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RESUMO 

 

No processo da sensibilização comportamental, que se desenvolve a algumas 

drogas psicoativas, participam diversos sistemas de neurotransmissão, entre eles o 

sistema colinérgico, que modula de maneira importante o funcionamento de vias 

dopaminérgicas. Neste estudo avaliamos os efeitos da escopolamina, um antagonista 

colinérgico muscarínico, no desenvolvimento e expressão da sensibilização ao efeito 

estimulante do etanol (Estudo I) e os níveis de ligação dos receptores colinérgicos 

muscarínicos M1 em animais classificados como apresentando Alta (AS) ou Baixa 

Sensibilização (BS) ao efeito estimulante do etanol (Estudo II). No Estudo I, quatro grupos 

camundongos suíços albinos machos receberam durante 21 dias, respectivamente: 

salina+salina (sal/sal); 1,0 mg/kg de escopolamina+salina (escop/sal); salina+2,2 g/kg de 

etanol (sal/2,2EtOH) ou 1,0 mg/kg escopolamina+2,2 g/kg de etanol (escop/2,2EtOH). A 

atividade locomotora dos animais foi registrada por 20 minutos no 1°, 7°, 14° e 21° dias de 

tratamento. Agudamente, tanto etanol como escopolamina não alteraram a atividade 

locomotora dos animais, porém, a co-administração das duas drogas induziu um 

significativo efeito depressor, ao qual se desenvolveu tolerância com o tratamento. 

Apenas o grupo sal/2,2EtOH desenvolveu sensibilização. Após o tratamento foram 

realizados 3 desafios (28°, 31° e 34° dias), nos quais metade do grupo sal/sal recebeu 

salina e a outra metade recebeu a droga-desafio (etanol nos desafios 1 e 2 e 

escopolamina no desafio 3). Nos desafios 1 e 3, realizados nas caixas de atividade, 

somente os animais dos grupos sal/2,2EtOH e escop/2,2EtOH expressaram 

sensibilização, sugerindo "sensibilização cruzada" entre etanol e escopolamina. No 

desafio 2, realizado em um ambiente novo para eles (campo aberto), a expressão da 

sensibilização foi bloqueada. No Estudo II os camundongos foram tratados por 21 dias 

com salina ou 2,2 g/kg de etanol (i.p.), sendo estes classificados como AS ou BS, com 

base na atividade do 21° dia. Os animais foram sacrificados para análise auto-radiográfica 

da densidade de receptores M1, não tendo sido observadas diferenças significativas entre 

os animais classificados como AS, BS ou controles (salina), em nenhuma das 20 regiões 

encefálicas analisadas. Em resumo, a escopolamina influenciou o processo de 

sensibilização ao efeito estimulante do etanol, sugerindo que o sistema colinérgico é 

importante neste processo. Porém, as neuroadaptações que ocorreram com o tratamento 

crônico com etanol parecem não afetar os níveis de receptores M1. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O fenômeno conhecido como sensibilização comportamental ou “tolerância 

reversa”(1) é caracterizado pela facilitação ou potencialização dos efeitos 

estimulantes psicomotores das drogas, do comportamento rotacional ou da 

estereotipia, após repetidas administrações(2). A sensibilização ocupa um papel 

central em algumas das teorias sobre a dependência de drogas, segundo as quais 

a exposição repetida a uma droga poderia aumentar suas propriedades 

motivacionais(3), promovendo a sua procura e o seu uso compulsivos(4). 

 Estudos sobre a sensibilização ao etanol parecem ter relevância clínica 

para o problema do alcoolismo. Segundo Hunt e Lands(5) em 1992, a 

sensibilização ao etanol pode estar envolvida na transição da ingestão controlada 

para descontrolada observada em dependentes de etanol. Newlin e Thomson(6) 

em 1991 mostraram que filhos de dependentes de etanol desenvolveram 

sensibilização a alguns efeitos do etanol, enquanto os filhos de não-dependentes 

desenvolveram tolerância após múltiplas sessões de ingestão de bebida alcoólica. 

Assim, a susceptibilidade individual à sensibilização ao etanol poderia aumentar a 

probabilidade do consumo abusivo dessa droga. 

Segundo as teorias acima citadas, neuroadaptações subjacentes à 

sensibilização comportamental alterariam o funcionamento do circuito de 

recompensa cerebral de forma duradoura, contribuindo para o processo de 

dependência e para a persistente busca pela droga. 

Wise e Bozarth(7) em 1987 elaboraram uma teoria propondo que o poder 

reforçador/motivacional das drogas de abuso e sua capacidade de induzir 
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estimulação psicomotora estariam fortemente associados, e seriam resultado da 

ativação de um mecanismo biológico comum. Estudos indicam que o sistema 

mesocorticolímbico, com projeções dopaminérgicas da área tegmental ventral do 

mesencéfalo para o núcleo accumbens e para o córtex pré-frontal, sistema 

conhecido como via da recompensa cerebral, teria participação essencial nesse 

mecanismo biológico comum(7). 

As drogas de abuso, de forma geral, possuem a propriedade de aumentar a 

disponibilidade sináptica de dopamina no núcleo accumbens(8). Se a ativação do 

circuito de recompensa cerebral e a liberação de dopamina no accumbens estão 

associadas ao efeito estimulante psicomotor das drogas, a potencialização deste 

efeito - observada na sensibilização comportamental - está associada a uma 

sensibilização do funcionamento deste circuito. Pierce e Kalivas(9) em 1997 

propuseram um circuito neural integrado que mediaria a sensibilização a 

psicoestimulantes. Participariam deste circuito os sistemas dopaminérgico, 

glutamatérgico, e GABAérgico, com modulação por peptídeos opióides. Para que 

ocorresse a sensibilização seriam necessárias alterações na neurotransmissão 

desses sistemas no circuito motivacional. Desta forma, haveria um aumento da 

liberação de dopamina no accumbens em resposta a uma dose-desafio da 

droga(9). 

Ainda segundo o modelo de Pierce e Kalivas(9) em 1997, no processo de 

sensibilização, a transmissão GABAérgica que modula a atividade de neurônios 

dopaminérgicos da área tegmental ventral estaria diminuída, podendo haver uma 

desinibição dos neurônios dopaminérgicos que se projetam para o núcleo 
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accumbens e para o córtex pré-frontal, levando assim a uma maior liberação de 

dopamina nessas regiões, em animais sensibilizados.  

A integridade da transmissão glutamatérgica do córtex pré-frontal para o 

accumbens e para a área tegmental ventral parece ser fundamental para o 

desenvolvimento da sensibilização comportamental(10-12). A co-administração de 

MK-801, um antagonista de receptores glutamatérgicos NMDA bloqueou a 

sensibilização ao etanol(13,14). Adaptações no sistema dopaminérgico também 

parecem estar associadas à sensibilização comportamental, como a 

supersensibilidade de receptores D1 no núcleo accumbens e a subsensibilidade 

de auto-receptores na área tegmental ventral do mesencéfalo(15,16). 

Apesar de pouco estudado, o sistema colinérgico também parece 

influenciar o processo de sensibilização comportamental. Ele modula de maneira 

importante o funcionamento de vias dopaminérgicas, visto que tanto a área 

tegmental ventral como a substância negra recebem projeções colinérgicas 

oriundas de núcleos do tronco encefálico. A interação entre as transmissões 

dopaminérgica e colinérgica parece ser fundamental no controle da atividade 

motora e também está envolvida nos efeitos reforçadores e estimulantes das 

drogas de abuso(17). A resposta exacerbada dos terminais de neurônios 

colinérgicos no núcleo accumbens e no caudado-putâmen parece estar associada 

à sensibilização do efeito de estimulação locomotora induzida pela administração 

repetida de etanol(18). A estimulação in vivo de receptores colinérgicos M1 no 

córtex pré-frontal medial aumentou as concentrações extracelulares de glutamato 

e GABA sugerindo que um aumento da atividade colinérgica poderia estimular 

neurônios glutamatérgicos que projetam para regiões subcorticais envolvidas na 
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atividade locomotora(19). Agudamente, diversos estudos mostraram que a 

administração de escopolamina, um antagonista colinérgico muscarínico, induz 

hiperatividade locomotora e potencializa os efeitos estimulantes da cocaína sobre 

a locomoção(17,20). 

