantar observada no presente 

experimento pode ser indício de um efeito ansiogênico para estas doses de MDMA (5,0, 10,0 e 

20,0 mg/kg). Análises adicionais dos dados obtidos poderão trazer esclarecimentos. 

  

 Segundo Barnett (1966), os roedores têm preferências por locais próximos a superfícies 

verticais, provavelmente por ficarem menos expostos aos predadores. Tem-se sugerido que este 

comportamento chamado de tigmotático positivo – andar encostado a superfícies verticais – faz 

parte do repertório defensivo natural dos roedores (GROSSEN, HELLEY, 1973). Desta forma, 

pode-se refinar as avaliações sobre os níveis de ansiedade de roedores no campo aberto, 

analisando-se a locomoção realizada nas áreas central, periférica e tigmotáxica do aparelho. 

Segundo a teoria da tigmotaxia positiva, animais menos ansiosos apresentam maior atividade na 

zona central do aparelho. No presente experimento o MDMA (5,0, 10,0 e 20,0 mg/kg) aumentou 

a locomoção dos animais nas zonas periférica e tigmotáxica mas não na zona central do campo 

aberto. Estes dados sugerem que o nível de ansiedade dos animais após o fármaco difere nas 

zonas do aparelho, muito provavelmente devido ao nível de aversão diferenciado criado pelo 

ambiente. Estes resultados sugerem, que possíveis efeitos ansiogênicos do MDMA tenham – se 

somados a outros estímulos ansiogênicos provenientes do ambiente levando os animais a 

permanecer mais tempo nas zonas periféricas do campo aberto. De fato, uma diminuição de 



 

interesse pela zona central associado ao aumento daquele pela zona tigmotáxica do campo aberto 

pode ser compreendido como um aumento de ansiedade (BOGUSZEWSKI; ZAGRODZKA, 

2002). Nossos dados corroboram assim, com a observação de Palenicek et al., (2005) de que 

ratas tratadas com MDMA (10,0 mg/kg) movimentaram-se mais na zona periférica do campo 

aberto. 

  

O estado de ansiedade tem sido descrito como sendo um componente essencial da 

resposta de defesa de homens e de animais (DEAKIN; GRAEFF, 1991; RODGERS et al., 1997, 

ROGERS et al., 2009). Infere-se ansiedade como sendo a apreensão experimentada por um 

indivíduo ou animal em resposta a um perigo indefinido, que desencadeia uma série de 

alterações neurobiológicas, tais como: náuseas, sudorese, tensão muscular, tonturas, 

hipervigilância e alterações no sistema imunológico (DONOVAN et al., 2010). Estresse, por 

outro lado, é um processo complexo pelo qual um organismo reage a eventos ambientais, físicos 

ou psicológicos que representam um desafio (GATCHELL; BAUM, 1983). No caso do presente 

experimento, o possível estado de ansiedade/estresse teria sido desencadeado pelo ambiente e 

por um efeito do MDMA sobre o SNC dos animais. De fato, diversos autores têm mostrado que 

o MDMA produz alterações fisiológicas, neuroquímicas e comportamentais semelhantes àquelas 

observadas em situações de ansiedade e estresse (CONNOR et al., 2004; GURTMAN et al., 

2002; McGREGOR et al., 2003). 

 

Pellow et al., (1985) propuseram um modelo para inferir níveis de ansiedade através da 

análise comportamental de animais no labirinto em cruz elevado (LCE); neste aparelho, os 

animais respondem a uma situação na qual o comportamento é influenciado por duas forças 

motivacionais opostas – a curiosidade pela exploração de ambientes novos e a aversão aos 

braços abertos. Os resultados que estes autores obtiveram corroboram com a conclusão de 

Montgomery (1995) de que a exposição aos braços abertos de um aparelho é aversiva, em 

relação aos braços fechados. Especificamente, o grupo de Pellow (1985) com a utilização do 

LCE - uma variação do aparelho utilizado pelo Montgomery (1958) e primeiramente descrito por 

Handley e Mithani (1984) - demonstrou que ratos tratados com fármacos ansiolíticos clássicos 

como, por exemplo, benzodiazepínicos apresentavam um aumento na porcentagem de tempo e 

no número de entradas nos braços abertos do LCE, enquanto que drogas que provocavam 

ansiedade reduziam este percentual de uma maneira significante.  

 Deste modo, utilizamos o LCE para avaliar os efeitos do MDMA sobre os níveis de 

ansiedade dos animais. Nossos achados mostraram um aumento no porcentual de entradas nos 



 

braços abertos do labirinto em cruz elevado, nos animais tratados com 10,0 e 20,0 mg/kg de 

MDMA quando comparados aos animais do grupo controle e aos dos grupos tratados com 0,2, 

1,0 e 5,0 mg/kg; mostrou-se, também, um aumento na taxa de permanência nos braços abertos 

em relação àquela registrada pelos animais dos grupos controle e tratado com 0,2 e 1,0 mg/kg de 

MDMA. Na evidência destes novos achados, parece, possível inferir que o MDMA tenha 

produzido após doses de 10,0 e 20,0 mg/kg efeitos semelhantes àqueles de fármacos ansiolíticos. 

No entanto, estes achados vão contra aqueles já discutidos por nós no campo aberto que sugerem 

propriedades ansiogênicas, para o MDMA, como também, com dados de diversos autores que 

relatam ser o MDMA ansiogênico quando avaliado no labirinto em cruz elevado (LIN et al., 

1999; NAVARRO; MALDONADO, 2002). Quer nos parecer que estes efeitos contraditórios 

possam estar relacionados com: 1- dose e/ou freqüência de administração da droga. De fato, 

Navarro e Maldonado (2002) mostraram que o MDMA, em baixas doses, apresenta propriedades 

ansiogênicas. Especificamente, os autores mostraram que a administração de 8,0 mg/kg de 

MDMA reduziu significantemente a taxa de permanência nos braços abertos e o número de 

entradas nos braços abertos quando comparado aos animais do grupo controle. Neste mesmo 

trabalho os autores mostraram que o tratamento com altas doses de MDMA (15,0 mg/kg) 

aumentou significantemente a taxa de permanência nos braços abertos e reduziu o número de 

entrada nos braços fechados sugerindo um efeito ansiolítico para esta dose. No mesmo sentido, 

Lin et al. (1999) avaliaram os efeitos de várias doses de MDMA no labirinto em cruz elevado. 

Os autores mostraram que a administração de 1,0 mg/kg não produziu efeitos e que a dose de 4,0 

mg/kg diminuiu o número de entradas nos braços abertos enquanto que a administração de 20,0 

mg/kg MDMA aumentou no número de entrada nos braços abertos; e 2- aos efeitos estimulantes 

do MDMA no Sistema Nervoso Central. De fato, Dawson et al. (1995) ao comparar os efeitos de 

drogas ansiolíticas e psicoestimulantes no LCE verificaram que ambas aumentavam a taxa de 

permanência nos braços abertos indicando um efeito ansiolítico. Deste modo, os autores 

mostraram que os efeitos ansiolíticos e ansiogênicos de drogas no LCE são confundidos por 

mudanças por elas induzidas na atividade locomotora, sugerindo que: o número de entrada nos 

braços seja uma medida incorreta de mudanças nos níveis de ansiedade para fármacos que 

afetam a atividade locomotora. Neste sentido, nossos resultados mostraram um aumento de 

locomoção no LCE. 

 

A hipótese de que o LCE não seja adequado para medir níveis de ansiedade para 

fármacos psicoestimulantes é apoiada pelos dados por nós obtidos no teste de Hole-Board, um 

modelo utilizado para medida da atividade exploratória (Lister, 1990).  Um dos parâmetros 



 

primordialmente utilizados no teste do hole-board é o número de mergulho de cabeça e tempo 

gasto neste parâmetro. A análise dos dados agora obtidos no hole-board mostraram um aumento 

da locomoção total no aparelho em animais que receberam 5,0 e 10,0 mg/kg de MDMA em 

relação aos animais do grupo controle. Análise adicional mostrou um aumento na velocidade 

média dos animais tratados com 5,0 e 10,0 mg/kg em relação àquela registrada nos animais do 

grupo controle. Nossos dados mostram também, que a administração de 5,0 e 10,0 mg/kg 

reduziu o numero de mergulhos de cabeça dos animais em relação ao medido no grupo controle 

(diminuição da atividade exploratória). Finalmente, evidenciaram uma redução no tempo gasto 

na execução deste parâmetro exploratório. Estes dados concordam com o perfil de fármacos 

ansiogênicos neste aparelho. Stankevicius et al. (2008) mostraram que a administração de 1,0 

mg/kg de picrotoxina (fármaco ansiogênico) diminuiu: 1- a atividade locomotora; 2 – o tempo 

gasto em mergulho de cabeça; 3 – número de mergulho de cabeça avaliados no hole board. 

