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RESUMO 
 

 

Justificativa: Devido aos poucos estudos que enfatizam o tratamento agudo in vivo 
com anfetamina e etanol e sua conseqüência na transmissão noradrenérgica da 
musculatura lisa de animais jovens, decidimos estudar os efeitos do tratamento 
simultâneo destes dois fármacos, estudando-os também isoladamente e em 
diferentes dosagens, tendo como modelo o ducto deferente (DD) de ratos 
periadolescentes, faixa etária que é pouco considerada nos estudos farmacológicos 
e que apresenta na maioria das vezes respostas diferentes daquelas esperadas 
para animais adultos e que podem determinar o desenvolvimento do animal. 
Materiais e métodos: Os animais periadolescentes foram divididos em seis grupos 
experimentais. A anfetamina (AMPH) foi administrada nas dosagens de 3 mg/Kg e 7 
mg/Kg, enquanto o etanol (EtOH) foi administrado nas dosagens de 4 mL/Kg e 8 
mL/Kg. A anfetamina e o etanol foram administrados tanto isoladamente quanto 
simultaneamente (AMPH 3 mg/Kg + EtOH 4 mL/Kg e AMPH 7 mg/Kg + EtOH 8 
mL/Kg) para verificar possíveis interações. Para os experimentos funcionais, o DD 
foi montado sob tensão de 1 grama num banho de órgão isolado. As mudanças de 
tensão foram registradas em fisiógrafo. Curvas concentração-efeito cumulativas 
foram realizadas para agonistas adrenérgicos (noradrenalina, dopamina, fenilefrina) 
e bário e os parâmetros farmacológicos Emax, pD2 e ρ medidos e analisados. Curvas 
tempo-resposta também foram realizadas para a tiramina, para checar a liberação 
de noradrenalina endógena. Para avaliar a contração neurogênica ao estímulo 
Elétrico Transmural (EET) o DD foi montado em banho de órgão isolado entre dois 
eletrodos. Estímulos de 60 V, 1 ms de duração com freqüências de 0,1 a 20 Hz 
foram empregados. Para avaliar a participação do íon cálcio, o DD foi despolarizado 
por 5 minutos com 80mM de KCl na ausência de Ca+2

 e na presença de EGTA 
(10µM) seguido pela adição de uma dose única de CaCl2 (10mM por 10 minutos). 
Para a dosagem de noradrenalina utilizou-se o detector eletroquímico para a 
detecção das catecolaminas e o HPLC, Shimadzu, coluna Chromolith RP-18e 
(Merck) para a separação das mesmas. As concentrações de corticosterona 
plasmáticas foram quantificadas por radioimunoensaio específico para ratos. 
Resultados: O grupo tratado com AMPH 3 mg/Kg apresentou uma potencialização 
da resposta contrátil do DD à noradrenalina, ao bário e ao cálcio, sem alterar a 
contração neurogênica. Observou-se, ainda, que o conteúdo de catecolaminas foi 
reduzido. Com o aumento da dosagem do tratamento (AMPH 7 mg/Kg) observou-se 
apenas uma redução da contração fásica ao EET e do conteúdo de noradrenalina 
determinado pelo HPLC. O grupo tratado com EtOH 4 mL/Kg apresentou uma 
diminuição da contratilidade do DD à noradrenalina, fenilefrina e bário, e ao EET, 
assim como um menor conteúdo de catecolaminas. A resposta ao cálcio não foi 
alterada. Com o aumento da dosagem (EtOH 8 mL/Kg) a resposta do DD a 
agonistas adrenérgicos, bário e ao EET não foi alterada. Em contrapartida, tal 
tratamento deprimiu a resposta tônica das curvas tempo-efeito para o cálcio mostrou 
uma tendência de aumento do conteúdo neuronal de noradrenalina. O grupo tratado 
com AMPH 3 mg/Kg + EtOH 4 mL/Kg não apresentou quaisquer alterações nos 
protocolos experimentais utilizados. Estes dados sugerem que a anfetamina e o 
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etanol poderiam estar atuando de forma antagônica. Utilizando dosagens maiores 
para este tratamento simultâneo (AMPH 7 mg/Kg + EtOH 8 mL/Kg) observamos 
nenhuma alteração significativa nos protocolos experimentais testados. No entanto, 
este tratamento anulou os efeitos individuais do pré-tratamento com cada fármaco 
no EET e nas curvas tempo-efeito para o cálcio. Os tratamentos com anfetamina (7 
mg/Kg) ou etanol (4 mL/Kg e/ou 8 mL/Kg), assim como os tratamentos simultâneos 
mostraram uma tendência de aumento da concentração plasmática de 
corticosterona.  
Conclusões: Desta forma, observamos um efeito antagônico entre a anfetamina e o 
etanol quando administrados simultaneamente, possivelmente por agir em sítios 
intracelulares próprios ou competir por estes, quanto aos efeitos na 
neurotransmissão simpática de animais periadolescentes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XXIII 

 

ABSTRACT 
 

 

 Justification: Because of the few studies that emphasize the in vivo acute treatment 
with amphetamine and ethanol, and their consequence on noradrenergic 
transmission in the smooth muscles of young animals, we decided to study the effect 
of these drugs on peripheral sympathetic neurotransmission. We used the vas 
deferens (VD) of periadolescent rats as a model for the study of sympathetic 
neurotransmission. 
Materials and methods: The periadolescent animals were divided into six groups. 
Amphetamine (AMPH) was administered at doses of 3 mg/kg or 7 mg/kg, while 
ethanol (EtOH) was administered at doses of 4 mL/kg or 8 mL/kg. Amphetamine and 
ethanol were administered either alone or simultaneously (AMPH 3 mg/kg + EtOH, 4 
mL/kg or AMPH 7 mg/kg + EtOH 8 mL/kg) to investigate possible interactions. For 
functional experiments, the VD was mounted under 1 g tension in isolated organ 
bath. The contraction was recorded in physiograph. Cumulative concentration-effect 
curves were made for adrenergic agonists (noradrenaline, dopamine, phenylephrine) 
and barium. Pharmacological parameters Emax, pD2 and ρ were analyzed. Time-
response curves were also performed for tyramine, to check the release of 
endogenous noradrenaline. To evaluate the neurogenic contraction to electrical field 
stimulation (EFS) the VD was mounted on the isolated organ bath between two 
electrodes. Stimuli of 60 V, 1 ms duration at frequencies of 0.1 to 20 Hz were 
employed. To evaluate the role of calcium the VD was depolarized for 5 minutes with 
80 mM KCl in the absence of Ca+2 in the presence of EGTA (10μM) followed by the 
addition of a single dose of CaCl2 (10 mM for 10 minutes). For the dosage of 
noradrenaline we used an electrochemical detector for the detection of 
catecholamine in HPLC, Shimadzu, column RP-18e Chromolith (Merck). Plasma 
corticosterone concentrations were measured by radioimmunoassay. 
Results: The group treated with AMPH 3 mg/kg showed a potentiating of the VD 
contractile response of noradrenaline, barium and calcium, without change of 
neurogenic contraction. It was noted also that the content of noradrenaline was 
reduced. With increasing dosage (AMPH 7 mg/kg) we found only a reduction of 
phasic contraction to the EFS and the content of noradrenaline determined by HPLC. 
The group treated with EtOH 4 mL/kg showed a decrease in VD contractility to 
noradrenaline, phenylephrine and barium, and EFS, as well as a lower content of 
catecholamine. The response to calcium was unchanged. With increasing dosage 
(EtOH 8 mL/kg) the response of the agonists and barium, and the EFS was not 
changed. In contrast, such treatment depressed the tonic response for time-effect 
curves for calcium showed a tendency for increasing, though not significantly, the 
content of noradrenaline. The group treated with AMPH 3 mg/kg + EtOH, 4 mL/kg did 
not show any changes in experimental protocols used. These data suggest that 
amphetamine and ethanol could be acting antagonistically. Using higher doses for 
this simultaneous treatment (AMPH 7 mg/kg + EtOH 8 mL/kg) we found no alteration 
in the experimental protocols tested. However, this treatment nullified the effects of 
each individual drug in the EFS and the time-effect curves for calcium. The 
treatments with amphetamine (7 mg / kg) or ethanol (4 mL / kg and / or 8 mL / kg) 



 

 

XXIV 

 

and simultaneous treatments, did not significantly increase plasma concentrations of 
corticosterone. 
Conclusion: We observed a possible antagonism between amphetamine and 
ethanol when administered simultaneously on peripheral sympathetic 
neurotransmission of periadolescent animals. 
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O laboratório de Modo de Ação de Drogas tem estudado, ao longo dos 

últimos dez anos, as modificações na neurotransmissão autonômica periférica 

geradas por fármacos que são principalmente estudados por seus efeitos sobre o 

Sistema Nervoso Central (SNC), tais como a fluoxetina, anfetamina e etanol 

(PEREIRA et al., 2007; SOBRINHO, 2008; VERDE, 2009).  

Um estudo do nosso laboratório realizado por Cairo Mendes Sobrinho (2008) 

avaliou os efeitos do tratamento crônico com anfetamina e etanol na 

neurotransmissão simpática periférica de ratos periadolescentes. Os principais 

resultados encontrados foi que a anfetamina administrada cronicamente foi capaz de 

potencializar a neurotransmissão simpática periférica, enquanto o etanol a deprimiu. 

Ainda, o tratamento simultâneo com estes dois fármacos foi capaz de deprimir a 

neurotransmissão simpática, embora tenha potencializado a resposta da 

musculatura lisa do ducto deferente ao íon cálcio. 

Desta forma, com o intuito de dar continuidade a este tema, decidimos 

estudar os efeitos da anfetamina e do etanol na neurotransmissão simpática 

periférica quando administrados simultaneamente in vivo e de forma aguda em 

animais periadolescentes. Avaliamos, ainda, o efeito de cada fármaco isoladamente 

com a finalidade de compararmos os efeitos produzidos por estes com aqueles 

observados pelo tratamento simultâneo. 

A anfetamina e o etanol são fármacos que apresentam ações importantes no 

SNC e são bastante populares, principalmente entre os adolescentes e jovens. O 

consumo de etanol no Brasil, na forma de bebidas alcoólicas, atinge números 

epidemiológicos impressionantes. Por exemplo, na faixa etária de 12 a 17 anos, 

cerca de 72,2% dos indivíduos masculinos já consumiram etanol pelo menos uma 

vez na vida e 6,9% destes se tornaram dependentes (CEBRID, 2002).  

A anfetamina também tem seu destaque. Christophersen (2000) relata que 

13% dos estudantes universitários do Reino Unido são usuários constantes desta 

droga. No Brasil, os dados também são alarmantes. Por exemplo, entre estudantes 

brasileiros do ensino fundamental e do ensino médio das dez maiores capitais do 

País, 4,4% revelaram já ter experimentado pelo menos uma vez na vida a 

anfetamina (CEBRID, 2004). 
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Somado a isto, segundo o I Levantamento Nacional sobre o uso de álcool, 

tabaco e outras drogas entre universitários (2010), cerca de 12,9% dos estudantes 

universitários brasileiros relataram o uso da anfetamina em concomitância com o 

etanol. 

A partir desse pressuposto, torna-se evidente a necessidade de se avaliar os 

efeitos desses fármacos, não só no SNC, como também no Sistema Nervoso 

Autônomo Simpático (SNAS), uma vez que é sabido que estes fármacos atuam de 

modo importante nesse sistema (para maiores detalhes consultar: EDGE, 1994; 

FISZMAN e STEFANO, 1984; BOSELLI e GOVONI, 2000, 2001).  

Em ratos, o período da adolescência é conhecido como periadolescência. 

Nesta faixa etária os animais são mais susceptíveis, quando comparados aos 

adultos, a perturbações farmacológicas devido à administração de drogas, tais como 

a anfetamina e o etanol (BRUNELL e SPEAR, 2006; LAVIOLA et al., 2006). Nesse 

período os efeitos ontogênicos da anfetamina e do etanol parecem ser maiores, 

possivelmente devido aos efeitos do estresse aumentado, importante na modulação 

dos efeitos dessas drogas (MINNICK e WEHNER, 1992, LAVIOLA et al., 2002). 

Não é fácil definir o estágio da adolescência mesmo para o ser humano 

havendo discordâncias sobre a delimitação deste estágio do desenvolvimento 

(SMITH, 2003). 

Para os ratos, a adolescência, surge como o período composto entre o início 

do ciclo gonadotrófico (por volta de 28 a 30 dias pós-natal) e a maturidade 

reprodutiva completa (por volta de 60 dias pós-natal para ratos machos) (SPEAR, 

2000). Portanto, convencionou-se, utilizar nos modelos experimentais da assim 

chamada periadolescência, animais com faixa etária de 30 a 60 dias (SMITH, 2003).  

Ao nosso conhecimento, até o momento, nenhum estudo publicado analisou 

os efeitos do tratamento simultâneo in vivo com anfetamina e com etanol na 

neurotransmissão simpática periférica de ratos periadolescentes utilizando como 

modelo o ducto deferente (DD) de rato. Alterações na transmissão noradrenérgica e 

purinérgica são esperadas em DD de animais que não atingiram sua maturidade 

sexual completa. Por exemplo, a noradrenalina, histamina e a acetilcolina não 

produzem uma contração completa até a 4ª semana de vida. (BURNSTOCK e 

VERKHRATSKY, 2010). A partir desse fato, podemos conjecturar que qualquer 
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agente químico que perturbe esse sistema durante seu desenvolvimento poderá 

acarretar alterações, sejam elas agudas ou que perdurem por toda a vida do animal.  

O DD de roedores é considerado uma ótima preparação para experimentos 

farmacológicos, fornecendo informações sobre a junção neuroefetora autonômica, 

principalmente a do sistema nervoso autônomo simpático. Este órgão vem sendo 

utilizado para estudar os diferentes aspectos da neurotransmissão simpática, 

incluindo os mecanismos modulatórios da neurotransmissão, a neurotransmissão 

em situações fisiológicas e patológicas e ainda a farmacologia da neurotransmissão. 

A grande densidade de neurônios pós-ganglionares simpáticos, a facilidade no 

isolamento do tecido, a simplicidade na montagem em sistemas de órgãos isolados 

e a reprodutibilidade das respostas contráteis induzidas pela estimulação elétrica 

transmural (EET), têm consagrado o DD de roedores como um dos melhores 

modelos de estudo da fisiofarmacologia da neurotransmissão nas sinapses 

simpáticas (BURNSTOCK e COSTA, 1975; WESTFALL e WESTFALL, 2001) 

Devido aos poucos estudos que enfatizam o tratamento agudo in vivo com 

anfetamina e etanol e sua conseqüência na transmissão noradrenérgica da 

musculatura lisa de animais jovens, decidimos estudar os efeitos do tratamento 

simultâneo com estes dois fármacos, estudando-os também isoladamente e em 

diferentes dosagens, tendo como modelo o DD de ratos periadolescentes, faixa 

etária que é pouco considerada nos estudos farmacológicos e que apresenta na 

maioria das vezes respostas diferentes daquelas esperadas para animais adultos e 

que podem determinar o desenvolvimento do animal.  

 

1.1 Etanol  

 

Quando consumido por via oral, o etanol é absorvido principalmente no 

intestino delgado e em menores doses no estômago e no cólon. A taxa de absorção 

é principalmente influenciada pela concentração do etanol (quanto maior a 

concentração mais rápida é a absorção) e pela quantidade de alimento no estômago 

(a ingestão de etanol em jejum induz picos mais rápidos de etanol) (BODE e BODE, 

1997).  
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Após a absorção, que ocorre de forma passiva através dos tubos capilares do 

trato gastrintestinal, o etanol é distribuído para todos os tecidos corporais. A 

concentração plasmática de etanol após a ingestão oral é dependente do gênero, 

quantidade ingerida, massa corpórea, presença ou ausência de alimentos no 

estômago e a velocidade do metabolismo e excreção (BODE e BODE, 1997). 

O etanol é quase que completamente oxidado no fígado, onde a enzima 

citoplasmática álcool desidrogenase (ADH) atua na transformação do etanol em 

acetaldeído, com redução do co-fator NAD+ a NADH. O acetaldeído é oxidado 

posteriormente em acetato com nova formação de NADH. Além da ADH, existem 

mais dois sistemas de oxidação, representados pelo sistema de oxidase 

microssômica de função mista (citocromo p450) e catalase, que também convertem 

o etanol em acetaldeído que é preferencialmente oxidado a acetato pela ação da 

aldeído desidrogenase (ALDH). Quanto à eliminação, apenas 2-10% do etanol é 

excretado inalterado na urina (PANNAPA e RUBIN, 2000).  

 O consumo de bebidas contendo o álcool etílico ou etanol na sua 

composição acompanha a História da humanidade. Inicialmente era considerado 

“remédio”, posteriormente foi reconhecido como prejudicial à saúde (POIKOLAINEN, 

1995). Quimicamente, o etanol constitui-se em uma molécula extremamente simples 

de dois carbonos e uma função alcoólica. Devido a essa simplicidade e aparente 

falta de especificidade, seus efeitos farmacológicos foram explicados pelas suas 

ações sobre as membranas biológicas, ou seja, ao se interpor entre a bicamada de 

fosfolipídios, o etanol provocaria mudanças no microambiente das proteínas aí 

inseridas, alterando suas funções. Posteriormente, com a descoberta de locais de 

ligação específicos para a molécula do etanol em receptores e canais iônicos, uma 

nova dimensão de sua atuação pôde ser evidenciada, demonstrando uma 

inesperada especificidade (KORPI et al., 1998; HARRIS e MIHIC, 2004).  

Os efeitos farmacológicos do etanol já foram evidenciados nos diferentes 

sistemas de neurotransmissão, embora muitas questões ainda necessitem de 

esclarecimentos adicionais e serão discutidas abaixo. 
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1.2.1 Efeitos farmacológicos do etanol 

 

As ações do etanol na neurotransmissão simpática periférica em modelos 

animais de periadolescência são pobremente estudadas e nenhuma informação 

consistente está consolidada na literatura. A partir desse pressuposto, torna-se 

imprescindível a avaliação dos efeitos da administração aguda de etanol na 

neurotransmissão periférica de ratos periadolescentes, com o intuito de melhor 

compreender os efeitos ou mecanismos pelos quais o etanol altera esse sistema. 

O etanol tem sido descrito como uma "droga perfeita". É solúvel em água, 

principal constituinte de todos os fluidos corporais e tecidos, uma molécula pequena 

e que não está sujeita a mudanças na estrutura molecular, como resultado de 

alterações no pH dos fluidos corporais. O etanol não sofre ionização, sendo solúvel 

em ácidos graxos e facilmente difundido através das membranas do corpo (por 

exemplo, do estômago ou intestino para a corrente sanguínea) (DOPICO e 

LOVINGER, 2009). 

O etanol é uma molécula hidrofílica e de baixo peso molecular que exerce 

suas ações biológicas através de múltiplos receptores incluindo canais iônicos. A 

principal conseqüência da interação da molécula de etanol ao receptor ou canal 

iônico é a dessensibilização (DOPICO e LOVINGER, 2009), entretanto, observa-se 

também ações estimulatórias, como por exemplo, a interação do etanol com 

receptores ionotrópicos GABAérgicos, estimulação da adenilato-ciclase 

(dependendo da isoforma), aumento da produção de prostaglandinas (mecanismo 

não elucidado) (HARRIS et al., 2007). 