 

Sensibilização ao etanol - Embora a sensibilização comportamental seja 

amplamente estudada para várias drogas psicoestimulantes como a cocaína, a 

anfetamina e a morfina, estudos sobre a sensibilização aos efeitos do etanol são 

mais recentes e em menor número. Isso provavelmente decorre do fato de que 

ratos geralmente não apresentam os efeitos estimulantes do etanol, nem 

desenvolvem a sensibilização a esta droga(21). A maioria dos estudos de 

sensibilização ao etanol foi realizada utilizando linhagens específicas de 

camundongos(22). 

Observou-se também uma associação entre a predisposição ao consumo 

de etanol e a susceptibilidade individual à sensibilização. Grahame et al.(23) em 

2000 mostraram que camundongos selecionados geneticamente pela alta 

preferência ao etanol (“HAP”, high alcohol preferring) são susceptíveis à 

sensibilização ao efeito estimulante do etanol, fenômeno não observado em 

camundongos com baixa preferência (“LAP” low alcohol preferring). Até em uma 

mesma linhagem de camundongos que recebem o mesmo tratamento, é possível 

observar diferenças individuais em relação ao desenvolvimento de sensibilização 

ao etanol e identificar animais que desenvolvem e que não desenvolvem este tipo 

de sensibilização. Em estudos anteriores realizados em nosso laboratório 

observamos que nem todos os camundongos tratados com baixa dose de etanol 
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desenvolvem sensibilização comportamental e que estes grupos se diferenciam 

em relação à densidade de alguns tipos de receptores de neurotransmissores(24).  

Tem-se buscado relacionar o desenvolvimento de sensibilização locomotora 

induzida pelo etanol com alterações específicas nos níveis de ligação de 

receptores de alguns sistemas de neurotransmissão através de estudos de auto-

radiografia quantitativa. Em estudos anteriores, observou-se que os grupos de 

animais com Alta (AS) e Baixa Sensibilização (BS) ao etanol apresentaram 

algumas diferenças significativas nos níveis de receptores D2(24,25), NMDA(26) e no 

sítio benzodiazepínico (BZ) (dados não publicados), mas não em relação ao 

transportador de dopamina (DAT) ou ao receptor D1(27).  

Ë preciso considerar que a sensibilização comportamental não é 

simplesmente resultado de adaptações neurobiológicas incondicionadas da ação 

da droga no substrato neuronal(28-31), podendo ser influenciada por vários fatores 

não-farmacológicos, como o contexto em que a droga é administrada e as 

circunstâncias que envolvem essa administração(1,29). Alguns estudos mostraram 

que após administrações intraperitoneais (i.p.) repetidas da droga em um 

determinado ambiente, a administração de salina i.p. pode induzir hiperatividade, 

condicionada àquele ambiente(20,30). Por outro lado, a expressão da sensibilização 

em resposta à administração da droga pode ser reduzida ou até mesmo 

bloqueada se o teste for realizado em um ambiente nunca antes pareado com a 

droga(29,32). 

Cunningham e Noble(33) em 1992 mostraram que fatores ambientais 

também são importantes na sensibilização ao etanol. Estes autores mostraram 

que o pareamento de injeções da droga com a caixa de testes parece facilitar e 
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potencializar a expressão da sensibilização(33). Em nosso laboratório, mostrou-se 

que o desafio a camundongos sensibilizados ao etanol em um ambiente de teste 

diferente daquele usado durante o tratamento bloqueou a expressão da 

sensibilização comportamental. Além disso, os animais sensibilizados ao etanol 

apresentaram melhor desempenho em uma tarefa de condicionamento contextual 

de medo do que animais não-sensibilizados(34). Esses dados sugerem que a 

susceptibilidade ao desenvolvimento da sensibilização comportamental ao etanol 

pode estar relacionada à capacidade de aprendizagem contextual dos animais. No 

entanto, mais estudos são necessários para entender o papel de processos de 

memória e aprendizagem na sensibilização comportamental ao etanol e a outras 

drogas. 

 

Sistema colinérgico, memória, etanol e sensibilização comportamental - Um 

dos sistemas de neurotransmissão que desempenha papel fundamental nos 

processos de memória e aprendizagem é o sistema colinérgico. O sistema 

colinérgico possui dois principais tipos de receptores: nicotínicos e muscarínicos. 

No Sistema Nervoso Central, estes receptores apresentam uma ampla distribuição 

sendo a densidade dos nicotínicos bem menor que a dos muscarínicos. Com 

relação aos receptores muscarínicos, estudos genéticos revelaram a existência de 

pelo menos cinco subtipos: m1-m5(35,36), sendo que quatro deles estão 

farmacologicamente definidos (M1 a M4)(37). Foi demonstrado que os receptores 

do subtipo M1 predominam no córtex cerebral, no corpo estriado e no 

hipocampo(38,39). 
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Vias colinérgicas, principalmente a via septo-hipocampal, parecem estar 

envolvidas em processos de aprendizagem e memória. A lesão de vias 

colinérgicas ou o uso de antagonistas colinérgicos muscarínicos, prejudicam o 

desempenho em diversas tarefas de memória(40). Rudy(41) em 1996 observou que 

ratos pré-tratados com escopolamina apresentaram menor reação de 

congelamento no condicionamento de medo ao contexto (tarefa dependente do 

hipocampo) do que animais pré-tratados com salina, mostrando que houve um 

prejuízo no desempenho desta tarefa. Outros estudos também observaram que o 

pré-tratamento com escopolamina ou diciclomina - um antagonista seletivo M1 - 

prejudicou o desempenho de ratos apenas na tarefa de condicionamento de medo 

ao contexto, sem afetar o desempenho na tarefa de condicionamento de medo ao 

som (não dependente do hipocampo)(42,43). Assim, sugere-se que a escopolamina 

possa afetar especificamente memórias que são dependentes do hipocampo e 

relacionadas à aprendizagem espacial. 

A preferencial distribuição dos receptores M1 em áreas relacionadas com 

os processos mnemônicos motivou diversos autores a investigarem se estes 

receptores estariam primariamente envolvidos nos processos de aprendizagem e 

memória. De fato, foi demonstrado que o antagonista M1, pirenzepina, prejudicou 

tarefas que avaliam a memória espacial, tipo de memória dependente do 

hipocampo, como por exemplo os testes de labirinto radial de 8 braços(44) e 

labirinto aquático(45,46). 

Devido ao importante papel de processos de aprendizagem e memória na 

sensibilização comportamental, alguns estudos foram realizados para verificar o 

papel do sistema colinérgico muscarínico na sensibilização comportamental a 



________________________________________________________________Introdução 

8 

psicoestimulantes. Itzhak e Martin(20) em 2000 verificaram que a co-administração 

de escopolamina reduz a sensibilização comportamental induzida pela cocaína em 

camundongos, afetando apenas os componentes condicionados dos efeitos da 

cocaína (como o condicionamento de preferência de lugar e a hiperlocomoção 

induzida por salina no ambiente de teste pareado com a droga), mas não os 

componentes "incondicionados" da sensibilização à cocaína (sem pareamento 

entre a droga e o ambiente de teste)(20). Outros estudos também observaram que 

a co-administração de escopolamina reduziu ou bloqueou o desenvolvimento de 

sensibilização locomotora à cocaína(17) ou metanfetamina(47). No entanto, outros 

autores mostraram que o co-tratamento com escopolamina pode potencializar a 

sensibilização de estereotipia induzida por metanfetamina(48-50). 