Neste sentido, o uso do diazepan (fármaco ansiolítico) aumentou os parâmetros medidos neste 

aparelho. 

 

Neste contexto e com o intuito de reforçar a existência de efeitos ansiogênicos para a 

dose de 10,0 mg/kg de MDMA, avaliamos os efeitos desta droga sobre a exposição à presença 

e/ou odor de um predador. Para tanto utilizamos um modelo proposto por Yang et al. (2004).  

 

Yang et al. (2004) utilizaram um modelo para avaliar o comportamento defensivo através 

da análise comportamental de animais em uma caixa de exposição a um predador; neste aparelho 

os animais respondem a uma situação na qual o comportamento é influenciado pela presença 

e/ou odor do predador. Especificamente, o grupo de Yang et al. (2004) verificou que 

camundongos expostos a um predador ou ao odor do mesmo apresentavam um aumento no 

tempo gasto com comportamentos de estiramento das patas e do corpo, de estiramento de 

aproximação, de freezing e de tempo de permanência na caixa de saída. 

   

Nossos achados mostraram que a administração de 10,0 mg/kg de MDMA reduziu o 

tempo gasto com autolimpeza, o comportamento de estiramento de patas e do corpo, reduziu a 

exploração das regiões interna e periférica da arena de exposição, aumentou a permanência na 

caixa de saída e, por fim, aumentou o tempo de permanência no túnel de acesso à arena de 

exposição em ambas situações: presença do predador ou odor do mesmo. 

 



 

Tendo em vista que, Delgado, Olsson e Phelps (2006) propuseram ser o medo 

caracterizado pela expectativa de um perigo eminente, parece-nos possível inferir que os animais 

que receberam 10,0 mg/kg de MDMA apresentavam comportamentos defensivos que poderiam 

ser entendidos como níveis aumentados de ansiedade e/ou medo. Neste sentido, Blanchard, 

Flanellyn e Blanchard (1998) elaboraram um conceito através dos níveis de defesa de ratos 

selvagens frente a diferentes tipos de ameaça predatória. Neste contexto, o primeiro nível de 

defesa seria induzido por uma ameaça potencial, ou seja, o animal depara-se com a novidade que 

contém tanto possíveis fontes de satisfação de necessidades biológicas como possíveis perigos, 

ou, ainda, uma situação em que uma ameaça já tenha ocorrido no passado e que, embora não se 

ache, continua determinando um padrão de exploração cautelosa. O segundo nível, seria 

caracterizado por uma ameaça presente, porém distante; o animal já identificou o predador, 

porém este se encontra a uma distância maior que um determinado limite tido como crítico, para 

emissão de inibição comportamental. Por fim, o terceiro nível seria caracterizado por uma 

ameaça muito próxima, ou seja, o predador se encontra a uma distância inferior ao limite crítico 

ou já estabeleceu contato com a presa, sendo caracterizado por uma reação de fuga ou a luta 

(GRAEFF, 2004). 

 

Quer nos parecer, que os efeitos comportamentais do MDMA verificados neste trabalho, 

possam ter sido fruto de várias respostas neuroendócrinas ligadas ao estresse/ansiedade. Além do 

mais, sabe-se, ser ele um potente liberador de neurotransmissores como serotonina e dopamina 

(CALLAWAY, WING; GEYER, 1990; KOCH; GALLOWAY, 1997), que resultam em 

propriedades psicoestimulantes para este fármaco em animais e seres humanos (LIECHTI; 

VOLLENWEIDER, 2001; COLE; SUMNALL, 2003). Neste sentido, McGregor et al. (2003), 

mostraram que ratos tratados com altas doses de MDMA exibiram aumento nos índices de 

ansiedade associados à perda significante de 5-hidroxitriptamina (5-HT) e 5-HIAA na amídala, 

hipocampo, estriado e córtex, e também, um aumento na densidade de receptores 5HT1B em 

várias regiões cerebrais.  

 

Nossos achados mostraram que o MDMA nas doses de 5,0 mg/kg e 10,0 mg/kg 

aumentou os níveis de noradrenalina no estriado e no córtex frontal dos animais tratados em 

relação aos animais do grupo controle; mostraram, também nestes animais, um aumento nos 

níveis estriatais de dopamina e de DOPAC o que sugere um aumento de atividade dos sistemas 

catecolaminérgicos no SNC dos animais tratados. Por outro lado, nossos achados indicaram que 

doses de 5,0 e 10,0 mg/kg o MDMA diminuiram o “turnover” de DA no estriado e córtex 



 

frontal, como também, os níveis de DOPAC cortical. Análise dos dados obtidos com a 5HT 

mostraram que a administração de MDMA (10,0 mg/kg) aumentou os níveis estriatais de 5HT e 

de seu metabólito 5HIAA. A administração de 5,0 e 10,0 mg/kg de MDMA reduziu os níveis de 

5HIAA e o “turnover” de serotonina no hipotalámo. 

 

É relevante ressaltar, que o mecanismo de ação proposto para o MDMA envolve 

participação da serotonina, da noradrenalina e da dopamina (GREEN et al., 2003, RENEMAN, 

2001). Especificamente, sugeriu-se que o MDMA provoque um aumento na liberação desses 

neurotransmissores na fenda sináptica e um bloqueio da captação dos mesmos pelos 

transportadores de serotonina e ou de dopamina pré-sinapticos; como resultado, observa-se uma 

diminuição nos estoques vesiculares dos neurotransmissores e, conseqüentemente, uma 

diminuição dos níveis de seus metabólitos (COLE e SUMNALL, 2003ª). Nossos achados 

concordam com os da literatura, visto termos observado que a administração de MDMA 

promoveu um aumento significante nos níveis de noradrenalina, serotonina e dopamina no 

estriado, nos níveis de noradrenalina no córtex frontal e diminuição nos níveis de DOPAC 

cortical e 5HIAA hipotalâmico. Curiosamente, observamos também, um aumento nos níveis de 

DOPAC e de 5HIAA no estriado. Uma hipótese explicativa para a presente discrepância destes 

resultados estaria relacionada ao tempo de coleta do tecido cerebral, ou seja, no momento da 

coleta do estriado os níveis de DOPAC e 5HIAA estariam significantemente aumentados, ou 

seja, neste período o tempo transcorrido do tratamento teria sido insuficiente para permitir 

concentrações tissulares do fármaco que bloqueassem os transportadores de serotonina e 

dopamina. 

 

Na evidência destes novos achados, parece possível sugerir que o aumento da atividade 

geral dos animais sob efeito da administração de 5,0 e 10,0 mg/kg de MDMA esteja relacionado 

à liberação dos neurotransmissores envolvidos com a atividade motora em particular, com as 

catecolaminas. Nossos achados evidenciam claramente um aumento dos níveis de dopamina e do 

seu substrato DOPAC no estriado, como também, um aumento dos níveis de noradrenalina no 

estriado e córtex frontal. Neste contexto, a literatura nos mostra que a dopamina representa um 

papel chave na atividade geral de camundongos, tratados com drogas psicoestimulantes como a 

anfetamina e cocaína (JACKSON et al., 1994; O’NEILL, SHAW, 1999; VENTURA et al., 

2004); mostra, também, e que a administração de antagonistas de receptores D1 e D2 bloqueia de 

forma eficiente à estimulação locomotora induzida pelo MDMA em ratos (BALL, BUDREAU e 

REBEC, 2003; BUBAR et al., 2004). Camarero et al. (2002), mostraram que a administração 



 

repetitiva de diferentes doses de MDMA promove um aumento dose dependente na liberação de 

dopamina no estriado e, ainda, que a liberação desta catecolamina induz um aumento na 

locomoção total de roedores (DAFTERS, 1995; CALLAWAY; GEYER, 1992). Sabe-se que a 

noradrenalina presente no SNC também está ligada à atividade motora (FLORIO; SAKATE; 

PALERMO-NETO, 1993) e que este neurotransmissor é um dos responsáveis pelos efeitos 

observados após administração de MDMA (GREEN et al., 2004). Deste modo, podemos sugerir 

que o aumento de noradrenalina no córtex frontal tenha de alguma forma, contribuído para os 

resultados obtidos com o MDMA na atividade geral dos animais.  