A dessensibilização de receptores ou de canais iônicos pelo etanol é bem 

definida para receptores de serotonina do tipo 3 (5HT3), nicotínicos, receptores para 

o glutamato (AMPA e NMDA), purinérgicos (P2x) e canais de potássio de grande 

condutância (BK) e cálcio voltagem dependentes (DOPICO e LOVINGER, 2009). 

Essas ações do etanol são bem caracterizadas em modelos neuronais do SNC cuja 

importância farmacológica encontra-se no fato de ser um depressor primário e 

contínuo desse sistema com a possibilidade de influenciar uma série de processos 

biológicos causando, por exemplo, perda de sono (RUPP et al., 2007), morte celular 
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(GUKOVSKAYA et al., 2006) e interferências na monoamino-oxidase (PIECZUL et 

al., 1970).  

O conhecimento dos efeitos farmacológicos do etanol sobre a 

neurotransmissão simpática periférica é escasso, no entanto, é sabido que podem 

variar de acordo com o modelo experimental e com a dose escolhida. Por exemplo, 

Masui et al. (1993, 1997) utilizando aorta de cobaia, relatou que o etanol 50 mM in 

vitro potencializou a contração mediada pela ativação do receptor α1-adrenérgico, 

dependendo em sua essência do aumento do influxo de cálcio extracelular por 

canais de cálcio operados por receptor. No entanto, Wakabayashi et al (1998) 

sugeriu que o etanol 200-400 mM in vitro em aorta de rato, causaria uma inibição da 

resposta contrátil ao KCl via influxo de cálcio a partir dos canais de cálcio operados 

por voltagem, diminuição da hidrólise de fosfoinositídeos e do fenômeno de 

liberação de cálcio induzido por cálcio. 

Em DD de ratos adultos, o etanol in vitro é capaz de deprimir de forma dose-

dependente as contrações induzidas por noradrenalina (NA) exógena (TAKEDA e 

MOMOSE, 1983; DETURCK e POHORECKY, 1986). Todavia, Boseli e Govoni 

(2000) não observaram nenhuma alteração na contração do DD a noradrenalina 

exógena na presença de 50 mM de etanol in vitro, porém, o tratamento agudo in vivo 

foi capaz de reduzir a ação desta catecolamina apenas na porção prostática do 

ducto DD de ratos adultos. Somado a isto, encontram-se na literatura alterações 

controversas na transmissão purinérgica em resposta ao tratamento in vitro ou in 

vivo com etanol (BULTMANN et al., 1993; BOSELI e GOVONI, 2001).  

Ainda, o etanol administrado agudamente pode aumentar os níveis de 

noradrenalina no sangue seguido por um aumento da excreção. O mecanismo exato 

desta ação do etanol não é completamente conhecido, mas acredita-se que ocorre 

um aumento da exocitose espontânea da noradrenalina. Este efeito pode ser devido 

a uma ação pré-sináptica não-específica do etanol (DEGANI et al., 1979; 

POHORECKY, 1982).  

A idade é outro fator que interfere no mecanismo de ação do etanol. Estudos 

em modelos animais demonstram que ratos periadolescentes possuem menor 

sensibilidade aos efeitos agudos do etanol em relação aos adultos em modelos 

comportamentais. Esse fato sugere que indivíduos mais jovens podem desenvolver 
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respostas adaptativas mais rápidas de tolerância à droga por mecanismos ainda não 

bem conhecidos (VARLINSKAYA e SPEAR, 2006). 

Por outro lado, a exposição ao etanol no período pré-puberal induz a uma 

maior precocidade do início da puberdade (JUÁREZ et al., 2000), podendo ainda 

alterar os padrões hormonais, como foi observado por Jimenez et al. (2004), ao 

analisarem os efeitos do consumo crônico do etanol (4 semanas) nas variações de 

24 h da função pituitária-testicular, de ratos machos da mesma idade, constatando 

modificações significantes nos níveis hormonais de FSH, LH, testosterona e 

liberação da tirotropina (TSH), mudanças estas que também tiveram relação com o 

ciclo circadiano.  

Um outro aspecto a ser considerado é que a ingestão etanólica no período da 

adolescência pode repercutir na atividade locomotora (ROOD et al., 2004), fato 

constatado por Ponce et al. (2004), que testaram o efeito do etanol em crescentes 

concentrações (3 a 6%), na função motora de animais de laboratório, verificando que 

a intoxicação por esta substância repercutiu negativamente na sua performance.  

Por sua vez, os desenhos experimentais são os mais diversos: em alguns, os 

animais são expostos ao etanol por inalação (SLAWECKY et al., 2005), em outras 

situações, por gavagem (VELVIZHI et al., 2002), por via intraperitoneal 

(MARKWIESE et al., 1998), ou ainda por um sistema de livre acesso a esta droga 

(PIANO et al., 2001; BELL et al., 2003; PEPINO et al., 2004). Dessa forma, ao 

pesquisar os efeitos do etanol sob diferentes óticas e metodologias, os autores 

chegam a resultados bastante variados (PIANO et al., 2001; BELL et al., 2003; 

SLAWECKY et al., 2005). 

 

1.2 Anfetamina 

 

A anfetamina foi sintetizada pela primeira vez em 1887. Os efeitos 

simpaticomiméticos e estimulantes da anfetamina foram descritos em 1933 e 

somente em 1935 suas ações estimulantes foram empregadas no tratamento da 

narcolepsia. Além disso, esta amina simpaticomimética é usada no tratamento da 

obesidade, déficit de atenção e, ocasionalmente, na doença de Parkinson (SEIDEN 

e SABOL, 1993). 
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A anfetamina é uma substancia que é vista em dualidade: é um fármaco legal 

ou ilegal, antigo ou atual. Sugere-se que é uma das substancias sintéticas que se 

mantêm no mercado por muito tempo (é mais antiga que a aspirina). Atualmente, as 

pesquisas que enfocam a anfetamina se relacionam com abuso deste fármaco. Os 

avanços científicos revelam um mecanismo muito complexo, devido 

fundamentalmente a similaridade estrutural com os transmissores 

catecolaminérgicos e a capacidade de atuar em diversas áreas do cérebro e do 

organismo de forma geral (UTRILLA, 2000).  

A anfetamina causa euforia em humanos e estes efeitos estão relacionados 

ao abuso deste fármaco. Altas doses de anfetamina induzem psicoses semelhantes 

à esquizofrenia. Em baixas doses, a anfetamina aumenta a atividade motora 

estereotipada e interfere na ingestão de água e alimentos. É relatado que os efeitos 

da anfetamina em humanos são similares aqueles observados em animais. Esta 

diversidade de ações da anfetamina na fisiologia e no comportamento levou sua 

ampla utilização na clínica e em modelos experimentais. O mais interessante neste 

fármaco foi a descoberta da interação deste com o sistema catecolaminérgico no 

cérebro e no sistema nervoso autônomo periférico (SEIDEN e SABOL, 1993). 

A anfetamina administrada agudamente possui efeitos ansiogênicos. O mecanismo 

que gera a ansiedade relacionada ao uso da anfetamina é complexo. Este efeito 

pode estar relacionado com o aumento da liberação não-exocitótica de diferentes 

neurotransmissores em diversas estruturas cerebrais. Está bem documentado que a 

anfetamina potencializa a neurotransmissão dopaminérgica, noradrenérgica e 

serotoninérgica por atuar nos transportadores neuronais e vesiculares de 

monoaminas, causando um aumento dos níveis citoplasmáticos e 

conseqüentemente um aumento de sua liberação das terminações axonais. 

Anatomicamente, a ansiedade associada ao uso da anfetamina está relacionada 

com a ativação da área límbica e de estruturas corticais: hipocampo, amígdala, 

hipotálamo e área periqueaductal (BIALA e KRUK, 2007). 

As ações periféricas da anfetamina incluem broncodilatação, aumento da 

pressão arterial, vasoconstrição periférica, aumento da freqüência cardíaca e da 

força de contração do miocárdio, e inibição da motilidade intestinal (RANG et al., 

2007). 
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De modo geral, a anfetamina é bem absorvida pela via oral e os efeitos 

podem ser observados após 30 minutos de sua administração. Sua distribuição é 

ampla no organismo, atravessando a barreira hematoencefálica e produzindo um 

certo acúmulo no cérebro, rins e pulmões. Sua ligação a proteínas plasmáticas é 

baixa (15-30%). Não é metabolizada pela MAO ou pela catecol ortometiltransferase 

(COMT), apresentando uma meia vida plasmática prolongada e sofrendo 

metabolismo hepático. Aproximadamente 50 a 70% da dose administrada é 

metabolizado pelo fígado, o restante é excretado de forma inalterada pela urina 

(UTRILLA, 2000). 

 

1.2.1 Efeitos farmacológicos da anfetamina 

 

A anfetamina pertence a uma classe de fármacos classificados como aminas 

simpaticomiméticas de ação indireta. O mecanismo de ação se baseia na liberação 

de catecolaminas para a biofase por um mecanismo não-exocitótico. Estas drogas 

desempenham um importante papel social e medicinal em diversas culturas 

(SULZER et al., 2005).  

Numerosas questões permanecem obscuras no que diz respeito ao 

mecanismo de ação molecular da anfetamina. No entanto, sabe-se que os principais 

alvos são os transportadores neuronais e vesiculares de catecolaminas, 

principalmente para a noradrenalina e a dopamina (SULZER et al., 2005; 

FLECKENSTEIN et al., 2007). 

A anfetamina, uma β-fenilisopropilamina racêmica, possui ação estimulante 

sobre o SNC, além de ações α e β periféricas comuns às drogas simpaticomiméticas 

de ação indireta. A anfetamina atua liberando monoaminas das terminações 

sinápticas, principalmente noradrenalina e dopamina, mas também serotonina 

quando em grandes doses, possuindo também ação simpaticomimética periférica 

(elevação da pressão sanguínea e inibição da motilidade gastrointestinal). Também 

inibe a recaptação de dopamina e noradrenalina e exerce um bloqueio sobre a 

enzima MAO (monoamina oxidase). O modo de ação da anfetamina na liberação de 

monoaminas ocorre através da sua captação na terminação nervosa através do 

carreador de monoamina (captação 1), penetrando nas vesículas sinápticas através 
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do carreador de monoamina vesicular, em troca de noradrenalina, que se acumula 

no citosol. Parte da noradrenalina é degradada pela monoamina oxidase na 

terminação nervosa, enquanto outra escapa, em troca da anfetamina através do 

carreador de noradrenalina, atuando sobre os receptores pós-sinápticos. A 

anfetamina também diminui a recaptação de noradrenalina através do carreador, 

potencializando, assim, a ação da noradrenalina liberada (SULZER et al., 2005; 

GOODMAN e GILMAN, 2007). 

A maioria dos estudos em animais envolvendo esta classe de fármacos 

envolve o tratamento crônico e seus respectivos efeitos no SNC. Os estudos que 

enfatizam a ação da anfetamina na junção neuroefetora autonômica utilizando como 

modelo animal a musculatura lisa de roedores, enfatizam o tratamento in vitro. Por 

exemplo, Edge 1964 observou que a anfetamina in vitro poderia potencializar ou 

bloquear as contrações do DD de cobaias, efeito este dependente da dose. Fiszman 

e Stefano 1984 demonstraram que a anfetamina atenua a resposta inibitória da 

clonidina na estimulação elétrica transmural, efeito este devido a uma interação 

entre estas drogas ao nível de receptores α2-adrenérgicos pré-sinápticos em DD de 

rato. 

Sabe-se que ratos periadolescentes e adultos tem respostas 

comportamentais diferentes à anfetamina. Por exemplo, há um aumento na atividade 

tanto em ratos adolescentes como em adultos agudamente tratados com 

anfetamina, mas em menor extensão em ratos periadolescentes (BOLAÑOS et al., 

1998). Em ratos, no período da adolescência há aumento acentuado da expressão 

de receptores dopaminérgicos estriatais (BOLAÑOS et al., 1998; TEICHER et al., 

1995) e um aumento na liberação de dopamina no córtex pré-frontal (ROSENBERG 

e LEWIS, 1995). Além disso, a quantidade de transportadores de dopamina 

(COULTER et al., 1996), receptores de dopamina (SCHAMBRA et al., 1994) e 

transportadores de serotonina (MOLL et al., 2000) nesse período vão se 

aproximando daquelas encontradas em animais adultos. Essas mudanças neurais 

podem levar a respostas comportamentais únicas em animais periadolescentes em 

comparação a animais adultos.  

No entanto, avaliando a neurotransmissão periférica de ratos 

periadolescentes, no modelo experimental do DD, Burnstock e Verkhratsky (2010) 
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relatam que nesta faixa etária (30 a 60 dias) a neurotransmissão simpática de ratos 

ainda não está madura. Desta forma, o tratamento agudo in vivo com anfetamina 

poderá afetar de forma diferente a neurotransmissão quando comparado as 

respostas encontradas em animais adultos. 

 

1.3 Interações farmacológicas entre Etanol e Anfetamina 

 

Os efeitos do uso simultâneo entre anfetamina e etanol ainda não foram 

abordados de forma satisfatória na transmissão simpática periférica. É possível que 

as prováveis alterações encontradas com a administração de cada fármaco isolado 

sejam anuladas ou atenuadas pelo tratamento concomitante. Maiores informações 

sobre a temática são escassas, surgindo, então, a necessidade de estudos, 

principalmente em modelos animais de adolescência, faixa etária esta grande 

consumidora destes fármacos.  

Estudos em humanos realizados por Newman e Newman (1956) 

demonstraram que 15 mg de anfetamina antagonizaram os efeitos depressores do 

etanol. Por sua vez, Reifenstein (1941) observou o antagonismo entre doses agudas 

de anfetamina e etanol em coelhos. Este autor relatou que a administração de etanol 

protege os coelhos contra doses letais de anfetamina (1,5 a 2 vezes a DL50). 

Portanto, sugeriu-se que a anfetamina poderia antagonizar alguns dos efeitos do 

etanol, e o etanol poderia antagonizar alguns dos efeitos da anfetamina.  

Em modelos comportamentais, também se observa efeitos opostos entre 

anfetamina e etanol resultando, possivelmente, em um antagonismo. Por exemplo, 

Schechter (1974) sugeriu que o decréscimo da habilidade discriminativa de ratos 

causada pelo etanol 1,5 mg/Kg é antagonizada pela anfetamina 4 mg/Kg. 

Resultados semelhantes foram encontrados na performance psicomotora em 

humanos, nos quais foram observados que a anfetamina antagonizou os efeitos 

depressores do etanol (PEREZ-REYES et al., 1991). A anfetamina também exibe 

efeitos ansiogênicos em modelos animais de ansiedade e segundo Lapin (1993) o 

pré-tratamento com etanol é capaz de prevenir tais efeitos. 

Estudos demonstraram que a administração pré-natal de etanol diminui 

consideravelmente a transmissão dopaminérgica do SNC. A partir de estudos de Xu 
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e Shen (2001) observou-se que a administração pós-natal de anfetamina era capaz 

de normalizar as alterações dopaminérgicas obtidas pelo tratamento pré-natal com 

etanol no SNC de ratos. 

 

1.4 Corticosterona e o tratamento com anfetamina ou etanol em roedores 

 

Em roedores o glicocorticóide mais importante é a corticosterona, assim como 

em humanos tem-se o cortisol. No rato os níveis plasmáticos de corticosterona 

elevam-se em períodos diferentes do desenvolvimento. O primeiro pico pré-natal 

ocorre entre o 18º e 20º dia de vida fetal (HOLT e OLIVER, 1968) antecedendo o 

final da gestação. Após o nascimento, há um aumento gradual de corticosterona a 

partir do 14º dia, mas é no 24 º dia que ocorre um segundo pico (HENNING, 1978), 

sendo que este período coincide com a complexa maturação do animal. Além disto, 

até os 21 dias, a corticosterona também é fornecida aos filhotes através do leite 

(KOLDOVSKÝ, 1980; HAZUM, 1983; YEH, 1984). Durante as três primeiras 

semanas de vida pós-natal, os animais ainda não possuem ritmo circadiano 

estabelecido para a secreção de corticosterona (RAMALEY, 1973). O ritmo em 

roedores inicia-se por volta do 22º dia de vida e no animal adulto encontra-se 

plenamente definido com um pico ao entardecer (RAMALEY, 1972; LIGHTMAN et 

al., 2008).  

Os núcleos supra-ópticos e paraventriculares do hipotálamo produzem o CRF 

(fator liberador do hormônio adrenocorticotrófico) que controla a secreção de ACTH 

(hormônio adrenocorticotrófico) pela hipófise anterior. O ACTH condiciona a 

secreção de glicocorticóides (cortisol e corticosterona) pelo córtex da adrenal. 

Qualquer tipo de estresse que excite o hipotálamo desencadeará a ação neste eixo 

e a elevação rápida de glicocorticóides a fim de preparar o organismo para as 

reações de luta ou fuga (MIZOGUSH et al., 2001). 

Como já mencionado, os níveis plasmáticos de corticosterona podem 

aumentar frente a um estímulo como o estresse, sendo essa uma resposta 

característica do córtex da adrenal (AXELROD e REISENE, 1984). Animais em 

desenvolvimento, até a 3ª semana de vida pós-natal, são muito susceptíveis ao 

estresse. Qualquer distúrbio com a mãe (TAKAHASHI e KALIN, 1991) ou com a 
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ninhada, como manuseio ou injeção de substâncias irritantes estressam os filhotes e 

elevam os níveis plasmáticos de corticosterona (HENNING, 1978; LOMBARD et al., 

1983). Mizoguchi et al. (2001) observaram que em ratos a concentração plasmática 

de corticosterona aumenta imediatamente após o estímulo estressor, permanece 

alta por até 5 h, e então decai à níveis basais.  

Já está bem descrito que a anfetamina e o etanol podem elevar os níveis de 

corticosterona plasmática de forma dose-dependente devido à ativação do eixo 

Hipotalâmico-Hipofisário-Adrenal (HPA). A corticosterona, um glicocorticóide liberado 

pela supra-renal, possui importantes efeitos tanto na neurotransmissão autonômica 

periférica quanto no SNC. É considerada como um mediador da dependência e 

abuso de drogas por ativar a área ventral tegmental, responsável por enviar 

estímulos a outras área do cérebro relacionadas a sensações de prazer, bem-estar e 

recompensa (ELLIS, 1966; KNYCH e EISENBERG, 1979; BUGAJSKI et al., 1991; 

CHO e LITTLE, 1999; FAHLKE e ERIKSSON, 2000). A corticosterona também 

possui importantes efeitos facilitatórios sobre a transmissão noradrenérgica por se 

tratar de um potente inibidor da captação extraneuronal e pelo aumento da 

expressão de receptores adrenérgicos em alguns tecidos (SCARPACE e ABRASS, 

1980). 

 

1.5 Aspectos da farmacologia da musculatura lisa do ducto deferente de 

rato 

 

O ducto deferente (DD) de roedores é considerado uma ótima preparação 

para experimentos farmacológicos, fornecendo informações sobre a junção 

neuroefetora autonômica, principalmente a do sistema nervoso autônomo simpático 

(JURKIEWICZ e JURKIEWICZ, 1976; GARCEZ, 1983; CARICATI-NETO et al., 1995; 

WESTFALL e WESTFALL, 2001). 