Estudos sobre os efeitos do etanol nos processos de aprendizagem e 

memória demonstram que o etanol prejudica tarefas dependentes do hipocampo, 

como o condicionamento de medo associado ao contexto(51,52). Embora existam 

alguns estudos sobre a interação entre etanol e escopolamina, não encontramos 

estudos que avaliassem a influência da escopolamina no processo de 

sensibilização ao efeito estimulante do etanol. Para melhor entender a interação 

entre a escopolamina e o etanol alguns experimentos (dados não publicados) 

foram realizados em nosso laboratório. Em um estudo no qual foi realizada a co-

administração por 21 dias de 1,0 mg/kg de escopolamina e 1,0 g/kg de etanol - 

dose não efetiva em alterar a atividade locomotora dos animais – os animais que 

receberam escopolamina e etanol apresentaram desenvolvimento de tolerância ao 

efeito agudo de depressão da atividade locomotora. Quando desafiados com 

etanol, observou-se discreta sensibilização, sugerindo que a escopolamina possa 
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potencializar a sensibilização uma vez que os animais pré-tratados apenas com 

etanol não expressaram sensibilização.  A variabilidade dos efeitos observada nos 

diferentes estudos pode estar relacionada ao fato de que o etanol possuiu um 

efeito bifásico em relação à liberação de acetilcolina: baixas doses aumentam a 

liberação de acetilcolina in vivo, e altas doses diminuem essa liberação(53,54). 
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Objetivo Geral: 

Para melhor entendimento da influência do sistema colinérgico no processo 

de desenvolvimento e expressão da sensibilização ao efeito estimulante do etanol 

os objetivos do presente estudo foram avaliar a influência da administração de um 

antagonista muscarínico e comparar os níveis de ligação de receptores 

muscarínicos M1 de animais com alta ou baixa sensibilização ao efeito estimulante 

do etanol. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Selecionar uma dose efetiva de escopolamina eficaz em prejudicar o 

desempenho de uma tarefa de condicionamento de medo associado ao contexto. 

2. Avaliar os efeitos da administração concomitante do antagonista 

muscarínico escopolamina e de etanol no desenvolvimento da sensibilização ao 

efeito estimulante do etanol. 

3. Avaliar os efeitos da administração concomitante do antagonista 

muscarínico escopolamina e etanol na expressão da sensibilização ao efeito 

estimulante do etanol. 

4. Analisar os níveis de ligação de receptores colinérgicos muscarínicos 

M1 em animais com AS e BS ao etanol. 
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2. ESTUDO I - Influência da co-administração de 

escopolamina no desenvolvimento e expressão da sensibilização 

ao efeito estimulante do etanol. 

 

 

2.1. OBJETIVOS 

  

Selecionar doses efetivas de etanol e escopolamina para, respectivamente, 

desencadear o desenvolvimento de sensibilização ao efeito estimulante e causar 

prejuízo no desempenho de uma tarefa de condicionamento de medo associado 

ao contexto. 

Avaliar os efeitos da administração concomitante do antagonista 

muscarínico escopolamina e etanol no desenvolvimento e expressão da 

sensibilização ao efeito estimulante do etanol.  

 

 

2.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Animais: Foram utilizados camundongos suíços albinos machos, criados no 

biotério do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo 

com 3-4 meses de idade no início de cada tratamento, alocados em grupos de 20, 

em gaiolas plásticas, sendo mantidos em ambiente com temperatura controlada, 

com 12 horas de ciclo claro-escuro (7:00 -19:00 horas) e com livre acesso a água 

e comida. 
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 Drogas: Etanol absoluto p.a. (Merck) nas doses de 1,0 e 2,2 g/kg (15 % p/v 

em 0,9% NaCl); Hidrobrometo de escopolamina (Sigma) nas doses de 1,0 e 2,0 

mg/kg (0,1% p/v). 

 

 Aparelhos: 

� Caixas para medida da atividade locomotora: Opto-Varimex (Columbus 

Instruments, EUA), providas de 16 pares de feixes fotoelétricos 

conectados a um contador digital, acionado a cada passagem do animal. 

� Aparelho para condicionamento contextual: compartimento (22 x 21 x 22 

cm) de acrílico opaco com paredes pretas e padrões visuais brancos. A 

tampa do aparelho é de acrílico transparente, sendo o chão uma grade 

de metal conectada a um módulo de controle gerador de choque (Ugo 

Basile modelo 7551).  

� Aparelho de campo-aberto: arena de madeira de 40 cm de diâmetro, 

com paredes de PVC de 40 cm de altura. A arena é dividida em 25 

espaços, e a atividade locomotora será avaliada através do número de 

linhas cruzadas pelo animal. 
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2.2.1. Efeitos agudos da escopolamina sobre o condicionamento de medo 

associado ao contexto. 

 

A avaliação da influência do hidrobrometo de escopolamina na tarefa de 

aprendizagem de medo associado ao contexto foi realizada em dois dias 

consecutivos. No primeiro dia, na sessão treino, 3 grupos de camundongos 

receberam salina ou escopolamina (1,0 ou 2,0 mg/kg, s.c.), sendo cada grupo 

composto por 12 animais. Após 30 minutos da administração, os animais foram 

colocados individualmente no aparelho de condicionamento por 4 minutos. Após 

dois minutos de exploração, receberam 3 choques de 0,3 mA por 1 segundo, com 

intervalos de 30 segundos entre cada choque, e permaneceram por mais um 

minuto no aparelho, sendo retirados logo em seguida. A sessão de teste foi 

realizada 24 horas depois da sessão treino, sendo cada animal colocado no 

aparelho de condicionamento por 5 minutos, sem que nenhum choque ou droga 

fosse administrado. Foi registrado o tempo de "congelamento" ou “freezing” 

apresentado pelos animais, definido como completa imobilidade do corpo e das 

vibrissas do animal. 

Sessão Treino

Sessão Teste
5 min

2 min-Exploração
3 choques 0,3 mA
1 min pós-choque

30 min

24 h

1,0 ou 2,0 mg/kg 
escopolamina ou 

salina (s.c.)
Sessão Treino

Sessão Teste
5 min

2 min-Exploração
3 choques 0,3 mA
1 min pós-choque

30 min

24 h

1,0 ou 2,0 mg/kg 
escopolamina ou 

salina (s.c.)
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2.2.2. Efeitos agudos da escopolamina sobre a resposta locomotora ao 

etanol. 

 

Inicialmente, cada camundongo foi colocado por 15 minutos na caixa de 

atividade, para avaliação de atividade basal, sem droga. Após 48 horas, para 

avaliação da influência da escopolamina sobre a atividade locomotora os 56 

animais foram divididos em 4 grupos, com 14 animais por grupo: salina/salina 

(sal/sal), escopolamina/salina (escop/sal), escopolamina/etanol 1,0 g/kg 

(escop/1EtOH) e escopolamina/etanol 2,2 g/kg (escop/2,2EtOH). Os animais 

receberam 2 injeções, espaçadas por um intervalo de 30 minutos. A primeira 

administração foi de salina ou 1,0 mg/kg de escopolamina s.c., e a segunda de 

etanol nas doses de 1,0 ou 2,2 g/kg ou salina, i.p.. Logo após a administração da 

segunda droga, os animais foram colocados nas caixas de atividade e sua 

atividade locomotora foi registrada por 20 minutos. 

 

Atividade
Basal (15 min)

Sessão Teste

20 min

1,0 ou 2,2 g/kg etanol 
ou salina (i.p.)

30 min1,0 mg/kg 
escopolamina 
ou salina (s.c.)

48 hAtividade
Basal (15 min)

Sessão Teste

20 min

1,0 ou 2,2 g/kg etanol 
ou salina (i.p.)

30 min30 min1,0 mg/kg 
escopolamina 
ou salina (s.c.)

48 h48 h
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2.2.3. Efeito da co-administração de escopolamina sobre o desenvolvimento 

e a expressão da sensibilização comportamental ao etanol. 

