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HABR, S. F. Efeitos da administração de interleucina-2 na liberação in vivo de 
dopamina no nucleus accumbens e no comportamento maternal em ratas.  97 f. 
Teses (Doutorado em Farmacologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2008. 
 

  

        A interleucina-2 (IL-2) atua na modulação da atividade dopaminérgica, que 

influencia o comportamento maternal.  Neste estudo observou-se que o estado 

lactacional reduziu a atividade geral em campo aberto, porém não alterou os níveis de 

dopamina e seus metabólitos. A administração de IL-2, tanto sistêmica com diretamente 

no N.Ac não alterou a atividade geral em campo aberto, indicando a ausência de efeito 

motor da mesma. Além disso, a administração de IL-2 sistêmica e no N.Ac reduziu as 

porcentagens de ratas que agrupam os filhotes e de filhotes agrupados por rata.  A 

injeção de IL-2 no N.Ac aumentou as latências de busca do primeiro e segundo filhotes 

e o comportamento agressivo. A administração sistêmica de IL-2 em ratas virgens 

reduziu somente do valor absoluto de DOPAC (metabólito de dopamina) após 100 e 

120’. Este achado corrobora a idéia de que o IL-2 altera a atividade dopaminérgica. Os 

resultados sugerem que a administração sistêmica da dose de IL-2 estudada não 

influencia de forma significativa os níveis de dopamina e de seus metabólitos no N.Ac.  

 

Palavras chaves: Comportamento maternal – Dopamina – Interleucina-2 - Nucleus 

accumbens 
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HABR, S. F. Effects of interleukin-2 administration on nucleus accumbens 
dopamine levels and maternal behavior in rats. 97 f. Doctor thesis (Pharmacology) – 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
 

        Interleukin-2 (IL-2) modulates the dopaminergic neurotransmission, that into the 

nucleus accumbens (N.Ac) plays a role in maternal behavior. The IL-2 dose used in this 

study does not have motor effects. Both peripheral and central N.Ac injections decreased 

the percent of mothers grouping pups together and the number of grouped pups. IL-2 

injections into the N.Ac resulted in longer latencies to retrieve first and second pups and 

increased aggressive behavior. In order to test if these behavioral effects would be 

related to the IL-2 reduced the DOPAC (dopamine metabolite) concentrations in the N.Ac 

of virgin rats treated with IL-2. This suggests suggest that the IL-2 dose used in this study 

does not alter so much the dopaminergic transmission by influencing extracellular levels 

of this neurotransmitter.   

  

Key words: Maternal behavior – Dopamine – Interleukin-2 - nucleus accumbens 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 A reprodução da fêmea 

 

A reprodução em fêmeas de mamíferos envolve um grande número de fenômenos 

biológicos dos quais fazem parte comportamentos específicos, como o sexual e o 

maternal.  Eventos como gestação, parto e lactação, chamados em conjunto de 

Experiência Reprodutiva (ER), são de relevância para garantir a sobrevivência da 

espécie e marcam a vida dos mamíferos de modo geral.  O sucesso de cada espécie 

depende da harmonia entre o sistema endócrino e o meio ambiente gerando respostas 

comportamentais adequadas.  Torna-se igualmente importante neste sentido, a 

compreensão dos mecanismos endócrinos que controlam e participam dos eventos 

reprodutivos e as influências do meio externo sobre o interno.  Assim como mudanças 

hormonais internas geram respostas fisiológicas e comportamentais compensatórias, 

mudanças ambientais também levam a alterações hormonais.  Assim, muitas espécies 

que apresentam estratégias sociais e ambientais para regularem eventos reprodutivos 

(SCHULKIN, 1999).  

 

 

1.2 O comportamento sexual na fêmea e os hormônios gonadais 

 

Embora a vida fértil de fêmeas mamíferas seja essencialmente cíclica, períodos 

acíclicos de anestro gestacional e lactacional e/ou sazonal, em muitos casos ocupam a 

maior parte do tempo de vida reprodutiva.  Em geral o comportamento sexual é a 

expressão desta ciclicidade e resulta do perfil hormonal que está sob o controle central. 

Interferências no processo reprodutivo costumam visar o controle do ciclo e da 

ovulação.  Assim, técnicas artificiais contemporâneas como a inseminação, a 

sincronização de cios e a transferência de embriões têm sido bastante exploradas. 

A expressão do estro e da receptividade sexual depende da interação de vários 

hormônios.  O sistema nervoso central recebe a informação do meio externo por meio 



 16

de estímulos olfativos, visuais, auditivos e tácteis.  A informação de interesse 

reprodutivo é integrada e transmitida às gônadas por meio de um eixo formado por elas 

e por estruturas localizadas no hipotálamo que controlam a secreção de prolactina e de 

gonadotrofinas pela hipófise anterior.  As gônadas, assim estimuladas, produzem 

estrógenos e progestágenos que por sua vez agem sobre as mesmas estruturas 

cerebrais, processo conhecido como alça de retro-alimentação (CARANDENTE, 1989; 

TUREK; VAN CAUTER, 1993). 

 

1.3 O Comportamento Maternal  

O comportamento maternal (CM) consiste em uma série de cuidados que as fêmeas 

adultas de uma determinada espécie realizam em torno dos indivíduos reprodutivamente 

imaturos, para auxiliar na propagação de sua espécie (ROSENBLATT et al., 1985). 

As mães são vivazes planejadoras e inteligentes estrategistas capazes de se auto-

proverem de alimento e exibir comportamentos de nutrir a sua prole.  Os hamsters 

dourados, além das atividades maternais de construir ninhos, lamber suas crias e 

amamentar, recuperam parte desse investimento maternal comendo alguns desses 

filhotes, uma tática maternal consagrada pelo tempo a fim de ajustar o tamanho da 

ninhada de acordo com as condições ambientais predominantes (DAY; GALEF, 1977; 

GANDELMAN; SIMON, 1978).  Em mamíferos, a gravidez, o parto e a lactação são 

diferentes fases do ciclo reprodutivo caracterizadas por mudanças adaptativas a fim de 

prover um ambiente ótimo à prole imatura.  Uma rata lactante integra um conjunto de 

comportamentos adaptativos no cuidado e nutrição da prole para que esta sobreviva. 

Este CM varia entre as espécies dependendo do grau de desenvolvimento apresentado 

pela prole ao nascimento.  De acordo com a espécie, os neonatos são precoces e 

capazes de se locomover ou, num outro extremo, indefesos e incapazes de se locomover 

e de se autoregular térmicamente como os filhotes de ratos (GUBERNICK; KLOPFER, 

1981). 

         Em ratas, as ações maternais são observadas e registradas quando a rata 

apresenta comportamentos diretamente relacionados aos filhotes como a busca, o 
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agrupamento e ficar sobre eles aquecendo-os e amamentando-os no ninho, além dos 

indiretos como agressividade e construção do ninho.  Os cuidados maternais, que se 

expressam desde o nascimento da prole, se mantêm por todo o período de lactação e se 

transformam ao longo do desenvolvimento desta. À medida que os filhotes crescem e se 

tornam mais independentes, capazes de se auto-proverem de comida e de se regularem 

termicamente, a mãe se torna também menos responsiva em relação às primeiras 

demandas da prole (NUMAN, 1994). 

Muitas vezes, antes do nascimento dos filhotes, as ratas costumam construir ninhos 

para promover a termorregulação.  No ninho, as ratas lactantes geralmente ficam sobre 

os filhotes em uma postura denominada de crouching ou cifose fisiológica, na qual sua 

coluna fica arqueada, facilitando assim a amamentação. Além disso, estas passam um 

tempo significativo lambendo a cria para limpá-la, já que a limpeza da área ano-genital 

estimula a defecação e micção dos filhotes (GUBERNICK; ALBERTS, 1983), assim como 

favorece a diferenciação sexual do cérebro da prole masculina (DOHLER, 1991). 

O controle e manutenção do CM envolvem fatores neuroendócrinos e 

neuroanatômicos.  Os hormônios gestacionais preparam o animal para agir de forma 

maternal para com o filhote, visto que os neurotransmissores regulam o CM durante a 

fase de manutenção e lactação.  A primeira fase da regulação do CM determina o início 

rápido deste no pós-parto, sendo controlada por hormônios relacionados com a gestação 

e lactação (estrógeno, progesterona, prolactina e ocitocina).  A segunda fase, a de 

manutenção durante a lactação, é controlada principalmente por fatores não hormonais, 

na qual o estímulo proveniente do filhote se mostra o mais importante (NUMAN, 1994). 

Participam do controle do CM áreas cerebrais como hipocampo, amígdala, área 

pré-óptica medial (APOM), área tegmentar ventral (ATV) e Nucleus accumbens  (N.Ac) 

(SLOTNICK, 1967; TERLECKI; SAINBURY, 1978). 

Os estudos realizados na tentativa de se avaliar as bases neurais da 

expressão do CM, utilizaram, entre outros métodos, lesão e estimulação elétrica em 

áreas particulares do cérebro de ratas lactantes (FLEMING; ROSENBLATT, 1974; 

FLEMING; WALSH, 1994).  Hormônios como progesterona, estrógeno, prolactina e 

ocitocina promovem atividades diretas em áreas cerebrais que medeiam a expressão 

normal do CM. Por exemplo, implantes de estrógeno ou injeções de prolactina ou 
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lactogênios placentários na APOM do hipotálamo ou na parte ventral do núcleo 

intersticial da estria terminal favorecem respostas maternais (BRIDGES et al., 1990, 

1985; NUMAN et al., 1977) e lesões nestas mesmas regiões impedem a expressão do 

CM (KALINICHEV et al., 2000; NUMAN, 1974; NUMAN; NUMAN, 1996; NUMAN et al., 

1977, 1988). 

Alguns parâmetros típicos do CM em roedores são: busca, recuperação, 

agrupamento, “grooming” de filhotes e postura de amamentação (Figura 1): 

 

 

 

Figura 1 - Parâmetros do comportamento maternal em ratas. Agrupamento de filhotes (A), preparo 
da postura para amamentação (B), "crouching" ou cifose fisiológica (C) e comportamento 
maternal total (D). Retirado de Numan (1994).   
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Sheehan et al. (2000) verificaram que a contínua exposição aos filhotes, processo 

denominado concavenação, pode induzir mudanças hormonais em ratas virgens 

nulíparas. Samuels e Bridges (1983), demonstraram que ratas virgens nulíparas 

expostas a filhotes por 12 dias apresentaram uma resposta de liberação de prolactina 

semelhante à de ratas lactantes e esta resposta é maior em ratas que receberam 

injeções de estrógeno e progesterona do que naquelas que não receberam tais 

tratamentos. 

A amamentação é um estímulo caracterizado pelo toque, contato, pressão e 

repuxamento dos mamilos (FINDLAY, 1966), que elicia reflexos neuroendócrinos 

próprios da lactação como a secreção de prolactina (TUKER, 1994) e ocitocina 

(WAKERLEY, 1996).  O papel vital da prolactina durante a gestação e mais fortemente 

durante a lactação é marcado por adaptações fisiológicas na rata para conseguir manter 

um estado prolongado de hiperprolactinemia. Neurônios dopaminérgicos tubero-

infundibulares mostram uma capacidade reduzida em inibir a secreção de prolactina 

durante o final da gestação e na lactação (GRATTAN, 2001). A prolactina também 

possui um efeito inibitório sobre a atividade do eixo hipotalâmico-hipófise-adrenal 

durante a lactação com consequente redução neuroendócrina de respostas ao estresse 

(TORNER et al., 2002, TORNER; NEUMANN, 2002).  Receptores de prolactina são 

expressos no hipotálamo, mais precisamente nos núcleos arqueado e préoptico medial 

e durante a lactação há um aumento desses receptores nessas áreas. 