 

A atividade dos sistemas monoaminérgicos centrais está ligada tanto à atividade 

exploratória como a transtornos comportamentais, como ansiedade/estresse e depressão 

(GROSSMAN, POTTER, 1999, HALLER, 2004). Neste sentido, já se relatou como agora 

sugerido, que a exposição de animais ao MDMA represente uma situação estressante 

(CONNOR; HARKIN; KELLY, 2004). Além do mais, tem sido proposto um papel importante 

da dopamina na mediação de respostas orgânicas aos diferentes estressores (CHARMANDARI 

et al., 2005; PARE; GLAVIN, 1993). Parece que dos sistemas dopaminérgicos, o mesolímbico e 

o mesocortical sejam aqueles que são ativados preferencialmente na vigência de ansiedade ou de 

estressores moderados (CARLSON et al., 1987). Neste contexto, uma ativação mais global, de 

toda a atividade dopaminérgica central ocorreria apenas após um estresse muito severo 

(ABERCROMBIE et al., 1989). De modo geral, relata-se que um estresse agudo produza um 

aumento do “turnover” de dopamina e uma redução dos seus níveis no SNC (PARE; GLAVIN, 

1993). Do mesmo modo, os sistemas noradrenérgicos centrais estão ativados em situações 

indutoras de estresse como representado por um aumento do “turnover” de noradrenalina medido 

através da análise dos níveis deste neurotransmissor e de seu principal metabólito no SNC 

(ALVES et al., 2006; PARE; GLAVIN, 1993). Especificamente, áreas da região límbica como o 

hipotálamo, a amigdala e o hipocampo apresentam aumentos rápidos e de significativa 

magnitude no “turnover” de noradrenalina em resposta aos estressores como, por exemplo, 

contenção e choque nas patas (TANAKA et al, 1982) e comunicação emocional (ALVES et al., 

2006; IIMORI et al, 1982). 

 

Neste sentido, nossos achados são contraditórios aos da literatura; verificamos um 

aumento nos níveis de dopamina e de noradrenalina e uma diminuição do “turnover” de 

dopamina no estriado e córtex frontal.  Esta discrepância de resultados poderia ser explicado pelo 

fato de que: 1- o efeito do estresse sobre a atividade dopaminérgica central dependeria não 



 

apenas da intensidade do estímulo, mas também da situação indutora do estresse; 2- o MDMA 

agiria diretamente nos terminais pré-sinápticos no SNC. De fato, a administração de MDMA 

resulta em uma inibição da monoaminoxidase (MAO) e na liberação de neurotransmissores 

endógenos, produzindo em conjunto elevadas concentrações sinápticas de neurotransmissores e 

diminuição do “turnover” (MCCANN; RICAURTE 1993).  

 

Picazo, Rubalcava e Guasti (1995), mostraram que a facilitação social induzida em ratos 

pelo MDMA estava relacionada com o aumento na liberação de 5HT e, conseqüentemente, com 

ativação dos receptores 5-HT1A ou 5-HT2B. Neste sentido, os efeitos ansiogênico do MDMA no 

LCE no teste de emergência em animais de laboratório, poderiam ser reflexo do aumento de 5-

HT sináptico ativando os receptores 5-HT2A ou 5-HT2C. Nossos achados mostraram um aumento 

nos níveis de serotonina e de 5HIAA no estriado. Estes resultados permitem a sugestão de que o 

aumento de ansiedade ou de medo no campo aberto, no hole-board e na caixa de exposição ao 

predador poderia ser decorrência da liberação desse neurotransmissor nos terminais nervosos. 

Por outro lado, observamos uma diminuição dos níveis e “turnover” de 5-HT no hipotálamo. 

Uma possível explicação deste fato estaria, mais uma vez, na capacidade do MDMA em 

bloquear a recaptação de 5-HT e de seu metabólito (5-HIAA) e de depletar os níveis de 5-HT por 

inibição da enzima triptofano hidroxilase. Neste sentido, Connor, et al. (1998) observaram 

depleção de 5-HT no córtex de ratos 30 minutos após a administração de MDMA; relataram 

ainda, níveis aumentados de corticosterona plasmática nos animais. 

 

Avaliações através de diversos testes comportamentais, bem como análises bioquímicas 

dos níveis séricos de corticosterona têm sido considerados bons indicadores da resposta orgânica 

ao estresse e à ansiedade (FONSECA et al., 2005; JACKSON; MOGHADDAM, 2004; 

LIGEIRO de OLIVEIRA et al., 2004; LIGEIRO DE OLIVEIRA et al., 2008; COSTA-PINTO; 

PALERMO-NETO, 2010; PALERMO-NETO et al., 2003).  Ou seja, fármacos ansiogênicos, são 

capazes, também de ativar o eixo hipotálamo – hipófise – adrenal (HHA), sendo o produto final 

desta cascata o cortisol em humanos e hamsters e a corticosterona em outros roedores 

(PALERMO-NETO; MASSOCO; SOUZA, 2003; PALERMO-NETO et al., 2008; 

STANKEVICIUS et al., 2008). Estes glicocorticóides sabidamente regulam os processos 

inflamatórios/ imunológicos (MCEWEN et al., 1997).  

 
Neste momento é relevante comentar, que o funcionamento do eixo HHA é regulado por 

um sistema de feedback responsável pela manutenção da homeostasia do organismo. O núcleo 



 

paraventricular do hipotálamo (PVN) contém células ricas em CRH. Em resposta aos diferentes 

tipos de estressores, o CRH é secretado dentro do sistema porta hipofisário e, ligando-se a 

receptores presentes na hipófise, libera ACTH. O ACTH, por sua vez, chega até a adrenal, liga-

se a receptores específicos aí localizados, e promove a liberação dos glicocorticóides. Este 

hormônio, por sua vez, liga-se a receptores localizados na hipófise e no hipotálamo, inibindo a 

liberação de ACTH e CRH controlando, assim, sua própria liberação. Assim fecha-se a porção 

do loop negativo de controle do eixo HHA.  

 

Nossos resultados para corticosterona mostraram que a administração de 5,0 e 10,0 

mg/kg de MDMA ativou o eixo HHA aumentando significantemente os níveis séricos de 

corticosterona 30 e 60 minutos após a administração. Em experimento adicional, mostramos que 

este aumento se mantêm elevado até 6 horas após a administração. Nossos dados concordam 

com os de Nash, Meltzer e Gudelsky (1988); estes autores mostraram que a administração de 10 

mg/kg de MDMA produz, após 30 minutos, um aumento dos níveis séricos de corticosterona, 

que se mantêm elevados durante 4 horas, possivelmente devido à ativação de receptores 5-HT2 

ou 5-HT1A. Evidências têm demonstrado a participação de glicocorticóides na modulação das 

respostas observadas após administração de anfetamina. Swerdlow et al. (1993) mostraram que a 

administração aguda de anfetamina, por via subcutânea, nas doses de 1,0 e 5,0 mg/Kg aumentou 

os níveis plasmáticos de ACTH (hormônio adrenocortitrópico) e de corticosterona, o que 

configurava ocorrência de uma ativação do eixo HHA. 