 

Foram utilizados 80 camundongos, sendo que cada camundongo foi 

inicialmente colocado na caixa de atividade para avaliação de atividade basal, sem 

droga, por 20 minutos. Após 48 horas, os animais foram alocados em 4 grupos de 

tratamento (n=20 por grupo): salina/salina (sal/sal); salina/2,2 g/kg etanol 

(sal/2,2EtOH); 1,0 mg/kg escopolamina/salina (escop/sal); 1,0 mg/kg 

escopolamina/2,2 g/kg etanol (escop/2,2EtOH) e foi realizado o teste agudo. Os 

animais receberam escopolamina ou salina por via subcutânea (s.c.) e etanol ou 

salina por via intraperitoneal (i.p.), com um intervalo de 30 minutos entre as 

administrações s.c. e i.p.. Imediatamente após a segunda injeção os 

camundongos foram colocados nas caixas de atividade e tiveram sua atividade 

locomotora registrada por 20 minutos. Após o teste agudo, os animais receberam 

diariamente o mesmo tratamento por 21 dias e a cada semana, nos dias 7, 14 e 

21, os animais foram novamente testados nas caixas de atividade para registro da 

locomoção por 20 minutos, imediatamente após a segunda injeção. Uma semana 

após o término do tratamento iniciaram-se os desafios. Em todos os desafios 

metade do grupo salina/salina recebeu a mesma combinação de drogas utilizada 

durante o tratamento (salina/salina) e nos desafios 1 e 2 a outra metade do grupo 

salina/salina e os demais animais dos outros grupos foram desafiados com salina 

seguida após 30 minutos de etanol i.p. (2,2 g/kg). No desafio 1 (dia 28) os animais 

foram testados nas caixas de atividade por 20 minutos. No desafio 2, três dias 

depois (dia 31), os animais receberam o mesmo tratamento do primeiro desafio, e 
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após 5 minutos da administração i.p. foram avaliados por 5 minutos no aparelho 

de campo aberto, um ambiente novo para eles.  

Três dias após o desafio 2 (dia 34) foi realizado um novo desafio na caixa 

de atividade, porém neste desafio os animais receberam escopolamina (1,0 mg/kg 

s.c.), seguida após 30 minutos por uma administração i.p. de salina, sendo 

avaliados por 20 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise estatística: 

 Os grupos foram comparados quanto aos níveis de atividade locomotora e 

tempo de "congelamento" pela Análise de Variância (ANOVA), seguida pelo teste 

de Newman-Keuls, após verificação da normalidade da distribuição e 

homogeneidade das variâncias. O nível mínimo de significância considerado foi de 

5 %. 

 

habitu
ação

agudo

dia 7
dia 14

dia 21

48h 7 dias 7 dias 7 dias

Testes de atividade (20 min)Testes de atividade (20 min)

DESAFIOSDESAFIOS

7 dias 3 d 3 d

habitu
ação

agudo

dia 7
dia 14

dia 21

48h 7 dias 7 dias 7 dias

Testes de atividade (20 min)Testes de atividade (20 min)

DESAFIOSDESAFIOS

7 dias 3 d 3 d

Tratamento:

2,2 g/kg etanol ou 
salina (i.p.)

30 min1,0 mg/kg 
escopolamina ou 

salina (s.c.)

Tratamento:

2,2 g/kg etanol ou 
salina (i.p.)

30 min30 min1,0 mg/kg 
escopolamina ou 

salina (s.c.)
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2.3. RESULTADOS 

 

 Efeitos agudos da escopolamina sobre o condicionamento de 

medo associado ao contexto. 

 

Na avaliação da influência do hidrobrometo de escopolamina no 

desempenho dos animais na tarefa de condicionamento de medo associado ao 

contexto, a ANOVA de uma via detectou um efeito significativo do tratamento 

(F(2,33)=36,11, p<0,001). O teste de Newman-Keuls detectou diferenças 

significativas entre os grupos que receberam escopolamina e o grupo salina 

(p<0,001), sendo que a escopolamina reduziu o tempo de congelamento nas duas 

doses testadas (1,0 e 2,0 mg/kg), como mostra a Figura 1, não havendo diferença 

entre as doses (p=0,94). 
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Figura 1: Tempo de “congelamento” em segundos (média ± EP) apresentado 

por camundongos que receberam administração aguda de salina (sal) ou 1,0 

ou 2,0 mg/kg escopolamina (s.c.), em 5 minutos de teste, n=12 por grupo. 

* difere do grupo salina (teste de Newman-Keuls, p<0,001). 

Teste de condicionamento de medo 
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 Efeitos agudos da escopolamina sobre a resposta locomotora ao 

etanol. 

 

Na avaliação do efeito do hidrobrometo de escopolamina sobre a atividade 

locomotora dos animais, a comparação da atividade locomotora dos grupos, 

através da ANOVA de uma via, indicou existir um efeito significativo do tratamento 

(F(3,51)=8,95, p<0,001), como pode ser visto na Figura 2. Não houve diferenças na 

atividade locomotora entre os grupos que receberam apenas salina ou 

escopolamina (p=0,23). No entanto, observou-se que os animais que receberam a 

administração combinada de escopolamina e etanol na dose de 2,2 g/kg 

apresentaram menores níveis de atividade locomotora do que os demais grupos 

(p<0,05). Os animais que receberam escopolamina e etanol na dose de 1,0 g/kg 

apresentaram menores níveis de atividade locomotora do que o grupo salina 

(p<0,05), porém uma atividade maior do que a do grupo que recebeu 

escopolamina com a dose de 2,2 g/kg de etanol (p<0,05). 
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Figura 2: Atividade locomotora (média ± EP das contagens) em 20 minutos de 

teste, apresentada por camundongos pré-tratados (s.c.), 30 minutos antes, 

com salina e testados sob efeito de salina (i.p.) (sal/sal) ou pré-tratados com 

1,0 mg/kg de escopolamina (s.c.) e testados sob efeito de salina (escop/sal), 

1,0 g/kg de etanol (escop/1EtOH) ou 2,2 g/kg etanol (escop/2,2EtOH), i.p., 

n=14 por grupo.   

* difere do grupo sal/sal (teste de Newman-Keuls, p<0,05) 

# difere dos demais grupos (teste de Newman-Keuls, p<0,05) 
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 Efeito da co-administração de escopolamina no desenvolvimento e 

expressão da sensibilização comportamental ao etanol. 

 

Com os resultados obtidos nos testes agudos, selecionamos as doses de 

1,0 mg/kg de escopolamina e 2,2 g/kg de etanol para uso no tratamento crônico, 

que visava avaliar a influência da escopolamina na sensibilização comportamental 

induzida pelo etanol.  

A ANOVA de três vias (2X2X4) - fatores pré-tratamento (escopolamina ou 

salina), tratamento (etanol ou salina) e tempo (1, 7, 14 e 21 dias) - detectou um 

efeito significativo dos fatores pré-tratamento (F(1,74)=23,85, p<0,001) e tempo 

(F(3,222)=68,97, p<0,001), mas não do fator tratamento. Foram detectadas 

interações significativas entre os fatores pré-tratamento X tempo (F(3,222)=16,24, 

p<0,001), tratamento X tempo (F(3,222)=27,37, p<0,001), assim como interação 

entre os três fatores (F(3,222)=19,84, p<0,001). A análise a posteriori foi realizada 

pelo teste de Newman-Keuls. 

A Figura 3 mostra que a administração aguda de escopolamina não induziu 

efeito estimulante, porém, no teste do dia 21 os animais tratados com escop/sal 

apresentaram níveis mais altos de atividade do que os animais do grupo sal/sal 

(p<0,01). Os animais tratados com sal/2,2EtOH apresentaram aumento 

progressivo da atividade locomotora durante o tratamento, sendo a atividade 

locomotora induzida pelo etanol no dia 21 maior que nos demais dias de teste 

(p<0,01). O etanol induziu resposta estimulante no grupo sal/2,2EtOH nos dias 7, 

14 e 21, sendo a atividade locomotora maior que no grupo controle sal/sal 

(p<0,01). Porém, a administração combinada de escopolamina e etanol induziu 



__________________________________________________________________Estudo I 

22 

depressão da atividade locomotora (p<0,01), que foi revertida ao longo do 

tratamento. No teste do dia 21 os animais do grupo escop/2,2EtOH não foram 

diferentes dos animais do grupo sal/sal, sugerindo o desenvolvimento de  

tolerância ao efeito depressor agudo. 
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Figura 3: Atividade locomotora (média ± EP das contagens) apresentada por 

camundongos pré-tratados, 30 minutos antes, com salina (s.c.) e testados sob 

efeito de salina (sal/sal) ou 2,2 g/kg de etanol (i.p.) (sal/2,2EtOH), ou pré-tratados, 

30 minutos antes, com 1,0 mg/kg de escopolamina (s.c.) e testados sob efeito de 

salina (escop/sal) ou 2,2 g/kg de etanol (i.p.) (escop/2,2EtOH), durante 20 minutos 

de teste. n=20 por grupo. 