Além dos hormônios, outras substâncias estão alteradas durante a lactação, 

podendo estimular ou inibir a expressão do CM por suas ações na modulação em 

sistemas de neurotransmissão envolvidos neste comportamento.  Por exemplo, a 

ocitocina que atua na ATV pode modular as vias dopaminérgicas mesolímbicas 

envolvidas com o comportamento maternal (HANSEN et al., 1991; SILVA et al., 2001). A 

noradrenalina parece estar envolvida no reconhecimento olfativo dos filhotes pela mãe e 

na memorização do CM após a primeira experiência materna.  A destruição dos 

neurônios noradrenérgicos dos bulbos olfatórios de rato inibe o CM (DICKINSON; 

KEVERNE, 1988).  Propranolol, um antagonista beta-adrenérgico, interfere na facilitação 

em longo prazo do comportamento maternal advinda da experiência materna, enquanto 
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que o agonista adrenérgico, isoproterenol, facilita os efeitos da experiência no CM 

(MOFFAT et al., 1993).  

 

 

1.4 Nucleus accumbens e Comportamento Maternal  

 

O N.Ac exerce um importante papel modulatório no controle do CM, porém sua 

função precisa ainda não está totalmente esclarecida (SMITH; HOLLAND, 1975; LEE et 

al., 2000; LI; FLEMING, 2003).  Neste núcleo, os sistemas límbico e motor interagem 

contribuindo para a expressão de varios comportamentos motivados (MOGENSON et al., 

1980; WILLNER et al., 1991; STOLZENBERG et al, 2007). 

Há evidências de que manipulações neuroquímicas no N.Ac afetam principalmente 

componentes ativos do CM como os comportamentos de trazer filhotes para o ninho, de 

limpeza dos filhotes e construção do ninho, possivelmente por influenciar a motivação 

maternal (HANSEN, 1994; HANSEN et al., 1991ab; KEER and STERN, 1999) e não por 

gerar prejuízo motor (SILVA et al., 2003). 

 

 

1.5 Dopamina 

 

A dopamina (DA) é uma amina biogênica sintetizada a partir da tirosina.  Esta é 

convertida em L-DOPA pela tirosina hidroxilase e a L-DOPA é convertida em DA pela 

dopa-descarboxilase.  Sua degradação ocorre a partir da ação de duas enzimas: catecol-

O-metiltransferase (COMT) e monoamino oxidase (MAO). 

Conforme Drukarch; Stoof (1990), as duas principais regiões a partir das quais os 

neurônios dopaminérgicos se originam são o mesencéfalo e o hipotálamo basal.  Do 

mesencéfalo se originam três sistemas dopaminérgicos: 1) Sistema negro-estriatal, cujos 

neurônios possuem seus corpos celulares na substância negra, projetando seus axônios 

para os núcleos caudato e putamen, 2) Sistema mesolímbico, cujos corpos celulares se 

encontram na area tegmental ventral, se projetando para estruturas límbicas como o 

N.Ac, núcleo septal lateral, amígdala e tubérculo olfatório, 3) Sistema mesocortical, com 



 21

corpos celulares se projetando da area tegmental ventral para diferentes regiões do 

córtex; 4) via túbero-infundibular, que se projeta do hipotálamo ventral para a eminência 

mediana e hipófise.   

As vias dopaminérgicas, apesar de relativamente pouco abundantes comparadas a 

outros sistemas de neurotransmissâo central, são de grande importância pelas 

implicações comportamentais, neuroendócrinas e eventualmente patológicas que 

possuem.  Estudos de mapeamento dessas vias começaram com trabalhos como o de 

Ungerstedt (1965), demonstrando a existência de três vias dopaminérgicas principais no 

cérebro: a nigrostriatal, a mesocorticolímbica e a túbero-infundibular (FALLON, 1988; 

LINDVALL; BJÕRKLUND, 1974; UNGERSTEDT, 1971; DRUKARK; STOOF, 1990).  Os 

neurônios da parte compacta da substância negra projetam através do feixe do 

mesencéfalo, para o corpo estriado, formando o trato nigrostriatal.  Cerca de 75% dos 

neurônios dopaminérgicos se encontram nesta via.  

Sokoloff; Schwartz (1995), identificaram 5 tipos de receptores para  DA, sendo eles: 

D1, D2, D3, D4 e D5.  Estes receptores foram classificados em sub-família ¨D1-like¨ (D1 

e D5) que ativam a adenil-ciclase aumentando os níveis intracelulares de AMPc e sub-

família ¨D2-like¨ (D2, D3 e D4) que se ligam à proteína G inibitória e inibem a atividade 

da adenil-ciclase. 

Como revisado por Palermo-Neto (1997) os receptores de DA historicamente se 

dividem em dois subtipos, D1 e D2, que diferem na: (1) sua ligação à proteína G; (2) sua 

distribuição no Sistema Nervoso Central e (3) sua farmacologia. 

A DA controla funções fisiológicas como atividade locomotora (PIJNENBURG; VAN 

ROSSUM, 1973), comportamento sexual (HULL et al., 1995), comportamento de 

ingestão de alimentos (HEFFNER et al., 1980; HERNANDEZ; HOEBEL, 1988) e o 

comportamento maternal. 
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1.6  Dopamina e prolactina 

 

As catecolaminas que exercem a função de neurotransmissores no Sistema 

Nervoso Central de mamíferos são principalmente a noradrenalina e a DA, ambas 

derivadas do aminoácido essencial tirosina.  Os neurônios que utilizam cada uma delas 

se organizam em sistemas definidos e anatomicamente distintos (BJÕRKLUND; 

LINDVALL, 1986; UNGERSTEDT, 1971). Anteriormente descrita apenas como 

precursora da noradrenalina, hoje sabe-se que a  DA representa mais de 50% das 

catecolaminas centrais, sendo encontrada em grande concentração nos núcleos da 

base (especialmente no núcleo caudado), no N.Ac, tubérculo olfatório, núcleo central da 

amígdala, eminência média e algumas áreas restritas do córtex frontal. 

O corpo estriado dorsal ou caudato-putamen faz parte dos núcleos da base, sendo 

também chamado por alguns autores de neoestriado em roedores.  Esta estrutura forma 

um segmento essencial do sistema motor extrapiramidal, complementando funções 

motoras voluntárias do sistema motor piramidal. Além de influenciar corpo e membros, 

os núcleos da base também se relacionam a movimentos oculares, através de uma 

projeção para o colículo superior, e com funções cognitivas principalmente relacionadas 

ao núcleo caudado, através de conexões com o neocórtex (GANONG, 1995).  Além 

disso, o estriado ventral ou N.Ac relaciona-se ao sistema límbico, fazendo parte do trato 

dopaminérgico mesocorticolímbico. Outros neurotransmissores como o ácido gama-

aminobutírico, o glutamato, a substância P, a acetilcolina e a colecistocinina (COTE; 

CRUTCHER, 1991) desempenham funções importantes na modulação de informações 

nos núcleos da base. 

A prolactina é controlada tonicamente pela DA secretada pelos neurônios que se 

projetam do núcleo arqueado para a eminência média no hipotálamo, formando o trato 

dopaminérgico túbero-infundibular.  A DA assim produzida é liberada no sistema 

sanguínea porta-hipofísário e atinge a hipófise anterior (BEN-JONATHAN, 1996; BEN-

JONATHAN et al., 1979).  A atividade rítmica semi-circadiana dos neurônios 

dopaminérgicos do sistema túbero-infundibular determina os picos diurno e noturno de 

secreção de prolactina (TIMMERMAN et al., 1995).  Esta atividade é mais evidente em 
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ratas do que em ratos e envolve também a participação colinérgica, opioidérgica e 

serotoninérgica (SHIEH; PAN, 1996, 1997), podendo ser observada em qualquer fase 

do ciclo estral da rata (LERANT et al., 1997; MORRELL et al., 1989).  O trato retino-

hipotalâmico, relacionado ao sistema temporizador central dos mamíferos, também pode 

inibir a secreção de prolactina estimulando a liberação de DA dos neurônios túbero-

infundibulares (TIMMERMAN et al., 1995). 

Assim sendo, a principal função neuroendócrina conhecida da DA é o controle 

tónico que ela exerce sobre a síntese e a secreção de prolactina (BEN-JONATHAN et 

al., 1979; BRIDGES et al., 1985; FELICIO et al., 1987b).  Este fato pode ser mostrado 

por meio do uso de drogas que atuam sobre os sistemas dopaminérgicos. Drogas como 

bromopride ou a domperidona, antagonistas dopaminérgicos (FELICIO et al., 1987a; 

FELICIO et al., 1988; FELICIO; BRIDGES, 1992; FELICIO; NASELLO, 1989; NASELLO 

et al., 1997), provocam o aumento da secreção de prolactina.  Já o uso de um agonista 

dopaminérgico, a bromocriptina, provoca a diminuição desta secreção de prolactina 

(LANE et al., 1997). 

O papel da prolactina sobre o CM tem sido amplamente estudado (BRIDGES et al., 

1985; BRIDGES et al., 1990; BRIDGES et al., 1993; McCARJHY et al., 1994; TERKEL 

et al., 1979), principalmente com relação ao desencadeamento deste comportamento 

(BRIDGES et al., 1985; BRIDGES; RONSHEIM, 1990) agindo sobre o hipotálamo 

ventro-medial e APOM (BRIDGES; MANN, 1994). 

Nas áreas em que se localizam os sistemas dopaminérgicos, existem outros 

neurotransmissores e seus receptores atuantes, como os dos sistemas colinérgico, 

glutamatérgico e serotoninérgico (DEURWAERDÈRE et al., 1997; PATEL et al., 1995; 

SHIEH; PAN, 1996; SHIEH; PAN, 1997; WEATHERSPOON et al., 1996). É, portanto, do 

resultado da interação desses neurotransmissores que surge o significado funcional ou 

patológico dos sistemas dopaminérgicos.  
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1.7 Dopamina e Comportamento Maternal 

 

Em relação ao CM, a DA parece estar envolvida tanto com a fase inicial (HANSEN 

et al., 1991ab), como com a fase de manutenção (STERN; TAYLOR, 1991). O 

comportamento de trazer os filhotes para o ninho é o parâmetro mais freqüentemente 

quantificado do CM em ratas lactantes. Neste sentido, Numan e Nagle (1983) 

demonstraram que lesões eletrolíticas na substância negra, uma área rica em corpos 

neurais de DA, interrompem o comportamento de trazer o filhote para o ninho, sendo que 

este parâmetro consiste em uma seqüência motora repetitiva que depende da DA 

(STERN, 1996).  Injeções sistêmicas de haloperidol, um antagonista de receptores de DA 

(GIORDANO et al., 1990; STERN; TAYLOR, 1991; SILVA et al., 2001, 2003; LONSTEIN, 

2002) ou raclopride (HANSEN et al., 1991b) aumentam de modo dose-dependente o 

tempo para trazer os filhotes para o ninho.  Este efeito é revertido pela administração de 

apomorfina, um agonista de DA (GIORDANO et al., 1990).  A injeção de uma 

neurotoxina, 6-hidroxidopamina (6-OHDA), no estriado ventral, procedimento que depleta 

a DA mesolímbica, produz déficit no comportamento de trazer o filhote para o ninho 

(HANSEN et al., 1991ab). 

Por outro lado, lesões no estriado dorsal não reduzem o CM (HANSEN et al., 

1991a), porém lesões na ATV, que e rica em fibras dopaminérgicas ascendentes que 

inervam córtex e sistema límbico, reduzem o CM de ratas (NUMAN; SMITH, 1984).  

Numan (1994) sugere que tais lesões podem afetar o CM via interferências com a 

transmissão dopaminérgica, alterando as interações somato-sensoriais que envolvem 

respostas motoras importantes para o cuidado materno e a entrada de estímulos 

olfativos provenientes dos filhotes.  Entretanto, é possível que o efeito inibitório da DA 

sobre o CM, observado por alguns autores, seja devido a um prejuízo mais global das 

funções fisiológicas, motivacionais e motoras.  A DA influencia motivações via sistema 

mesolímbico, agindo principalmente no N.Ac (ROBBINS; EVERITT, 1996; WILLNER et 

al., 1991).  