 

Diversos fármacos com ação no SNC são capazes de atuar como estressores químicos e, 

conseqüentemente, de interferir com a imunidade de animais de laboratório por alterar 

principalmente as atividades do eixo HHA e/ou a atividade do SNAS (De PAULA et al., 2009; 

LAZZARINI et al., 2006; LAZZARINI et al., 2003; RIGHI; PALERMO-NETO, 2003; SAKAI 

et al., 2006; STANKEVICIUS et al., 2008), como também, por agir diretamente em células 

imunes (LAZZARINI et al., 2006; MASSOCO; PALERMO-NETO, 2003; RIBEIRO et al., 

2010; SILVA et al., 2003). A exposição de animais ao MDMA e seus análogos pode ativar o 

eixo HHA (CONNOR, 2004) e, conseqüentemente alterar por via indireta a atividade 

imunológica (CONNOR et al., 2004; CONNOR et al., 1998; De PAULA et al., 2009; LIGEIRO 

de OLIVEIRA et al., 2004, LIGEIRO de OLIVEIRA, 2008; PACIFICI et al., 2002).  

 

De fato, existe uma associação íntima entre os sistemas nervoso central e imune. Estudos 

ligados à neuroimunomodulação têm apresentado inúmeras evidências das relações de  



 

reciprocidade entre estes sistemas (COSTA-PINTO; PALERMO-NETO, 2010). Uma meta – 

análise de estudos conduzidos em seres humanos procurou avaliar as relações entre 

estresse/ansiedade e parâmetros imunológicos. Mostrou-se que o estresse e a ansiedade estavam 

associados significantemente com (1) leucocitose, (2) redução do número de células NK e de 

linfócitos T, (3) aumento das relações CD4/CD8 e (4) moderada diminuição na atividade de 

células T e NK (ZORRILLA et al., 2001). Do mesmo modo, já se relatou a capacidade que 

apresentam os estressores de modificar a resposta imune de animais de laboratório. De fato, uma 

grande variedade de agentes estressores físicos ou psicológicos tem sido apontada como capaz de 

alterar a resposta imune de animais analisados em diferentes modelos experimentais (ALVES et 

al., 2006; ALVES et al., 2007; QUEIROZ et al., 2008).  

 

O organismo dos seres humanos e dos animais reage ao estresse ativando um repertório 

complexo de respostas fisiológicas e comportamentais que podem prejudicar o sistema 

imunológico; desta forma, e tomados em seu conjunto, nossos resultados demonstram ser o 

MDMA capaz de produzir alterações comportamentais, neuroquímicas e endócrinas semelhantes 

às produzidas por estressores físicos; assim, pareceu-nos relevante entender, dentro de uma 

perspectiva neuroimune, possíveis efeitos do MDMA sobre a inflamação alérgica pulmonar de 

camundongos. 

 

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas caracterizadas por 

broncoconstrição, aumento do número de células inflamatórias (linfócitos T, neutrófilos, 

eosinófilos, mastócitos é células dendríticas), perda de epitélio brônquico e reatividade da 

musculatura lisa dos brônquios (PEACHELL, 2005; SPAHAN; COVAR, 2008). O recrutamento 

e a ativação de células inflamatórias na patogenia da asma são modulados por mediadores 

inflamatórios tais como a histamina, leucotrienos, prostaglandinas, IL-2, IL-4, IL-5, IL-13, TNF-

, endotelina-1, óxido nítrico (NO), espécies reativas de oxigênio e fator de crescimento de 

colônia granulocítica macrofágica (GM-CSF) (AKDIS; AKIDS, 2009; HAWORT; LEVI, 2007).  

O estado de ativação do sistema imune e o padrão de distribuição de células imunológicas 

no corpo são caracterizados pelo número e proporção de leucócitos circulantes sanguíneos. Deste 

modo, avaliamos os efeitos do MDMA sobre o número de leucócitos, eritrócitos, hematócrito e 

plaquetas de camundongos. Nossos resultados mostraram que o MDMA (10,0 mg/kg) aumentou 

o número de leucócitos, de eritrócitos e do hematócrito em relação aos animais do grupo 

controle. Nossos dados são de alguma forma, contraditórios aos de Connor et al. (1998), que 

relataram uma rápida redução na proliferação de linfócitos e uma redução do número total de 



 

leucócitos circulantes em ratos tratados com MDMA e inoculados com concanavalina A; de fato, 

essas alterações foram acompanhadas por um aumento nos níveis plasmáticos de corticosterona 

que persistiram durante 6 horas (CONNOR et. al., 2000). Sugere-se que o efeito contraditório do 

MDMA sobre o número de leucócitos possa estar relacionado com a concentração administrada 

e/ou com a contração dos linfonodos frente ao desafio fisiológico causado pelo fármaco, e 

conseqüentemente, com a ativação do SNAS. Neste sentido, e como já comentado, os efeitos 

medidos pelo MDMA são dependentes da dose administrada e do tempo de avaliação (COLE; 

SUMNALL, 2003). Assim, esta ausência de concordância pode ser explicada pela dose de 

MDMA por nós utilizada. De fato, De Paula et al. (2009) observaram um aumento no número de 

eritrócitos, hemoglobina e hematócrito dos animais tratados com MDMA (10,0 mg/kg); ainda, 

neste estudo, os autores não observaram alterações no número de leucócitos circulantes.  

 

Neste sentido, sabe-se que as alterações entre o sistema nervoso e o sistema imune são 

extensas e podem incluir vários hormônios, neuropeptídeos, opióides e as catecolaminas. Deste 

modo, sabe-se ser as catecolaminas produtoras de vários efeitos imunomoduladores que podem 

ser tanto imunoestimulante como imunosupressores (MADDEN, 2003). Assim, outra hipótese 

explicativa para os efeitos do MDMA (10,0 mg/kg) envolveria a ativação do Sistema Nervoso 

Autônomo Simpático e, desta forma, uma modificação indireta da migração celular, via aumento 

dos níveis periféricos de adrenalina e de outras catecolaminas. Nesse sentido, sabe-se que 

algumas fibras do SNAS inervam órgãos linfóides (MADENN, FELTEN, 1995) entre eles o 

baço e os linfonodos. Estudos realizados com modelos animais mostraram que a administração 

local ou sistêmica de agonistas de receptor 1 induz constrição do baço com concomitante 

aumento dos níveis de hemoglobina, hematócrito e de eritrócitos no sangue (OJIRI et al., 1993). 

Madden et a. (2004) mostraram um aumento na migração de linfócitos pré-incubados para os 

linfonodos em camundongos depletados de catecolaminas. Esses dados, tomados em seu 

conjunto, concordam com nossos resultados; observamos aumento no número de eritrócitos, e do 

hematócrito; e, ainda, aumento do número de leucócitos após tratamento com MDMA. 

 

Estudos que registraram alterações de comportamento e/ou alterações endócrinas 

concomitantes com alterações de parâmetros relacionados à atividade do sistema imune após o 

tratamento in vivo com anfetamina, fortalecem essa visão. Assim, por exemplo, já foi observado 

que o tratamento agudo ou prolongado com anfetamina, além de aumentar a locomoção de ratos 

no campo aberto, diminuiu a proliferação de células T induzidas por concanavalina A (KUBERA 

et al., 2002).  



 

 

Nossos dados agora obtidos permitem sugerir que o tratamento com MDMA em animais 

OVA - sensibilizados e desafiados tenha sido capaz de alterar a distribuição de células do 

sistema imune. Neste sentido, nosso experimento mostrou que a administração de 10,0 mg/kg de 

MDMA produziu um aumento no número total de leucócitos na medula óssea, aumento no 

número de células e peso relativo do baço, aumento no número de leucócitos e diminuição no 

número dos leucócitos do lavado broncoalveolar. Observamos, também, uma diminuição na 

porcentagem de monócitos e linfócitos sanguíneos e no número total de eosinófilos, macrófagos 

e neutrófilos no lavado broncoalveolar de animais alérgicos tratados com MDMA. Ligeiro de 

Oliveira et al. (2004) observaram que ratos OVA-sensibilizados tratados com anfetamina 

apresentaram uma diminuição na população de leucócitos no sangue periférico, no pulmão e um 

aumento no número de células na medula óssea; ainda neste trabalho os autores observaram uma 

diminuição na população de neutrófilos, monócitos e linfócitos no sangue periférico e uma 

diminuição no número de eosinófilos, macrófagos e neutrófilos no LBA.  Nossos achados 

concordam com aqueles obtidos por Ligeiro de Oliveira (2004) e com outros da literatura. Do 

mesmo modo, diversos estudos em animais de laboratório e com seres humanos, tem revelado 

que o uso de MDMA interfere com a imunidade (CONNOR et al., 2004; CONNOR et al., 1998; 

PACIFICI et al., 1999; PACIFICI et al., 2002). Connor et al. 2004 mostraram que administração 

de 10 mg/kg de MDMA diminuiu o burst oxidativo de neutrófilos em resposta à fagocitose do 

zimozan opsonizado.  