 * escop/2,2EtOH (Agudo), sal/2,2EtOH e escop/sal (Dias 7, 14 e 21) diferem 

dos demais grupos nos mesmos testes (p<0,05, teste de Newman-Keuls) 

# sa/2,2EtOH (Agudo e Dia 21) e escop/sal (Dia 21) diferem de suas 

performances nos demais testes (p<0,01, teste de Newman-Keuls) 

+ escop/2,2EtOH (Dia 21) difere de sua performance no teste Agudo 

(p<0,001, teste de Newman-Keuls) 
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No Desafio 1, realizado 7 dias depois na mesma caixa de atividade utilizada 

durante o tratamento, a ANOVA de uma via incluindo 5 grupos (metade do grupo 

pré-tratado com sal/sal, e grupos pré-tratados com escop/sal, sal/2,2EtOH e 

escop/2,2EtOH que receberam a administração de etanol, e metade do grupo pré-

tratado com sal/sal que recebeu salina) nos 20 minutos de teste, detectou um 

efeito significativo do fator Tratamento (F(4,72)=10,59, p<0,001). A análise das 

diferenças entre os grupos pelo teste a posteriori de Newman-Keuls detectou que 

os animais pré-tratados com sal/2,2EtOH ou com escop/2,2EtOH apresentaram 

maior atividade do que os demais grupos (p<0,01). Os grupos pré-tratados sal/sal 

ou escop/sal, e desafiados com etanol não diferiram entre si (p=0,64) assim como 

não diferiram em relação ao grupo pré-tratado e desafiado com salina (p=0,74 e 

p=0,71), como pode ser visto na Figura 4. 
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Figura 4: Atividade locomotora (média ± EP das contagens) avaliada na caixa de 

atividade por 20 min, 7 dias após os 21 dias de tratamento. Metade do grupo pré-

tratado com salina/salina(sal/sal), foi desafiado com salina i.p. (n=10), e a outra 

metade do grupo pré-tratado sal/sal (n=10) e os grupos pré-tratados 1,0 mg/kg 

escopolamina/salina (escop/sal), salina/2,2 g/kg etanol (sal/1EtOH) ou 1,0 mg/kg 

escopolamina/2,2 g/kg etanol (escop/1EtOH), n=20 por grupo, foram desafiados 

com 2,2 g/kg de etanol (i.p.).     

* difere do grupo sal/sal desafiado com sal ou etanol, e do grupo escop/sal 

(p<0,01, teste de Newman-Keuls) 
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Três dias depois, no desafio realizado no Campo Aberto, um ambiente novo 

para todos os animais, a ANOVA de uma via comparando os grupos durante os 5 

minutos de teste detectou um efeito do Tratamento (F(4,70)=14,70, p<0,001). O 

teste de Newman-Keuls detectou que todos os grupos que receberam etanol neste 

teste apresentaram níveis mais altos de atividade locomotora que o grupo pré-

tratado e desafiado com salina (p<0,001), mas não houve diferença entre os 

grupos sal/2,2EtOH, escop/sal, escop/2,2EtOH e o grupo sal/sal desafiado 

agudamente com etanol, como pode ser observado na Figura 5. 
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Figura 5: Atividade locomotora (média ± EP das contagens) apresentada durante 

5 minutos na arena de Campo Aberto por animais que receberam salina ou 2,2 

g/kg de etanol (i.p.) 5 minutos antes do desafio e que haviam sido pré-tratados por 

21 dias com 1,0 mg/kg escopolamina/salina (escop/sal), salina/2,2 g/kg etanol 

(sal/2,2EtOH) ou 1,0 mg/kg escopolamina/2,2 g/kg etanol (escop/2,2EtOH) - n=20 

por grupo - ou salina/salina (sal/sal), sendo este grupo subdividido nos grupos 

sal/sal/sal e sal/sal/EtOH - n=10 por grupo. Desafio realizado 10 dias após o 

término do tratamento. 

  * difere do grupo sal/sal desafiado com sal (p<0,001, teste de Newman-
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 No teste em que os animais foram desafiados com escopolamina na caixa 

de atividade, a ANOVA de uma via detectou um efeito significativo do Tratamento 

(F(4,70)=15,38, p<0,001). O teste de Newman-Keuls detectou níveis mais altos de 

atividade nos grupos pré-tratados com sal/2,2EtOH e escop/2,2EtOH e desafiados 

com escopolamina do que nos demais grupos (p<0,01). Todos os grupos 

apresentaram níveis maiores de atividade do que o grupo pré-tratado e desafiado 

com salina (p<0,05), como pode ser visto na Figura 6. 
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Figura 6: Atividade locomotora (média ± EP das contagens) avaliada na caixa de 

atividade por 20 min, 13 dias após o término do tratamento. Metade do grupo pré-

tratado com salina/salina(sal/sal), foi desafiado com salina s.c. (n=10), e a outra 

metade (n=10), assim como os grupos pré-tratados com 1,0 mg/kg 

escopolamina/salina (escop/sal), salina/2,2 g/kg etanol (sal/2,2EtOH) ou 1,0 mg/kg 

escopolamina/2,2 g/kg etanol (escop/2,2EtOH) - n=20 por grupo - foram 

desafiados com 1 mg/kg de escopolamina (s.c.).  

 * difere do grupo sal/sal desafiado com sal e escop, e do grupo escop/sal 

(p<0,01, teste de Newman-Keuls)  

# difere do grupo sal/sal desafiado com sal (p<0,05, teste de Newman-

Keuls) 
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3. ESTUDO II - Densidade cerebral de receptores M1 em 

camundongos com Alta e Baixa Sensibilização ao efeito 

estimulante do etanol 

 

3.1.OBJETIVO 

Para complementar estes dados, um dos objetivos desse estudo foi analisar 

os níveis de ligação de receptores muscarínicos M1 em animais com AS e BS ao 

etanol. 

 

 

3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Animais: foram utilizados 65 camundongos suíços albinos machos, criados 

no biotério do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São 

Paulo com 3-4 meses de idade no início de cada tratamento, alocados em grupos 

de 20 em gaiolas plásticas, sendo mantidos em ambiente com temperatura 

controlada, com 12 horas de ciclo claro-escuro (7:00 -19:00 horas) e com livre 

acesso a água e comida. 

 

 Drogas: Etanol absoluto p.a. (Merck) na dose de 2,2 g/kg (15 % p/v em 

0,9% NaCl); [3H]Pirenzepina (75 Ci/ nmol, New England Nuclear, Boston, Mass.) 

dissolvido em tampão Krebs, pH = 7,4; sulfato de atropina (Sigma Che. Co.). 
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Aparelhos: 

� Oito caixas para medida da atividade locomotora: Opto-Varimex 

(Columbus Instruments, EUA), providas de 16 pares de feixes 

fotoelétricos conectados a um contador digital, acionado a cada 

passagem do animal. 

� Equipamento computadorizado de leitura óptica para a análise de 

receptores por auto-radiografia: sistema MCID (Imaging Research, 

Ontario, Canada). 

� Criostato (Leica). 