Para possibilitar uma explanação produtiva, alguns dos aspectos específicos 

referentes às características da musculatura lisa do DD, bem como aspectos 

anatômicos e funcionais da transmissão nas sinapses neuroefetoras simpáticas, 

receptores, acoplamento excitação-contração serão explorados a seguir. 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

15 

 

1.5.1 Característica do ducto deferente de ratos 

 

O DD é um tubo formado por uma camada espessa de músculo liso cuja 

função principal é conduzir o esperma do epidídimo para a uretra. Encontra-se 

localizado entre a cauda do epidídimo (porção epididimal) e a glândula prostática 

(porção prostática), sendo que estas duas porções apresentam importantes 

diferenças funcionais, farmacológicas e anatômicas. 

Assim como outros órgãos tubulares (vasos sangüíneos), o DD é revestido 

externamente por uma camada serosa e internamente por uma camada mucosa rica 

em células epiteliais capazes de secretar vários tipos de substâncias (WENSTROM 

e HAMILTON, 1984).  

Embora algumas destas substâncias sejam importantes na composição do 

líquido espermático, a maioria delas tem sua função desconhecida. Por exemplo, 

estudos conduzidos em nossos laboratórios mostraram que a clonidina pode 

estimular a liberação de substâncias do DD capazes de contrair o útero e o íleo de 

rata (JURCARICATI-NETO et al., 1995). 

O DD tem-se revelado uma excelente preparação para experimentos 

farmacológicos sendo facilmente dissecado de animais de laboratório, tais como 

coelhos, cobaias, ratos e camundongos (Figura 1). Esse tecido é passível de 

técnicas farmacológicas tradicionais como o banho de órgão isolado, no qual a 

resposta mecânica do músculo liso é mensurada como resultado da aplicação de 

fármacos ou da estimulação de nervos excitatórios (WESTFALL e WESTFALL, 

2001). 
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Figura 1 – Esquema mostrando a localização anatômica do ducto deferente de mamíferos. 
O ducto deferente localiza-se entre a próstata e o epidídimo e sofre invervação simpática 
através dos gânglios do nervo hipogástrico (BURNSTOCK e VERKHRATSKY, 2010; 
modificado). 

 

 

1.5.2 Aspectos Anatômicos 

 

O DD encontra-se revestido externamente por uma camada serosa e 

internamente por uma mucosa. Entre essas duas camadas observa-se uma camada 

muscular com feixes de fibras longitudinais (mais externamente), uma camada 

muscular com feixes de arranjo circular e outra camada, fina e irregular, com fibras 

longitudinais localizadas mais internamente (BUSSATO e JURKIEWICZ, 1985). 

Como observado na figura 2, este órgão é densamente inervado por fibras 

nervosas simpáticas, principalmente aquelas originadas do gânglio hipogástrico 

(BURNSTOCK e VERKHRATSKY, 2010). Uma das particularidades da inervação 

simpática do DD é a presença de fibras pós-ganglionares curtas que formam uma 

densa rede neuronal que se amplia até ocupar toda a parede do DD. Esta rede 

neuronal se concentra na camada longitudinal externa e circular do DD, e sua 

atividade se relaciona diretamente com a resposta funcional do DD (BATRA, 1974). 

Por outro lado, a inervação parassimpática deriva da porção sacral da medula, e 
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chega ao órgão através dos nervos pélvicos se concentrando principalmente entre a 

camada muscular longitudinal interna e a mucosa (SJÖSTRAND, 1965). 

 

 

Figura 2 - Fotomicrografias por técnicas histoquímicas de fluorescência e microscopia 
óptica e eletrônica mostrando os nervos simpáticos em ducto deferente de roedores. O 
painel A mostra a ampla distribuição dos nervos simpáticos (áreas claras) pelas camadas 
musculares. O painel B mostra que os axônios simpáticos do ducto deferente apresentam 
várias (áreas claras) varicosidades em íntimo contacto com as fibras musculares.  O painel 
C mostra que cada varicosidade (área central) contém inúmeras vesículas sinápticas (áreas 
claras no interior da varicosidade) ricas em transmissores simpáticos. Nos painéis D e E, os 
axônios simpáticos do ducto deferente foram marcados usando marcadores específicos da 
tirosina hidroxilase (Conforme BURNSTOCK e COSTA, 1975).  
 
 
 

O padrão de inervação simpática no DD varia entre suas porções. A porção 

mais próxima da próstata apresenta maior densidade de nervos simpáticos do que a 

porção mais próxima ao epidídimo. Esta distribuição diferencial pode ter importantes 

implicações na neurotransmissão, visto que a estimulação elétrica dos terminais 

nervosos simpáticos produz respostas contráteis com perfis distintos em cada 

porção (ROHDE et al., 1986; SNEDDON e MACHALY, 1992; WESTFALL e 

WESTFALL, 2001). Além disso, a partir de estudos de microscopia eletrônica, 

tornou-se evidente que as terminações axonais presentes no DD apresentam 

inúmeras varicosidades, as quais são responsáveis pela produção e liberação de 

neurotransmissores (BURNSTOCK e VERKHRATSKY, 2010). 

A irrigação arterial para os DD e órgãos adjacentes provém 

fundamentalmente de duas artérias: (1) arterial deferencial, que se origina nas 
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artérias hipogástricas, e que se dispõe ao longo do DD, irrigando também a cauda 

do epidídimo; (2) artéria espermática, que se origina na aorta, próxima ao rim e irriga 

principalmente o testículo e a cauda do epidídimo. A drenagem venosa é realizada 

principalmente pela veia deferencial que acompanha a artéria de mesmo nome 

(SJÖSTRAND, 1965). 

 

1.5.3 Aspectos Funcionais 

 

O controle neural básico do DD de rato se dá pela inervação simpática, sendo 

que os principais neurotransmissores liberados por esses neurônios são a 

noradrenalina e o ATP (SNEDDON e WESTFALL, 1984; VIZZI e BURNSTOCK, 

1988). Estas duas substâncias, uma vez liberadas no espaço juncional (biofase), 

agem de modo sinérgico. Neste processo, os mediadores coexistem na mesma 

célula neuronal e são armazenados conjuntamente nas vesículas sinápticas. Uma 

vez liberados, ambas as substâncias causam contração do DD e o padrão da 

resposta deste órgão ao estimulo elétrico é bifásico. A contração inicial (twitch) é 

rápida e mediada pelo ATP, denominada de componente ou resposta fásica, 

seguida de uma contração lenta mediada pela noradrenalina, denominada de 

componente ou resposta tônica (BURNSTOCK e SNEDDON, 1985; BANKS et al., 

2006).  

A contribuição purinérgica e noradrenérgica na resposta contrátil do DD varia 

consideravelmente de acordo com a região do órgão. Sabe-se que, na porção 

epididimal prevalece o componente noradrenérgico, enquanto na prostática, o 

purinérgico (CONCEIÇÃO et al., 1995). Sabe-se que a sensibilidade ao ATP na 

porção prostática é 10 vezes maior do que na epididimal, enquanto que, a 

sensibilidade da noradrenalina na porção epididimal é 10 vezes maior do que a 

prostática (SNEDDON et al., 1982; SNEDDON e WESTFALL, 1984). Isso significa 

que mesmo os nervos liberando quantidades constantes de neurotransmissores a 

cada impulso nervoso, a contribuição dos componentes purinérgico e noradrenérgico 

na resposta contrátil pode variar consideravelmente de uma região a outra do DD 

(SNEDDON et al., 1982; SNEDDON e WESTFALL, 1984). 
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A noradrenalina e o ATP liberados pelas terminações dos nervos simpáticos 

vão estimular, respectivamente, α1-adrenoceptores e P2-purinoceptores pós-

sinápticos.  A ativação destes receptores pelos seus respectivos agonistas leva ao 

aumento do cálcio intracelular através da mobilização deste íon de seus estoques 

intracelulares [Retículo (sarco) endoplasmático] e/ou influxo deste através de canais 

de cálcio do tipo L (SMITH e BURNSTOCK, 2004) (Figura 3). 

 

 

 
Figura 3 – Ilustração geral de uma varicosidade do terminal axonal simpático que libera ATP 
e noradrenalina, as quais através de vias de sinalização independentes produzem contração 
da musculatura lisa. (BK) canais de potássio de grande condutância ativados pelo cálcio; 
(EJP) potencial excitatório pós-sináptico; (STOC): corrente repolarizante transiente 
espontânea; (I): receptor para trifosfato de inositol; (R): receptor de rianodina; (PMCA): 
trocador de sódio-cálcio (BERRIDGE, 2008, modificado). 

 

 

A resposta contrátil do DD é modulada fisiologicamente e farmacologicamente 

por α2-adrenoceptores pré-sinápticos, conforme visualizado na figura 3 

(JURKIEWICZ e JURKIEWICZ, 1976; DREW, 1977), assim como β2-adrenoceptores 

(DIAZ-TOLEDO e JURKIEWICZ, 1990). Também foi sugerida a existência de α1-
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adrenoceptores pré-sinápticos em DD de rato (DOCHERTY et al., 1984) e de cobaia 

(ELLIS e BURNSTOCK, 1989), os quais participariam deste processo modulatório. 

Bultmann e Starke (1993) demonstraram a presença de α2-adrenoceptores pós-

sinápticos mediando a contração da musculatura lisa de DD de camundongos. 

Além dos receptores adrenérgicos, uma série de outros receptores está 

envolvida na resposta contrátil de DD de várias espécies. Os colinoceptores 

participam desta resposta, sendo identificados como receptores muscarínicos (pré e 

pós-sinápticos) e nicotínicos (pré-sinápticos). Os subtipos muscarínicos M1 e M2 

foram identificados na porção epididimal e prostática de DD, sendo sugerida sua 

participação na liberação de noradrenalina (KASUYA e SUZUKI, 1978, 1979; 

DOGGREL, 1986; STARKE et al., 1991; CARNEIRO et al., 1993). 

A presença de histaminoceptores do tipo H1, que produzem contração, e do 

tipo H2, que produzem relaxamento, foi sugerida em DD de várias espécies 

(BHALLA e MARSHAL, 1981; LAU et al., 1989), bem como do tipo H3 no rato 

(VASSILEV et al., 1981). A existência de dopaminoceptores foi descartada 

(LANGELOH, 1979; LANGELOH e JURKIEWICZ, 1982) enquanto que existem 

diferentes subtipos de receptores para a serotonina (HAY e WADSWORTH, 1982; 

GARCEZ, 1983); 

Além dos fármacos que atuam sobre os diferentes tipos de receptores 

presentes na membrana da célula muscular lisa do DD de rato, existem substâncias 

capazes de causar contração neste tecido pela despolarização da membrana e 

ativação de canais de cálcio, como por exemplo, o cloreto de potássio (SHIBATA et 

al., 1991) e o cloreto de bário (JURKIEWICZ et al., 1975; DIAZ-TOLEDO e 

JURKIEWICZ, 1990). 

 Os eventos pré e pós-sinápticos, os receptores, os neurotransmissores, os 

neuromoduladores e outros mecanismos envolvidos na transmissão nas sinapses 

simpáticas têm sido bem caracterizados no DD de roedores. A maioria dos 

mecanismos envolvidos na transmissão simpática no DD também pode atuar de 

forma similar em outras sinapses simpáticas, como no sistema cardiovascular ou nas 

sinapses do SNC (WESTFALL e WESTFALL, 2001). Portanto, o uso deste órgão na 

experimentação farmacológica contribui para o entendimento das propriedades 
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fisiológicas, fisiopatológicas e farmacológicas dos mecanismos envolvidos na 

transmissão simpática. 

 

1.5.4 Musculatura lisa e sinalização do cálcio: mecanismo de 

acoplamento excitação-contração 

 

Num único tecido, diferentes agonistas podem ativar diversas vias de 

mobilização de cálcio. Do mesmo modo, um mesmo estímulo pode ativar diferentes 

processos que envolvem o cálcio, de acordo com o tipo celular ou evento fisiológico 

produzido pelo estímulo (JURKIEWICZ et al., 1975; BOLTON, 1979). 

A contração de músculos lisos, de um modo geral, se deve basicamente ao 

aumento de cálcio intracelular. Quando ocorre um aumento de cálcio citosólico, este 

se liga à calmodulina formando o complexo cálcio-calmodulina, que é responsável 

então, pela ativação da quinase de miosina de cadeia leve (MLCK). Uma vez 

ativada, a MLCK fosforila a cadeia leve de miosina (MCL) que se torna apta a 

interagir com a actina promovendo o encurtamento da fibra muscular (JIANG e 

STEPHENS, 1994).  

Contudo, esse aumento de cálcio intracelular pode ser decorrente da 

liberação de cálcio dos estoques intracelulares ou do influxo de cálcio a partir do 

meio extracelular.  A liberação do cálcio de estoques intracelulares pode ocorrer, por 

exemplo, pela ativação de receptores metabotrópicos, os quais via proteína G 

ativam a fosfolipase C (PLPC), com produção de inositol trifosfato (IP3) e 

diacilglicerol (DAG). O IP3 é o segundo mensageiro responsável pela mobilização de 

cálcio dos estoques do retículo (sarco) endoplasmático, com conseqüente aumento 

do cálcio livre no citoplasma (HAN et al., 1987). Por outro lado, o aumento do cálcio 

intracelular pode ser também decorrente do influxo desse íon a partir do meio 

extracelular, principalmente, por canais de cálcio voltagem dependentes do tipo L 

(CCVD L) (JIANG e STEPHENS, 1984). Nos diferentes tipos de músculos lisos, a 

importância relativa do cálcio intra ou extracelular pode variar, assim como em um 

mesmo tecido, diferentes agonistas podem causar contração por liberar cálcio 

interno, aumentar o influxo desse íon ou por meio de ambos os mecanismos (Figura 

4). 
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A resposta noradrenérgica no DD de ratos associada à contração é mediada 

principalmente por α1a-adrenoceptores (PUPO e JURKIEWICZ, 1997).  A ativação 

deste receptor por agonistas exógenos (p. ex. fenilefrina) ou endógenos (p. ex. 

noradrenalina) envolve a participação da proteína G, com ativação de PLPC e 

produção de IP3 e DAG, sendo dependente em sua maioria do influxo de cálcio 

através dos CCVD L (JURKIEWICZ et al., 1975; HAN et al., 1987; AMOBI e SMITH, 

1993), embora também ocorra a participação de estoques intracelulares 

(JURKIEWICZ, 1975). 

A ativação dos P2x-purinoceptores pelo ATP resulta na produção de potenciais 

juncionais excitatórios que se somam para produzir os potenciais de ação que se 

propagam de uma célula muscular para outra (SNEDDON et al., 1982; SNEDDON e 

WESTFALL, 1984). A despolarização da membrana muscular promove o influxo de 

cálcio através de CCVD L (SNEDDON et al., 1982; SNEDDON e WESTFALL, 1984; 

WESTFALL e WESTFALL, 2001). 
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Figura 4 – Regulação da contração do músculo liso. Vários agonistas (neurotransmissores, 
hormônios, etc.) se ligam a receptores específicos para ativar a contração no músculo 
liso. Posteriormente a esta ligação, o receptor ativado aumenta a atividade da fosfolipase C 
através do acoplamento de uma proteína G. A fosfolipase C produz dois potentes segundos 
mensageiros do lipídeo de membrana fosfatidilinositol 4,5-bifosfato: diacilglicerol (DAG) e 
inositol 1,4,5-trifosfato (IP3). O IP3 liga a receptores específicos no retículo sarcoplasmático, 
causando a liberação de cálcio estocado. O DAG ativa a proteína quinase C (PKC) que 
fosforila proteínas alvo específicas.  Na maioria dos músculos lisos, a PKC facilita a 
contração por fosforilar canais de cálcio, permitindo maior influxo de íons através destes,  
ou de outras proteínas que regulam a maquinaria contrátil. O cálcio liberado liga-se  
à calmodulina, levando à ativação da quinase da cadeia leve de miosina (MLCK). Esta 
quinase fosforila a cadeia leve de miosina, que se torna atraída pela actina, iniciando 
encurtamento das células musculares lisas. Entretanto, a alta concentração do cálcio 
intracelular é transiente, e a resposta contrátil é mantida por mecanismos sensíveis ao cálcio 
através da inibição da atividade da miosina fosfatase pela RhoA (WEBB, 2003). 
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Em resumo o nosso trabalho tem como objetivo verificar o papel da 

anfetamina e do etanol como agentes que interferem na transmissão neuroefetora 

simpática presente na musculatura lisa do ducto deferente de ratos 

periadolescentes, quando administrados simultaneamente de forma aguda in vivo 

em dose simples e combinada. Para atender a esse objetivo usamos a metodologia 

resumida abaixo: 

 O estudo de receptores relacionados a transmissão adrenérgica, através de 

medidas de contratilidade de órgãos isolados, tais como o ducto deferente. 

Foram realizadas curvas concentração-efeito cumulativas para agonistas 

adrenérgicos (noradrenalina, fenilefrina e dopamina) e bário, além de curvas 

tempo-efeito para tiramina. 

 Estudo da neurotransmissão e neurotransmissores por meio de contrações 

produzidas por estímulo elétrico transmural. 

 Estudo da translocação do cálcio na musculatura lisa do ducto deferente através 

de curvas tempo-efeito para o cálcio na presença do agente despolarizante 

cloreto de potássio. 

 Mensuração do conteúdo neuronal de noradrenalina dos terminais adrenérgicos 

pela metodologia do HPLC. 

 Mensuração dos níveis plasmáticos de corticosterona por radioimunoensaio. 
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3.1 Animais 

 

Utilizamos ratos Wistar da nossa colônia (BAW 2). Os animais possuíam de 

30 - 40 dias de idade e pesavam entre 90 - 150 gramas, todos criados pelo Centro 

de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Biologia e Medicina (CEDEME) 

e mantidos no biotério do Instituto Nacional de Farmacologia e Biologia Molecular 

(INFAR) em condições ambientais controladas (temperatura 22±2 ºC; 55% de 

umidade) com ciclo claro-escuro de 12 horas e comida e água ad libitum de acordo 

com os princípios internacionais para a pesquisa biomédica envolvendo animais 

(INTERNATIONAL GUIDES FOR BIOMEDICAL RESEARCH INVOLVING ANIMALS, 

1985). 

Utilizamos grupos de diferentes animais que foram divididos em tratados e 

controles. Cada animal foi utilizado em somente um tipo de experimento. 

 

3.2 Tratamento 

 

Os animais foram divididos em seis grupos como mostrado na tabela 1. A 

anfetamina (AMPH) foi administrada subcutaneamente (s.c.) nas dosagens de 3 

mg/Kg ou 7 mg/Kg. O etanol (EtOH) 40% v/v foi administrado oralmente (v.o.), por 

gavagem, nas dosagens de 4 mL/Kg ou 8 mL/Kg. A anfetamina e o etanol foram 

administrados tanto isoladamente quanto simultaneamente para verificar possíveis 

interações. A escolha destas dosagens foi baseada na experiência de trabalhos 

anteriores do nosso laboratório.  

 

Tabela 1 - Grupos experimentais.  

Grupos* Tratamento 

A AMPH 3mg/Kg, s.c. 

B AMPH 7mg/Kg, s.c. 

C EtOH (40%) 4mL/Kg, v.o. 

D EtOH (40%) 8mL/Kg, v.o. 

E AMPH 3mg/Kg, s.c. + EtOH (40%) 4mL/Kg, v.o. 

F AMPH 7mg/Kg, s.c.+ EtOH (40%) 8mL/Kg, v.o. 

* Para cada grupo houve um controle que recebeu o veículo livre de fármacos (salina 0,9%) 

pela mesma via e volume que o tratado. 
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Quatro horas após o tratamento, os animais foram sacrificados, o ducto 

deferente (DD) foi dissecado e levado para experimentos in vitro. 