 

Sugere-se, assim, que fatores neuroendócrinos desencadeados após a administração de 

MDMA possam ter modulado o tráfego de leucócitos resultando numa redistribuição desses 

entre o sangue e outros compartimentos imunes. Neste sentido, a literatura tem mostrado que o 

estresse agudo induz grande, rápida e reversível mudança na distribuição de subpopulações de 

leucócitos do sangue periférico de ratos, e que a corticosterona é o maior mediador dessas 

mudanças agindo principalmente através de receptores de esteróides do tipo II nas adrenais 

(DHABHAR et al. 1996; LIGIEIRO de OLIVEIRA, 2008; SUQIN et al., 2009). Assim, uma das 

hipóteses explicativas para nossos achados é a de que a corticosterona esteja modulando a 

resposta imunológica, após a administração do MDMA.  

 

Nossos dados obtidos após o pré-tratamento com mefipristona – (RU-486) confirmam a 

hipótese da participação da corticosterona na modulação da distribuição dos leucócitos. 

Observamos que o pré-tratamento com RU-486, um antagonista dos receptores de 



 

glicocorticóide tipo II, alterou o padrão da resposta do tratamento com MDMA. 

Especificamente, a mifepristona reverteu os efeitos do MDMA no número de leucócitos totais do 

sangue e do pulmão, na porcentagem de linfócitos e monócitos sanguíneos. No LBA observamos 

que o tratamento com RU-486 reverteu em parte o número total de eosinófilos, neutrófilos e 

leucócitos da medula óssea. Nossos achados concordam com outros da literatura, que mostram a 

participação dos glicocorticóides na modulação da resposta inflamatória (CHIDA, et al., 2007; 

FORSYTHE et al., 2004). Neste sentido, Zhang et al. (2009) mostraram que o tratamento com 

RU-486 aumentou o número de eosinófilos no sangue periférico e na medula óssea dos ratos 

sensibilizados. Além do mais, os autores observaram um aumento nós níveis de interferon, 

diminuição de IL-4 e IL-5 e do balanço Th2/Th1 com predomínio da resposta Th1. É de amplo 

conhecimento que os glicocorticóides liberados em conseqüência de um estímulo estressor são 

potentes imunomoduladores, sendo capazes de direcionar o balanço Th1/Th2 para uma resposta 

do tipo Th2. Georen et al. (2005), também mostraram, que o tratamento com RU-486 e 

metirapona aumentou o número de eosinófilos na medula óssea e no lavado broncoalveolar.  

Ligeiro de Oliveira et al. (2004) observaram que o pré-tratamento com metirapona preveniu, em 

parte, a inibição da migração de células inflamatórias induzidas pela anfetamina em um modelo 

de inflamação alérgica pulmonar. 

 

Por outro lado, já se descreveu uma supressão da proliferação de linfócitos sanguíneos 

independente da atividade do eixo HHA, tendo sido este estado atribuído a ações desencadeadas 

pelos sistemas catecolaminérgicos centrais e periféricos (ALVES, 2006; KELLER et al., 1988). 

Os leucócitos possuem em sua superfície diferentes subtipos de adrenoceptores cuja expressão 

parece ser alterada pelo estado de ativação imunológica (CAZAUX et al., 1995). Aparentemente 

todos os leucócitos expressam receptores - adrenérgicos em sua superfície com exceção dos 

clones Th-2 (MADDEN, 2003). Neste sentido, a quantidade de receptores  presentes na 

superfície das células imunes parece variar conforme o desenvolvimento do sistema imunológico 

e o grau de maturação das mesmas. A presença de -adrenoceptores em leucócitos não é 

facilmente detectada em condições normais. Alguns autores sugerem seja sua expressão 

observada apenas em células mononucleares (linfócitos, monócitos e macrófagos) de certos 

compartimentos (espaço peritoneal) ou ainda, na presença de certas condições patológicas. 

(ELLENKOV et al., 2000). Animais estressados apresentam níveis elevados de corticosterona no 

plasma, acompanhados por uma significante diminuição no número e porcentagem de linfócitos 

(DHABHAR et al., 1995) e por um aumento no número e porcentagem de neutrófilos; sendo 



 

estes efeitos reduzidos em animais adrenalectomizados (DHABHAR et al., 1995). Assim, já se 

observou que o MDMA exerce ação direta sobre vários tipos de receptores, incluindo-se aqui 

receptores 5-HT2, M1, 2 e β e receptores H1 (COLE; SUMNALL, 2003; GREEN et al., 2003; 

CONNOR, 2004). Deste modo, não podemos descartar a possibilidade de que o MDMA possa 

ter interagido com as células imunológicas via ativação destes receptores promovendo seus 

efeitos por ação direta nestas células. 

 

Neste sentido, House e colaboradores (1995) verificaram o impacto “in vitro” do MDMA 

sobre os macrófagos peritoneais e esplenócitos de camundongos. Especificamente, os autores 

observaram que os efeitos da incubação (in vitro) com MDMA, dependem da dose empregada e 

do parâmetro imunológico estudado. De fato, os autores observaram que a incubação com 

0,0001 M de MDMA aumentou a produção de citocinas Th1, IL-2, sendo ela suprimida pela 

exposição a 100 M da droga. Ainda e no mesmo trabalho, os autores observaram que a 

produção de citocinas Th2, IL-4, IL-6 e TNF não foi alterada após uso de todas as concentrações 

por eles estudadas. Do mesmo modo, Connor et al., (2000) observaram que a administração “in 

vitro” de MDMA não suprimiu a proliferação de citocinas pró-inflamatória IL-1 e TNF-, 

mostrando que os efeitos imunossupressores causados pelo MDMA, nestes parâmetros, não são 

mediados por ações diretas em células mononucleares do sangue periférico após desafio com 

LPS (CONNOR, 2004; CONNOR ET AL., 2000). A exposição “in vivo” e “in vitro” ao MDMA 

suprimiu de modo similar o burst oxidativo induzido pela fagocitose de neutrófilos de ratos 

(CONNOR; HARKIN; KELLY, 2004; DE PAULA, 2009). 

 

A técnica de explante pulmonar permite a análise da geração continuada de mediadores 

no pulmão analisando o estado funcional das células estruturais e/ou recrutadas para o pulmão 

sem influência de mecanismos reguladores da inflamação in vivo. Desta forma, avaliamos a 

liberação espontânea e induzida por LPS de interleucinas IL-4, IL-5 e IL-10 em células 

pulmonares de animais OVA - sensibilizados e tratados com MDMA. Nossos achados 

mostraram uma diminuição da produção espontânea destas citocinas nos explantes provenientes 

de animais tratados com MDMA. Nossos dados mostraram uma diminuição na liberação de 

mediadores inflamatórios que associados aos resultados de diminuição do influxo celular para o 

espaço broncoalveolar dos animais tratados com MDMA sugerem que as células presentes 

estejam menos ativadas e liberem menos mediadores inflamatórios. Observamos também, que 

culturas de células incubadas com LPS não alteraram a liberação de mediadores inflamatórios 



 

após um segundo estímulo, ou seja, não geraram mais mediadores. Assim, poderíamos então 

sugerir, que MDMA estaria alterando o estado funcional destas células de modo que após um 

segundo estímulo às mesmas responderiam com igual intensidade; porém, as análises do 

explante foram feitas 24 horas após o estímulo. Desta forma, pode ser que este espaço de tempo 

justifique a ausência de produção das interleucinas após o estimulo com LPS e não, a influência 

da droga no estado funcional das células frente ao segundo estímulo.   

 

Os macrófagos são de extrema importância para a manutenção da homeostasia pulmonar. 