 

3.2.1. Tratamento Crônico com 2,2 g/kg de etanol por 21 dias 

 

Inicialmente, os camundongos foram colocados nas caixas de atividade, 

sem que nenhuma droga fosse administrada, e sua atividade locomotora foi 

registrada por 15 minutos. Após 48 horas, os animais receberam diariamente, por 

21 dias, 2,2 g/kg etanol (n=50) para a indução da sensibilização ao etanol. O 

grupo controle recebeu salina i.p. (n=15). Semanalmente, imediatamente após a 

administração de etanol ou salina, os camundongos foram colocados 

individualmente em caixas de atividade locomotora, sendo a ambulação registrada 

durante 20 minutos. Após 21 dias, o grupo etanol foi dividido em três tercis (três 

subgrupos), conforme os níveis de atividade locomotora. Os animais que se 

encontraram no tercil superior de atividade foram considerados integrantes do 

grupo AS (Alta sensibilização), enquanto aqueles no tercil inferior (menor 

atividade) como grupo BS (Baixa Sensibilização), como previamente 
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estabelecido(24,34). O grupo intermediário não foi utilizado, sendo o grupo salina 

mantido como controle. Vinte e quatro horas após o fim do tratamento (dia 22), 10 

animais de cada um dos três grupos (AS, BS e salina) foram sacrificados, tiveram 

seus cérebros retirados, e imediatamente congelados em gelo seco.  

A Figura 7 apresenta a atividade locomotora apresentada pelos animais 

selecionados para a auto-radiografia, confirmando a diferença entre os grupos 

quanto à atividade locomotora, indicando maior desenvolvimento de sensibilização 

no grupo AS do que no BS. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Análise auto-radiográfica 

 

Após a remoção e congelamento os cérebros dos animais foram cortados 

em micrótomo de congelamento, em fatias de 20 µm, que foram montadas em 

lâminas gelatinadas. As lâminas foram mantidas congeladas a –80°C até o dia do 

ensaio, quando foram retiradas do freezer e mantidas à temperatura ambiente. A 

marcação dos receptores M1 seguiu a descrição de Yamamura et al.(55) em 1983. 

As lâminas foram pré-incubadas em tampão Krebs (pH = 7,4 – NaCl, 120 mM; 
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MgSO4, 1,2 mM; glicose, 5,6 mM; NaHCO3, 25 mM; CaCl2, 2,5 mM e KCl, 4,7 mM) 

por 30 minutos à 25°C a fim de expor os sítios receptores. Em seguida foram 

incubadas em 20 nM de [3H]Pirenzepina (75 Ci/ nmol, New England Nuclear, 

Boston, Mass.) dissolvido em tampão Krebs, pH = 7,4, na presença ou ausência 

de 1 µM de sulfato de atropina (Sigma Che. Co.), à 25°C, durante 60 minutos. 

Após a incubação as lâminas foram lavadas uma vez em tampão por 5 minutos (0-

4°C), seguido por um enxágüe final (1 minuto a 0-4°C) em água destilada. As 

lâminas, juntamente com o padrão radioativo, foram expostas em um cassete com 

filme sensível ao Trítio ([3H] Hyperfilm) por 4 semanas a 4°C. Após esse período 

os filmes foram revelados e analisados com o sistema MCID (Imaging Research, 

Ontario, Canada), com resolução de 8 bits por pixel, conforme ilustrado em 

trabalhos recentes(24). As regiões anatômicas são definidas de acordo com o atlas 

de Franklin e Paxinos(56) de 1997. 

 

Análise estatística: 

 Os níveis de atividade locomotora dos grupos, e os níveis de ligação em 

cada região foram comparados pela Análise de Variância (ANOVA), seguida pelo 

teste de Newman-Keuls, após verificação da normalidade da distribuição e 

homogeneidade das variâncias. O nível mínimo de significância considerado foi de 

5 %. 
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3.3. RESULTADOS 

 

Como pode ser observado na Figura 7, a ANOVA de 2 vias, realizada 

comparando os 4 grupos ao longo dos testes de atividade durante o tratamento de 

21 dias, detectou um efeito significativo dos fatores Tempo (F(3,81)=55,00, 

p<0,001), Tratamento (F(2,27)=106,68, p<0,001) e da interação entre os dois fatores 

(F(6,81)=22,12, p<0,001). Em seguida analisou-se o comportamento de cada grupo 

ao longo do tratamento através de ANOVAs de uma via, seguidas pelo teste de 

Newman-Keuls quando a ANOVA foi significativa. O grupo salina não apresentou 

alterações na atividade locomotora ao longo dos 4 testes (agudo – 21 dias) 

(F(3,27)=0,23, p=0,87). O grupo Alta Sensibilização (AS) apresentou aumento 

significativo da atividade ao longo do tratamento (F(3,27)=38,93, p<0,001, sendo a 

atividade nos dias 7, 14 e 21 significativamente maior que no teste agudo 

(p<0,05). Para o grupo AS a atividade locomotora nos dias 14 e 21, que não 

diferiram entre si (p=0,73), também foi maior do que no dia 7 (p<0,001). O grupo 

Baixa Sensibilização (BS) também apresentou aumento significativo da atividade 

(F(3,27)=19,69, p<0,001), sendo esta significativamente maior nos testes dos dias 7, 

14 e 21 do que no teste agudo (p<0,01). A atividade locomotora nos dias 14 e 21, 

que não diferiram entre si (p=0,41), também foi maior quando comparada com a 

do dia 7 (p<0,01). 

Foram realizadas ANOVAs de 1 via para cada dia de teste, para 

comparação dos grupos entre si (fator tratamento). Em todos os testes foi 

detectado um efeito significativo do tratamento (agudo: F(2,27)=8,48, p<0,01; 7 dias: 

F(2,27)=9,24, p<0,01; 14 dias: F(2,27)=47,50, p<0,01 e 21 dias: F(2,27)=97,08, p<0,01), 
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sendo os grupos comparados entre si pelo teste de Newman-Keuls. No teste 

agudo, os animais BS apresentaram atividade locomotora significativamente 

menor que os demais grupos (p<0,01), conforme indica a Figura 1. Os animais AS 

e salina não apresentaram diferenças significativas (p=0,47) nesta ocasião. No 

teste do dia 7 os animais AS apresentaram atividade locomotora 

significativamente maior do que os animais salina e BS (p<0,01), que não 

diferiram entre si (p=0,31). Nos testes dos dias 14 e 21, os animais AS 

apresentaram atividade locomotora significativamente maior do que os animais 

salina e BS (p<0,001), sendo que os animais BS apresentaram atividade 

locomotora  significativamente maior em relação aos animais salina (p<0,05). 
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Figura 7: Atividade locomotora (média±EP das contagens) nos testes 

(agudo) e após 7, 14 e 21 dias de tratamento de camundongos que 

receberam diariamente 2,2 g/kg etanol ou salina (i.p.). Os animais que 

receberam etanol foram classificados em alta-sensibilização (AS) e baixa-

sensibilização (BS) de acordo com a atividade locomotora apresentada no 

dia 21 (Teste de Newman-Keuls). 

* difere dos demais grupos no teste, p<0,01, teste de Newman-Keuls. 

# difere do próprio grupo no teste agudo, p<0,05, teste de Newman-

Keuls. 

+ difere do próprio grupo no teste do dia 7, p<0,01, teste de Newman-

Keuls. 
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Na análise auto-radiográfica da densidade de receptores colinérgicos 

muscarínicos M1, a ANOVA de uma via realizada para cada estrutura analisada 

não detectou diferenças significativas entre os três grupos (salina, AS e BS) em 

nenhuma das 20 estruturas analisadas, como pode ser observado na Tabela 1. 
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Tabela 1. Densidade (µCi/g de tecido) de receptores colinérgicos muscarínicos M1 (média 

± desvio padrão), avaliada pela ligação de [3H] pirenzepina (20 nM, 75 Ci/nmol) em 

diferentes regiões encefálicas, em animais classificados como alta sensibilização (AS) ou 

baixa sensibilização (BS) ao tratamento crônico por 21 dias com etanol, e em um grupo 

controle tratado com salina por 21 dias. 