Outros componentes motores do CM como construção de ninho (GIORDANO et al., 

1990) e comportamento de limpeza dos filhotes (STERN; TAYLOR, 1991) são inibidos 

pela administração sistêmica de haloperidol. O contato com filhotes, especialmente o 
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comportamento de limpeza destes, aumenta a liberação de DA no estriado ventral 

(HANSEN et al., 1993), porém a postura de aleitamento sobre os filhotes não é inibida 

(GIORDANO et al., 1990; HANSEN et al., 1991a) ou facilitada (STERN; TAYLOR, 1991) 

por antagonismo de receptores de DA. 

A administração de pimozida, um antagonista de receptores D2 prejudica o CM, 

mas não altera a atividade geral no campo aberto (SILVA, 2000; SILVA et al., 2001, 

2003). 

A DA, portanto, é importante para uma expressão ótima do CM (GIORDANO et al., 

1990; KINSLEY et al., 1994; NUMAN; NAGLE, 1983; VERNOTICA et al., 1996).  Esta 

catecolamina também inibe a secreção de prolactina (BEN-JONATHAN, 1996; BEN-

JONATHAN et al., 1979).  A prolactina por sua vez, desempenha um papel importante 

estimulando o cuidado materno, assim como participa da manutenção deste 

comportamento (BRIDGES, 1990; BRIDGES et al., 1985). 

1.8 Experiência reprodutiva  

 

A ER, como apontada anteriormente, é o conjunto de eventos representado por 

gestação, parto e lactação pelos quais uma fêmea pode passar durante a vida.  Nos 

últimos anos, foram observadas diferenças entre ratas virgens ou nulíparas e aquelas 

que já tiveram uma ER prévia (primíparas ou multíparas que possivelmente perduram 

pelo resto de suas vidas (MUSEY et al., 1987a,b). Foi demonstrado que os níveis 

séricos basais de prolactina estão diminuídos após uma ER (MUSEY et al., 1987b). Esta 

observação foi de extrema importância como ponto de partida para a formulação de 

hipóteses de que poderia haver uma modificação do sistema dopaminérgico em função 

de uma ER, uma vez que este sistema controla a síntese e a liberação da prolactina. 

Assim, o sistema dopaminérgico túbero-infundibular poderia ser modulado pela ER. 

Além disso, se esta via dopaminérgica pode estar modificada, outras vias 

dopaminérgicas, tais como a mesolímbica e a nigrostriatal, também poderiam sofrer 

alterações que poderiam ter consequências sobre o comportamento de modo geral. 
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Estudos anteriores mostraram que a ER provoca alterações na liberação de 

neurotransmissores tais como glutamato, GABA, acetilcolina, DA e noradrenalina no 

bulbo olfatório e que são importantes para a expressão do CM (LÉVY et al., 1993;  

KEVERNE et al., 1993).  Os níveis circulantes de prolactina em mulheres (MUSEY et al., 

1987a; Yü et al., 1981) e em ratas que tiveram uma ER (KINSLEY; BRIDGES, 1988; 

MANN et al., 1989; MANN; BRIDGES, 1992) são mais baixos.  Este ajuste fisiológico 

parece durar para o resto de suas vidas. Um efeito semelhante é observado em ratas 

durante a prenhez, na qual, os picos diurno e noturno de prolactina em ratas 

multigrávidas não são tão intensos quanto aqueles observados nas primigrávidas 

(BRIDGES et al., 1993).  Em roedores, os picos de prolactina, evidentes na primeira 

metade da gestação, ajudam na manutenção do corpo lúteo (FREEMAN; NEILL, 1972; 

NEILL, 1988; SMITH; NEILL, 1976).  Além disso, mostrou-se também que existe uma 

diferença neuroquímica com aumento nas concentrações de DA hipotalâmica durante a 

gestação em função da ER (FELICIO et al., 1996).  Durante a lactação, a sucção 

exercida pelos filhotes em ratas, leva ao aparecimento de altas concentrações de 

prolactina circulante de maneira menos intensa nas multíparas em relação as primíparas 

(MANN; BRIDGES, 1992).  O eixo de controle neuroendócrino da secreção de prolactina 

parece, portanto, estar alterado em ratas e mulheres por longo período em função da 

ER em si e do número de ERs (MANN; BRIDGES, 1992; MUSEY et al., 1987b).  A 

redução dos níveis circulantes basais de prolactina devido ao ajuste neuroendócrino 

induzido pela ER possivelmente seja uma das causas da diminuição da incidência de 

câncer mamário em mulheres que já tiveram filhos (MUSEY et al., 1987ab; YU et al., 

1981).  Alguns autores discutem também a possibilidade da influência da amamentação 

sobre tais resultados (TRIPATHY; BENZ, 1997).  Em ratas, também ocorre algo 

semelhante (SINHA et al., 1988; WELSCH; NAGASAWA, 1977).  Além do câncer de 

mama, um grande número de trabalhos mostra uma possível influência da ER na 

diminuição da incidência de vários outros tipos de câncer, como uterino (MARTH et al., 

1997), de linfonodos em consequência do câncer de mama (ORR; FRAHER, 1995), 

melanoma (LAMBE et al., 1996) e intestinal (MARCUS et al., 1995).  Em relação ainda 

ao câncer de mama, a idade em que ocorrem a(s) gestação (ões) e o intervalo de tempo 

entre elas parecem ser importantes no que diz respeito aos aspectos protetores que a 
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ER poderia conferir às mulheres (KALACHE et al.,1993; KWA et al., 1981; MACMAHON 

et al., 1970).  A ER também determina alterações na intensidade das respostas à ação 

de metoclopramida, um antagonista de DA como a em mulheres virgens, levando a 

menores níveis circulantes de prolactina encontrados após a injeção da droga (DE LOS 

MONTEROS, 1991; PARRA et al., 1997).  Da mesma forma, a resposta hormonal à 

ação do haloperidol também está diminuída em função da ER em ratas (BRIDGES et al., 

1997, HUCKE et al., 1998).  Além de mudanças bioquímicas (BRIDGES et al., 1985; 

BRIDGES; HAMMER, 1992; KEVERNE et al., 1993), comportamentais (COHEN; 

BRIDGES, 1981; KINSLEY; BRIDGES, 1988; MANN; BRIDGES, 1992; MANN et al., 

1989; MOLTZ; ROBBINS, 1965; MOLTZ et al., 1966; MOLTZ et al., 1969), endócrinas 

(BRIDGES et al., 1993; BRIDGES et al., 1997), a ER pode alterar a expressão de alguns 

genes como o da pró-ópiomelanocortina (MANN et al., 1997). 

Portanto, todos estes estudos, revelam diferenças em relação às funções 

endócrinas, neuroquímicas e comportamentais decorrentes da ER (BRIDGES, 1978; 

BRIDGES et al., 1992, 1993, 1997; FELICIO et al., 1996; KINSLEY; BRIDGES, 1988; 

KREHBIEL et al., 1987; MANN et al., 1989; MANN; BRIDGES, 1992;). 

 

1.9 Dopamina e Interleucina 

 

Os sistemas imune, endócrino e nervoso possuem comunicações entre si que 

implicam em modificações de estados fisiológicos (ANISMAN et al., 1993; 

BESEDOVSKY; DEL REY, 1991; BLALOCK, 1994; DANTZER; KELLEY, 1989; FELTEN 

et al., 1985; RABIN et al., 1989; WATKINS et al., 1995).  

Manipulações nos sistemas nervoso e endócrino influenciam no funcionamento do 

sistema imune (ANISMAN et al., 1993; DANTZER; KELLEY, 1989).  Por outro lado, está 

muito bem estabelecida a idéia de que a ativação do sistema imune provoca 

modificações neuroendócrinas e de neurotransmissores centrais (ANISMAN et al., 1993; 

BLALOCK, 1994; DUNN, 1995; HOPKINS; ROTHWELL, 1995; MERALI et al., 1997; 

RIVEST, 1995; RIVIER, 1993). 

Vários trabalhos mostram que as interleucinas interferem com o sistema 

dopaminérgico.  Em particular, a interleucina-2 (IL-2) está implicada na modulação da 
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atividade dopaminérgica mesolímbica e mesocortical (ZALCMAN, 2002), e também na 

patogenia de desordens psiquiátricas que envolvem o sistema dopaminérgico, como a 

esquizofrenia e Parkinsonismo (PETITTO et al., 1997; ZALCMAN, 2002).  Isso sugere a 

ligação funcional entre IL-2, receptores de DA e comportamentos modulados por vias 

dopaminérgicas.  

Foi demonstrado por meio da microdiálise que a administração intraperitoneal de IL 

-2 reduz a liberação de DA em N.Ac de ratos, 1h 30min a 2 horas após a administração 

de IL-2 (ANISMAN et al., 1996).  Apesar dos achados que sugerem que a IL-2 é 

moduladora da atividade dopaminérgica central, podendo assim interferir em 

comportamentos mediados pela DA, ainda não se comprovou a ligação funcional exata 

entre IL-2, DA e as modificações comportamentais relatadas (ZALCMAN, 2002).  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar os efeitos da administração de interleucina-2 no comportamento maternal e 

na liberação in vivo de DA em N.Ac.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Avaliar as diferenças na atividade geral em campo aberto de ratas virgens e ratas 

em lactação.   

• Avaliar as diferenças na liberação in vivo de DA em N.Ac de ratas virgens e ratas 

em lactação.   

• Avaliar os efeitos da administração sistêmica de IL-2 na atividade geral em campo 

aberto de ratas virgens. 

• Avaliar os efeitos da administração sistêmica de IL-2 na liberação in vivo de DA 

em N.Ac de ratas virgens. 

• Avaliar os efeitos da administração sistêmica de IL-2 na atividade geral em campo 

aberto de ratas lactantes. 

• Avaliar os efeitos da administração sistêmica de IL-2 no CM de ratas lactantes. 

• Avaliar os efeitos da administração sistêmica de IL-2 na liberação in vivo de DA 

em N.Ac de ratas lactantes. 

� Avaliar os efeitos da administração de IL-2 em N.Ac na atividade geral em 

campo aberto em ratas lactantes. 

� Avaliar os efeitos da administração de IL-2 em N.Ac no CM em ratas lactantes. 

� Avaliar os efeitos da administração de IL-2 em N.Ac na agressividade maternal 

em ratas lactantes. 

 



 30

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 

Em todos os experimentos foram utilizadas ratas da linhagem Wistar (Rattus 

norvegicus), com idade entre 90 e 120 dias, assim como ratos da mesma linhagem com 

idade de 120 dias, obtidos no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo.  Os animais foram alojados em 

gaiolas de polipropileno medindo 30x40x18cm, em salas com sistema de ventilação 23±2 

ºC e ciclo de luz de 12h (06h-18h).  Água e comida foram oferecidas ad libitum durante 

todos os experimentos, os quais foram aprovados pela Comissão de Ética em 

Experimentação Animal do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo (protocolo 109, fls. 16 do livro 2). 

 

3.1.1 Acasalamento 

 

Ao final do período claro do dia, ratas que se encontravam no período de transição 

da fase proestro para o estro foram colocadas na gaiola de um rato sexualmente 

experiente para o acasalamento.  Logo no início do período claro do dia seguinte foi 

realizada análise da citologia vaginal e, confirmando-se a presença de espermatozóides, 

este foi considerado como primeiro dia de gestação.  Após este período, as ratas foram 

colocadas em gaiolas individuais durante os experimentos. 