A ativação dos mesmos tem como conseqüência à liberação de eicosanóides, fator de agregação 

plaquetária (PAF), citocina, óxido nítrico e outros produtos (KOBAYASHI et al., 2006; 

MASSOCO; PALERMO-NETO, 1999). Tais mediadores estão implicados na contração da 

musculatura lisa, bem como a migração de células para o local da inflamação (WEERSINK et 

al., 1994; VISSERS et al., 2005).  

 

A proliferação de eosinófilos é estimulada pelo fator estimulante de colônia 

granulocitica-macrofágica (GM-CSF), IL-3 e IL5. Uma vez migradas para o pulmão estas 

células têm capacidade de liberar agentes tóxicos, como: proteína básica principal (MBP), 

eosinófilo peroxidase (EPO) e proteína catiônica eosinofílica (ECP), os quais contribuem para a 

lesão epitelial e, conseqüentemente, para o desenvolvimento da hiperreatividade das vias aéreas 

(AHN et al., 2007; LAMPINEM et al., 2004; THOMAS; WARNER, 1996). Sob estimulação, 

estas células produzem fator ativador de plaquetas (PAF), leucotrieno B4 (LTB4), fator 

estimulador de colônia macrofágica-granulocítica (GM-CSF), fator de necrose tumoral (TNF) e, 

entre outros, proteína inflamatória do macrófago 1 (MIP-1), IL-3, IL-4 e IL-5 (COYLE et al., 

1995; HAMID; TULIC, 2009; MOQBEL, 2000). 

   

 Os neutrófilos podem ser atraídos quimiotaticamente por bactérias e por corpos 

estranhos presentes nas áreas de inflamação, além de mastócitos e basófilos. Em seguida, ocorre 

fagocitose e, em conseqüência desta, os microorganismos fagocitados são mortos por proteínas 

citotóxicas derivadas de grânulos citoplasmáticos e/ou por produção local de espécies reativas de 

oxigênio (MONTESEIRIN et al., 2005; STITES, TERR, 1991). Sabe-se que estas células 

também estão envolvidas na síntese e liberação de citocinas (IL-1, IL-6 e TNF-) que modulam 

os efeitos de linfócitos T e B (LLOYD; OPPENHEIN, 1992; MONTESEIRIN et al., 2005). 

Portanto, é possível concluir que os neutrófilos tenham 2 funções relacionadas à resposta imune-



 

inflamatória. Uma função eferente, que seria a fagocitose e a desgranulação e outra que seria 

aferente, relacionada com a liberação de citocinas imunomodulatórias. 

 

 Estes dados tomados em seu conjunto, levantaram a hipótese de que a diminuição do 

número de células no LBA de animais tratados MDMA, poderia estar relacionada com a 

diminuição da ativação das células no pulmão e, conseqüentemente, diminuição da liberação de 

mediadores inflamatórios, em especial, das citocinas. Neste contexto, sabe-se que as citocinas 

regulam eventos locais e sistêmicos, como também, que participam de diversos processos 

fisiológicos e patológicos (HAMID; TULIC, 2009). Das citocinas envolvidas no 

desenvolvimento da inflamação alérgica pulmonar, a IL-4 produzida por linfócitos Th2, 

eosinófilos, basófilos e mastócitos, está relacionada com a síntese de imunoglobulina (Ig) pelos 

linfócitos B e com a expressão de VCAM-1 no endotélio vascular possibilitando o recrutamento 

dos eosinófilos e outras células inflamatórias (células T, monócitos e basófilos) para os locais da 

inflamação e, ainda, com o “switch” de Ig nos linfócitos B ativados para a síntese de IgE 

(DENOROY; YODOI; BANCHEREAU, 1990; TANGYE et al., 2002). A IL-5, por sua vez, é 

produzida por subpopulações Th2 de células T CD4
+ e por mastócitos ativados atuando no 

crescimento, diferenciação e ativação dos eosinófilos (LARCHE; ROBINSON; KAY, 2003). Por 

fim, a IL-10, é uma citocina antiinflamatória, que é produzida pelos linfócitos Th1 e Th2, 

monócitos e macrófagos atuando na inibição da produção de citocinas por fagócitos 

mononucleares, células natural killer e linfócitos Th2. (DEL PRETE et al., 1993). Na evidência 

desses dados, parece, possível sugerir que a diminuição do número de eosinófilos e neutrófilos 

no LBA de animais tratados com MDMA, esteja relacionada com a diminuição das citocinas IL-

4 e IL-5 nos explantes de células pulmonares. Observamos, também, uma diminuição de IL-10 

na cultura de células pulmonares dos camundongos. Uma possível explicação para estes achados 

é que estas reduções estariam relacionadas com a baixa produção e/ou diminuição do número de 

macrófagos no LBA após administração de MDMA. Calhoun et al. (1996) sugeriram que a baixa 

produção de IL-10 pelos macrófagos em asmáticos, via GM-CSF, permitia uma maior liberação 

de citocinas pró-inflamatórias, contribuindo, desta forma, para a inflamação das vias aéreas 

(ROCHE et al., 1989).  

 

 O MDMA além de alterar parâmetros relacionados à resposta imune inata, também 

modifica aqueles ligados à resposta imune adaptativa. Assim, sabe-se ser o MDMA capaz de 

promover diminuição do número de células T CD4+ circulantes, inibir a proliferação de 

linfócitos T induzida por mitógenos e suprimir a produção de citocinas do padrão Th1 



 

(CONNOR, 2004). Em ratos imunizados com Keyhole limpet hemocyanin (KLH), o tratamento 

in vivo com 10 mg/Kg de MDMA, apesar de não alterar a produção de IgM específica para o 

antígeno, modificou a capacidade das células produtoras de anticorpos de realizarem o switch 

para a produção de IgG2a (padrão Th1), o que resultou em redução dos níveis deste anticorpo 

(CONNOR et al., 2001).  

 

O aumento da expressão dos genes codificadores de citocinas, moléculas de adesão, 

enzimas inflamatórias e receptores, na inflamação alérgica pulmonar, é regulado por fatores de 

transcrição como o fator nuclear-kappa B (NF-κB) e o ativador protéico-1 (AP-1); estes, ligam-

se às moléculas co-ativadoras, acetilam o núcleo das histonas e ativam os genes (VIKSMAN et 

al., 1997). Por outro, lado, sabe-se que os corticóides atuam suprimindo múltiplos genes na 

inflamação alérgica pulmonar pela reversão da acetilação da histona. Especificamente, o 

mecanismo de ação, deste hormônio em nível celular, ocorreria através de sua ligação aos 

receptores de alta afinidade no citoplasma; o complexo esteróide-receptor possui capacidade de 

translocação nuclear, ligando-se ao DNA cromossômico. Esta ligação desencadeia ou inibe a 

transcrição do gene, num processo conhecido como transativação ou transrepressão (PUJOLS et 

al., 2004). Neste sentido, os glicocorticóides também, suprimem a transcrição de citocinas pró-

inflamatórias, como a IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, GM-CSF, TNF-, IFN-, quimiocinas 

(RANTES, eotaxina e MCP) e moléculas de adesão (ICAM-1 e E-selectina) (FERNANDES; 

VALERAII; ANSELMO-LIMA, 2008; TRIFILIEFF; EL-HASHIM; BERTRAND, 2000). 

Lamas, Leon e Schleimer (1994) mostraram que os glicocorticóides reduziram a transcrição 

gênica para expressão de IL-3, IL-5 e GM-CSF, interferindo com a diferenciação, ativação, 

quimiotaxia e capacidade de auto-regulação dos eosinófilos. Por tudo quanto exposto, parece-nos 

possível sugerir, que a corticosterona por entrar diretamente nas células do explante, tenha 

suprimido a transcrição de genes para mediadores inflamatórios e, conseqüentemente, diminuído 

a sua produção. De fato, mostramos anteriormente, um aumento nos níveis de corticosterona por 

até 6 horas após a administração do MDMA e, neste sentido, as células do SI e do SNC 

compartilham de receptores para citocinas, neurotransmissores, hormônios e neuropeptídios 

(BLALOCK, 1984; GOULDING et al., 1998).  