 Etanol p 
 

Salina 
(n=10) AS (n=7) BS (n=9) 

 
 

Córtex Frontal 1,62 ± 0,14 1,61 ± 0,36 1,71 ± 0,14 F(2,18)=0,40 0,67 (n.s.) 
Córtex Cingulado 1 1,59 ± 0,16 1,66 ± 0,18 1,58 ± 0,20 F(2,18)=0,67 0,67 (n.s.) 
Córtex Cingulado 2 1,62 ± 0,17 1,67 ± 0,18 1,63 ± 0,19 F(2,18)=0,90 0,90 (n.s.) 
Núcleo Accumbens      

Core 2,27 ± 0,14 2,33 ± 0,19 2,31 ± 0,07 F(2,21)=0,49 0,49 (n.s.) 
 Shell 2,15 ± 0,08 2,23 ± 0,14 2,17 ± 0,08 F(2,21)=0,33 0,33 (n.s.) 

Caudado-Putâmen      
 Anterior 2,13 ± 0,10 2,16± 0,20 2,17± 0,10 F(2,22)=0,81 0,81 (n.s.) 
Posterior 1,92 ± 0,13 1,91 ± 0,07 1,96 ± 0,11 F(2,17)=0,76 0,76 (n.s.) 

Dorso-medial 2,06 ± 0,11 2,02 ± 0,11 2,07 ± 0,10 F(2,22)=0,68 0,68 (n.s.) 
Dorso-lateral 2,00 ± 0,11 2,07 ± 0,10 2,06 ± 0,09 F(2,22)=0,30 0,30 (n.s.) 

Ventro-medial 2,10 ± 0,11 2,07 ± 0,20 2,14 ± 0,11 F(2,22)=0,63 0,63 (n.s.) 
Ventro-lateral 2,22 ± 0,09 2,27 ± 0,14 2,31 ± 0,05 F(2,22)=0,17 0,17 (n.s.) 

Tubérculo Olfatório 2,20 ± 0,08 2,23 ± 0,16 2,22 ± 0,08 F(2,22)=0,12 0,88 (n.s.) 
Formação Hipocampal      

CA1 2,42 ± 0,09 2,41 ± 0,09 2,42 ± 0,08 F(2,16)=0,02 0,97 (n.s.) 
CA3 1,74 ± 0,11 1,72 ± 0,08 1,75 ± 0,09 F(2,16)=0,12 0,88 (n.s.) 

Giro Denteado 
 braço  ventral 2,48 ± 0,09 2,49 ± 0,09 2,47 ± 0,07 F(2,15)=0,90 0,91 (n.s.) 

braço dorsal 2,40 ± 0,08 2,39 ± 0,11 2,34 ± 0,08 F(2,15)=0,83 0,45 (n.s.) 
Substância Negra      

reticulada 0,31 ± 0,10 0,28 ± 0,01 0,30 ± 0,07 F(2,14)=0,14 0,86 (n.s.) 
Área Tegmental 
Ventral 0,15 ± 0,09 0,13 ± 0,08 0,16 ± 0,04 

F(2,14)=0,20 0,81 (n.s.) 

Amigdala      
central 0,85 ± 0,14 0,91 ± 0,11 0,97 ± 0,14 F(2,11)=0,86 0,44 (n.s.) 

basolateral 1,87 ± 0,15 1,86 ± 0,13 1,88 ± 0,10 F(2,11)=0,10 0,98 (n.s.) 
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4. DISCUSSÃO 
  
 

A interação entre as transmissões dopaminérgica e colinérgica parece ser 

fundamental no controle da atividade motora e também está envolvida nos efeitos 

reforçadores e estimulantes das drogas de abuso(17).  Neste estudo, foram obtidos 

importantes resultados sobre a interação entre etanol e escopolamina e sobre o 

envolvimento do sistema colinérgico muscarínico na sensibilização ao efeito 

estimulante do etanol. 

Ao contrário dos resultados obtidos em outros estudos(17,20,57), agudamente, 

a escopolamina não estimulou a atividade locomotora (Figura 2). Entretanto, 

camundongos tratados cronicamente apenas com escopolamina apresentaram 

maior atividade locomotora no teste realizado no 21° dia de tratamento do que no 

teste agudo, sugerindo que ocorreu sensibilização comportamental induzida pela 

administração de escopolamina, como pode ser observado na Figura 3. Este dado 

contrasta com alguns estudos, nos quais observou-se desenvolvimento de 

tolerância ao efeito estimulante da atividade locomotora observado após 

administração da escopolamina a ratos(58). Outros estudos precisam ser realizados 

para se avaliar os efeitos da administração repetida de escopolamina e os 

processos de adaptação observados durante o tratamento, para se avaliar se os 

efeitos crônicos seriam dependentes da espécie ou cepa de animais. 

Como esperado, a dose de etanol utilizada não alterou agudamente a 

atividade locomotora dos animais, e após a administração repetida, foi observado 

um aumento progressivo da atividade locomotora, ocorrendo o desenvolvimento 



________________________________________________________________Discussão 

40 

de sensibilização ao efeito estimulante do etanol(24,26,27), como apresentado na 

Figura 3. 

Em nosso estudo, a administração aguda da combinação de escopolamina 

e etanol induziu intensa depressão da atividade locomotora, à qual se 

desenvolveu tolerância ao longo do tratamento (Figura 3). Nossos dados 

contrastam com os resultados obtidos por Pohorecky et al.(59) em 1979, que 

observaram uma redução do efeito depressor do etanol (2,0 g/kg) na atividade 

locomotora de ratos pré-tratados com escopolamina nas doses de 0,25 e 0,5 

mg/kg. Essas diferenças podem ser devido às diferenças nas respostas de 

atividade locomotora induzidas pelo etanol entre ratos e camundongos(21). 

Nos animais tratados com 1,0 mg/kg de escopolamina e 2,2 g/kg de etanol 

por 21 dias, não se observou estimulação aguda ou desenvolvimento de 

sensibilização, mas sim tolerância ao efeito depressor agudo induzido pela 

combinação das drogas, que desapareceu ao longo do tratamento (Figura 3).  

A comparação da atividade locomotora apresentada pelos camundongos 

tratados apenas com etanol com a dos animais tratados com a combinação de 

etanol e escopolamina por 21 dias, poderia sugerir que a escopolamina tivesse 

bloqueado o desenvolvimento da sensibilização ao efeito estimulante do etanol. 

Entretanto, o fato de que animais tratados com a combinação claramente 

expressaram resposta sensibilizada quando desafiados apenas com etanol, 

sugere que a escopolamina tenha apenas impedido a manifestação, mas não 

bloqueado o desenvolvimento da sensibilização.  

Em outros estudos sobre os efeitos da escopolamina na sensibilização 

comportamental induzida por psicoestimulantes, freqüentemente os efeitos são 
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avaliados apenas após o tratamento (na fase de expressão), e não durante o 

desenvolvimento. De acordo com Itzhak e Martin(20) em 2000,  que estudaram esta 

fase, a co-administração de 1,0 mg/kg escopolamina em camundongos não 

afetaria o desenvolvimento da sensibilização induzida por cocaína, este dado 

contrasta com o que obtivemos com o etanol, em que a escopolamina na mesma 

dose impediu a manifestação da sensibilização durante o tratamento (Figura 3).   

Por outro lado, a sensibilização observada no desafio com etanol (Figura 4) 

nas caixas de atividade foi completamente bloqueada quando o desafio foi 

realizado em um ambiente diferente (arena de campo aberto) do qual os animais 

foram habitualmente testados, como pode ser observado na Figura 5, confirmando 

que a expressão da sensibilização depende de componentes ambientais ou 

contextuais, como já relatado por outros autores(33,34). Porém, como o campo 

aberto era um ambiente novo, não se pode descartar a possibilidade de o estresse 

da novidade interferir na expressão da sensibilização.  

Seria de se esperar que a utilização de uma dose de escopolamina capaz 

de prejudicar a aprendizagem contextual dos animais fosse capaz de impedir a 

expressão da sensibilização. No entanto, camundongos pré-tratados com etanol, 

independentemente de terem recebido ou não escopolamina, apresentaram 

atividade locomotora sensibilizada quando desafiados com escopolamina, 

sugerindo a existência de "sensibilização cruzada" entre etanol e escopolamina. 