 

3.1.2 Nascimento e padronização da ninhada  

 

A ocorrência de nascimentos foi monitorada diariamente até as 14h. Após este 

horário, os partos foram considerados como tendo ocorrido no dia seguinte, dia zero de 

lactação.  No dia 1, foi realizada a contagem e sexagem dos filhotes.  As ninhadas foram 

padronizadas para 4 ratos e 4 ratas por mãe. 
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3.2 Drogas 

 

� Cloridrato de xilazina 2%: KONIG®  

� Cloridrato de Ketamina 5%: KONIG®  

� Benzilpenicilina benzatina: BAYER® 

� Interleucina-2 humana (IL-2): SIGMA-ALDRICH® 

 

  Para o tratamento sistêmico, as drogas foram preparadas em soluções que 

permitiam injetar um volume de 1,0ml.kg-1 de peso corporal.  Para as ratas do grupo 

tratado administrou-se solução de IL-2 (1,0 µg/animal) e para o grupo controle foi 

administrada solução salina 0,9% (1ml /kg).  Todas as drogas foram administradas por 

via intraperitoneal, sendo que os anestésicos foram administrados de acordo com o peso 

corporal das ratas (1:1), enquanto que a Benzilpenicilina benzatina foi administrada na 

dose de 75 U/animal em dose única por via subcutânea na região dorsal, imediatamente 

após a cirurgia estereotáxica. 

Para o tratamento local, as drogas foram preparadas em soluções que permitiam 

injetar um volume de 1 µl/animal.  Para as ratas do grupo tratado administrou-se solução 

de IL-2 (0,1 µg/animal) e para o grupo controle foi administrada solução salina 0,9% (não 

superior a 1µl/animal).  As administrações foram no N.Ac para ambos os grupos. 

 

3.3 Cirurgia Estereotáxica  

 

A cirurgia estereotáxica foi utilizada para implantar cânulas guia direcionadas para 

o N.Ac esquerdo. Foram utilizadas cânulas guia do tipo CMA/11 (BAS®). 

Foram utilizadas as seguintes coordenadas, baseadas no sistema A do Atlas de 

cirurgia estereotáxica do cérebro de rato (PAXINOS; WATSON, 1986)  

 

 DV AP ML 

N.Ac (esquerdo) 6.4 + 1.2 1.4 
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A coodernada dorso-ventral (DV) foi determinada em relação ao zero interaural, 

enquanto que a medio-lateral (ML) e a antero-posterior (AP), em relação ao bregma.  

 

 

 

Figura 2: Localização do N.Ac em corte de encéfalo, mostrando a localização da cânula 
implantada em N.Ac, de acordo com as coordenadas acima. 

 
 

O procedimento cirúrgico incluiu: anestesia geral; posicionamento do animal no 

aparelho estereotáxico; tricotomia da área cirúrgica na região superior da cabeça; 

desinfecção da pele com álcool; incisão da pele, das fáscias subcutâneas e do periósteo 

e localização do bregma real (intersecção das suturas cranianas coronal e sagital). Após 

isso, foi feita a localização do ponto de perfuração da caixa craniana. 

Foram utilizadas brocas odontológicas (diâmetro 1,0 mm) acionadas por um micro-

motor à chicote (BETHIL® Equipamentos Odontológicos – Brasil) a fim de se realizar 

furos superficiais para a colocação de dois parafusos (2,5 mm de comprimento) de 

sustentação, sendo um anterior e o outro posterior ao local determinado para a 

implantação da cânula guia. A cânula guia foi implantada seguindo as coordenadas 

respectivas e fixada, juntamente com os parafusos, com resina acrílica (Polímero metil 

metacrilato, tipo clássico – ORTO CLASS®) e líquido acrílico (Monômero metil 
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metacrilato, tipo clássico - ORTO CLASS®) odontológicos. Por último, a pele foi 

suturada, aplicando-se no local pomada antibiótica a base de neomicina e bacitracina 

(Nebacetim – ByK Química®) e retirou-se o animal do aparelho estereotáxico.  O tempo 

de recuperação das ratas foi de aproximadamente 1 semana. 

  

3.4 Atividade Geral em Campo Aberto 

 

Este teste comportamental foi realizado no dia 5 da lactação durante a fase clara 

do ciclo de luz, entre 14h e 17h. Os tratamentos foram feitos 30 minutos (tratamento 

local) ou 1h30 (tratamento sistêmico) antes da avaliação comportamental. 

O campo aberto utilizado no estudo da atividade geral em ratas adultas consiste 

de uma arena circular de madeira com 97 cm de diâmetro e 32,5 cm de altura, pintada na 

cor branca.  O fundo desta arena é dividido por meio de 3 círculos concêntricos em três 

partes, que por sua vez são subdivididos através de segmentos de reta em dezenove 

áreas aproximadamente iguais (BROADHURST, 1960).  

Cada animal foi colocado individualmente no centro da arena, sendo observado 

por um período de cinco minutos.  As ratas dos grupos controle e experimental foram 

observados intercaladamente, sendo que entre as observações de cada animal, o 

campo aberto foi limpo com uma solução de álcool a 5%, para retirar odores deixados 

por outras ratas observadas previamente neste aparelho.  Foram avaliadas as 

freqüências de locomoção e levantar, assim como as durações de imobilidade e 

grooming. 

Definiu-se como uma unidade de locomoção o ato do animal adentrar com as 

quatro patas em uma das divisões do chão da arena e uma unidade de levantar 

correspondeu à postura do animal em permanecer apoiado nas patas posteriores, com o 

tronco perpendicular ao chão e a cabeça dirigida para cima, podendo ou não tocar com 

as patas anteriores as paredes do campo aberto.  A duração de imobilidade foi 

considerada como o período de tempo durante o qual o animal não apresentou atividade 

motora e a duração de grooming como o tempo de auto-limpeza do animal, ambos em 

segundos.  
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3.5 Avaliação do Comportamento Maternal  

 

Este teste comportamental foi realizado no dia 6 da lactação durante a fase clara 

do ciclo de luz, entre 13h 30min e 17h.  Foram anotadas as posições dos filhotes e da 

rata na gaiola aproximadamente às 13h.  A ninhada foi retirada da gaiola, sendo 

colocada em uma caixa com maravalha onde permaneceram por trinta minutos antes da 

avaliação comportamental, em local distante da mãe.  

Os tratamentos foram feitos 30 minutos (tratamento local) ou 1h 30min (tratamento 

sistêmico) antes da avaliação comportamental. 

Os seguintes parâmetros maternais foram avaliados: 

• Latência (segundos) para buscar cada um dos 8 filhotes, que foram distribuídos 

por toda a gaiola; 

• Escore de agrupamento total dos 8 filhotes, que foi estabelecido da seguinte 

maneira: escore 1 (todos os filhotes agrupados nos primeiros 5 minutos do CM), 

escore 2 (todos os filhotes agrupados entre 5 e 10 minutos do CM), escore 3 

(todos os filhotes agrupados entre 10 e 15 minutos do CM), escore 4 (todos os 

filhotes agrupados entre 15 e 20 minutos do CM), escore 5 (todos os filhotes 

agrupados entre 20 e 25 minutos do CM), escore 6 (todos os filhotes agrupados 

entre 25 e 30 minutos do CM) e escore 7 (não agrupamento total dos filhotes em 

30 minutos do CM); 

• Número de filhotes agrupados; 

• Porcentagem de agrupamento total dos filhotes; 

• Porcentagem de filhotes agrupados; 

• Período de grooming dos filhotes (segundos); 

• Período de self-grooming (segundos); 

• Período de cifose, postura na qual a coluna da mãe fica arqueada, facilitando a 

amamentação (segundos); 

• Latência para Comportamento Maternal Total (CMT), que significa apresentar a 

postura de aleitamento sobre os filhotes por 3 minutos consecutivos (segundos); 

• Presença do CMT após 15, 30 e 45 minutos do término da observação do 

comportamento; 
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• Freqüência do maternal bout, que corresponde ao número de vezes em que a 

mãe interagiu com seus filhotes; 

• Período de maternal bout, que corresponde ao período total em que a mãe 

interagiu com seus filhotes (segundos). 

 

3.6 Agressividade materna 

 

   O teste comportamental foi realizado no dia 9 da lactação durante a fase clara do 

ciclo de luz, entre 14h e 17h.  

   Os tratamentos foram feitos 30 minutos (tratamento local) antes da avaliação 

comportamental. 

        As ratas foram removidas das caixas-moradia, o tratamento foi feito em N.Ac e, 

em seguida, as ratas retornaram às suas caixas. Após 30 minutos, foi colocado um rato 

macho adulto 1,5 vezes maior que a rata (denominado intruso) na caixa-moradia para o 

início do teste que teve duração de 10 minutos, este foi colocado do lado oposto à 

localização do ninho. Este rato foi usado somente uma vez.  

        Foram observados: 

- Latência para primeiro ataque da rata no rato (segundos); 

- Número de ataques; 

- Tempo de briga (segundos); 

- Interação entre a rata e o intruso (segundos). 

 

3.7 Microdiálise 

 

3.7.1 Preparação do sistema para a microdiálise 

 

    Para as sessões de microdiálise foi utilizada uma bomba de infusão contínua 

(HARVARD Apparatus®, modelo 2274) equipada com uma seringa (HAMILTON Modelo 

1002 LT; 2,5 ml) conectada à membrana de microdiálise por meio de tubos de polietileno.  

O líquido de perfusão entra por um tubo (entrada – inlet) e sai por outro (saída – outlet), 



 36

sendo então cotetado em tubos eppendorf colocados na extremidade do tubo de saída e 

que contém 5µl de ácido perclórico (ClHO4) 1M. 

         O aparelho é composto por uma gaiola de acrílico arredondada, sendo fixada à 

esta um braço móvel equipado com um sistema de swivel que permite ao animal se 

movimentar livremente dentro da gaiola. 

         A sonda para microdiálise é um tubo concêntrico pelo qual o líquido de perfusão 

entra em direção à membrana de diálise onde ocorre difusão das moléculas do líquido 

extracelular e de perfusão.  O fluxo segue então em direção ao tubo coletor. 

         As amostras coletadas foram congeladas em -80 ºC, permanacendo assim por no 

máximo 1 mês até que fossem injetadas no HPLC-ED para quantificação das 

monoaminas. 

 

3.7.2 Microdiálise propriamente dita 

 

         As ratas foram habituadas à gaiola de microdiálise e ao colar que prende o animal 

ao braço móvel no dia anterior ao teste por um período de 1 hora. Ao início da sessão, 

após a separação do sistema de perfusão e lavagem da membrana, as ratas foram 

contidos para a colocação da membrana através da cânula guia.  O animal foi mantido 

solto e não anestesiado.  Após um período de estabilização do sistema de 1 hora, os 

dialisatos foram coletados a cada 20 minutos em tubos eppendorf com 5 µl de ácido 

perclórico 1M e armazenados em -20 ºC. O volume total de cada dialisato foi de 

aproximadamente 35 µl. Após o período de coleta de amostras, as mesmas foram 

congeladas em -80ºC para posterior quantificação de DA e seus metabólitos: ácido 3,4, 

di-hidroxifenilacético (DOPAC; forma livre, padrão) e ácido homovanílico (HVA; forma 

livre, padrão).  O animal foi mantido sem acesso à água e comida durante os 

procedimentos experimentais. 

  

3.8 Confirmação do local de implantação das cânulas guia 

As ratas foram anestesiadas profundamente.  Em seguida, por meio de uma 

bomba peristáltica (Cole Parmer®) as ratas foram perfundidas via intracardiacamente, 
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por meio do ventrículo esquerdo, com 150 ml de solução salina à 0,9%, seguida de 500 

ml de solução fixadora de paraformoldeído a 10% diluído em água milli-Q.  Os encéfalos 

foram então removidos e transferidos para solução saturada de sacarose em 

paraformoldeído 10%, onde permaneceram por aproximadamente 24 horas. 

A seguir, cortes frontais seriados, com 30 µm de espessura, foram obtidos 

utilizando-se um micrótomo de congelação (LEIKA®).  Os cortes foram coletados 

seqüencialmente em 6 compartimentos, de forma que a distância entre os cortes num 

mesmo compartimento fosse de 180 µm.  Os cortes foram corados pelo método de Nissl 

e visualizados em microscópio óptico para verificação da implantação da cânula guia na 

região de interesse. 

Somente os dados de animais com confirmação do local da cânula foram 

considerados para análise.  