O tempo pós-tratamento escolhido para o início dos experimentos foi baseado 

na farmacocinética da anfetamina e do etanol. A anfetamina alcança níveis séricos 

máximos em ratos entre 30 a 60 minutos após sua administração, com efeitos que 

duram, geralmente, de 2 a 4 horas (MELEGA et al., 1996; UTRILLA, 2000; DE LA 

TORRE, et al., 2004). O etanol é rapidamente absorvido, as concentrações séricas 

máximas são observadas entre 30 a 90 minutos após a administração e sua 

eliminação segue a cinética de ordem zero, ou seja, a taxa de oxidação é 

relativamente constante com o tempo e é pouco aumentada pela elevação da 

concentração sanguínea de etanol (RAMCHADANI et al., 2001; ADALSTEINSSON, 

et al., 2006). Portanto, sabemos que ao iniciar os experimentos, teoricamente, 

nenhum dos fármacos ainda exerce efeito farmacológico, uma vez que não há 

administração de doses de reforço. No entanto, é evidente que ainda exista certa 

quantidade dos fármacos na corrente sanguínea. 

 

3.4 Líquido Nutritivo 

 

A solução nutritiva utilizada possui a seguinte composição (mM): NaCl 138, 

KCl 5,7, CaCl2 1,8, NaH2PO4 0,36, NaHCO3 15, e glicose 5.5. Esta solução é 

denominada de Líquido Nutritivo de Vesícula (LNV), sendo indicada para 

experimentos em órgão de banho isolado para DD e vesícula seminal, esta solução 

dever ser aerada e mantida a 32ºC, com ajuste de pH para 7,4 (PICARELLI et al, 

1962; JURKIEWICZ e JURKIEWICZ, 1976; CARICATI-NETO et al., 1992). 

 

3.5 Aparelhagem utilizada nos experimentos em banho de órgão isolado 

 

Os equipamentos utilizados na farmacologia do músculo liso isolado estão 

representados na figura 5. Esta aparelhagem consiste em uma cuba de vidro, da 

qual no interior se encontra a câmara muscular (CM), com capacidade de 10 mL, 

sendo conectada a uma serpentina helicoidal (S), por onde se desloca o líquido 

nutritivo. Esta serpentina helicoidal permanece banhada com água aquecida a 32 ºC, 
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impulsionada por uma bomba de circulação localizada em um banho-maria equipado 

com termostato. O líquido nutritivo contido em um frasco de Mariotte alcança a CM 

através de um tubo de borracha de silicone e da serpentina helicoidal que propicia o 

seu aquecimento a temperatura desejada. 

Para a obtenção de contrações isométricas, o órgão é mantido dentro da CM. 

Uma de suas extremidades é fixada em uma haste de vidro conectada a uma bomba 

de aquário e a outra, por meio de uma linha de algodão, a um transdutor de força 

(FT202). As mudanças de tensão foram registradas em fisiógrafo UGO BASILE 

(mod. 7070). Quando se desejava obter registros com estimulação elétrica, o órgão 

era fixado entre dois eletrodos de platina conectados ao estimulador elétrico Grass 

S88 (Grass EUA). 

 

 

Figura 5 - Aparelhagem utilizada nos experimentos em banho de órgão isolado. EE – 

Estimulador elétrico; FS – Fisiógrafo; TF – Transdutor de força; CM – Câmara muscular; S – 

Serpentina helicoidal. 

 

 

3.6 Isolamento e montagem do DD 

 

Após o sacrifício dos animais, por decapitação, foi realizada uma incisão 

abdominal para remoção do DD inteiro (Figura 6, imagem A). Em seguida, os 

órgãos foram dissecados do mesentério aderente e tecido adiposo, lavando-se a luz, 
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quando necessário, com LNV. A extremidade prostática foi fixada a uma haste de 

vidro, enquanto a extremidade epididimal foi conectada a um transdutor de força, 

utilizando-se, para ambos, fios de algodão (Figura 6, imagem B). A tensão inicial 

fornecida ao órgão foi de 0,8 gramas. Um pré-estiramento muscular cria condições 

ideais para uma contração eficaz, alcançando altos índices de força, no entanto, um 

estiramento excessivo provoca uma redução da força de contração devido ao 

afastamento dos filamentos de actina e miosina, dificultando a interação 

actinomiosínica (GUYTON e HALL, 2003). Após 30 minutos de estabilização, iniciou-

se o protocolo experimental. 

 

 

                                                                            

Figura 6 - Em A observa-se um ducto deferente (DD) logo após sua remoção. Em B, 
observa-se o DD dissecado e já preparado para os experimentos em banho de órgão 
isolado. T – Testículo; TA – Tecido adiposo; PP – Porção prostática do DD; PE – Porção 
epididimal do DD. 

 

 

3.7 Curvas concentração-efeito cumulativas 

 

Curvas concentração-efeito cumulativas foram realizadas para agonistas 

adrenérgicos (noradrenalina, dopamina e fenilefrina) e bário (JURKIEWICZ e 

JURKIEWICZ, 1976), a partir das quais, utilizando-se parâmetros farmacológicos, 

descritos mais adiante, verificamos e quantificamos as alterações no sistema 

receptor adrenérgico (Figura 7). 

 

A B 

T 

TA 

PP 
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Figura 7 - Curva concentração-efeito cumulativa para a noradrenalina (à esquerda) em 

ducto deferente de rato e um gráfico contendo uma curva sigmóide (à direita) gerada a partir 

da regressão não-linear dos dados fornecidos pelo registro.  

 

As curvas concentração-efeito cumulativas em banho de órgão isolado foram 

descritas por Van Rossum e Van Den Brink (1963). O método consiste em adicionar 

concentrações crescentes e cumulativas à preparação, como demonstrado na tabela 

2. Usualmente, utiliza-se o fator 3,3 entre doses sucessivas, iniciando-se a partir de 

uma dose que não produza efeito. Ao alcançar a dose que produza o efeito máximo, 

isto é, aquela dose que não produza um efeito adicional, é que se lava a preparação 

através da substituição do LNV presente na CM de três a quatro vezes. 

 

Tabela 2 - Acréscimo de fármaco ao banho em um experimento de curva concentração-

efeito cumulativa, partindo de um tubo de ensaio apresentando 10-6 mol/L do fármaco.  

Concentração 

do fármaco no 

tubo de ensaio 

(mol/L) 

Volume de 

fármaco (mL) 

adicionado na 

CM 

Volume final na 

CM (mL) 

Concentração 

Adicionada na 

CM (mol/L) 

Concentração 

final 

aproximada na 

CM (mol/L) 

10
-6

 
0,1 10,1 - 10

-8
 

0,2 10,3 2.10
-7

 3.10
-8

 

10
-5

 
0,07 10,37 7.10

-7
 10

-7
 

0,2 10,57 2.10
-6

 3.10
-7

 

10
-4

 
0,07 10,64 7.10

-6
 10

-6
 

0,2 10,84 2.10
-5

 3.10
-6
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Para checar, de forma indireta, o conteúdo endógeno de catecolaminas, 

utilizamos a amina simpaticomimética de ação indireta, tiramina. Realizamos curvas 

tempo-efeito com aplicação de dose única de tiramina 10-4 M. 

 

3.8 Contração neurogênica 

 

Foram realizadas curvas de freqüência-resposta através da estimulação 

elétrica transmural (EET) dos DD, objetivando a análise da contração mediada pelas 

terminações axonais simpáticas. Após um período de estabilização de 30 minutos, o 

órgão ficou sujeito a estímulos de 60 V, 1 ms de duração com freqüências de 0,1, 

0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 e 20 Hz, utilizando-se o estimulador Grass S88 (Grass U.S.A.) 

como previamente descrito. Em cada freqüência o DD é estimulado por 60 

segundos, seguido de um intervalo de repouso (duração de 60 segundos) entre 

curvas próximas (Figura 8). A contração induzida pelo EET apresenta 

características distintas dependendo da freqüência utilizada. Em freqüências de até 

0,5 Hz observam-se contrações rápidas de caráter purinérgico (ATP-dependente), 

denominadas de twiches ou respostas fásicas. Freqüências maiores que 0,5 Hz 

produzem contrações bifásicas, apresentando um componente inicial rápido, que 

atinge seu pico máximo em aproximadamente 30 segundos (resposta fásica – de 

caráter purinérgico) seguida de uma contração sustentada, de caráter 

noradrenérgico (resposta tônica) e de menor intensidade que se apresenta após 1 

minuto do EET. Na ilustração dos dados, optamos por mensurar e ilustrar as 

respostas neurogênicas em 2 e 5 Hz por serem mais reprodutíveis com as 

repetições das curvas. 
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Figura 8 - Estimulação elétrica transmural com estímulos de 60 V, 1 ms de duração com  
freqüências de 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 e 20 Hz em ducto deferente de rato. Em cada 
freqüência o ducto deferente é estimulado por 1 minuto e o intervalo de repouso entre 
curvas próximas também é de 1 minuto. RF – Resposta fásica; RT – Resposta tônica. 

 

 

3.9 Curvas tempo-efeito para o Cálcio 

 

As curvas tempo-efeito para o cálcio (Ca+2) foram realizadas em solução 

nutritiva nominalmente livre de Ca+2 conforme Jurkiewicz et al. (1975). O DD foi 

mantido por 5 minutos na presença do agente despolarizante  KCl 80 mM seguido 

pela adição de uma dose única de CaCl2 (10mM por 10 minutos). Este procedimento 

foi repetido até que respostas reprodutíveis fossem obtidas. Observam-se duas 

fases de contração, uma rápida (duração de 60 segundos),  a qual denominamos de 

resposta fásica, e uma contração sustentada (após 5 minutos de estímulo contínuo 

com o cálcio) denominada de resposta tônica (Figura 9). As respostas fásica e 

tônica foram mensuradas, assim como o fade ou índice de relaxamento, ou seja, a 

diferença entre as repostas fásica e tônica. 
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Figura 9 - Curva tempo-efeito para o cálcio em solução nutritiva nominalmente livre de 
cálcio na presença do agente despolarizante KCl. Notar a característica bifásica da 
contração sendo constituída por uma contração rápida ou resposta fásica (RF) e uma 
contração sustentada ou resposta tônica (RT). 

 

 

3.10 Dosagem de Noradrenalina pela Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (HPLC) 

 

Os DD de cada animal foram retirados, separados dos tecidos adjacentes e 

mantidos em solução nutritiva, previamente descrita, para estabilização (30 min a 

30ºC). Em seguida, colocados em solução de ácido perclórico (0,1 M), EDTA 0,5 g/L 

e metabissulfito 0,5 g/L, obedecendo a proporção de dois órgãos para 1,5 mL da 

solução. Em seguida, foram homogeneizados no ultraturrax. Após a obtenção da 

dispersão, as amostras foram mantidas a -4 ºC por 20 horas. Com o término deste 

período, a amostra foi filtrada em filtros de seringa de membrana de PVDF e 

porosidade de 0,22 µm. Após estes procedimentos, as amostras foram levadas para 

análise. 

As amostras preparadas para dosagens de aminas foram separadas e 

quantificadas através de um sistema de cromatografia liquida de alta eficiência, 

(HPLC, Shimadzu), utilizando-se uma coluna Chromolith RP-18e (Merck), sendo as 

aminas detectadas por um detector eletroquímico (1049 A, Hewlett Packard). O 

sistema de HPLC foi controlado por um computador acoplado ao sistema, através de 



3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

35 

 

um programa específico (Software Class VP, versão 2.0) que realiza o registro e a 

análise dos dados. A fase utilizada foi composta por (gramas/litro) Na2HPO42H2O 

(8.899), EDTA (0,08), ácido 1-heptanossulfônico (0,250), NaCl (0.292),  metanol 

(10mL), pH 3,5. 

Concentrações conhecidas das aminas e seus metabólitos foram tratadas da 

mesma forma que as amostras e injetadas em diferentes concentrações no HPLC. 

Para cada substância, foram calculadas as médias das áreas dos picos de cada 

concentração utilizada, sendo construída uma curva da concentração dos padrões 

em função da área obtida em cada concentração. A regressão linear dessa curva 

serviu para calcular as concentrações das aminas nas amostras. 

Os procedimentos para a dosagem de noradrenalina foram realizados no 

laboratório de Farmacologia do Instituto Butantan sob a supervisão do Prof. Dr. 

Isaltino Marcelo Conceição. 

 

3.11 Dosagem de corticosterona plasmática 

 

Os animais foram anestesiados com cetamina (60 mg/Kg) e xilazina (8 

mg/Kg) seguida de coleta do sangue através de punção da veia cava inferior, 

utilizando-se seringa heparinizada. O plasma foi separado após centrifugação a 

2300 rpm por 20 min a 4 ºC. As amostras foram mantidas a -4 ºC até a realização 

dos experimentos. 

As concentrações de corticosterona plasmáticas foram quantificadas por 

radioimunoensaio específico para ratos, usando o kit comercial ICN Biomedicals 

(Costa Mesa, CA, USA), o método original foi modificado (5µL de plasma e metade 

do volume dos reagentes) de acordo com Thrikraman et al. (1997). A sensibilidade 

do teste é de 25ηg/mL e as variações intra e interteste são, respectivamente, 10,3 % 

e 7,1 %. Os procedimentos para a dosagem de corticosterona foram realizados no 

laboratório de Psicobiologia da Universidade Federal São Paulo sob a supervisão do 

Profa. Dra. Deborah Suchecki. 
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3.12 Parâmetros Farmacológicos 

 

As curvas concentração-efeito cumulativas para agonistas são utilizadas na 

mensuração de parâmetros usados na farmacologia experimental, tais como efeito 

máximo induzido por um agonista em gramas de tensão/gramas de tecido (Emax), 

dose que produz 50% do Emax (EC50), afinidade aparente do agonista, que é definida 

pelo Log negativo da EC50 (pD2) e responsividade relativa (ρ). 

O Emax é o efeito contrátil máximo que um agonista pode induzir na 

musculatura lisa. Utilizamos esse parâmetro para avaliar se os tratamentos em 

estudo influem de alguma forma nessa variável. 

O EC50 foi determinado graficamente através da intersecção no eixo das 

abscissas com o ponto correspondente à metade do efeito máximo. O pD2 

corresponde ao logaritmo negativo da EC50 e nos dá idéia de afinidade aparente do 

agonista pelo sistema receptor em estudo (FURCHGOT, 1972). Por exemplo, se um 

pD2 para um determinado agonista está aumentado devido a um tratamento; quando 

comparado a uma situação normal, esta informação nos leva a crer que para 

promover o mesmo efeito foi necessária uma dose menor de agonista. No nosso 

estudo, utilizamos o EC50 apenas para mensurar o pD2. 

  O parâmetro responsividade relativa (ρ) foi definido por Jurkiewicz et al. 

(1969, 1976) com a finalidade de expressar numericamente as diferenças nos 

efeitos máximos produzidos por vários agonistas totais frente a capacidade contrátil 

máxima da musculatura lisa. O ρ é mensurado através da relação entre o Emax e a 

capacidade máxima contrátil da preparação, usualmente determinado pelo efeito 

máximo do BaCl2. 

 

3.13 Fármacos e Reagentes 

 

 Foram utilizados o cloreto de sódio (NaCl), cloreto de potássio (KCl), cloreto 

de cálcio (CaCl2.2H2O), cloreto de magnésio (MgCl2.6H2O), bicarbonato de sódio 

(NaHCO3), fosfato dibásico de sódio (NaH2PO4.H2O), glicose (C6H12O6), dopamina,  

cloreto de bário (BaCl2) e o etanol (CH3CH2OH) absoluto adquiridos do laboratório 

Synth (Brasil). O Ácido perclórico (HClO4 70-72%), metabissulfito (Sodium 
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metabisulfite- Na2O5S2) e  o EDTA (Ethylenediaminetetraacetic Acid, 2Na -

C10H14N2Na2O8 · 2H2O) foram adquiridos do laboratório Merck Química. A 

noradrenalina (Arterenol HCl), fenilefrina (L-phenylephrine HCl), tiramina (Tyramine 

hydrocloride) e anfetamina (D-amphetamine sulphate) foram comprados do 

laboratório Sigma Chemical Co. (EUA). 

 

3.14 Análise estatística 

 

Os dados foram analisados no programa estatístico Graphpad Prism (versão 

4.0). Os resultados obtidos foram expressos em média ± E.P.M. (Erro Padrão da 

Média). Para análise estatística dos resultados da dosagem de noradrenalina pelo 

HPLC utilizamos a ANOVA one-way seguido de pós-teste de Dunnet com o objetivo 

de comparar todos os grupos tratados com o controle. Para a análise estatística dos 

resultados da dosagem de corticosterona plasmática utilizamos a ANOVA one-way 

seguido de pós-teste de Bonferroni para comparações múltiplas. Para análise dos 

resultados dos demais experimentos foi usado o teste t-Student não-pareado. A 

significância foi considerada quando p < 0,05. 

 

3.14 Considerações éticas 

 

Todos os procedimentos experimentais foram aprovados pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo conforme protocolo 0518/10. 
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4.1 Efeito de agonistas adrenérgicos e bário 

4.1.1 Grupo tratado com anfetamina (AMPH) 3 mg/Kg, s.c. 

 

Analisando os parâmetros farmacológicos obtidos através das curvas 

concentração-efeito cumulativas em DD de ratos periadolescentes, observamos na 

figura 10 que o tratamento com AMPH 3 mg/Kg, s.c.  foi capaz de potencializar o 

efeito máximo (Emax) para a noradrenalina e o bário. Este tratamento foi capaz, 

também, de diminuir a responsividade relativa (ρ) para dopamina (Controle: 0,54 ± 

0,04; Tratado: 0,38 ± 0,06) (Tabela 5). A resposta do DD dos animais tratados à 

fenilefrina, um agonista seletivo α1-adrenérgico, não foi alterada (Tabela 3, 4 e 5). A 

afinidade aparente (pD2) dos agonistas adrenérgicos e bário não foi alterada por este 

tratamento (Tabela 4). 
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Figura 10 - Curvas concentração-efeito cumulativas para agonistas adrenérgicos e bário em 
ducto deferente de animais periadolescentes tratados agudamente com AMPH 3 mg/Kg, s.c. 
e seus respectivos controles (tratados com salina 0,9%). Cada curva representa a 
média±E.P.M. de pelo menos 7 experimentos. * p<0,05 em relação ao controle. 
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Tabela 3 - Efeito máximo (em gramas de contração por gramas de tecido) de curvas 
concentração-efeito cumulativas para a agonistas adrenérgicos e bário em ducto deferente 
de ratos periadolescentes tratados agudamente com AMPH 3 mg/Kg, s.c. e seus respectivos 
controles (tratados com salina 0,9%). Valores expressos em média±E.P.M. (n). * p<0,05 em 
relação ao controle. 

GRUPOS 
Emax (g de contração/g de tecido) 

Noradrenalina Bário Fenilefrina Dopamina 

Controle 
64,89 ± 3.17 

(7) 
81,69 ± 4.62 

(8) 
52,45 ± 4,93 

(8) 
43,66 ± 3,12 

(8) 

AMPH 3 mg/Kg, s.c.  80,12 ± 6,17* 

(7) 

101,73 ± 6,80* 
(8) 

55,78 ± 4,85 
(8) 

39,31 ± 6,58 
(8) 

 

 

 

 

Tabela 4 - Valores de pD2 (afinidade aparente) para a noradrenalina, bário, fenilefrina e 
dopamina em ducto deferente de ratos periadolescentes tratados agudamente AMPH 3 
mg/Kg, s.c. e seus respectivos controles (tratados com salina 0,9%). Valores expressos em 
média±E.P.M. (n).  