Isto é, aparentemente, o processo adaptativo desenvolvido em resposta ao etanol, 

que gera hiperresponsividade a esta droga parece também provocar 

hiperresponsividade à escopolamina. 
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É interessante verificar que os camundongos pré-tratados apenas com 

escopolamina desenvolveram sensibilização aos efeitos da escopolamina 

(aumento da resposta com o decorrer do tratamento), mas por ocasião do desafio 

com escopolamina responderam de maneira semelhante aos animais pré-tratados 

com salina, que receberam escopolamina pela primeira vez. Não encontramos 

outros estudos relatando sensibilização cruzada entre etanol e um agente 

muscarínico. No entanto, existem estudos envolvendo sensibilização cruzada 

entre etanol e nicotina, mas seus resultados são controversos(60,61). 

Apesar da co-administração de escopolamina não ter efetivamente 

bloqueado a sensibilização induzida pelo etanol, nossos dados sugerem que, de 

alguma maneira, o sistema colinérgico estaria envolvido nos efeitos estimulantes 

do etanol e na sensibilização. A escopolamina afetou de maneira importante os 

efeitos do etanol sobre a atividade locomotora, induzindo um intenso efeito 

depressor inicial, ao qual se desenvolveu tolerância durante o tratamento crônico. 

A observação de "sensibilização cruzada" entre etanol e escopolamina sugere que 

adaptações subjacentes ao etanol poderiam desencadear uma 

hiperresponsividade a agentes muscarínicos. 

Como esperado, observamos no segundo estudo que camundongos da 

mesma linhagem, que receberam o mesmo tratamento, apresentaram diferenças 

individuais nos níveis de desenvolvimento de sensibilização ao etanol(24,26,27). Em 

estudos anteriores observou-se que esses camundongos não são diferentes 

apenas na resposta comportamental ao etanol, mas apresentam importantes 

diferenças nos níveis de ligação a alguns tipos de receptores cerebrais, como os 
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receptores glutamatérgicos NMDA(26), dopaminérgicos D2(24) e sítio 

benzodiazepínico (dados não publicados).  

Na análise auto-radiográfica, realizada nos cérebros dos animais 

sacrificados logo após a fase de desenvolvimento (22° dia de tratamento) não 

foram encontradas diferenças significativas nos níveis de ligação de receptores 

colinérgicos muscarínicos M1 entre animais classificados em alta e baixa 

sensibilização ao etanol e animais controle, em nenhuma das 20 regiões 

analisadas. Nem mesmo no núcleo accumbens e caudado-putâmen que, segundo 

Nestby et al.(18) em 1997, apresentam uma resposta exacerbada dos terminais de 

neurônios colinérgicos associada à sensibilização ao efeito estimulante do etanol 

foram encontradas diferenças significativas. As estruturas que compõem o sistema 

de recompensa cerebral (núcleo accumbens, área tegmental ventral e córtex pré-

frontal), que segundo a teoria proposta por Wise e Bozarth(7) em 1987 teriam 

participação essencial no mecanismo envolvido no poder reforçador das drogas de 

abuso, também não diferiram nos níveis de receptores M1. Até mesmo na 

formação hipocampal, fundamental em alguns processos de memória e 

aprendizagem, como no condicionamento de medo ao contexto, no qual 

receptores M1 tem importante função, não encontramos diferenças nos níveis de 

ligação destes receptores. Entretanto, alguns estudos indicam que o etanol 

induziria um aumento no número de receptores muscarínicos M1 no hipocampo e 

no córtex durante a síndrome de abstinência(62,63). O ligante utilizado neste estudo 

possui maior afinidade pelo subtipo M1, porém, não podemos descartar que parte 

dessa ligação, mesmo que em uma escala menor, pode ser atribuído ao subtipo 

M4. 
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O etanol parece alterar a liberação de acetilcolina de maneira bifásica, 

aumentando sua liberação em doses baixas, e diminuindo a liberação deste 

neurotransmissor em altas doses(53,54). Nossos resultados sugerem que 

provavelmente o tratamento crônico com etanol não altere diretamente o número 

de receptores colinérgicos M1, e as diferenças nas respostas ao tratamento 

crônico com etanol entre os animais AS e BS também não sejam devidas a 

diferenças nos níveis deste receptor. O etanol poderia atuar na modulação da 

liberação de acetilcolina de maneira indireta, através de outros sistemas de 

neurotransmissão ou alterando nos níveis de outros receptores colinérgicos. 

 Em resumo, o sistema colinérgico parece influenciar de maneira importante 

o processo de sensibilização ao efeito estimulante do etanol atuando de maneira 

diferente nas fases de desenvolvimento e expressão. Dado que a literatura sobre 

o tema é escassa, novos estudos se fazem necessários para melhor entendimento 

da importância do sistema colinérgico nos efeitos do etanol, assim como sua 

diferente atuação e influência em cada uma das fases do processo de 

sensibilização.   
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5. CONCLUSÕES GERAIS 

 

1. A dose de 1,0 mg/kg de escopolamina foi a escolhida para o tratamento 

crônico uma vez que foi eficaz em induzir prejuízo na capacidade de 

aprendizagem contextual dos animais. 

2. A administração de escopolamina, um antagonista colinérgico 

muscarínico, não impediu o desenvolvimento da sensibilização ao efeito 

estimulante do etanol, apesar de ter bloqueado sua manifestação durante o 

tratamento.  

3. Foi confirmada a importância do contexto ambiental na expressão da 

sensibilização e observada "sensibilização cruzada" entre escopolamina e etanol. 

4. Não foram encontradas diferenças nos níveis de ligação de receptores 

colinérgicos muscarínicos M1 entre grupos de animais tratados com etanol e 

classificados como AS e BS, e animais controle, mostrando que o tratamento 

crônico com etanol não alterou os níveis desse receptor, e que animais AS e BS 

não diferem quanto aos níveis de ligação aos receptores muscarínicos do tipo M1. 
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ABSTRACT 
 

Various neurotransmission systems have influence on the behavioral sensitization 

process developed after repeated administration of some drugs of abuse, among them the 

cholinergic system, which modulates the dopaminergic pathway’s functioning. In this study 

we evaluated the influence of scopolamine (an antagonist of cholinergic muscarinic 

receptors) on the development and _expression of behavioral sensitization to ethanol 

(Study I), as well as on the M1 binding, in animals classified as presenting high (AS) or low 

(BS) sensitization to ethanol (Study II). In Study I, four groups of male Swiss albino mice 

received one of the following during 21 days: saline+saline (sal/sal); 1.0 mg/kg of 

scopolamine+saline (escop/sal); salina+2.2 g/kg of ethanol (sal/2.2EtOH) or 1.0 mg/kg 

scopolamine+2.2 g/kg of ethanol (escop/2.2EtOH). Their locomotor activity was recorded 

during 20 minutes on the first, 7th, 14th and 21st days of treatment. Acutely, neither ethanol 

nor scopolamine altered their locomotor activity; however the co-administration of the both 

drugs induced a significant depressor effect to which tolerance was developed. Only the 

sal/2.2EtOH group developed sensitization. After the treatment, 3 challenge tests were 

carried out (on days 28th, 31st and 34th), in which half of the sal/sal group received saline 

and the other half received the challenge drug (ethanol in challenges 1 and 2 and 

scopolamine in challenge 3). In challenges 1 and 3 the animals were tested in activity 

cages and only the sal/2.2EtOH and escop/2.2EtOH groups expressed sensitization, 

suggesting there is cross-sensitization between ethanol and scopolamine. In challenge 2, 

which was conducted in a new environment (open-field arena), the _expression of the 

sensitization was blocked. In Study II, mice were treated during 21 days with saline or 2.2 

g/kg ethanol (i.p.) and the ethanol treated mice were classified as AS or BS, according to 

their locomotor activity on day 21st. The animals were sacrificed and the bindings to M1 

sites were examined by auto-radiographic analyses. No significant differences were found 

among groups (AS, BS and control) in any of the 20 brain regions analyzed. The present 

results suggest that scopolamine influences the process of sensitization to ethanol and 

that the cholinergic system participates in this process. However, the neuroadaptation that 

occurred after chronic ethanol treatment does not seem to change the binding to M1.  