 

3.9 Cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a um detector eletroquímico (HPLC-

ED) 

 

As amostras foram separadas e quantificadas por meio de um sistema de 

cromatografia liquida de alta eficiência, (HPLC, Shimadzu), utilizando-se uma coluna 

Chromolith RP-18e (MERCK®), sendo detectadas por um detector eletroquímico (1049 

A, HEWLETT PACKARD®).  O sistema de HPLC é controlado por um computador 

acoplado ao sistema, por meio de um programa específico (Software Class VP, versão 

2.0) que realizou o registro e a análise dos dados.  A fase móvelutilizada foi composta 

por (gramas/litro) Na2HPO4.H2O (13,4), EDTA (0,372), ácido 1-heptanossulfônico (0,320), 

ácido cítrico (10,5), metanol (100 mL), pH 3,0. 

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 
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concentrações das aminas nas amostras.  O limite de detecção (sensibilidade) para as 

amostras foi de 0.01 pmol. 

 A partir dessas dosagens, foram calculados os valores absolutos (em pmol) de  DA e 

HVA, bem como as relações DOPAC/DA, HVA/DA e (DOPAC+HVA)/DA. Visando a 

equalização das variações entre as medidas, foram calculados também os valores 

relativos (porcentagem da variação das amostras em relação ao valor médio das 3 

dosagens de microdiálise feitas antes da administração de IL-2 ou salina). 
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4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O teste “U” de Mann-Whitney foi utilizado para análise dos dados do CM e 

agressividade maternal das ratas. 

Foi utilizada ANOVA de duas vias.  Para os dados de neuroquímica em que houve 

2 grupos (paramétrico), foi utilizado o teste t, sendo que quando houve mais de dois 

grupos que apresentem distribuição normal foi utilizada a ANOVA de uma via.  O nível de 

significância de p < 0,05 foi considerado como revelador de diferenças significantes.  

Para os parâmetros apresentados em porcentagem, foi utilizado o teste de Fischer. 
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5 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E RESULTADOS 

 

5.1 Delineamento experimental geral 

 

Foram utilizadas ratas e ratos Wistar adultos.  Para o acasalamento, 2 ratas foram 

mantidas overnight com 1 rato sexualmente experiente, sendo avaliada a citologia 

vaginal pela manhã por meio da presença de espermatozóides no lavado vaginal e 

considerado como o dia 1 de gestação.  O dia do parto foi considerado como o dia zero 

da lactação.  No dia 1 realizou-se a avaliação macroscópica dos filhotes, pesagem da 

ninhada e sexagem, tendo 4 ratas e 4 ratos por mãe.  Os demais filhotes foram 

descartados por congelamento.  
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5.2 PARTE 1: DIFERENÇAS DE ATIVIDADE GERAL EM CAMPO 

ABERTO E NA LIBERAÇÃO IN VIVO DE DOPAMINA EM NUCLEUS 

ACCUMBENS ENTRE RATAS VIRGENS E RATAS EM LACTAÇÃO.   
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Experimento 1: Diferenças de atividade geral em campo aberto entre ratas virgens e ratas 

em lactação.   

 

Delineamento experimental 

 

Foram utilizadas 15 ratas, sendo 8 virgens e 7 lactantes, no 5o dia de lactação. As 

ratas foram avaliadas quanto à atividade geral em campo aberto durante um período de 

5 minutos de acordo com o item 3.4 de Materiais e Métodos. 

 

Resultados 

 

A Tabela 1 mostra os resultados referentes às diferencas de atividade geral entre ratas 

virgens e ratas em lactação. O Teste t mostrou diferenças estatisticamente significantes 

entre os grupos tratados com relação à freqüência de locomoção (p=0,0064) e a 

freqüência de levantar (p=0,0002).  As ratas em lactação apresentaram  redução nos 

parâmetros acima.  Por outro lado, os parâmetros duração de imobilidade (p=0,49) e 

duração de grooming (p=0,54) não apresentaram alterações. 
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Tabela 1: Diferenças de atividade geral em campo aberto entre ratas virgens e ratas em lactação.  São   
                 apresentados os valores das médias e dos erros–padrão; (  ) = número de animais.  

 

 Virgem (8) Lactante (7) 

Locomoção (freqüência) 135 ± 6,66 79 ± 16,69* 

Levantar (freqüência) 22 ± 1,64 10 ± 1,65** 

Imobilidade (segundos) 25 ± 3,99 466 ± 21,65 

Self-grooming (segundos) 0,00 ± 0,00 44 ± 25,10 

 

Teste t. * p< 0,01 em relação ao grupo virgem, ** p< 0,001 em relação ao grupo virgem. 
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Experimento 2: Diferenças na liberação in vivo de  DA em N.Ac de ratas virgens e ratas 

em lactação.   

 

Delineamento Experimental 

Um total de 12 animais (7 virgens e 5 lactantes no 6o dia de lactação) tiveram seus 

níveis in vivo de  DA dosados a partir da microdiálise em 3 momentos, com intervalos de 

20 minutos entre as coletas. Posteriormente, as ratas foram perfundidas para que se 

confirmasse a localização das cânulas. Somente os dados de animais com confirmação 

do local da cânula foram considerados para análise.  

 

Resultados 

 

Na Figura 3 a ANOVA de duas vias aplicada aos níveis de DA (valores absolutos) 

não mostrou a existência de interação entre o tempo e o estado lactacional 

(F(2/27)=0,09;p=0,91). A lactação (F(1/27)=0,04; p=0,85) e o tempo não influenciaram este 

parâmetro (F(2/27)= 0,01; p=0,98). 

Conforme apresentado na Figura 3, a ANOVA de duas vias aplicada aos níveis de 

DOPAC não mostrou a existência de interação entre o tempo e o estado lactacional 

(F(2/27)=1,87; p=0,17). A lactação (F(1/27)=0,00; p= 0,99) e o tempo não influenciaram este 

parâmetro (F(2/27)=0,44; p=0,64).  

Em relação aos níveis de HVA, a estatística não mostrou a existência de interação 

entre o tempo e o estado lactacional (F(2/27)=1,00; p=0,38). A lactação (F(1/27)=0,30; 

p=0,59) e o tempo não alteraram este parâmetro (F(2/27)=0,95; p=0,40).  

 A análise estatística aplicada aos níveis de DOPAC/DA não mostrou a existência 

de interação entre o tempo e o estado lactacional (F(2/27)=0,07; p=0,93). A lactação 

(F(1/27)=0,01; p=0,92) e o tempo (F(2/27)=0,65; p=0,53) não influenciaram este parâmetro.  

Em relação aos níveis de HVA/DA a análise estatística não mostrou a existência 

de interação entre o tempo e o estado lactacional (F(2/27)=0,21; p=0,17). A lactação 

(F(1/27)=0,02; p=0,88) e o tempo (F(2/27)=0,14; p=0,77) não influenciaram este parâmetro. 
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Resultados semelhantes foram encontrados em relação aos níveis de 

(DOPAC+HVA)/DA os quais não revelaram interação entre o tempo e o estado 

lactacional (F(2/27)=0,54; p=0,59). A lactação (F(1/27)=0,12; p=0,73) e o tempo (F(2/27)=0,80; 

p=0,46) não influenciaram este parâmetro.  
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Figura 3: Diferenças na liberação in vivo de DA em N.Ac de ratas virgens e ratas em lactação.  São 
apresentadas as médias dos valores absolutos de DA, DOPAC, HVA, DOPAC/DA, HAV/DA e 
(DOPAC+HVA)/DA em ratas, assim como seus erros–padrão. n=7 (virgens) e n=5 (lactantes). 

 
 
 

 

 

DA

0 20 40
0.00

0.25

0.50

0.75
virgens
lactantes

Tempo (min)

D
A

 (
p

m
o

l/t
u

bo
)

HVA/DA

0 20 40
0

1000

2000

3000
Virgens
Lactantes

Tempo (min)

H
V

A
/D

A
 (

pm
o

l/t
u

b
o)



 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 PARTE 2: EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DE 

INTERLEUCINA-2 NA ATIVIDADE GERAL EM CAMPO ABERTO E NA 

LIBERAÇÃO IN VIVO DE DOPAMINA EM NUCLEUS ACCUMBENS DE 

RATAS VIRGENS. 
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Experimento 3: Efeitos da administração sistêmica de IL-2 na a atividade geral de ratas 

virgens avaliadas em campo aberto. 

 

Delineamento experimental: 

No dia 5 de lactação as ratas foram avaliadas quanto à atividade geral em campo 

aberto durante um período de 5 minutos, após 1h45 das administrações sistêmicas de IL-

2 (7 ratas) ou solução salina a 0,9% (8 ratas) de acordo com o item 3.4 de Materiais e 

Métodos. 

 

Resultados 

A Tabela 2 mostra os resultados referentes aos efeitos da administração sistêmica 

de 1µg/animal de IL-2 na atividade geral de ratas observadas em campo aberto. O Teste 

t não mostrou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos tratados com 

relação à freqüência de locomoção (p=0,06), freqüência de levantar (p=0,57), duração de 

imobilidade (p=0,49) e duração de grooming (p=0,54). 
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Tabela 2: Efeitos da administração sistêmica de 1µg/animal de IL-2 na atividade geral de ratas, 
observadas em campo aberto. São apresentados os valores das médias e dos erros–padrão; (  
) = número de animais.  

 

 Salina (8) IL-2 (7) 

Locomoção (freqüência) 135 ± 6,66 149 ± 9,57 

Levantar (freqüência) 22 ± 1,64 25 ± 2,46 

Imobilidade (segundos) 25 ± 3,99 24 ± 5,05 

Self-grooming (segundos) 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

 

O teste t não indicou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. 
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Experimento 4 Efeitos da administração sistêmica de IL-2 na liberação in vivo de DA no 

N.Ac de ratas virgens. Neste experimento são apresentados os dados de um mesmo 

experimento de duas formas: valores absolutos (Experimento 4.1) e relativos 

(Experimento 4.2). 

 

Experimento 4.1: Efeitos da administração sistêmica de IL-2 na liberação in vivo de DA no 

N.Ac de ratas virgens (valores absolutos). 

 

Delineamento Experimental 

Um total de 13 animais tiveram seus níveis in vivo de DA dosados a partir da 

microdiálise, sendo 7 tratados com salina e 6 tratados com IL-2. Em seguida, as ratas 

foram perfundidas para que se confirmasse a localização das cânulas. Somente os 

dados de animais com confirmação do local da cânula foram considerados para análise.  

 

Resultados 

Na Figura 4 a ANOVA de duas vias aplicada aos níveis de DA não mostrou a 

existência de interação entre o tempo pós-administração e o tratamento com a IL-2 

(F(11/130)=0,40;p=0,95). O tratamento não alterou os resultados (F(1/130)=0,48; p=0,49) e o 

tempo não influenciou este parâmetro (F(11/130)=1,08; p=0,38). 

Quanto aos níveis de DOPAC não houve interação entre o tempo pós-

administração e o tratamento com a IL-2 (F(11/132)=0,41; p=0,95). O tratamento alterou os 

resultados (F(1/132)=23,05; p<0,0001) e o tempo não influenciou este parâmetro 

(F(11/132)=0,66; p=0,77). O teste t mostrou que as ratas tratadas com IL-2 apresentaram 

redução nos níveis de DOPAC em relação ao grupo tratado com salina aos 100 min 

(p=0,009) e 120 min (p=0,002). 

Em relação aos níveis de HVA, a estatística não mostrou a existência de interação 

entre o tempo pós-administração e o tratamento com a IL-2 (F(11/132)=0,22; p=0,99). O 

tratamento (F(1/132)=8,08; p=0,0052) influenciou o resultado, e o tempo não alterou este 

parâmetro (F(11/132)=1,69; p=0,08). O teste t não mostrou diferença significativa entre as 

ratas tratadas com salina e IL-2. 
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 A análise estatística aplicada aos níveis de DOPAC/DA não mostrou a existência 

de interação entre o tempo e o tratamento com a IL-2 (F(11/130)=0,81; p=0,63). O 

tratamento (F(1/130)=0,18; p=0,67) e o tempo (F(11/130)=0,98; p=0,47) não influenciaram 

este parâmetro.  