GRUPOS 
pD2 

Noradrenalina Bário Fenilefrina Dopamina 

Controle 
5,64 ± 0,06 

(7) 
3,27 ± 0,09 

(8) 
5,66 ± 0,13 

(8) 
5,36 ± 0,17 

(8) 

AMPH 3 mg/Kg, s.c. 
5,77 ± 0,06 

(7) 
3,18 ± 0,11 

(8) 
5,55 ± 0,10 

(8) 
5,21 ± 0,10 

(8) 

 

 

 

 

Tabela 5 - Valores de ρ (responsividade relativa) para a noradrenalina, fenilefrina e 
dopamina em ducto deferente de ratos periadolescentes tratados agudamente com AMPH 3 
mg/Kg, s.c. e seus respectivos controles (tratados com salina 0,9%). Valores expressos em 
média±E.P.M. (n). * p<0,05 em relação ao controle. 

GRUPOS 
ρ 

Noradrenalina Fenilefrina Dopamina 

Controle 
0,78 ± 0,05 

(7) 
0,64 ± 0,05 

(8) 
0,54 ± 0,04 

(8) 

AMPH 3 mg/Kg, s.c. 
0,76 ± 0,03 

(7) 
0,54 ± 0,04 

(8) 
0,38 ± 0,06* 

(8) 
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4.1.2 Grupo tratado com anfetamina (AMPH) 7 mg/Kg, s.c. 

 

Neste grupo experimental, constatamos que a anfetamina em uma dosagem 

maior (de 7 mg/Kg) não foi capaz de alterar nenhuma das variáveis farmacológicas 

consideradas para agonistas adrenérgicos e bário (Figura 11, Tabela 6, 7 e 8). Com 

esta dosagem, esperávamos alterações mais pronunciadas do que aquelas obtidas 

no grupo AMPH 3 mg/Kg, s.c., mas não observamos tal efeito. 
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Figura 11 - Curvas concentração-efeito cumulativas para agonistas adrenérgicos e bário em 
ducto deferente de animais periadolescentes tratados agudamente com AMPH 7 mg/Kg, s.c. 
e seus respectivos controles (tratados com salina 0,9%). Cada curva representa a 
média±E.P.M. de pelo menos 5 experimentos.  
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Tabela 6 - Efeito máximo (em gramas de contração por gramas de tecido) de curvas 
concentração-efeito cumulativas para a agonistas adrenérgicos e bário em ducto deferente 
de ratos periadolescentes tratados agudamente com AMPH 7 mg/Kg, s.c. e seus respectivos 
controles (tratados com salina 0,9%). Valores expressos em média±E.P.M. (n). 

GRUPOS 
Emax (g de contração/g de tecido) 

Noradrenalina Bário Fenilefrina Dopamina 

Controle  
59,96 ± 3.14 

(6) 
76,12 ± 2,74 

(6) 
42,04 ± 4,98 

(5) 
31,67 ± 4,39 

(6) 

AMPH 7 mg/Kg, s.c.  
63,46 ± 5,07 

(6) 
83,91 ± 3,82 

(6) 
44,08 ± 4,37 

(6) 
28,77 ± 4,04 

(5) 

 

 

 

 

Tabela 7 - Valores de pD2 (afinidade aparente) para a noradrenalina, bário, fenilefrina e 
dopamina em ducto deferente de ratos periadolescentes tratados agudamente AMPH 7 
mg/Kg, s.c. e seus respectivos controles (tratados com salina 0,9%). Valores expressos em 
média±E.P.M. (n).  

GRUPOS 
pD2 

Noradrenalina Bário Fenilefrina Dopamina 

Controle 
5,84 ± 0,07 

(6) 
3,33 ± 0,05 

(6) 
5,69 ± 0,03 

(5) 
5,47 ± 0,12 

(6) 

AMPH 7 mg/Kg, s.c. 
5,98 ± 0,12 

(6) 
3,16 ± 0,11 

(6) 
5,75 ± 0,11 

(6) 
5,27 ± 0,06 

(5) 

 

 

 

 

Tabela 8 - Valores de ρ (responsividade relativa) para a noradrenalina, fenilefrina e 
dopamina em ducto deferente de ratos periadolescentes tratados agudamente com AMPH 7 
mg/Kg, s.c. e seus respectivos controles (tratados com salina 0,9%). Valores expressos em 
média±E.P.M. (n). 

GRUPOS 
ρ 

Noradrenalina Fenilefrina Dopamina 

Controle 
0,78 ± 0,01 

(6) 
0,54 ± 0,07 

(5) 
0,42 ± 0,06 

(6) 

AMPH 7 mg/Kg, s.c. 
0,75 ± 0,06 

(6) 
0,52 ± 0,05 

(6) 
0,34 ± 0,05 

(5) 
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4.1.3 Grupo tratado com etanol (EtOH 40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. 

 

Como demonstrado na figura 12 e na tabela 9, o tratamento com etanol (40% 

v/v) 4 mL/Kg, v.o. foi capaz de reduzir o efeito máximo de forma significativa para a 

noradrenalina, fenilefrina e bário (p < 0,05). A afinidade aparente (pD2) e a 

responsividade relativa (ρ) não foram alteradas por este tratamento (Tabela 10 e 

11). 

 

 

Figura 12 - Curvas concentração-efeito cumulativas para agonistas adrenérgicos e bário em 
ducto deferente de animais periadolescentes tratados agudamente com EtOH (40% v/v) 4 
mL/Kg, v.o. e seus respectivos controles (tratados com salina 0,9%). Cada curva representa 
a média±E.P.M. de pelo menos 6 experimentos. * p<0,05 em relação ao controle. 

 

 

 
 
 
 
 

-10 -8 -6 -4 -2

0

50

100
Controle

EtOH (40% v/v) 4mL/Kg, v.o.

*

Log[Noradrenalina] (M)

g
 d

e
 c

o
n
tr

a
ç
ã
o
/g

 d
e
 t

e
c
id

o

-10 -8 -6 -4 -2

0

60

120
Controle

EtOH (40% v/v) 4mL/Kg, v.o.

*

Log[Bário] (M)

g
 d

e
 c

o
n
tr

a
ç
ã
o
/g

 d
e
 t

e
c
id

o

-10 -8 -6 -4 -2

0

40

80 Controle

EtOH (40% v/v) 4mL/Kg, v.o.

*

Log[Fenilefrina] (M)

g
 d

e
 c

o
n
tr

a
ç
ã
o
/g

 d
e
 t

e
c
id

o

-10 -8 -6 -4 -2

0

40

80
Controle

EtOH (40% v/v) 4mL/Kg, v.o.

Log[Dopamina] (M)

g
 d

e
 c

o
n
tr

a
ç
ã
o
/g

 d
e
 t

e
c
id

o



4 RESULTADOS 

 

44 

 

Tabela 9 - Efeito máximo (em gramas de contração por gramas de tecido) de curvas 
concentração-efeito cumulativas para a agonistas adrenérgicos e bário em ducto deferente 
de ratos periadolescentes tratados agudamente com EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. e seus 
respectivos controles (tratados com salina 0,9%). Valores expressos em média±E.P.M. (n). * 
p<0,05 em relação ao controle. 

GRUPOS 
Emax (g de contração/g de tecido) 

Noradrenalina Bário Fenilefrina Dopamina 

Controle  
64,26 ± 3.74 

(7) 
88,89 ± 5,76 

(7) 
55,37 ± 5,23 

(7) 
42,17 ± 4,98 

(7) 

EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o.  52,07 ± 3.78* 

(6) 

72,18 ± 4,24* 
(6) 

38,97 ± 3,42* 

(6) 

34,01 ± 7,01 
(6) 

 

 

 

 
Tabela 10 - Valores de pD2 (afinidade aparente) para a noradrenalina, bário, fenilefrina e 
dopamina em ducto deferente de ratos periadolescentes tratados agudamente EtOH (40% 
v/v) 4 mL/Kg, v.o. e seus respectivos controles (tratados com salina 0,9%). Valores 
expressos em média±E.P.M. (n).  

GRUPOS 
pD2 

Noradrenalina Bário Fenilefrina Dopamina 

Controle 
5,72 ± 0,04 

(7) 
3,20 ± 0,12 

(7) 
5,93 ± 0,16 

(6) 
5,10 ± 0,13 

(7) 

EtOH (40% v/v)  4 mL/Kg, v.o. 
5,81 ± 0,08 

(6) 
3,15 ± 0,19 

(6) 
5,84 ± 0,12 

(6) 
5,30 ± 0,14 

(6) 

 

 

 

 

Tabela 11 - Valores de ρ (responsividade relativa) para a noradrenalina, fenilefrina e 
dopamina em ducto deferente de ratos periadolescentes tratados agudamente com EtOH 
(40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. e seus respectivos controles (tratados com salina 0,9%). Valores 
expressos em média±E.P.M. (n). 

GRUPOS 
ρ 

Noradrenalina Fenilefrina Dopamina 

Controle 
0,72 ± 0,02 

(7) 
0,62 ± 0,03 

(7) 
0,47 ± 0,05 

(7) 

EtOH (40% v/v)  4 mL/Kg, v.o. 
0,71 ± 0,01 

(6) 
0,53 ± 0,03 

(6) 
0,45 ± 0,07 

(6) 
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4.1.4 Grupo tratado com etanol (EtOH 40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. 

 

O etanol é, sabidamente, um depressor do sistema nervoso autônomo 

simpático, atuando por diversas vias. Este efeito pode ser observado claramente no 

grupo EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. (Figura 12). No entanto, o grupo tratado com 

uma dose maior de etanol (EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o.) não demonstrou efeitos 

depressores em resposta a aplicação exógena de agonistas adrenérgicos e bário 

(Figura 13, Tabela 12, 13 e 14). A partir disso, sugere-se que o efeito do tratamento 

in vivo com etanol na neurotransmissão simpática não é proporcional ao aumento da 

dose administrada. Tal efeito é descrito na literatura em outros tecidos e será 

comentado mais adiante. 
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Figura 13 - Curvas concentração-efeito cumulativas para agonistas adrenérgicos e bário em 
ducto deferente de animais periadolescentes tratados agudamente com EtOH (40% v/v) 8 
mL/Kg, v.o. e seus respectivos controles (tratados com salina 0,9%). Cada curva representa 
a média±E.P.M. de pelo menos 7 experimentos.  
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Tabela 12 - Efeito máximo (em gramas de contração por gramas de tecido) de curvas 
concentração-efeito cumulativas para a agonistas adrenérgicos e bário em ducto deferente 
de ratos periadolescentes tratados agudamente com EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. e seus 
respectivos controles (tratados com salina 0,9%). Valores expressos em média±E.P.M. (n). 

GRUPOS 
Emax (g de contração/g de tecido) 

Noradrenalina Bário Fenilefrina Dopamina 

Controle 
67,79 ± 5,31 

(7) 
93,11 ± 4,54 

(7) 
61,06 ± 5,32 

(7) 
48,07 ± 5,16 

(7) 

EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o.  
62,23 ± 5,02 

(8) 
87,99 ± 6,57 

(8) 
52,66 ± 4,56 

(8) 
43,04 ± 2,75 

(8) 

 

 

 

 

Tabela 13 - Valores de pD2 (afinidade aparente) para a noradrenalina, bário, fenilefrina e 
dopamina em ducto deferente de ratos periadolescentes tratados agudamente EtOH (40% 
v/v) 8 mL/Kg, v.o. e seus respectivos controles (tratados com salina 0,9%). Valores 
expressos em média±E.P.M. (n).  

GRUPOS 
pD2 

Noradrenalina Bário Fenilefrina Dopamina 

Controle 
5,66 ± 0,06 

(7) 
3,10 ± 0,17 

(7) 
5,75 ± 0,11 

(7) 
5,03 ± 0,17 

(7) 

EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. 
5,65 ± 0,05 

(8) 
3,11 ± 0,14 

(8) 
5,63 ± 0,10 

(8) 
4,95 ± 0,18 

(8) 

 

 

 

 

Tabela 14 - Valores de ρ (responsividade relativa) para a noradrenalina, fenilefrina e 
dopamina em ducto deferente de ratos periadolescentes tratados agudamente com EtOH 
(40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. e seus respectivos controles (tratados com salina 0,9%). Valores 
expressos em média±E.P.M. (n). 

GRUPOS 
ρ 

Noradrenalina Fenilefrina Dopamina 

Controle 
0,72 ± 0,03 

(7) 
0,65 ± 0,04 

(7) 
0,51 ± 0,04 

(7) 

EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. 
0,70 ± 0,01 

(8) 
0,59 ± 0,02 

(8) 
0,49 ± 0,03 

(8) 
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4.1.5 Grupo tratado com anfetamina (AMPH) 3 mg/Kg, s.c. + etanol 

(EtOH 40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. 

 

 Quando comparamos este grupo com aqueles que sofreram tratamento com 

cada fármaco aplicado isoladamente (Figura 10 e Figura 12), observamos que o 

etanol e a anfetamina agiram de forma antagônica. Em outras palavras, os efeitos 

depressores do etanol (4 mL/Kg) na contração mediada pela noradrenalina, 

fenilefrina e bário (Figura 12) foram anulados pela anfetamina (3 mg/Kg), 

prevalecendo neste grupo, uma leve potencialização do Emax para a noradrenalina e 

bário (Figura 14 e Tabela 15). Os valores dos parâmetros farmacológicos estão 

descritos nas tabelas 15, 16 e 17. 

 

Figura 14 - Curvas concentração-efeito cumulativas para agonistas adrenérgicos e bário em 
ducto deferente de animais periadolescentes tratados agudamente com AMPH 3 mg/Kg, s.c. 
+ EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. e seus respectivos controles (tratados com salina 0,9%). 
Cada curva representa a média±E.P.M. de pelo menos 8 experimentos. 
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Tabela 15 - Efeito máximo (em gramas de contração por gramas de tecido) de curvas 
concentração-efeito cumulativas para a agonistas adrenérgicos e bário em ducto deferente 
de ratos periadolescentes tratados agudamente com AMPH 3 mg/Kg, s.c. + EtOH (40% v/v) 
4 mL/Kg, v.o. e seus respectivos controles (tratados com salina 0,9%). Valores expressos 
em média±E.P.M. (n). 

GRUPOS 
Emax (g de contração/g de tecido) 

Noradrenalina Bário Fenilefrina Dopamina 

Controle  
63,92 ± 4,14 

(8) 
83,03 ± 6,03 

(8) 
54,10 ± 6,27 

(8) 
43,92 ± 5,67 

(8) 

AMPH 3 mg/Kg, s.c.  
+ EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o.  

72,27 ± 5,57 
(8) 

93.41 ± 5,11 
(8) 

54,35 ± 3,37 
(8) 

38,03 ± 3,81 
(8) 

 

 

 

 

Tabela 16 - Valores de pD2 (afinidade aparente) para a noradrenalina, bário, fenilefrina e 
dopamina em ducto deferente de ratos periadolescentes tratados agudamente AMPH 3 
mg/Kg, s.c. + EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. e seus respectivos controles (tratados com 
salina 0,9%). Valores expressos em média±E.P.M. (n). 

GRUPOS 
pD2 

Noradrenalina Bário Fenilefrina Dopamina 

Controle 
5,75 ± 0,12 

(8) 
3,27 ± 0,12 

(8) 
5,71 ± 0,14 

(8) 
5,43 ± 0,07 

(8) 

AMPH 3 mg/Kg, s.c.  
+ EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. 

5,86 ± 0,07 
(8) 

3,35 ± 0,14 
(8) 

5,68 ± 0,11 
(8) 

5,21 ± 0,11 
(8) 

 

 

 

 

Tabela 17 - Valores de ρ (responsividade relativa) para a noradrenalina, fenilefrina e 
dopamina em ducto deferente de ratos periadolescentes tratados agudamente com AMPH 3 
mg/Kg, s.c. + EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. e seus respectivos controles (tratados com 
salina 0,9%). Valores expressos em média±E.P.M. (n). 

GRUPOS 
ρ 

Noradrenalina Fenilefrina Dopamina 

Controle 
0,77 ± 0,02 

(8) 
0,64 ± 0,03 

(8) 
0,52 ± 0,04 

(8) 

AMPH 3 mg/Kg, s.c.  
+ EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. 

0,76 ± 0,02 
(8) 

0,58 ± 0,03 
(8) 

0,41 ± 0,04 
(8) 
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4.1.6 Grupo tratado com anfetamina (AMPH) 7 mg/Kg, s.c. + etanol 

(EtOH 40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. 

 

Assim como observado nas curvas concentração-efeito cumulativas com os 

fármacos nas mesmas dosagens, mas aplicados isoladamente (Figura 11 e Figura 

13), nenhuma alteração na reatividade farmacológica para agonistas adrenérgicos e 

bário foi observada no DD, conforme visualizado na figura 15 e nas tabelas 18, 19 e 

20. Constatamos apenas uma tendência no aumento da afinidade aparente (pD2) 

para a fenilefrina, sem, no entanto, demonstrar uma significância estatística (Tabela 

19).   
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Figura 15 - Curvas concentração-efeito cumulativas para agonistas adrenérgicos e bário em 
ducto deferente de animais periadolescentes tratados agudamente com AMPH 7 mg/Kg, s.c. 
+ EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. e seus respectivos controles (tratados com salina 0,9%). 
Cada curva representa a média±E.P.M. de pelo menos 5 experimentos. 
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Tabela 18 - Efeito máximo (em gramas de contração por gramas de tecido) de curvas 
concentração-efeito cumulativas para a agonistas adrenérgicos e bário em ducto deferente 
de ratos periadolescentes tratados agudamente com AMPH 7 mg/Kg, s.c. + EtOH (40% v/v) 
8 mL/Kg, v.o. e seus respectivos controles (tratados com salina 0,9%). Valores expressos 
em média±E.P.M. (n). 

GRUPOS 
Emax (g de contração/g de tecido) 

Noradrenalina Bário Fenilefrina Dopamina 

Controle 
64,41 ± 6,29 

(6) 
79,57 ± 4,42 

(6) 
51,52 ± 3,92 

(6) 
40,33 ± 3,62 

(6) 

AMPH 7 mg/Kg, s.c.  
+ EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o.  

66,73 ± 4,27 
(7) 

92,11 ± 7,88 
(7) 

55,33 ± 4,06 
(7) 

45,61 ± 4,96 
(7) 

 

 

 

 

Tabela 19 - Valores de pD2 (afinidade aparente) para a noradrenalina, bário, fenilefrina e 
dopamina em ducto deferente de ratos periadolescentes tratados agudamente AMPH 7 
mg/Kg, s.c. + EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. e seus respectivos controles (tratados com 
salina 0,9%). Valores expressos em média±E.P.M. (n). 

GRUPOS 
pD2 

Noradrenalina Bário Fenilefrina Dopamina 

Controle 
5,71 ± 0,11 

(6) 
3,28 ± 0,17 

(6) 
5,40 ± 0,22 

(6) 
5,12 ± 0,16 

(5) 

AMPH 7 mg/Kg, s.c.  
+ EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. 