 

Como já mencionado, verificamos uma diminuição do número de leucócitos no LBA dos 

camundongos tratados com MDMA; desta forma, considerando-se a participação das moléculas 

de adesão na interação entre leucócito e endotélio, avaliamos se o tratamento com MDMA dos 

animais OVA – sensibilizados e desafiados, poderia resultar em alterações na expressão de 



 

moléculas de adesão. Sabe-se ser o processo de adesão celular essencial para eventos biológicos 

como morfogênese, organização e estabilidade teciduais, resposta às infecções, cicatrização e 

inflamação (ULBRICH et al., 2003). Na asma, estas glicoproteínas atuam como moléculas 

sinalizadoras na regulação da inflamação e da resposta imune, sendo responsáveis pela adesão 

intercelular, adesão celular ao epitélio, adesão celular ao endotélio, recrutamento e migração 

seletiva de células inflamatórias dos vasos sangüíneos para o local da inflamação (KELLY et al., 

2007). As CAMs estão agrupadas em quatro grupos: imunoglobulinas, caderinas, integrinas e, de 

relevância para este trabalho, as selectinas. 

 

O grupo das selectinas é composto por receptores encontrados em células vasculares, que 

medeiam interações iniciais de adesão entre os leucócitos intravasculares e o endotélio vascular 

promovendo o rolamento destas células para as áreas de inflamação (MCEVER; MOORE; 

CUMMINGS, 1995; ROMANO, 2005). A família das selectinas é composta de três proteínas: E-

selectina, também denominada ELAM-1 (endothelial leukocyte adhesion molecule -1), presentes 

nas células endoteliais e sintetizadas após estimulação pelas citocinas e liposacarídeos (LPS); a 

P-selectina, também denominada GMP-140 (granule membrane protein – 140) é encontrada nos 

grânulos- das plaquetas e nos corpos de Weibel-Palade das células endoteliais e a L-selectina 

ou LECAM presente na superfície de linfócitos, monócitos e neutrófilos (KUMAR et al., 2005; 

ROMANO, 2005). 

 

Os dados agora obtidos permitem sugerir que o tratamento de animais OVA - 

sensibilizados e desafiados com MDMA foi capaz de alterar a expressão de L -selectinas. Nosso 

experimento mostrou que a administração de 10,0 mg/kg de MDMA produziu uma diminuição 

da expressão de L – selectinas nos monócitos e neutrófilos do sangue periférico, como também, 

uma diminuição da expressão da mesma nos neutrófilos do lavado broncoalveolar. Neste 

contexto, sabe-se que a redução da transcrição induzida por corticóides inibe a expressão de 

moléculas de adesão do endotélio e dos leucócitos, tais como a E-selectina, VCAM-1 e ICAM-1 

por ação direta ou por inibição da produção das citocinas IL-1 e TNF-ß (CRONSTEIN et al., 

1992) resultando numa diminuição da migração de células inflamatórias para os tecidos 

(SIMPSON et al., 2006). Deste modo, podemos sugerir que a diminuição da expressão de L-

selectina dos leucócitos do sangue periférico e dos neutrófilos do LBA esteja relacionada com o 

aumento da liberação de corticosterona após tratamento com MDMA fato que, talvez, tenha 

contribuído para a redução que observamos do número de leucócitos no lavado broncoalveolar 

dos animais tratados com MDMA. De fato, diversos modelos experimentais de inflamação 



 

alérgica das vias aéreas imputam aos neutrófilos relevante participação no desenvolvimento da 

inflamação (LACOSTE et al., 1993). Sugeriu-se que a expressão de L-selectina esteja aumentada 

na resposta alérgica na asma (MONTESEIRIN et al., 2005).  

 

A inflamação alérgica pulmonar envolve alterações na reatividade das vias aéreas e 

ativação de células residentes (células epiteliais, macrófagos e mastócitos), que secretam 

mediadores químicos responsáveis, entre outras funções, pela constrição das vias aéreas e pelo 

influxo de leucócitos para o foco da lesão (MARTIN, FREVERT, 2005). Desta forma, e como já 

discutido anteriormente, observamos os efeitos do tratamento com MDMA no influxo de 

leucócitos para o pulmão, na ativação de células inflamatórias e na expressão de L-selectina; 

assim, pareceu-nos relevante avaliar os efeitos deste fármaco sobre a reatividade das vias aéreas 

in vitro de camundongos Ova-sensibilizados ou não. Nossos dados mostraram que o tratamento 

com MDMA alterou a contratilidade do músculo liso das traquéias de camundongos. 

Especificamente, observamos uma diminuição da contração da traquéia isolada dos animais 

alérgicos tratados com MDMA (10,0 mg/kg) após o desafio com a metacolina. Por outro lado, 

observamos que nos animais não sensibilizados o tratamento com MDMA (10,0 mg/kg) 

aumentou a contração da traquéia após a administração da metacolina. Os agonistas 

muscarínicos, como grupo, são freqüentemente denominados parassimpaticomiméticos, em 

virtude de seus efeitos produzidos nos animais, que se assemelham aos da estimulação 

parassímpática. Neste sentido, a metacolina é utilizada como instrumento experimental nos 

estudos de reatividade das vias aéreas, por ligar-se aos receptores muscarínicos; estes quando 

estimulados, ativam fosfolipase do tipo C liberando o diacilglicerol (DAG) e o inositol-trifosfato 

(IP3) resultando em um aumento das concentrações intracelulares de cálcio, intensificando a 

contração da musculatura lisa (DEKKER; PARKER, 1996). Do mesmo modo, sabe-se que os 

receptores de serotonina, em especial, o 5HT2A estão ligados a fosfolipase C e, portanto, 

promovem a formação do IP3/DAG intensificando a contração do músculo liso (ALLEN; 

YADAV; ROTH, 2008; JANSSEN, SIMS; 1993; ROTH et al., 1998ª). Diante do exposto, 

sugerimos duas hipóteses explicativas para nossos achados. 1- ter o MDMA - um potente 

liberador de neurotransmissores como serotonina e dopamina (BAUMANN et al., 2008) - levado 

a um aumento da concentração plasmática destes neurotransmissores e 2- ter o MDMA atuado 

diretamente nos mastócitos inibindo sua ativação e liberação de mediadores. 

 

A hipótese do aumento da contração do músculo liso pela serotonina liberada, após 

tratamento com MDMA, é apoiada pela publicação de Zolkowska, Rothman e Baumann (2006) 



 

que observaram que análogos da anfetamina, entre eles o MDMA, aumentaram a concentração 

plasmática de serotonina levando a complicações de doenças cardíacas e pulmonares. Desta 

forma, podemos sugerir que a serotonina liberada após administração do MDMA tenha facilitado 

a resposta contrátil à metacolina no músculo liso, levando a uma a exarcebação do efeito. Nossos 

dados obtidos após o pré-tratamento com metisergide – um antagonista dos receptores 5HT2A -

confirmaram a hipótese da participação da serotonina na facilitação dos efeitos contráteis 

observados. Especificamente, observamos nos animais tratados com metisergide, antes da 

administração do MDMA, uma redução da contratilidade do músculo liso, retornando-a aos 

valores basais.    

 

Sabe-se que na fase precoce da asma (também conhecida como fase aguda), destacam-se 

pelo seu importante papel, os mastócitos, considerados as principais células envolvidas nas 

reações de hipersensibilidade imediata. A liberação de mediadores de mastócitos está 

relacionada à existência de receptores para imunoglobulinas, existentes na membrana destas 

células. Estes receptores possuem alta afinidade pela porção Fc da imunoglobulina E (IgE) 

(GALLI et al., 2005; PEACHELL, 2005). A ligação antígeno~IgE nos receptores promove a 

ativação da célula. Os mastócitos sensibilizados secretam mediadores inflamatórios que incluem: 

aminas vasoativas (histamina e serotonina), eicosanóides, PAF, citocinas (IL-4, IL-5 e IL-13), 

óxido nítrico e outros produtos (LINDSTEDT; KOVANEN, 2006; MAESTRELLI, 2004;). 

Dentre os principais efeitos decorrentes da liberação destes mediadores destacam-se a 

vasodilatação, o aumento do fluxo sanguíneo, da permeabilidade vascular, da produção e 

secreção de muco e da contração da musculatura lisa das vias aéreas (SIRACUSA et al., 2004).  