Em relação aos níveis de HVA/DA a análise estatística não mostrou a existência 

de interação entre o tempo pós-administração e o tratamento com a IL-2 (F(11/130)=1,02; 

p=0,43). O tratamento (F(1/130)=0,02; p=0,88) e o tempo (F(11/130)=0,64; p=0,79) não 

influenciaram este parâmetro.  

Resultados semelhantes foram encontrados em relação aos níveis de 

(DOPAC+HVA)/DA os quais não revelaram interação entre o tempo pós-administração e 

o tratamento com a IL-2 (F(11/131)=1,07; p=0,39). O tratamento (F(1/131)=0,01; p=0,94) e o 

tempo (F(11/131)=0,68; p=0,76) não influenciaram este parâmetro.  
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Figura 4: Efeito da administração de IL-2 nos valores absolutos de  DA, DOPAC, HVA, DOPAC/DA, 

HVA/DA e (DOPAC+HVA)/DA em ratas virgens. São apresentados os valores das médias e 
dos erros–padrão. n=7 (salina) e n=6 (tratadas); * p < 0,01 em relação ao grupo experimental. 
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Experimento 4.2: Efeitos da administração sistêmica de IL-2 na liberação in vivo de  DA no 

N.Ac de ratas virgens (valores relativos).   

 

Resultados 

Na Figura 5 ANOVA de duas vias aplicada aos níveis de DA não mostrou a 

existência de interação entre o tempo pós-administração e o tratamento com a IL-2 

(F(9/108)=0,92; p=0,51). O tratamento não alterou os resultados (F(1/108)=1,63; p=0,20) e o 

tempo não influenciou este parâmetro (F(9/108)=0,98; p=0,46). 

A ANOVA de duas vias aplicada aos níveis de DOPAC não mostrou a existência 

de interação entre o tempo pós-administração e o tratamento com a IL-2 (F(9/110)=0,52; 

p=0,86). O tratamento alterou os resultados (F(1/110)=7,95; p=0,006) e o tempo não 

influenciou este parâmetro (F(9/110)=0,51; p=0,87). O teste t não mostrou diferença 

significativa entre as ratas tratadas com salina e IL-2. 

A estatística aplicada aos níveis de HVA não mostrou a existência de interação 

entre o tempo pós-administração e o tratamento com a IL-2 (F(9/110)=0,79; p=0,63). O 

tratamento não influenciou os resultados (F(1/110)=0,65; p=0,42) e o tempo não alterou 

este parâmetro (F(9/110)=1,95; p=0,05).  

Em relação aos níveis de DOPAC/DA a análise estatística mostrou a existência de 

interação entre o tempo pós-administração e o tratamento com a IL-2 (F(9/108)=2,08; 

p=0,0372). O tratamento (F(1/108)=5,59; p=0,02) e o tempo (F(9/108)=2,07; p=0,04) 

alteraram este parâmetro. A ANOVA de uma via e o test t não mostraram diferença 

significativa no tempo e no tratamento. 

Quanto aos níveis de HVA/DA não foi observada a existência de interação entre o 

tempo pós-administração e o tratamento com a IL-2 (F(9/108)=1,24; p=0,28). O tratamento 

(F(1/108)=6,05; p=0,02) influenciou o resultado e o tempo (F(9/108)=1,70; p=0,10) não alterou 

este parâmetro. O teste t não mostrou diferença significativa entre as ratas tratadas com 

salina e IL-2. 

Finalmente, a análise estatística aplicada aos níveis de (DOPAC+HVA)/DA 

mostrou a existência de interação entre o tempo pós-administração e o tratamento com a 

IL-2 (F(9/108)=2,01; p=0,04). O tratamento (F(1/108)=6,57; p=0,01) e o tempo (F(9/108)=2,23; 
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p=0,03) influenciaram este parâmetro. O teste t não mostrou diferença significativa entre 

as ratas tratadas com salina e IL-2. 
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Figura 5: Efeito da administração de IL-2 nos valores relativos de  DA, DOPAC, HVA, DOPAC/DA, 
HVA/DA e (DOPAC+HVA)/DA em ratas virgens. São apresentados os valores das médias e 
dos erros–padrão. n=7 (salina) e n=6 (tratadas). 
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5.4 PARTE 3: EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DE 

INTERLEUCINA-2 NA ATIVIDADE GERAL EM CAMPO ABERTO, NO 

COMPORTAMENTO MATERNAL E NA LIBERAÇÃO IN VIVO DE  

DOPAMINA EM NUCLEUS ACCUMBENS DE RATAS LACTANTES. 
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Experimento 5: Efeitos da administração sistêmica de IL-2 sobre a atividade geral de ratas 

lactantes avaliadas em campo aberto. 

 

Delineamento experimental 

No dia 5 da lactação as ratas foram avaliadas quanto à atividade geral em campo 

aberto durante um período de 5 minutos, após 1h45 das administrações de IL-2 (7 ratas) 

ou solução salina a 0,9% (7 ratas) de acordo com o item 3.4 de Materiais e Métodos. 

 

Resultados 

A Tabela 3 mostra os resultados referentes aos efeitos da administração sistêmica 

de 1µg/animal de IL -2 na atividade geral de ratas observadas em campo aberto. O teste 

t não mostrou diferença estatisticamente significante entre nenhum dos grupos com 

relação à freqüência de locomoção (p=0,46), freqüência de levantar (p=0,30), duração de 

imobilidade (p=0,71) e duração de grooming (p=0,30). 
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Tabela 3: Efeitos da administração sistêmica de 1µg/animal de IL-2 na atividade geral de ratas lactantes, 
observadas em campo aberto. São apresentados os valores das médias e dos erros–padrão; ( ) 
= número de animais. 

 

 Salina (7) IL-2 (7) 

Locomoção (freqüência) 79 ± 16,69 97± 15,74 

Levantar (freqüência) 10± 1,65 129 ± 1,50 

Imobilidade (segundos) 46 ± 21,65 37 ± 11,43 

Self-grooming (segundos) 44 ± 25,10 16 ± 7,26 

 

O teste t não indicou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos.  
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Experimento 6: Efeitos da administração sistêmica de IL-2 sobre o CM de ratas lactantes. 

 

Delineamento Experimental 

As mesmas ratas do experimento 5, no dia 6 da lactação foram avaliadas quanto 

ao CM durante 30 minutos, que continuou sendo observado a cada 15 minutos por 3 

vezes consecutivas, conforme o item 3.5 de Materiais e Métodos. 

 

Resultados 

A Tabela 4 mostra que o tratamento com IL-2 não influenciou a latência de busca 

do 1o filhote (p>0,81), 2o filhote (p>0,82), 3o filhote (p>0,94), 4o filhote (p>0,35), 5o filhote 

(p>0,41), 6o filhote (p>0,99) e 7o filhote (p>0,99). As Tabelas 5 e 6 mostram que não 

houve diferenças estatisticamente significantes entre o escore de agrupamento total 

(p=0,06), número de filhotes agrupados (p=0,33), período de grooming dos filhotes 

(p=0,84), período de self-grooming (p=0,80), período de cifose (p=0,91), presença do 

CMT após 15, 30 e 45 minutos do término da observação do comportamento (p=1,00), 

freqüência do maternal bout (p=0,60) e período do maternal bout (p=0,25). Já a 

porcentagem de mães que realizaram agrupamento total de filhotes (p>0,0001) e a 

porcentagem de filhotes agrupados (p=0,0063) foi significativamente menor no grupo 

tratado com IL-2. 
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Tabela 4: Efeitos da administração de 1µg/animal de IL-2 na latência em segundos para busca de filhotes. 
São apresentadas as médias e erros–padrão; ( ) = número de animais. 

 

Latência de Busca Salina IL-2 

1º filhote 
23,17 ± 9,08 

(6) 

31,50 ± 35,28 

(6) 

2º filhote 
30,33 ± 7,84 

(6) 

42,17 ± 14,61 

(6) 

3º filhote 
52,00 ± 6,00 

(6) 

52,00 ± 11,41 

(6) 

4º filhote 
67,18 ± 6,41 

(6) 

51,00 ± 14,10 

(4) 

5º filhote 
87,00 ± 17,71 

(5) 

67,00 ± 18,61 

(4) 

6ºfilhote 
99,2 ± 21,71 

(5) 

103,33 ± 47,81 

(3) 

7ºfilhote (=TODOS ) 
145,75 ± 45,99 

(4) 

144,67 ± 59,31 

(3) 

 

O teste t não indicou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. 
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  Tabela 5: Efeitos da administração de 1µg/animal de IL-2 nos parâmetros relacionados ao agrupamento de 

filhotes e grooming. São apresentadas as médias e erros–padrão; ( ) = número de ratas. 
 

Salina IL-2 

Escore – agrupamento total 
2 ± 0,68 

(6) 

5 ± 1,26 

(6) 

Filhotes agrupados 
7 ± 0,86 

(7) 

6 ± 0,94 

(6) 

% agrupamento total 44% 17%** 

% filhotes agrupados 45% 37%* 

Grooming filhotes (s) 
274,00 ± 66,19 

(5) 

253,20 ± 45,13 

(5) 

Self-grooming (s) 
74,50 ± 24,65 

(6) 

85,17 ± 31,77 

(6) 

 
Teste t ou Fisher. * p< 0,01 em relação ao grupo salina; ** p = 0,0001 em relação ao grupo salina  
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Tabela 6: Efeitos da administração de 1µg/animal de IL-2 na cifose, no CMT e no maternal bout. São 
apresentadas as médias e erros–padrão; ( ) = número de animais. 

 

 

  

Salina 

(7) 

IL-2 

(6) 

Período de cifose (segundos) 
1013,2 ± 174,98 

(6) 

850,50 ± 232,59 

(4) 

CMT 72% 50% 

CMT 15' 80% 100% 

CMT 30' 80% 100% 

CMT 45' 80% 100% 

Maternal bout (freqüência) 
13 ± 1,05 

(6) 

15 ± 3,19 

(5) 

Maternal bout (segundos) 
1544,5 ± 83,57 

(6) 

1203,2 ± 238,27 

(5) 

 

O teste t não indicou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. 
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Experimento 7 Efeitos da administração sistêmica de IL-2 na liberação in vivo de DA no 

N.Ac de ratas lactantes. Neste experimento são apresentados os dados de um mesmo 

experimento de duas formas: valores absolutos (Experimento 7.1) e relativos 

(Experimento 7.2) 

 

Experimento 7.1: Efeitos da administração sistêmica de IL-2 na liberação in vivo de DA no 

N.Ac de ratas lactantes (valores absolutos). 

 

Delineamento Experimental 

Um total de 9 ratas tiveram seus níveis in vivo de  DA dosados a partir da 

microdiálise, sendo 4 tratadas com salina e 5 tratadas com IL-2. Em seguida, as ratas 

foram perfundidas para que se confirmasse a localização das cânulas. Somente os 

dados de ratas com confirmação do local da cânula foram considerados para análise.  

 

Resultados 

A Figura 6 revela que a ANOVA de duas vias aplicada aos níveis de DA não 

mostrou a existência de interação entre o tempo pós-administração e o tratamento com 

IL-2 (F(11/84)=0,62; p=0,81). O tratamento (F(1/84)=0,20; p=0,66) e o tempo (F(11/84)=0,43; 

p=0,94) não influenciaram este parâmetro. 

A análise estatística aplicada aos níveis de DOPAC não mostrou a existência de 

interação entre o tempo pós-administração e o tratamento com a IL-2 (F(11/84)=0,93; 

p=0,52). O tratamento (F(1/84)=0,20; p=0,66) e o tempo (F(11/84)=0,94; p=0,51) não 

influenciaram este parâmetro. 

Em relação aos níveis de HVA não observou-se a existência de interação entre o 

tempo pós-administração e o tratamento com a IL-2 (F(11/84)=0,32; p=0,98). O tratamento 

(F(1/84)=0,82; p=0,37) e o tempo (F(11/84)=0,20; p=0,99) não influenciaram este parâmetro. 