5,76 ± 0,11 
(7) 

3,11 ± 0,14 
(7) 

5,75 ± 0,15 
(7) 

5,23 ± 0,15 
(7) 

 

 

 

 

Tabela 20 - Valores de ρ (responsividade relativa) para a noradrenalina, fenilefrina e 
dopamina em ducto deferente de ratos periadolescentes tratados agudamente com AMPH 7 
mg/Kg, s.c. + EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. e seus respectivos controles (tratados com 
salina 0,9%). Valores expressos em média±E.P.M. (n). 

GRUPOS 
ρ 

Noradrenalina Fenilefrina Dopamina 

Controle 
0,82 ± 0,06 

(5) 
0,63 ± 0,06 

(5) 
0,49 ± 0,06 

(5) 

AMPH 7 mg/Kg, s.c.  
+ EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. 

0,77 ± 0,03 
(6) 

0,64 ± 0,05 
(6) 

0,49 ± 0,03 
(6) 

 



4 RESULTADOS 

 

51 

 

4.2 Determinação indireta do conteúdo de catecolaminas pela tiramina 

10-4 M. 

 

As aminas simpaticomiméticas de ação indireta, tais como a tiramina 10-4 M 

(dose única), são rotineiramente empregadas em nosso laboratório para checar, em 

experimentos funcionais, o conteúdo existente de catecolaminas nos terminais 

axonais adrenérgicos presentes no DD. Quando comparamos o efeito da tiramina 

nos DD de animais tratados com os seus respectivos controles, observamos que 

nenhuma alteração foi encontrada nas condições experimentais criadas (Tabela 21). 

 

Tabela 21 - Valores (em gramas de contração por gramas de tecido) da resposta contrátil 
gerada de forma indireta pela tiramina 10-4 M dose única em ductos deferentes de ratos 
periadolescentes tratados com anfetamina e/ou etanol e seus respectivos controles (tratados 
com salina 0,9%). Valores expressos em média±E.P.M. (n). 

GRUPOS Tiramina 10
-4

 M 

Controle 
53,08 ± 6  

(10) 

AMPH 3 mg/Kg, s.c. 
57,49 ± 5,97 

 (10) 

Controle 
52,37 ± 2,24 

 (6) 

AMPH 7 mg/Kg, s.c. 
52,22 ± 4,51 

 (6) 

Controle 
44,52 ± 5,62  

(8) 

EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. 
51,18 ± 3,99 

 (7) 

Controle 
40,19 ± 6,13 

 (10) 

EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. 
41,98 ± 3,37  

(11) 

Controle 
50,91 ± 4,31  

(8) 

AMPH 3 mg/Kg, s.c. 
+ EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. 

51,62 ± 6,02  
(8) 

Controle 
52,17 ± 9,12  

(5) 

AMPH 7 mg/Kg, s.c. 
+ EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. 

48,03 ± 9,71  
(6) 
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4.3 Estimulação elétrica transmural (EET) 

 

4.3.1 Grupo tratado com anfetamina (AMPH) 3 mg/Kg, s.c. 

 

A figura 16 representa o histograma da força de contração (em gramas de 

tensão por gramas de tecido) induzida pelo EET nas freqüências de 2 e 5 Hz. A 

resposta fásica no grupo tratado apresentou uma tendência a potencialização, nas 

duas freqüências consideradas, enquanto a reposta tônica apresentou uma 

tendência a potencialização apenas na freqüência de 5 Hz. Em ambos os casos, 

nenhuma diferença estatística pôde ser encontrada (p ≥ 0,05) (Tabela 22). 

 

 
Figura 16 - Resposta fásica e tônica produzidas pelo EET nas freqüências de 2 e 5 Hz em 
ducto deferente de ratos periadolescentes tratados agudamente com AMPH 3 mg/Kg, s.c. e 
seus respectivos controles (tratados com Salina 0,9%). Histograma representando a 
média±E.P.M. de no mínimo 7 experimentos.  

 

 

Tabela 22 - Valores (em gramas de contração por gramas de tecido) da resposta fásica e 
tônica ao produzidas pelo EET nas freqüências de 2 e 5 Hz em ducto deferente de ratos 
periadolescentes tratados agudamente com AMPH 3 mg/Kg, s.c. e seus respectivos 
controles (tratados com Salina 0,9%). Valores expressos em média±E.P.M. (n). 
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4.3.2 Grupo tratado com anfetamina (AMPH) 7 mg/Kg, s.c. 

 

Ao EET, observamos que o tratamento com AMPH 7 mg/Kg, s.c. foi capaz de 

reduzir a resposta fásica (purinérgica), sem alterar a resposta tônica, nas 

freqüências de 2 e 5 Hz (Figura 17 e Tabela 23). Por outro lado, o grupo tratado 

com AMPH 3 mg/Kg, s.c. demonstrou uma tendência à potencialização da resposta 

purinérgica (p ≥ 0,05). 
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Figura 17 - Resposta fásica e tônica produzidas pelo EET nas freqüências de 2 e 5 Hz em 
ducto deferente de ratos periadolescentes tratados agudamente com AMPH 7 mg/Kg, s.c. e 
seus respectivos controles (tratados com Salina 0,9%). Histograma representando a 
média±E.P.M. de no mínimo 6 experimentos.  
 

 

 

 

Tabela 23 - Valores (em gramas de contração por gramas de tecido) da resposta fásica e 
tônica ao produzidas pelo EET nas freqüências de 2 e 5 Hz em ducto deferente de ratos 
periadolescentes tratados agudamente com AMPH 7 mg/Kg, s.c. e seus respectivos 
controles (tratados com Salina 0,9%). Valores expressos em média±E.P.M. (n). * p<0,05 em 
relação ao controle. 

GRUPOS 

EET 

Fásico Tônico 

2 Hz 5 Hz 2 Hz 5 Hz 

Controle 
70,47 ± 5,34 

 (6) 
76,88 ± 6,85 

 (6) 
27,87 ± 4,35  

(6) 
33,86 ± 3,40  

(6) 

AMPH 7mg/Kg, s.c. 
49,35 ± 5,95* 

 (6) 

64,10 ± 3,01  
(6) 

23,74 ± 3,17 
 (6) 

34,71 ± 1,25  
(6) 
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4.3.3 Grupo tratado com etanol (EtOH 40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. 

 

O tratamento com EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o foi capaz de reduzir tanto a 

resposta fásica (significativamente apenas para a freqüência de 5 Hz) quanto a 

resposta tônica (significativamente apenas para a freqüência de 2 Hz) nas 

freqüências de 2 e 5 Hz (Figura 18). Apesar de apresentar uma pequena redução 

da força de contração, as condições experimentais bem controladas permitiram 

detectar uma diferença estatística significativa (Tabela 24) 
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Figura 18 - Resposta fásica e tônica produzidas pelo EET nas freqüências de 2 e 5 Hz em 
ducto deferente de ratos periadolescentes tratados agudamente com EtOH (40% v/v) 4 
mL/Kg, v.o. e seus respectivos controles (tratados com Salina 0,9%). Histograma 
representando a média±E.P.M. de no mínimo 7 experimentos. * p<0,05 em relação ao 
controle. 

 

 

 

Tabela 24 - Valores (em gramas de contração por gramas de tecido) da resposta fásica e 
tônica ao produzidas pelo EET nas freqüências de 2 e 5 Hz em ducto deferente de ratos 
periadolescentes tratados agudamente com EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. e seus 
respectivos controles (tratados com Salina 0,9%). Valores expressos em média±E.P.M. (n). * 
p<0,05 em relação ao controle. 

GRUPOS 

EET 

Fásico Tônico 

2 Hz 5 Hz 2 Hz 5 Hz 

Controle 
71,00 ± 8,68  

(7) 
75,76 ± 4,84 

(7) 
32,18 ± 4,29  

(7) 
34,72 ± 4,92 

(7) 

EtOH (40% v/v) 4mL/Kg, v.o 
51,27 ± 10,23 

 (7) 
60,66 ± 3,70* 

(7) 

18,28 ± 2,45* 

(7) 

25,07 ± 2,81 
(7) 
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4.3.4 Grupo tratado com etanol (EtOH 40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. 

 

Como já ilustrado, o grupo EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. foi capaz de deprimir 

a resposta purinérgica (fásica) e noradrenérgica (tônica). Ao aumentar a dosagem 

do tratamento com etanol, percebemos que as repostas fásica e tônica não 

possuíam diferenças ou tendências quando comparadas com seus respectivos 

controles, como observado na figura 19 e tabela 25. 

 

 
Figura 19 - Resposta fásica e tônica produzidas pelo EET nas freqüências de 2 e 5 Hz em 
ducto deferente de ratos periadolescentes tratados agudamente com EtOH (40% v/v) 8 
mL/Kg, v.o. e seus respectivos controles (tratados com Salina 0,9%). Histograma 
representando a média±E.P.M. de no mínimo 6 experimentos.  

 

 

 

 

Tabela 25 - Valores (em gramas de contração por gramas de tecido) da resposta fásica e 
tônica ao produzidas pelo EET nas freqüências de 2 e 5 Hz em ducto deferente de ratos 
periadolescentes tratados agudamente com EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. e seus 
respectivos controles (tratados com Salina 0,9%). Valores expressos em média±E.P.M. (n). 

GRUPOS 

EET 

Fásico Tônico 

2 Hz 5 Hz 2 Hz 5 Hz 

Controle 
60,79 ± 9,40 

(6) 
74,43 ± 6,80 

(6) 
24,35 ± 1,78 

(6) 
32,81 ± 4,42 

(6) 

EtOH (40% v/v) 8mL/Kg, v.o. 
54,95 ± 12,55  

(6) 
73,97 ± 8,15 

(6) 
22,96 ± 3,59 

(6) 
36,23 ± 4,86  

(6) 
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4.3.5 Grupo tratado com anfetamina (AMPH) 3 mg/Kg, s.c. + etanol 

(EtOH 40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. 

 

O tratamento concomitante com anfetamina e etanol nas dosagens de 3 

mg/Kg e 4 mL/Kg, demonstrou uma tendência à potencialização da resposta fásica 

nas freqüências de 2 e 5 Hz ao EET em DD de ratos periadolescentes (Figura 20). 

Ao compararmos este grupo com aqueles tratados com cada fármaco de forma 

isolada (Figura 16 e Figura 18), constatamos que o etanol não mostrou qualquer 

efeito sobre as contrações de origem purinérgica ou noradrenérgica. Portanto, o 

efeito da anfetamina sobrepujou o efeito depressor do etanol ao EET. A 

representação numérica está descrita na tabela 26. 

 
Figura 20 - Resposta fásica e tônica produzidas pelo EET nas freqüências de 2 e 5 Hz em 
ducto deferente de ratos periadolescentes tratados agudamente com AMPH 3 mg/Kg, s.c. + 
EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. e seus respectivos controles (tratados com Salina 0,9%). 
Histograma representando a média±E.P.M. de no mínimo 6 experimentos. 
 

 

Tabela 26 - Valores (em gramas de contração por gramas de tecido) da resposta fásica e 
tônica ao produzidas pelo EET nas freqüências de 2 e 5 Hz em ducto deferente de ratos 
periadolescentes tratados agudamente com AMPH 3 mg/Kg, s.c. + EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, 
v.o. e seus respectivos controles (tratados com Salina 0,9%). Valores expressos em 
média±E.P.M. (n). 
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65,72 ± 7,36  

(6) 
72,15 ± 5,71  

(6) 
26,22 ± 3,92  

(6) 
33,41 ± 2,35  

(6) 
AMPH 3mg/Kg, s.c.  
+ EtOH (40% v/v) 4mL/Kg, v.o 

78,74 ± 13,12 
 (6) 

81,14 ± 8,46  
(6) 

29,70 ± 4,57 
(6) 

35,20 ± 2,39 
(6) 
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4.3.6 Grupo tratado com anfetamina (AMPH) 7 mg/Kg, s.c. + etanol 

(EtOH 40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. 

 

Neste grupo, o EET na freqüência de 2 Hz evidenciou uma leve diminuição da 

resposta fásica e tônica, sem mostrar diferença estatística significante (Figura 21 e 

Tabela 27). O tratamento apenas com a anfetamina 7 mg/Kg reduziu a reposta 

fásica em ambas freqüências (Figura 17) enquanto o etanol empregado na 

dosagem de 8 mL/Kg não revelou qualquer alteração quando comparado com seu 

controle (Figura 19). O tratamento simultâneo entre estes fármacos e nas dosagens 

empregadas demonstra que o etanol aparentemente agiu de forma contrária à da 

anfetamina, sem, no entanto, anular o efeito desta por completo. 

 
Figura 21 - Resposta fásica e tônica produzidas pelo EET nas freqüências de 2 e 5 Hz em 
ducto deferente de ratos periadolescentes tratados agudamente com AMPH 7 mg/Kg, s.c. + 
EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. e seus respectivos controles (tratados com Salina 0,9%). 
Histograma representando a média±E.P.M. de no mínimo 7 experimentos. 
 

 

Tabela 27 - Valores (em gramas de contração por gramas de tecido) da resposta fásica e 
tônica ao produzidas pelo EET nas freqüências de 2 e 5 Hz em ducto deferente de ratos 
periadolescentes tratados agudamente com AMPH 7 mg/Kg, s.c. + EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, 
v.o. e seus respectivos controles (tratados com Salina 0,9%). Valores expressos em 
média±E.P.M. (n). 

GRUPOS 

EET 
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Controle 
64,00 ± 11,83 

(8) 
71,19 ± 7,10 

(8) 
30,10 ± 7,48 

(8) 
35,64 ± 4,62 

(8) 
AMPH 7mg/Kg, s.c. + EtOH 
(40% v/v) 8mL/Kg, v.o 

49,05 ± 5,28 
(7) 

65,52 ± 2,77 
(7) 

21,57 ± 1,92 
(7) 

33,18 ± 1,78 
(7) 
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4.4 Curva tempo-efeito para o cálcio 

 

Os efeitos contráteis produzidos pelo cálcio em líquido nutritivo nominalmente 

livre de cálcio variaram de acordo com o tipo de tratamento pelos quais os ratos 

periadolescentes foram expostos. A figura 22 representa de forma temporal o 

comportamento do DD frente a uma dose única de Ca+2 10 mM na presença do 

agente despolarizante KCl (80 mM) nos grupos tratados e seus respectivos 

controles. 

Nos grupos tratados apenas com anfetamina, observamos que a resposta 

tônica estava potencializada quando comparada com seu controle no grupo AMPH 3 

mg/Kg, s.c. (Controle: 37,88 ± 2,46; Tratado: 48,28 ± 3,53), enquanto que no grupo 

AMPH 7 mg/Kg, s.c demonstrou apenas uma tendência à potencialização da 

resposta fásica.  

Nos grupos tratados com etanol, constata-se que o grupo EtOH (40% v/v) 4 

mL/Kg, v.o.  não alterou a resposta do DD ao estímulo com o cálcio. Todavia, o 

grupo  EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. deprimiu tanto a resposta fásica quanto tônica, 

sendo que esta última  estatisticamente significativa. 

Nos grupos tratados com as duas drogas em simultaneidade, observamos 

que no grupo AMPH 3 mg/Kg, s.c. + EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. apresentou 

tendência ao aumento da força de contração tanto da resposta fásica quanto da 

tônica. Não verificamos quaisquer alterações no grupo AMPH 7 mg/Kg, s.c. + EtOH 

(40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. Nota-se que o efeito do etanol na dosagem de 8 mL/Kg foi 

anulado quando este fármaco é administrado concomitantemente com a anfetamina 

na dosagem de 7 mg/Kg. 

A diferença entre a resposta fásica e a tônica, caracterizada pelo parâmetro 

fade não foi alterada por nenhum dos tratamentos propostos (Tabela 28). 
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Figura 22 - Curvas tempo-efeito para cálcio em ducto deferente de ratos periadolescentes 
tratados agudamente com anfetamina e/ou etanol e seus respectivos controles (tratados 
com salina 0,9%). Cada curva representa a média±E.P.M. de pelo menos 7 experimentos. * 
p < 0,05 em relação ao controle. 
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Tabela 28 - Valores (em gramas de contração por gramas de tecido) da resposta fásica, 
tônica e fade produzidas pelo estímulo com uma dose única de cálcio 10 mM na presença 
do agente despolarizante KCl (80 mM) em ducto deferente de ratos periadolescentes 
tratados agudamente com anfetamina e/ou etanol e seus respectivos controles (tratados 
com salina 0,9%). Cada curva representa a média±E.P.M.(n). * p < 0,05 em relação ao 
controle. 

GRUPOS 
Curva tempo-efeito para o Cálcio 

Resposta fásica Resposta tônica Fade 

Controle 
81,88 ± 6,46  

(7) 
37,88 ± 2,46 

 (7) 
44,11 ± 4,76 

(7) 

AMPH 3 mg/Kg, s.c. 
93,25 ± 5,76  

(7) 
48,28 ± 3,53* 

 (7) 

44,97 ± 3,61 
(7) 

Controle 
76,14 ± 6,65  

(10) 
41,08 ± 3,01  

(10) 
35,06 ± 4,72 

(10) 

AMPH 7 mg/Kg, s.c. 
90,89 ± 3,36  

(10) 
46,63 ± 1,33  

(10) 
44,67 ± 2,83 

(10) 

Controle  
64,64 ± 6,74 

 (8) 
39,08 ± 5,55 

 (8) 
28,89 ± 4,51 

(8) 

EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. 
72,32 ± 7,09 

 (8) 
40,40 ± 3,17  

(8) 
28,99 ± 5,47 

(8) 

Controle 
75,03 ± 6,53 

 (9) 
40,17 ± 2,43 

 (9) 
35,52 ± 4,66 

(9) 

EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. 
63,73 ± 7,03  

(9) 
28,53 ± 3,98* 

 (9) 

35,40 ± 5,95 
(9) 

Controle 
65,87 ± 5,74 

 (7) 
34,03 ± 4,37  

(7) 
31,84 ± 2,24 

(7) 

AMPH 3 mg/Kg, s.c.  
+ EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. 

81,70 ± 5,78  
(8) 

41,61 ± 3,51  
(8) 

40,41 ± 3,50 
(8) 

Controle 
90,89 ± 4,75 

 (7) 
47,45 ± 3,29 

 (7) 
41,59 ± 6,27 

(7) 

AMPH 7 mg/Kg, s.c.  
+ EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. 

83,37 ± 9,52  
(7) 

48,32 ± 4,35  
(7) 

32,91 ± 6,89 
(7) 
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4.5 Conteúdo de noradrenalina mensurado pela Cromatografia Líquida 

de Alta Eficiência (HPLC) 

 

Devido à ausência de resultados positivos na mensuração indireta do 

conteúdo de noradrenalina pelo método funcional, optamos por mensurar o 

conteúdo desta catecolamina por um método mais específico utilizando a 

metodologia do HPLC.   

Como ilustrado na figura 23, verificamos que os grupos AMPH 3 mg/Kg, s.c.,  

AMPH 7 mg/Kg, s.c. e EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. apresentaram um menor 

conteúdo de noradrenalina quando comparados ao controle (p<0,05). 

Surpreendentemente, o grupo EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o.  e AMPH 3 mg/Kg, s.c. 

+ EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. não apresentaram diferenças no conteúdo de 

noradrenalina, enquanto o grupo AMPH 7 mg/Kg, s.c. + EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, 

v.o. apresentou uma tendência de diminuição dos estoques neuronais desta 

catecolamina (Tabela 29). 