Deste modo, observamos um aumento da contração do músculo liso da traquéia dos 

animais alérgicos tratados com salina. Provavelmente, e como discutido acima, este aumento de 

reatividade poderia estar, também, relacionado com a secreção de mediadores inflamatórios 

pelos mastócitos. Neste sentido, sabe-se que a serotonina e a histamina contribuem com a 

contração da musculatura lisa das vias aéreas; a histamina é liberada por mastócitos ativados que 

ao atuar nos receptores H1, provoca contração do músculo liso das vias aéreas, constituindo um 

dos principais mediadores que causam redução do fluxo de ar na primeira fase da asma 

brônquica (LINDSTEDT; KOVANEN, 2006). Por outro lado, observamos nos animais alérgicos 

tratados com MDMA uma menor contratilidade do músculo liso da traquéia, em relação ao 

observado em animais alérgicos tratados com salina. Desta forma, e como sugerido acima, pode 

ser que o MDMA ao agir diretamente nos mastócitos tenha modificado sua ativação e alterado a 

habilidade desgranulação. De fato, mastócitos sensibilizados secretam em poucos minutos 



 

mediadores inflamatórios que incluem a histamina, citocinas, proteases, eicosanóides e 

interleucinas e serotonina (RIVERA; GILFILLAN, 2006). Como já comentado, avaliamos o pré-

tratamento com metisergide nos animais alérgicos tratados com MDMA e observamos que o 

antagonista reverteu em parte os efeitos do MDMA; este achado mostra que não apenas a 

serotonina, mas os demais mediadores reduzidos e/ou não liberados após a administração do 

MDMA caracterizaram a redução da contratilidade do músculo liso traqueal. 

 

Por fim, buscamos avaliar os efeitos do tratamento com o MDMA no número e na 

atividade de mastócitos pulmonares. Adicionalmente os mastócitos contribuem para o 

desenvolvimento da resposta alérgica por ativação de células residentes e células vasculares para 

secretar mediadores adicionais e induzir o recrutamento celular para o foco inflamatório (LINO 

DOS SANTOS FRANCO, 2006). Nossos dados agora obtidos, mostraram que não foram 

encontradas diferenças no número de mastócitos entre os grupos. Por outro lado, observamos que 

nos animais alérgicos tratados com salina os mastócitos apresentavam-se desgranulados com 

seus grânulos citoplasmáticos metacromáticos dispersos no parênquima pulmonar, enquanto que 

nos animais alérgicos tratados com MDMA, os mastócitos apresentavam alta porcentagem de 

células intactas. Tomados em seu conjunto, podemos sugerir que este fármaco alterou os 

mecanismos de desgranulação destas células, diminuindo a liberação de mediadores 

inflamatórios e desta forma, contribuindo com redução a reatividade das vias aéreas e com os 

mecanismos da inflamação. De fato, observamos uma redução da inflamação e do número de 

leucócitos no parênquima pulmonar de animais tratados com MDMA. Uma possível explicação 

para estes achados, é que o MDMA tenha alterado a desgranulação do mastócito via liberação de 

corticosterona. Por outro lado, e como comentado acima, não podemos descartar uma ação direta 

do fármaco. 

 

Diante desses achados, pode se dizer que o MDMA (ecstasy) tenha sido capaz de alterar 

diferentes parâmetros comportamentais, neuroquímicos e neuroendócrinos (aumento dos níveis 

de corticoterona), que em seu conjunto, culminaram em uma alteração na migração de leucócitos 

de camundongos alérgicos, com mobilização periférica de leucócitos na medula, redistribuição 

celular sanguínea, alteração do homing dos leucócitos, na expressão de citocinas em cultura 

pulmonar, diminuição da reatividade das vias aéreas e diminuição da desgranulação de 

mastócitos. Assim é possível sugerir que os efeitos comportamentais do MDMA verificados 

neste trabalho, possam ter sido fruto de várias respostas neuroendócrinas ligadas ao 

estresse/ansiedade induzidos pela droga e que as alterações da atividade do sistema imunológico 



 

possam estar relacionadas com a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e/ou do sistema 

nervoso autonômico simpático. Quer nos parecer, por fim, que os efeitos do MDMA, na 

inflamação alérgica pulmonar possam representar importante ferramenta para o entendimento de 

como as drogas de abuso atuam nos processos neuroimunológicos que envolve os leucócitos em 

sua resolução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 CONCLUSÃO 

 
 A partir dos dados obtidos, é possível afirmar que diferentes doses de MDMA (5,0, 10,0 e 

20,0 mg/kg) produzem 30 minutos após a administração: 

 

 - Aumento a atividade locomotora, diminuição da exploração vertical e diminuição do 

número de movimentos iniciados no campo aberto; 

 

 Aumento da porcentagem de entradas nos braços abertos (%EA), aumento da taxa de 

permanência nos braços abertos (%TA), diminuição da porcentagem de entradas nos 

braços fechados (%EF) e diminuição da taxa de permanência nos braços fechados (%TF) 

no labirinto em cruz elevado; 

 

  Aumento da locomoção total e diminuição da atividade exploratória no hole-board; 

 

 Aumento no tempo gasto na caixa de saída, diminuição do tempo gasto no túnel de 

acesso, diminuição no número de entradas na zona interna, diminuição do número de 

entradas na zona periférica, diminuição do tempo gasto com autolimpeza e diminuição do 

número de acessos de risco na caixa de exposição ao predador; 

 

 Aumento os níveis de noradrenalina no estriado e no córtex frontal, aumento nos níveis 

de dopamina e de DOPAC no estriado, diminuição dos níveis de DOPAC corticais, 

aumento dos níveis de 5-HT e de 5-HIAA no estriado, diminuição dos níveis de 5- HIAA 

e “turnover” de serotonina no hipotálamo e diminuição do “turnover” de dopamina no 

estriado e córtex frontal; 

 

  Aumento nos níveis de corticosterona plasmática não apenas aos 30, mas também, aos 

60, 120 e 360 minutos; 

 

 Aumento no número de eritrócitos, aumento na porcentagem de células observadas no 

hematócrito e aumento no número de leucócitos circulantes; 

 



 

 Diminuição da porcentagem de linfócitos e monócitos nos animais sensibilizados e 

desafiados com OVA; 

 

 Aumento no número de leucócitos na medula óssea dos animais OVA-sensibilizados; 

 

 Diminuição do número de leucócitos totais dos animais OVA-sensibilizados e diminuição 

do número de eosinófilos, macrófagos e neutrófilos dos animais OVA-sensibilizados no 

LBA;  

 

 Aumento do número de células e peso relativo do baço dos animais OVA-sensibilizados; 

 

 O uso do RU-486 – antagonista dos receptores de glicocorticóide tipo II - alterou o 

padrão da resposta do tratamento com MDMA. Após seu uso observou-se um aumento 

no número de linfócitos e de monócitos; na medula - diminuição do numero total de 

leucócitos; no pulmão – aumento do número de eosinófilos e neutrófilos dos animais pré- 

tratados com  RU-486; 

 

 Diminuição da produção de IL-4, IL-5 e IL-10 espontânea e diminui a produção 

espontânea IL-4 em cultura estimulada com LPS no explante pulmonar; 

 

 Redução da expressão de L-selectinas dos monócitos dos animais alérgicos tratados com 

MDMA e uma tendência de redução da expressão de L -selectinas dos neutrófilos dos 

animais alérgicos tratados com MDMA no LBA; 

 

 Redução da contração da traquéia isolada dos animais alérgicos e aumento da contração 

daquela dos animais não sensibilizados e desafiados; 

 

 O uso do metisergide – um antagonista dos receptores 5HT2A – reverteu os efeitos do 

MDMA na contratilidade do músculo liso traqueal dos animais, retornando-a aos valores 

basais.    

 

 Por fim, observou-se uma redução da desgranulação dos mastócitos nos brônquios 

intrapulmonares. 

 



 

Em seu conjunto, estes resultados sugerem ser os efeitos do MDMA agora relatados fruto 

de respostas neuroendócrinas ligadas ao estresse/ansiedade induzido pela droga, via ativação 

do eixo HHA e/ou do sistema nervoso autonômico simpático dos camundongos, com 

consequente alteração dos parâmetros ligados à resposta imune na inflamação alérgica 

pulmonar.  
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