Da mesma forma os níveis de DOPAC/DA não mostraram a existência de 

interação entre o tempo pós-administração e o tratamento com a IL-2 (F(11/84)=1,10; 

p=0,37). O tratamento (F(1/84)=1,39; p=0,24) e o tempo (F(11/84)=0,63; p=0,80) não 

influenciaram este parâmetro.  
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Já os níveis de HVA/DA não ravelaram a existência de interação entre o tempo 

pós-administração e o tratamento com a IL-2 (F(11/84)=0,65; p=0,78). O tratamento 

(F(1/84)=3,36; p=0,07) e o tempo (F(11/84)=0,21; p=0,99) não influenciaram este parâmetro.  

Finalmente, aos níveis de (DOPAC+HVA)/DA não revelaram a existência de 

interação entre o tempo pós-administração e o tratamento com a IL-2 (F(11/84)=0,93; 

p=0,51). O tratamento (F(1/84)=3,69; p=0,06) e o tempo (F(11/84)=0,28; p=0,99) não 

influenciaram este parâmetro. 
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Figura 6: Efeito da administração de IL-2 nos valores absolutos de  DA, DOPAC, HVA, DOPAC/DA, 

HVA/DA e (DOPAC+HVA)/DA em ratas lactantes. São apresentados os valores das médias e 
dos erros–padrão. n=5 (salina) e n=4 (tratadas). 
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Experimento 7.2: Efeitos da administração sistêmica de IL-2 na liberação in vivo de DA no 

N.Ac de ratas lactantes (valores relativos).   

 

Resultados 

A Figura 7 revela que a ANOVA de duas vias aplicada aos níveis de DA não 

mostrou a existência de interação entre o tempo pós-administração e o tratamento com a 

IL-2 (F(8/63)=1,19; p=0,32). O tratamento (F(1/63)=0,84; p=0,36) e o tempo (F(8/63)=0,58; 

p=0,79) não influenciaram este parâmetro. 

A análise estatística aplicada aos níveis de DOPAC não mostrou a existência de 

interação entre o tempo pós-administração e o tratamento com a IL-2 (F(8/63)=0,61; 

p=0,77). O tratamento (F(1/63)=0,71; p=0,40) e o tempo (F(8/63)=0,66; p=0,72) não 

influenciaram este parâmetro. 

Em relação aos níveis de HVA não foi mostrada a existência de interação entre o 

tempo pós-administração e o tratamento com a IL-2 (F(9/70)=0,19; p=0,99). O tratamento 

alterou o resultado (F(1/70)=6,90; p=0,01), e o tempo não influenciou este parâmetro 

(F(9/70)=0,32; p=0,97). O teste t não mostrou diferença significativa entre as ratas tratadas 

com salina e IL-2. 

Quanto aos níveis de DOPAC/DA a análise estatística não mostrou a existência 

de interação entre o tempo pós-administração e o tratamento com a IL-2 (F(9/70)=1,14; 

p=0,35). O tratamento (F(1/70)=1,10; p=0,30) e o tempo (F(9/70)=0,57; p=0,82) não 

influenciaram este parâmetro. 

Da mesma forma, os níveis de HVA/DA não revelaram a existência de interação 

entre o tempo pós-administração e o tratamento com a IL-2 (F(9/70)=1,07; p=0,40). O 

tratamento (F(1/70)=1,75; p=0,19) e o tempo (F(9/70)=1,12; p=0,36) não influenciaram este 

parâmetro. 

Finalmente os níveis de (DOPAC+HVA)/DA não revelaram a existência de 

interação entre o tempo pós-administração e o tratamento com a IL-2 (F(9/70)=1,00; 

p=0,45). O tratamento (F(1/70)=2,60; p=0,11) e o tempo (F(9/70)=1,00; p=0,45) não 

influenciaram este parâmetro. 
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Figura 7: Efeito da administração sistêmica de IL-2 nos valores relativos de DA, DOPAC, HVA, 

DOPAC/DA, HVA/DA e (DOPAC+HVA)/DA em ratas lactantes. São apresentados os valores 
das médias e dos erros–padrão. n=5 (salina) e n=4 (tratadas). 
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5.5 PARTE 4: EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERLEUCINA-2 NA 

ATIVIDADE GERAL EM CAMPO ABERTO, NO COMPORTAMENTO 

MATERNAL E NA AGRESSIVIDADE MATERNAL DE RATAS 

LACTANTES. 
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Experimento 8: Efeitos da administração de IL-2 em N.Ac na atividade geral em campo 

aberto de ratas lactantes. 

 

Delineamento experimental 

         Vinte e uma ratas foram divididas em dois grupos iguais (salina=10 e IL-2=11). 

No dia 5 da lactação as ratas do grupo experimental receberam a IL-2 em N.Ac (0,1 

µ/animal) e as do grupo controle solução salina a 0,9%. Após 30 minutos da 

administração nos dois grupos, foi feita a observação da atividade geral no campo 

aberto, como descrito no item 3.5 de Materiais e Métodos.  

 

Resultados 

A Tabela 7 mostra os resultados referentes aos efeitos da administração de 

1µg/animal de IL-2 na atividade geral de ratas lactantes observadas na atividade geral 

em campo aberto. O teste t não mostrou diferença estatisticamente significante entre 

nenhum dos grupos tratados com relação à freqüência de locomoção (p=0,49), 

freqüência de levantar (p=0,14), duração de imobilidade (p=0,08) e duração de grooming 

(p=0,18). 
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Tabela 7: Efeitos da administração de 1µg/animal de IL-2 em N.Ac na atividade geral de ratas lactantes, 
observadas em campo aberto. São apresentados os valores das médias e dos erros–padrão; (  ) 
= número de ratas. 

Salina  IL-2  

   (10) (11) 

Locomoção (freqüência) 85 ± 8,57 95 ± 12,48 

Levantar (freqüência) 10 ± 1,33 13 ± 1,30 

Imobilidade (segundos) 82 ± 14,74 49 ± 7,77 

Self-grooming (segundos) 48 ± 16,39 21 ± 6,62 
 

O teste t não indicou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos.  
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Experimento 9: Efeitos da administração de IL-2 em N.Ac no CM em ratas. 

 

Delineamento experimental 

          No dia 6 da lactação, vinte ratas foram divididas em dois grupos, sendo que as 

ratas do grupo experimental (n=9) receberam a IL-2 (0,1 µg/animal) e as do grupo 

controle (n=11) solução salina a 0,9%. As ratas foram avaliadas quanto ao CM durante 

30 minutos, e observadas novamente após 45 e 60 minutos, conforme o item 3.5 de 

Materiais e Métodos. 

 

Resultados 

A tabela 8 mostra que o tratamento com IL-2 aumentou a latência de busca do 1o 

filhote (p=0,02) e do 2o filhote (p=0,04), no entanto, não influenciou significativamente a 

latência de busca dos: 3o filhote (p=0,19), 4o filhote (p=0,77), 5o filhote (p=0,59), 6o filhote 

(p=0,93), 7o filhote (p=0,65) e 8o filhote (p=0,94). A tabela 9 mostrou que a porcentagem 

de mães que realizaram agrupamento total de filhotes (p<0,0001) e a porcentagem de 

filhotes agrupados (p=0,05) foi significativamente menor no grupo experimental. Já a 

tabela 10 mostra que não houve diferenças estatisticamente significantes entre 

freqüência do maternal bout (p=0,40); períodos de maternal bout (p=0,37), de grooming 

dos filhotes (p=0,79) e de self-grooming (p=0,82). 
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Tabela 8: Efeitos da administração em N.Ac de 1µg/animal de IL-2 na latência para busca de filhotes. São 
apresentadas as médias e erros–padrão da latência (em segundos) para a busca de cada filhote; 
( ) = número de ratas. 

 

Latência de Busca Salina IL-2 

18,63 ± 3,38 42,33 ± 9,56* 1º filhote 
 (11) (9) 

27,63 ± 4,63 46,00 ± 8,65* 2º filhote 
 (11) (9) 

48,54 ± 2,71 56,66 ± 5,81 3º filhote 
 (11) (8) 

60,44 ± 5,50 62,75 ± 5,97 4º filhote 
 (9) (7) 

75,00 ± 4,40 79,25 ± 6,10 5º filhote 
 (7) (5) 

99,85 ± 14,70 97,6 ± 26,78 6ºfilhote 
 (7) (4) 

129,80 ± 21,56 126,00 ± 15,26 7ºfilhote  
 (7) (2) 

142,00 ± 18,031 140,50 ± 7,83  
8ºfilhote 

(7) (2) 

 

Teste t. * p< 0.05 em relação ao grupo salina 
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Tabela 9: Efeitos da administração de 1µg/animal de IL-2 nos parâmetros: Porcentagens de ratas que 

apresentaram CM Total (CMT) e de filhotes agrupados. São apresentadas as médias e erros–
padrão; ( ) = número de ratas. 

 

Parâmetros Salina IL-2 

Porcentagem de ratas que 
apresentaram (CMT) 63% 55% 

Porcentagem de ratas que 
agruparam todos os filhotes 63% 22%** 

Porcentagem de filhotes 
agrupados 44% 22%* 

      

      Teste t. * p < 0.05 em relação ao grupo salina; ** p< 0.0001 em relação ao grupo salina  
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Tabela 10: Efeitos da administração de 1µg/animal de IL-2 nos parâmetros: Freqüência do maternal bout; 
Períodos de maternal bout, de grooming dos filhotes e de self-grooming.  São apresentadas 
as médias e erros–padrão; ( ) = número de ratas. 

 

Parâmetros Salina IL-2 

16± 2,08 19 ± 3,56 Freqüência do maternal 
bout (11) (9) 

1732,20 ± 91,87 1403,71 ± 378,65 

Período de maternal bout (11) (9) 

301,00 ± 47,31 284,38 ± 35,10 Período de grooming dos 
filhotes (11) (9) 

82,73 ± 21,52 90,17 ± 25,60 

Período de self-grooming. (8) (8) 
 

O teste t não indicou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. 
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Experimento 10: Efeitos da administração de IL-2 em N.Ac na agressividade maternal em 

ratas.  

          

Delineamento experimental 

 Dezenove ratas foram divididas em dois grupos iguais (salina=9 e IL-2=10). No 

dia 9 da lactação as ratas do grupo experimental receberam a IL-2 (0,1 µg/animal) e as 

do grupo controle solução salina a 0,9%. As ratas foram avaliadas quanto a 

agressividade maternal durante 10 minutos conforme o item 3.6 de Materiais e 

Métodos.  

 

 

Resultados 

A tabela 11 mostra que o tratamento com IL-2 aumentou o número de ataques da 

rata para com o intruso (p=0,03), mas não alterou a latência para primeiro ataque 

(p=0,44), tempo de briga (p=0,21) e interação entre a rata e o intruso (p=0,78). 
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Tabela 11: Efeitos da administração de 1µg/animal de IL-2 na agressividade materna. São apresentadas 
as médias e erros–padrão; ( ) = número de ratas. 

 

Parâmetros Salina IL-2 

25,32 ± 8,21 16,43 ± 7,9 Latência para primeiro ataque 
(seg) (9) (10) 

28 ± 4,63 49 ± 7,41* 

Número de ataques (9) (10) 

48,54 ± 2,71 56,66 ± 5,81 

Tempo de briga (seg) (9) (10) 

60,44 ± 5,50 62,75 ± 5,97 Interação entre a rata e o 
intruso (seg) (9) (10) 

       

       Test t. * p < 0.05 em relação ao grupo salina.  
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6 DISCUSSÃO 

 

 No presente trabalho, observou-se no experimento 1, redução dos parâmetros 

locomoção e levantar na atividade geral em campo aberto em ratas lactantes, quando 

comparadas a ratas virgens. Isso reflete uma possível alteração em vias dopaminérgicas 

centrais que alteraram a parte motora ou motivacional das ratas.  Por outro lado, o 

experimento 2 não mostrou alterações na neuroquímica de  DA e seus metabólitos em 

N.Ac, sugerindo que a lactação não seja um fator que modifique os níveis de  DA e 

metabólitos nesta região cerebral, portanto não deverá por esta via, ocasionar 

alterações comportamentais provenientes da neurotransmissão em N.Ac. 