 

Figura 23 - Conteúdo de noradrenalina em ducto deferente de ratos periadolescentes 
tratados agudamente com anfetamina e/ou etanol e seus respectivos controles (tratados 
com salina 0,9%). Histogramas representando a média±E.P.M. de pelo menos 6 
experimentos. * p < 0,05. 
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Tabela 29 - Valores em pmol por miligramas de tecido do conteúdo de noradrenalina em 
ducto deferente de ratos periadolescentes tratados agudamente com anfetamina e/ou etanol 
e seus respectivos controles (tratados com salina 0,9%). Valores em média±E.P.M.(n). * p < 
0,05 em relação ao controle. 

GRUPOS 
Conteúdo de noradrenalina  

(pmol . mg de tecido
-1

) 

Controle 
74,82 ± 6,89 

(25) 

AMPH 3 mg/Kg, s.c. 
32,88 ± 4,65* 

(6) 

AMPH 7 mg/Kg, s.c. 
33,51 ± 3,98* 

(6) 

EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. 
38,24 ± 5,51 

 (6)* 

EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. 
93,99 ± 22,92  

(6) 

AMPH 3 mg/Kg, s.c.  
+ EtOH (40% v/v)  4 mL/Kg, v.o. 

85,64 ± 4,10 
 (6) 

AMPH 7 mg/Kg, s.c.  
+ EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. 

50,51 ± 7,54 
 (6) 
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4.6 Dosagem de corticosterona plasmática 

 

Como mencionado anteriormente, é sabido que a anfetamina e o etanol 

podem ativar o eixo HPA e estimular a liberação de corticosterona. Este hormônio 

possui importantes ações na neurotransmissão simpática e sua mensuração no 

plasma dos animais tratados torna-se necessária. Desta forma observamos que 

todos os grupos tratados apresentaram tendências ao aumento dos níveis 

plasmáticos de corticosterona, com exceção dos animais tratados com AMPH na 

dosagem de 3 mg/Kg (Figura 24).  

A linha tracejada encontrada na figura 24 indica, aproximadamente, os níveis 

basais de corticosterona (100 ηg.mL de plasma-1).  Notar que os animais controles 

(que receberam veículo livre de drogas) dos grupos AMPH 3 mg/Kg, s.c. + EtOH 

(40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. e AMPH 7 mg/Kg, s.c. + EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. 

apresentaram um aumento nos níveis de corticosterona devido, possivelmente, a 

presença de estímulos estressores mais fortes (injeção e gavagem) do que os outros 

animais controles.  

Não houve diferença estatística entre os grupos tratados e seus respectivos 

controles, os valores numéricos estão representados na tabela 30. 
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Figura 24 – Níveis plasmáticos de corticosterona de ratos periadolescentes tratados 
agudamente com anfetamina e/ou etanol e seus respectivos controles (tratados com salina 
0,9%). Histogramas representando a média±E.P.M. de pelo menos 4 experimentos. Linha 
tracejada indica níveis basais de corticosterona (100 ηg.mL de plasma-1). Grupo Controle (C) 
e Grupo Tratado (T) de cada grupo experimental. 
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Tabela 30 - Valores em nanogramas por mililitros de plasma dos níveis de corticosterona 
plasmáticos de ratos periadolescentes tratados agudamente com anfetamina e/ou etanol e 
seus respectivos controles (tratados com salina 0,9%). Valores em média±E.P.M.(n).  

GRUPOS  
Dosagem de corticosterona plasmática 

(ηg.mL de plasma
-1

) 

Controle 
117,91 ± 67,31 

(6) 

AMPH 3 mg/Kg, s.c. 
116,47 ± 58,49 

(6) 

Controle 
125,61 ± 75,49 

(6) 

AMPH 7 mg/Kg, s.c. 
270,36 ± 126,15 

(6) 

Controle  
105,20 ± 38,44 

(6) 

EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. 
261,24 ± 115,56 

(6) 

Controle 
25,85 ± 8,83 

(6) 

EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. 
290,06 ± 119,33 

(6) 

Controle 
269,38 ± 77,48 

(4) 

AMPH 3 mg/Kg, s.c.  
+ EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. 

318,53 ± 30,03 
(5) 

Controle 
220,25 ± 58,95 

(6) 

AMPH 7 mg/Kg, s.c.  
+ EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. 

362,90 ± 75,18 
(6) 
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4.7 Resumo dos resultados obtidos 

 

Os resultados mais relevantes estão ilustrados na Tabela 31. 

 

Tabela 31 - Resumo dos resultados mais relevantes. 

GRUPOS  

PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS  

Curvas concentração-

efeito cumulativas  

Estímulo elétrico 

transmural  

Curva tempo-efeito 

para o Cálcio  

Dosagem de 

Noradrenalina pelo 

HPLC  

Dosagem de 

corticosterona  

AMPH 3 mg/Kg, s.c.  
↑ E

max
 para a NA e 

Ba # 
-  ↑ RT # ↓ Conteúdo # -  

AMPH 7 mg/Kg, s.c.  -  ↓ RF # -  ↓ Conteúdo # ↑Concentração 

EtOH  (40% v/v) 4 mL/Kg, 

v.o.  

↓ E
max

 para a NA, Ba 

e FE # 
↓ RF e RT # -  ↓ Conteúdo # ↑Concentração 

EtOH  (40% v/v) 8 mL/Kg, 

v.o.  
-  -  ↓ RT # -  ↑Concentração 

AMPH 3  mg/Kg, s.c. + 

EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, 

v.o.  

Antagonismo 
(Efeito individual da AMPH e 

EtOH aannuullaaddooss) 

Antagonismo 
(Efeito individual do 

EtOH aannuullaaddoo) 

Antagonismo 
(Efeito individual da 

AMPH aatteennuuaaddoo) 

Antagonismo 
(Efeito individual da AMPH 

e EtOH aannuullaaddooss) 
↑Concentração 

AMPH 7 mg/Kg, s.c  + 

EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, 

v.o.  
-  

Antagonismo 
(Efeito individual da 

AMPH aatteennuuaaddoo) 

Antagonismo 
(Efeito individual do EtOH 

aannuullaaddoo) 
-  ↑Concentração 

Legenda – NA: Noradrenalina; Ba: Bário; FE: Fenilefrina; RF: Resposta Fásica; RT: Resposta Tônica. 
# Resultados com significância estatística. 
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4.8 Efeitos do tratamento crônico com anfetamina e/ou etanol em ducto 

deferente de ratos periadolescentes 

 

Um estudo prévio do nosso laboratório (não publicado), realizado por Cairo 

Mendes Sobrinho, avaliou o tratamento crônico (durante 10 dias) com anfetamina (5 

mg/Kg) e/ou etanol 40% v/v (3 mL/Kg) na neurotransmissão simpática em ducto 

deferente (DD) de ratos periadolescentes. Os resultados obtidos demonstram que a 

anfetamina potencializou a resposta fásica e deprimiu a resposta tônica ao estimulo 

elétrico transmural (EET) e aumentou a resposta do DD ao cálcio e a tiramina. O 

etanol, por sua vez, deprimiu tanto a resposta fásica ao EET quanto a resposta ao 

cálcio. O tratamento simultâneo com a anfetamina e o etanol demonstraram uma 

diminuição do efeito máximo (Emax) para a noradrenalina, da resposta tônica ao EET, 

e potencialização da resposta contrátil do DD ao cálcio e a tiramina (Tabela 32). 

 

 

Tabela 32 – Resumo dos dados obtidos do tratamento crônico com anfetamina e /ou etanol 
na neurotransmissão simpática em ducto deferente de ratos periadolescentes. 

PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS Anfetamina Etanol 
Anfetamina + 

Etanol 

Tiramina 10
-4

 M  ↑ - ↑(+) 

Noradrenalina (Emax)  - - ↓ 

Fenilefrina (Emax)  - - ↓ 

Resposta Fásica (EET)  ↑ ↓ ↓(-) 

Resposta Tônica (EET) - ↓ ↓ 
Resposta Fásica (curva tempo-efeito para o 
Cálcio)  ↑ ↓ ↑(++) 
Resposta Tônica (curva tempo-efeito para o 
Cálcio) ↑ ↓ ↑(+) 
Legenda: (+): Efeito estimulatório semelhante ao encontrado no grupo tratado apenas com AMPH. 
(++): Efeito estimulatório superior daquele encontrado no grupo tratado apenas com AMPH.  
(-): Efeitos depressor semelhante ao encontrado no grupo tratado apenas com EtOH. 
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Observando os dados obtidos pelo tratamento crônico (Tabela 32) 

observamos que a anfetamina e o etanol, isoladamente, possuem efeitos opostos na 

neurotransmissão simpática, o mesmo pode ser observado com o tratamento agudo 

nos grupos AMPH 3 mg/Kg, s.c. e EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. (Tabela 31). No 

entanto, agudamente observa-se que o tratamento simultâneo destes fármacos na 

dosagem considerada apresenta um provável efeito antagônico, entretanto, o 

mesmo não foi observado pelo tratamento crônico. Efeitos farmacodinâmicos e 

farmacocinéticos destes fármacos devem ser considerados em futuros estudos, 

utilizando para tanto, técnicas mais “finas” a fim de detectar os alvos de ação e os 

efeitos conseqüentes que geram esta diferença entre os tratamentos agudo e 

crônico com a anfetamina e o etanol aplicados concomitantemente. 
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A nossa pesquisa mostra que a anfetamina e o etanol, administrados 

agudamente, de forma isolada ou em concomitância, em ratos periadolescentes, 

alteram a neurotransmissão simpática do DD de modo particular, em alguns 

aspectos, quando comparadas ao tratamento crônico. Estas alterações se 

manifestam em nível pré e pós-sináptico com efeitos que diminuem ou mesmo 

desaparecem com o aumento da dosagem do tratamento. Percebe-se, ainda, que a 

anfetamina e o etanol, administrados simultaneamente, possuem efeitos opostos na 

junção neuroefetora simpática que podem ser explicados como um possível efeito 

antagônico. 

Nosso trabalho mostra dados relevantes que sugerem que a anfetamina e o 

etanol possuem efeitos opostos, isto é, a anfetamina na dosagem de 3 mg/Kg 

apresenta efeitos estimulatórios enquanto o etanol na dosagem de 4 mL/Kg 

apresenta efeitos inibitórios e quando consideramos o tratamento concomitante 

entre a anfetamina (3 mg/Kg) e o etanol (4 mL/Kg) observamos um claro efeito 

antagônico, como demonstrado na tabela 31.  

Outra questão de interesse é que o tratamento com dosagens maiores de 

anfetamina (7 mg/Kg) e etanol (8 mL/Kg), não provocam efeitos consideráveis ou de 

maior magnitude quando comparados com aqueles efeitos obtidos em dosagens 

menores (AMPH 3 mg/Kg e EtOH 4 mL/Kg). É possível que o aumento da 

concentração destes fármacos em seu sítio de ação ocasione a ativação de 

mecanismos (que normalmente não são ativados em concentrações mais baixas) 

que atenuem os efeitos obtidos em concentrações mais baixas destes fármacos. 

 Abaixo, discutiremos nossos resultados dividindo-os em grupos de acordo 

com os fármacos administrados.  

 

 

5.1 Ratos periadolescentes tratados com anfetamina  

 

A maioria dos estudos que enfatiza a ação da anfetamina sobre a 

neurotransmissão utiliza modelos que consideram sua ação em nível central e em 

ratos adultos. Em ratos periadolescentes, os estudos existentes na literatura trazem 

questões comportamentais, de abuso e adição. Os poucos estudos que consideram 
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o DD de roedores adultos como modelo de neurotransmissão periférica o fazem a 

partir da administração in vitro da anfetamina e conseqüente observações do efeito 

desta na neurotransmissão simpática. 

 No nosso estudo, observamos que a dosagem de 3 mg/Kg de anfetamina in 

vivo produziu alterações nas curvas concentração-efeito cumulativas para a 

noradrenalina e bário (potencialização do Emax), nas curvas tempo-efeito para o 

cálcio (potencialização) e na dosagem de noradrenalina pela cromatografia líquida e 

alta eficiência - HPLC - (conteúdo reduzido). Ainda, ao estímulo elétrico transmural 

(EET) a resposta fásica estava levemente potencializada (não significativo) nas 

freqüências de 2 e 5 Hz, enquanto a tônica na freqüência de 5 Hz (não significativo). 

Não houve alteração na determinação das concentrações plasmáticas de 

corticosterona neste grupo experimental. 

 A anfetamina pode afetar a neurotransmissão adrenérgica por três 

mecanismos gerais: (1) liberação não-exocitótica de noradrenalina, (2) inibição 

reversível da monoamino oxidase-A (MAO-A) e (3) inibição do transportador 

neuronal de noradrenalina (recaptação-1). A noradrenalina liberada em resposta a 

anfetamina atuará em α1-adrenoceptores pós-sinápticos excitatórios e em α2-

adrenoceptores pré-sinápticos inibitórios (GLEZER e FINBERG, 2003). 

Em baixas concentrações de anfetamina, a liberação não-exocitótica de 

noradrenalina ativa α1-adrenoceptores pós-sinápticos de forma insuficiente para 

causar uma resposta contrátil, porém é capaz de aumentar o influxo de cálcio por 

canais de membrana com conseqüente aumento da concentração deste íon no 

retículo sarcoplasmático da célula muscular lisa (LUNDBERG, 1996). 

Grezer e Finberg (2003) relatam que a metanfetamina (derivado da 

anfetamina) in vitro (5 µM) é capaz de potencializar a resposta contrátil do DD 

mediada pela noradrenalina exógena por inibir a recaptação-1 e por uma maior 

disponibilização de íons cálcio oriundos dos estoques intracelulares. 

Além disso, Hawke e Chesher (1970) descreveram que a anfetamina in vitro 

causa contração na bexiga de cobaias reserpinizadas por mecanismos 

independentes de receptores adrenérgicos, colinérgicos, histaminérgicos ou 

serotoninérgicos. A partir desse pressuposto, Wu et al. (1998) avaliando a resposta 

contrátil espontânea da veia porta de ratos, observaram que a anfetamina (2,7 – 810 
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µM) in vitro aumenta de forma dose-dependente a freqüência das contrações 

espontâneas deste tecido. Estes autores observaram que antagonistas, tais como 

prazosin (adrenérgico), atropina (muscarínico), (+)-LSD (serotoninérgicos) e 

haloperidol (dopaminérgico) não bloquearam o efeito da anfetamina, logo, tais 

efeitos não estão relacionados à liberação não-exocitótica de neurotransmissores. 

No entanto, a resposta da anfetamina foi bloqueada por ativadores de canais de 

potássio (p. ex. levocromacalina) e potencializada por bloqueadores destes canais 

(p. ex. TEA). Portanto, a anfetamina pode diminuir as correntes de potássio na 

musculatura lisa (HAWKE e CHESHER, 1970). 

No nosso estudo, o Emax da fenilefrina no DD não foi potencializado pelo 

tratamento in vivo com anfetamina na dosagem 3 mg/Kg, sugerindo que a via de 

sinalização do α1-adrenoceptor per si não é responsável pelo aumento da força de 

contração. A potencialização do Emax para a noradrenalina e bário no grupo AMPH 3 

mg/Kg, s.c. pode estar relacionado ao bloqueio da recaptação-1, diminuição de 

correntes repolarizantes de potássio e a maior disponibilidade de cálcio utilizado na 

contração. 

As curvas tempo-efeito para o cálcio na presença de um agente 

despolarizante realizadas em DD permitem a visualização, em experimentos 

funcionais, da translocação do cálcio, isto é, a passagem do cálcio do meio 

extracelular para o intracelular e sua utilização pela maquinaria contrátil. A resposta 

temporal do DD a uma dose única (10 mM) de cálcio é caracterizada por uma 

resposta bifásica, constituída por uma resposta fásica e tônica. A resposta fásica 

possui início rápido com duração de 60 segundos, participação de canais de cálcio 

voltagem dependentes do tipo T (CCVD-T) e cálcio liberado do retículo 

sarcoplasmático. A resposta tônica se dá após 5 minutos de estímulo continuo com 

o cálcio, evidencia-se a participação de canais de cálcio voltagem dependentes do 

tipo L (CCVD-L) e canais BK (canais de potássio de grande condutância sensíveis 

ao cálcio). Os canais BK geram uma corrente transitória repolarizante que auxilia o 

término do processo contrátil (BERRIDGE, 2008; SHISHIDO et al., 2009).  

A resposta temporal do DD de animais periadolescentes ao cálcio apresentou 

uma resposta tônica potencializada, por conseguinte, sugere-se que o aumento do 

limiar contrátil da fase tônica seja devido à possível ação da anfetamina na 
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diminuição das correntes repolarizantes de potássio na musculatura lisa do DD. Uma 

vez considerando ineficazes os mecanismos repolarizantes, supõe-se que os CCVD-

L estarão translocando uma maior quantidade de cálcio, portanto, a força de 

contração se dará de forma mais intensa e duradoura.  

A dosagem de noradrenalina pelo HPLC demonstrou um conteúdo reduzido 

desta amina biogênica, resultado este compatível com o mecanismo de ação 

clássico da anfetamina. No entanto, ao EET evidenciamos tendências a 

potencialização da resposta fásica e tônica no grupo AMPH 3 mg/Kg, s.c. que são 

devidas a alterações pós-sinápticas ocasionadas  pela anfetamina e justificadas nas 

curvas concentração-efeito para noradrenalina e bário, e nas curvas tempo-efeito 

para o cálcio. Assim, os animais periadolescentes do grupo AMPH 3 mg/Kg, s.c. 

demonstraram alterações pré e pós-sinápticas na junção neuroefetora simpática do 

DD.  

O grupo tratado com anfetamina na dosagem de 7 mg/Kg de anfetamina 

evidenciou uma redução da contração fásica ao estímulo elétrico transmural (EET) e 

do conteúdo de noradrenalina determinado pelo HPLC. Evidenciamos neste grupo 

uma tendência ao aumento da concentração plasmática de corticosterona. Todavia, 

neste grupo a anfetamina na dosagem de 7 mg/Kg não acentuou as alterações 

obtidas no grupo AMPH 3 mg/Kg, s.c.  no Emax para a noradrenalina e bário e na 

resposta tônica nas curvas tempo-efeito para o cálcio. 

Sulzer (2005) relata que a anfetamina e seus compostos derivados agem 

deslocando catecolaminas sem liberar quantidades equivalentes de ATP. A redução 

da resposta fásica, de caráter purinérgico (mediada pelo ATP), a priori não está 

relacionada a alterações em P2x-purinoceptores pós-sinápticos ou a liberação de 

ATP juntamente com a noradrenalina por mecanismos não-exocitóticos.  

O que explicaria a menor resposta fásica ao estímulo elétrico transmural nos 

animais periadolescentes do grupo AMPH 7 mg/Kg, s.c.? Macnulty et al. (1978) 

descrevem que a anfetamina e seus derivados são capazes de aumentar a atividade 

de ATPases em neurônios catecolaminérgicos do SNC. Este autor sugere que estas 

alterações na atividade enzimática estão diretamente relacionadas com a menor 

atividade do sistema de recaptação-1. Por outro lado, dois grupos de pesquisa, em 

trabalhos independentes, sugerem que a anfetamina e seus derivados em altas 
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dosagens diminuem a concentração de ATP neuronal por diminuir sua a produção e 

aumentar a utilização. O mecanismo exato dessa ação é complexo e parece 

envolver um déficit na atividade mitocondrial gerado por uma ação direta da 

anfetamina na cadeia respiratória ou uma ação indireta através da inibição dos 

complexos II e III da cadeia respiratória pela formação de H2O2 oriundo do 

metabolismo das catecolaminas (pela MAO) liberadas das vesículas sinápticas em 

resposta a anfetamina (CHAN et al., 1994; BROWN e YAMAMOTO, 2003). 

Estes estudos convergem para a situação em que é necessário no mínimo 

três aplicações consecutivas in vivo de anfetamina 10 mg/Kg, i.p. com intervalo de 

duas horas entre cada aplicação para se alcançar o déficit nos níveis de ATP em 

neurônios catecolaminérgicos de ratos adultos. Animais periadolescentes ainda não 

estão metabolicamente maduros e podem ser mais susceptíveis a alterações desse 

gênero.  

A dosagem de noradrenalina evidenciou um menor conteúdo para esta 

catecolamina no grupo tratado com anfetamina na dosagem de 7 mg/Kg. No 

entanto, ao EET a reposta tônica, de caráter noradrenérgico, do grupo tratado não 

apresentou diferenças quando comparado com seus respectivos controles. 

Alterações pós-sinápticas devido ao tratamento com anfetamina na dosagem 

considerada podem ser desconsideradas, uma vez que, a musculatura lisa do DD 

dos animais tratados respondeu da mesma maneira que seus controles à agonistas 

adrenérgicos, bário e ao cálcio. O mecanismo pelo qual a responsividade 

farmacológica do DD permanece inalterada mesmo com conteúdos neuronais de 

noradrenalina reduzidos ao EET não está claro. Mecanismos compensatórios 

intracelulares podem atuar para manter a capacidade contrátil da musculatura em 

níveis adequados. 

Teoricamente, o grupo AMPH 7 mg/Kg, s.c. deveria apresentar as mesmas 

alterações que o grupo AMPH 3 mg/Kg, s.c., porém de forma bem mais acentuada. 

O tratamento agudo in vivo em animais periadolescentes demonstra uma 

suscetibilidade considerável aos efeitos periféricos da anfetamina, mas apenas a 

dosagem de 3 mg/Kg apresentou efeitos justificáveis pela farmacodinâmica deste 

fármaco. A carência de estudos que consideram os efeitos da anfetamina in vivo 

sobre a neurotransmissão adrenérgica periférica impossibilita quaisquer 
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comparações. In vitro, a anfetamina altera a junção neuroefetora adrenérgica de 

forma dose-dependente, enquanto in vivo e em DD de animais periadolescentes a 

ação da anfetamina foi particular em cada dosagem considerada. Mais estudos são 

necessários para elucidar os meios nas quais concentrações crescentes desta 

amina simpaticomimética de ação indireta alteram a dinâmica do terminal axonal 

noradrenérgico e a célula muscular lisa. 

  

5.2 Ratos periadolescentes tratados apenas com etanol  

 

Está bem documentado na literatura que o etanol pode afetar diversos 

parâmetros farmacológicos ou fisiológicos em modelos animais ou humanos. De 

acordo com Chin et al (2010), vários estudos de diversos laboratórios demonstraram 

que o etanol, administrado de forma aguda ou crônica, produz efeitos que são 

dependentes da idade, sexo e modelo animal. 

A partir do modelo experimental utilizado, constatamos que o tratamento com 

etanol nas dosagens de 4 mL/Kg foi capaz de deprimir a reposta contrátil do DD a 

agonistas e ao estímulo elétrico transmural, sem, no entanto, deprimir a resposta ao 

cálcio. Observamos ainda uma redução dos estoques neuronais de noradrenalina.  

Já o tratamento com etanol na dosagem de 8 mL/Kg não produziu efeitos 

depressores na contração da musculatura lisa do DD mediada por agonistas ou pelo 

estímulo elétrico transmural, mas observamos uma diminuição considerável da 

contração mediada pelo íon cálcio com uma surpreendente tendência ao aumento 

dos estoques neuronais de noradrenalina. A dosagem do hormônio corticosterona 

pelo método de radioimunoensaio demonstrou uma tendência de aumento. 

Através das curvas concentração-efeito cumulativas observamos um 

decréscimo do efeito máximo (Emax) para a noradrenalina, bário e fenilefrina no 

grupo tratado com EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o.  Alguns estudos demonstram que o 

etanol administrado agudamente (2 a 3 g/Kg, i.p.) deprime o Emax da noradrenalina 

exógena no DD de ratos adultos e que esta resposta pode diferir de acordo com 

cada porção deste tecido (DETURCK e POHOREKY, 1986; BOSELLI e GOVONI, 

2000). O mecanismo exato pelo qual o etanol age ainda não é totalmente conhecido, 

mas sugere-se que é devido, em parte, a uma diminuição da concentração 
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intracelular de cálcio (ZHANG et al., 2006) através de um efeito inibitório em canais 

de cálcio voltagem dependentes do tipo L localizados na musculatura lisa do DD 

(RIUS et al., 1985; BERGAMASCHI, 1995; YANG et al., 2001). 

Esperávamos que a redução do Emax para a noradrenalina, fenilefrina e bário 

devido ao tratamento com EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. fosse causado pela 

desenssibilização dos canais de cálcio voltagem dependentes. Entretanto, a partir 

das curvas tempo efeito para o cálcio observamos que o efeito depressor do etanol 

na contração mediada pelos agonistas adrenérgicos (noradrenalina e fenilefrina) era 

independente do cálcio extracelular.  

O bário é capaz de induzir contração no DD através de interações com 

proteínas regulatórias ou contráteis, assim como pela mobilização do cálcio 

estocado no retículo sarcoplasmático e pelo influxo de cálcio extracelular 

(JURKIEWICZ et al., 1977; HANSEN et al., 1984; MISHRA et al., 1988). Como 

mencionado anteriormente, o tratamento com etanol na dosagem de 4 mL/Kg 

reduziu a contração do DD mediada pelo bário. O mecanismo pelo qual o etanol 

reduz o efeito contrátil máximo do bário ainda não foi esclarecido, mas sugerimos 

que seja independe do influxo de cálcio extracelular.  

Ao estímulo elétrico transmural tanto a resposta fásica (purinérgica) quanto a 

resposta tônica (noradrenérgica) estavam diminuídas devido ao tratamento com 

etanol na dosagem de 4 mL/Kg. Diferentemente, no estudo de Boseli e Govoni 

(2001) o tratamento agudo in vivo com etanol (3 g/Kg, i.p.) foi capaz de potencializar 

a resposta purinérgica e noradrenérgica nas freqüências de 1 a 20 Hz na porção 

epididimal, sem afetar a porção prostática do DD de ratos adultos. Este foi o primeiro 

estudo que avaliou o efeito do pré-tratamento com etanol ao estímulo elétrico 

transmural no DD de ratos adultos. 

Bulltmam et al. (1993) não observaram nenhuma evidência sobre a 

dessensibilização de P2x-purinoceptores, com conseqüente redução da resposta 

purinérgica em DD de ratos adultos tratados in vitro com etanol. No entanto, é 

descrito na literatura que o etanol pode dessensibilizar P2x-purinoceptores no SNC 

(Weight et al., 1999), como por exemplo, em neurônios hipocampais (DOPICO e 

LOVINGER, 2009).   
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Verificamos que os estoques neuronais de noradrenalina determinados pela 

metodologia do HPLC estavam reduzidos no grupo tratado com EtOH (40% v/v) 4 

mL/Kg, v.o. (p<0,01). É sabido que o etanol aumenta as concentrações plasmáticas 

de noradrenalina (SEEMAN e LEE, 1974; DEGANI et al., 1979). O mecanismo exato 

não é conhecido, mas acredita-se que há um aumento da exocitose espontânea 

desta catecolamina devido a interações pré-sinápticas não-específicas do etanol na 

membrana neuronal ou vesicular (DEGANI et al., 1979). Esta diminuição no 

estoques neuronais, em animais periadolescentes, não é proporcional ao aumento 

da dose do tratamento, apresentando um efeito bifásico. 

A partir dos resultados encontrados para o grupo EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, 

v.o. em animais periadolescentes, sugerimos que o etanol nesta dosagem é capaz 

de alterar a neurotransmissão adrenérgica em nível pré e pós-sináptico. Pré-

sinapticamente, o etanol pode alterar a síntese, liberação, ou recaptação de aminas 

biogênicas justificado pela menor contratilidade deste tecido ao Estimulo Elétrico 

Transmural e pelo pequeno conteúdo de noradrenalina mensurado pelo HPLC. Pós-

sinapticamente, o etanol deprime a resposta contrátil do DD a agonistas adrenérgico 

exógenos por um mecanismo independente do influxo de cálcio através de canais de 

cálcio voltagem dependentes. Sugere-se que o efeito encontrado possa ser 

parcialmente devido a uma menor capacidade de ativação do α1-adrenoceptor ou 

alguma interferência na via de sinalização deste receptor. Já é sabido na literatura 

que o etanol é capaz de ativar o eixo HPA com conseqüente elevação dos níveis 

sanguíneos do hormônio esteróide corticosterona. Nossos resultados demonstram 

uma tendência ao aumento dos níveis plasmáticos deste hormônio nos animais 

tratados com EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. No entanto, os efeitos permissivos deste 

hormônio na neurotransmissão simpática no DD de animais periadolescentes não 

foram identificados.  

Como ilustrado nos resultados, o grupo tratado com EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, 

v.o. não alterou a resposta do DD a agonistas adrenérgicos e bário, e ao estímulo 

elétrico transmural. Em contrapartida, tal grupo deprimiu a resposta tônica das 

curvas tempo-efeito para o cálcio e apresentou uma tendência ao aumentou do 

conteúdo neuronal de noradrenalina e das concentrações plasmáticas de 

corticosterona. 
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Vários estudos relatam que o etanol induz efeitos bifásicos. O efeito bifásico, 

também denominado hormético, define a capacidade do etanol em baixas doses 

causar inibição e em doses elevadas estimulação, e vice-versa, de algum sistema 

biológico. Este fenômeno ocasionado pelo etanol pode ser encontrado em modelos 

animais de atividade motora, desenvolvimento embrionário, função renal, função 

hepática e miocárdica (CALABRESE e BALDWIN, 2003; DIA et al., 2009). 

O efeito bifásico do etanol no conteúdo ou liberação de catecolaminas é 

descrito na literatura em trabalhos independentes. Pohoreck (1974) refere que o 

etanol aplicado agudamente e in vivo em altas concentrações (40% v/v; 8 g/Kg, i. p.) 

é capaz de aumentar o conteúdo de noradrenalina nos neurônios 

catecolaminérgicos do tronco cerebral, coração e medula adrenal por mecanismos 

ainda não elucidados. Enquanto que Degani (1979) utilizando 65 mM de etanol in 

vitro observou um decréscimo do conteúdo de noradrenalina nas terminações 

nervosas simpáticas presentes no DD por um mecanismo não-dependente de 

exocitose. Lembramos que no grupo EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. (correspondente 

a 1,2 g/Kg) encontramos um menor conteúdo de noradrenalina neuronal enquanto o 

grupo EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. (correspondente a 2,4 g/Kg) apresenta um leve 

aumento não significativo do conteúdo desta catecolamina. 

A menor resposta nas curvas tempo-efeito para o cálcio indica que o etanol 

na dosagem de 8 mL/Kg alterou a translocação do cálcio do meio extracelular para o 

meio intracelular através de canais de cálcio voltagem dependentes.  É descrito na 

literatura que o tratamento agudo com etanol in vivo ou in vitro altera a contração 

mediada por agonistas e agentes despolarizantes de diversos tecidos por meio da 

desenssibilização de canais de cálcio voltagem dependentes, como por exemplo, na 

bexiga (OH et al 2010) e aorta de ratos (WAKABAYASHI et al., 1998). 

Desta maneira, sugerimos que a menor resposta do DD ao cálcio nos animais 

tratados com EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. não influência a contratilidade deste 

tecido a agonistas exógenos e ao bário, assim como na resposta neurogênica. O 

oposto é verificável no grupo EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, o qual apresentou resposta 

contrátil diminuída do DD a agonistas exógenos e bário, e na contração neurogênica 

sem, no entanto, apresentar alterações na translocação do cálcio. 
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Portanto, o efeito do etanol em animais periadolescentes varia de acordo com 

a dosagem do tratamento. Os dois tratamentos com etanol que foram utilizados em 

nosso protocolo experimental apresentam perturbações farmacológicas distintas na 

neurotransmissão simpática do DD. No entanto, ambos os grupos demonstrassem 

um aumento das concentrações plasmáticas de corticosterona. 

 

5.3 Ratos periadolescentes tratados com anfetamina e etanol 

 

Poucos trabalhos consideram os efeitos do tratamento simultâneo com 

anfetamina e etanol em ratos periadolescentes e a maioria destes focam questões 

comportamentais e avaliações do SNC. Os efeitos do tratamento agudo in vivo 

simultâneo com anfetamina e etanol na neurotransmissão adrenérgica periférica de 

animais periadolescentes até o momento permanece sem estudos. 

No nosso modelo, o DD dos animais tratados concomitantemente com 

anfetamina e etanol nas dosagens de 3 mg/Kg e 4 mL/Kg, não apresentaram 

alterações significativas nos protocolos experimentais testados. Entretanto, no 

momento em que comparamos este grupo com aqueles que receberam cada 

fármaco de forma isolada, constatamos que a anfetamina e o etanol atuam, na 

maioria dos protocolos experimentais utilizados, de forma oposta, cada um anulando 

o efeito do outro na neurotransmissão adrenérgica periférica. 

Este antagonismo gerado pela aplicação in vivo simultânea da anfetamina e 

do etanol (nas dosagens de 3 mg/Kg e 4 mL/Kg, respectivamente) podem ser 

observados nas curvas concentração efeito para agonistas adrenérgicos e bário, e 

nas curvas tempo efeito para o cálcio. Por outro lado, nas contrações neurogênicas, 

a anfetamina in vivo foi capaz de anular o efeito depressor do etanol nas respostas 

fásica e tônica, enquanto que uma tendência à potencialização foi observada na 

dosagem de noradrenalina pelo HPLC, resposta esta divergente daquela observada 

para os grupos tratados com anfetamina e etanol de forma isolada. 

Estudos que avaliam a atividade de neurônios dopaminérgicos centrais 

sugerem que a anfetamina é capaz de neutralizar as alterações neurais impostas 

pelo etanol. Por exemplo, Xu e Shen (2001) constataram que a redução da atividade 

espontânea de neurônios dopaminérgicos na Área tegmentar Ventral gerada pela 
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exposição pré-natal com etanol (6 g/Kg, v.o.) foi normalizada pela administração 

pós-natal aguda de anfetamina (2 mg/Kg, i.v.).  

No nosso estudo, sugerimos que a anfetamina e o etanol administrados 

simultaneamente podem agir em sítios intracelulares próprios ou competir por estes, 

de forma que, ao avaliar estes efeitos na neurotransmissão adrenérgica de animais 

periadolescentes observamos uma ausência de alterações consideráveis. No 

entanto, a resposta atípica encontrada no conteúdo neuronal de catecolaminas 

permanece sem uma explicação convincente. Como observado na figura 23, os 

grupos AMPH 3 mg/Kg, s.c e EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. reduziram os estoques 

neuronais de noradrenalina, mas o tratamento concomitante com estes fármacos 

nas mesmas dosagem anulou este efeito. 

Como já relatado por Newman e Newman (1956), este antagonismo pode 

possuir um importante significado terapêutico. Como por exemplo, poderia ser 

utilizado a anfetamina como ferramenta farmacológica para amenizar ou reverter os 

efeitos tóxicos do etanol, e vice-versa. 

O grupo AMPH 7 mg/Kg, s.c + EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. não apresentou 

nenhuma alteração significativa nos protocolos experimentais testados. No entanto, 

o tratamento simultâneo anulou os efeitos individuais de cada fármaco no EET e nas 

curvas tempo-efeito para o cálcio (Tabela 31). 

Ambos os grupos apresentaram aumento dos níveis plasmáticos de 

corticosterona, mas não foi possível identificar o impacto deste efeito na 

neurotransmissão simpática periférica em DD de ratos periadolescentes.  

É evidente que mais estudos dessa natureza são necessários para esclarecer 

o modo preciso pelo qual a anfetamina e o etanol interferem na neurotransmissão 

adrenérgica utilizando diversos modelos experimentais em animais adultos e 

periadolescentes. 
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Os resultados obtidos demonstraram que: 

 

1.  O grupo tratado com AMPH 3 mg/Kg, s.c  apresentou uma potencialização da 

resposta contrátil do ducto deferente a noradrenalina e ao cálcio, sem alterar a 

neurogênica. Observou-se, ainda, que o conteúdo de catecolaminas estava 

reduzido. 

 

2.  O grupo tratado com AMPH 7 mg/Kg não apresentou as alterações obtidas no 

grupo AMPH 3 mg/Kg, s.c., evidenciando apenas uma redução da contração 

fásica aos estímulo elétrico transmural (EET) e do conteúdo de noradrenalina 

determinado pelo HPLC. 

 

3.  O grupo tratado com EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. apresentou uma diminuição 

da contratilidade do ducto deferente a agonistas adrenérgicos, bário, e ao EET, 

assim como um menor conteúdo de catecolaminas. A resposta ao cálcio não foi 

alterada. 

 

4. O grupo tratado com EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. não alterou a resposta do 

ducto deferente a agonistas adrenérgicos e bário, e ao EET. Em contrapartida, tal 

tratamento deprimiu a resposta tônica das curvas tempo-efeito para o cálcio e 

apresentou uma tendência ao aumento do conteúdo neuronal de noradrenalina. 

 

5. O grupo tratado com AMPH 3 mg/Kg, s.c + EtOH (40% v/v) 4 mL/Kg, v.o. não 

apresentou quaisquer alterações nos protocolos experimentais utilizados, com 

exceção da determinação do hormônio corticosterona. Estes dados sugerem que 

a anfetamina e o etanol poderiam estar atuando de forma antagônica. 

 

6. O grupo AMPH 7 mg/Kg, s.c + EtOH (40% v/v) 8 mL/Kg, v.o. não apresentou 

nenhuma alteração significativa nos protocolos experimentais testados. No 

entanto, o tratamento simultâneo anulou os efeitos individuais de cada fármaco 

no EET e nas curvas tempo-efeito para o cálcio. 
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7. Os tratamentos com anfetamina (7 mg/Kg) ou etanol (4 mL/Kg e/ou 8 mL/Kg), 

assim como os tratamentos simultâneos, apresentam uma tendência ao aumento 

da concentração plasmática de corticosterona.  

 

Desta forma, observamos um antagonismo entre a anfetamina e o etanol 

quando administrados simultaneamente, possivelmente por agir em sítios 

intracelulares próprios ou competir por estes, quanto aos efeitos na 

neurotransmissão simpática de animais periadolescentes. No entanto, a resposta 

atípica encontrada no conteúdo neuronal de catecolaminas permanece sem uma 

explicação convincente.  

Mais estudos são necessários a fim de entender as ações periféricas da 

anfetamina e do etanol, quando administrados isoladamente, assim como o 

mecanismo que gera o antagonismo observado pela administração simultânea 

destes dois fármacos. Somado a isto, deve-se ainda entender como o aumento da 

dosagem do tratamento gera alterações de perfil distinto daquelas observadas pelo 

tratamento com dosagens mais baixas de anfetamina e etanol. Com o aumento da 

dosagem poderia haver uma inespecifidade de ação, isto é, mecanismos que 

normalmente não são ativados pelas concentrações mais baixas destas drogas 

poderiam estar atuando.   
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