A partir destes dados, realizamos os experimentos seguintes no intuito de revelar 

possíveis efeitos do tratamento com IL-2 em diferentes comportamentos, assim como na 

liberação de DA em N.Ac. 

 O cuidado maternal é um comportamento complexo, espontâneo e 

com características espécie-específicas determinado por modificações fisiológicas que 

ocorrem pouco antes ou logo após o parto (NUMAN, 1994; MATTSON et al., 2001). 

Durante este período especial, o principal objetivo do comportamento da rata é garantir 

a sua sobrevivência e dos seus filhotes. Em função disso, muitos comportamentos são 

inibidos e a rata se dedica incondicionalmente a sua prole (YIM JÚNIOR, 2001).  

Por outro lado, num cenário de busca compulsiva por drogas de abuso, o único 

interesse está em procurar e consumir a droga enquanto que outros comportamentos se 

tornam irrelevantes (KINSLEY et al., 1994). 

A morfina, que também é uma droga que pode causar dependência e tem sido 

muito estudada neste contexto (PRZEWLOCKI, 2004). Miranda-Paiva et al. (2001, 2003) 

verificaram que o tratamento materno com morfina no final da prenhez 

exacerba o efeito inibitório desta droga sobre o CM durante a lactação. Curiosamente, 

esse efeito foi específico para o CM, pois, não houve aumento da locomoção dos 

animais. Assim, os autores propõem que esse fenômeno tenha algumas similaridades 

com a sensibilização clássica como, por exemplo, padrões de neuroplasticidade 

induzidos pelos tratamentos prolongados com drogas de abuso que levam a 

exacerbação determinadas respostas. Por outro lado, o resultado obtido com a morfina 
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no CM parece estar relacionado com o status hormonal da mãe no final da prenhez 

(MIRANDA-PAIVA et al., 2001, 2002). 

Os resultados deste estudo mostraram que a administração de IL-2 não interferiu 

na atividade geral em campo aberto, fato observado tanto em tratamentos sistêmicos em 

ratas virgens (experimento 3) quanto em lactantes (experimento 5), sendo o mesmo 

observado após a administração de IL-2 em N.Ac (experimento 8). Vários trabalhos 

mostram que as interleucinas interferem com os sistemas dopaminérgicos (PETITTO et 

al., 1997; ZALCMAN, 2002). Sabe-se que tratamentos com IL-2 influenciam na atividade 

de receptores D2 no N.Ac (HANISCH et al., 1997) e que a administração via 

intraperitoneal de IL-2 inibe a liberação de  DA no N.Ac (ANISMAN et al., 1996, 1997; 

MERALI et al., 1997; SONG et al., 1999). A DA controla funções fisiológicas, como a 

atividade locomotora (PIJNENBURG; VAN ROSSUM, 1973).  A ausência de diferenças 

entre todos os grupos estudados mostram que o tratamento com IL-2 não ocasionou 

alterações motoras via sistema dopaminérgico nas ratas. 

A DA está envolvida com a fase inicial (HANSEN et al., 1991ab) e de manutenção 

do CM (STERN; TAYOR, 1991). A respeito do papel dos receptores de  DA, foi 

demonstrado que os receptores D2 são importantes na expressão do CM. Após a injeção 

de um antisense para o receptor D2 no ventrículo lateral de ratas lactantes, o 

comportamento de construção de ninho, recuperação e amamentação dos filhotes foi 

interrompido (CLARKE-HALL et al., 1995).  

Os resultados aqui apresentados sugerem ação da IL-2 no CM. Tal efeito foi 

observado na porcentagem de agrupamento total e porcentagem de filhotes agrupados, 

sendo que a administração de IL-2 reduziu estes parâmetros (experimento 6 e 9). Estas 

observações reforçam a hipótese de que receptores centrais de DA são importantes no 

controle e manutenção do CM durante a lactação. Estudos anteriores demonstraram que 

o uso do antagonista de receptores D1-D2 haloperidol prejudicou o CM (GIORDANO et 

al., 1990). Ainda neste sentido, houve aumento significativo de latência de busca de 1o e 

2o filhotes no grupo experimental com administração em N.Ac (experimento 9). Este fato 

corrobora com trabalhos anteriores que demonstram que lesões em N.Ac prejudicaram o 

comportamento de trazer filhotes para o ninho (HANSEN et al., 1991a), e a 

administração de antagonistas de receptores de  DA haloperidol e do antagonista de 
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receptores D2 pimozida prejudicam o comportamento de busca, agrupamento de filhotes 

e reconstrução do ninho. Ainda, os efeitos da pimozida no CM foram menos acentuados 

que os observados pelo uso do haloperidol (SILVA, 2000; SILVA et al., 2001, 2003).  A 

administração bilateral do antagonista D2 pimozida no N.Ac reduz o CM de forma dose-

dependente. Este dado reforça a proposta de que o bloqueio de receptores de DA inibe o 

CM (GIORDANO et al., 1990; KEER; STERN, 1999; CLARKE-HALL et al., 1995), 

sugerindo que os receptores D2 mesolímbicos participam da manutenção do mesmo 

(SILVA, 2000; SILVA et al., 2001, 2003). No experimento 6 e 9  confirmamos as 

observações anteriores, sugerindo e reforçando um importante papel da  DA no 

agrupamento de filhotes. 

A administração de pimozida prejudica o CM, porém não altera a atividade geral 

em campo aberto (SILVA, 2000). Tal fato foi corroborado com os presentes resultados, 

nos quais observamos que a IL-2, que assim como a pimozida atuando em receptores 

D2, prejudicou o CM, porém não interferiu com a atividade geral em campo aberto 

(experimentos 3, 5 e 8). Frente a esses resultados, é possível sugerir uma função para 

os receptores D2 no CM independente de alterações neuro-motoras. Possivelmente, este 

efeito se relacione com o estado motivacional e fisiológico maternos. Esta observação 

corrobora com o fato da DA influenciar motivações via sistema mesolímbico, 

principalmente em N.Ac (ROBBINS; EVERITT, 1996; WILLNER et al., 1991).  

Além disso, a DA parece estar relacionada ao CM (GIORDANO et al., 1990; 

KINSLEY et al., 1994; NUMAN; NAGLE, 1983; VERNOTICA et al., 1996) e também com 

a secreção de prolactina (BEN-JONATHAN, 1996; BEN-JONATHAN et al.,1979). A 

prolactina por sua vez, desempenha um papel importante estimulando a manutenção do 

cuidado materno (BRIDGES, 1990; BRIDGES et al., 1985). Pode-se ainda especular a 

respeito da possibilidade da administração de IL-2 influenciar a secreção de prolactina, 

tendo como conseqüência as alterações comportamentais relatadas no presente 

trabalho. 

 Em relação ao comportamento agressivo, a administração de IL-2 aumentou o 

número de ataques. O Este comportamento contra um intruso é parte do complexo 

sistema de comportamentos que fazem contemplam o CM dos mamíferos (ERSKINE et 

al., 1978; NUMAN, 1994; ROSENBLATT et al., 1994; NUMAN and INSEL, 2003), o que 
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pode confirmar a alteração de parâmetros atribuídos ao CM (busca de primeiro e 

segundo filhote) quanto ao agressivo (ataque ao intruso).  O N.Ac é uma região repleta 

de vias dopaminérgicas. Além disso, diversos autores afirmam que a  DA modula o 

comportamento agressivo e defensivo (GARATTINI et al.,1967; LOUILOT et al., 1986; 

OLIVIER et al., 1987; ALMEIDA ; LUCION, 1997; BOER et al., 1999; VOLAVKA, 1999). 

Em ratas lactantes observou-se um aumento da agressividade maternal nas ratas 

tratadas com cocaína, um agonista dopaminérgico (JOHNS et al., 1998; ELLIOT et al., 

2001). Através do método de microdiálise, constatou-se também que do início ao final 

do ato agressivo há um aumento de DA no N.Ac de ratas lactantes. 

Tratamentos com IL-2 influenciam a ligação de receptores D1 e D2 no córtex 

frontal e/ou D2 no N.Ac (HANISCH et al., 1997). Além de influenciar a atividade 

dopaminérgica central, a IL-2 induz modificações comportamentais que se associam às 

alterações em processos dopaminérgicos centrais (ZALCMAN, 2002). A administração 

sistêmica (injeções intraperitoniais) de IL-2 inibe a liberação de DA no N.Ac, reduzindo os 

níveis de  DA intersticial (ANISMAN et al., 1996, 1997; MERALI et al., 1997; SONG et al., 

1999). 

A injeção sistêmica de IL-2 reduziu a liberação de DA e DOPAC no N.Ac 

(ANISMAN et al., 1996), sendo este efeito mais evidente após 2 horas da administração. 

Esta observação foi reforçada parcialmente pelo experimento 4.1., o qual demonstrou 

que o valor absoluto de DOPAC após 100 e 120’ da administração de IL-2 em ratas 

virgens. Tais fatos indicariam uma redução da atividade dopaminérgica. Para melhor 

avaliar esta hipótese, já que os erros-padrão foram grandes, o efeito da IL-2 na 

neuroquímica destas ratas foi observado a partir dos valores relativos. Para isso, no 

experimento 4.2., foi avaliada a neuroquímica de ratas virgens após administração 

sistêmica de IL-2, na qual não foram observadas alterações em DA ou seus metabólitos. 

Tais fatos sugerem que 1µg/animal não alterou a atividade dopaminérgica destas ratas. 

Apesar dos resultados absolutos e relativos não estarem de acordo entre si, os valores 

relativos parecem indicar resultados mais confiáveis.  Essa hipótese é reforçada pela 

tendência dos níveis de DA, DOPAC e HVA se mostrarem diminuídos no grupo tratado 

com IL-2, sendo isto observado em relação a DA principalmente aos 100 e 120’.  Este 

fato foi constatado tanto nas ratas virgens quanto nas lactantes. Apesar de não 
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significantes estatisticamente, os resultados são coerentes entre si e foram observados 

em todos os casos. Além disso, é possível que isso seja um indicador de que a dose 

utilizada nos experimentos não tenha sido suficiente para gerar diferença 

estatisticamente significante. Além disso, o fato de os níveis de DA se encontrarem muito 

próximos do limite de detecção do aparelho, dificulta a observação de possíveis 

diferenças estatisticamente significantes.  

Da mesma forma os experimentos 7.1. e 7.2. avaliaram os valores absolutos e 

relativos de DA e metabólitos em ratas lactantes após administração sistêmica de IL-2. 

Neste caso não foi detectada qualquer alteração neuroquímica. Sendo assim, sugere-se 

que a administração sistêmica da dose de IL-2 na dose estudada não influencia de forma 

significativa os níveis de DA e seus metabólitos em N.Ac.   

Os reultados como um todo sugerem a IL-2, na dose aqui estudada, seja capaz de 

induzir alterações motivacionais em fêmeas.  Embora os dados neuroquímicos não 

tenham revelado alterações significantes, a possibilidade da IL-2 alterar a dinâmica de 

neurotransmissão dopaminérgica, no N.Ac de fêmeas em lactação, ainda não pode ser 

descartada.   
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7 CONCLUSÕES  

  

• As ratas lactantes apresentaram redução dos parâmetros locomoção e levantar na 

atividade geral em campo aberto, porém não apresentaram alterações nos níveis 

de DA e metabólitos em N.Ac, quando comparadas às ratas virgens.  

• Em todos os grupos observados quanto à atividade geral em campo aberto, a 

administração de IL-2 não alterou nenhum dos parâmetros avaliados, mostrando a 

ausência de alterações motoras via sistema dopaminérgico. 

• A administração sistêmica e em N.Ac de IL-2 reduziu as porcentagens de 

agrupamento total de filhotes e filhotes agrupados de ratas lactantes.  Além disso, 

a administração de IL -2 em N.Ac aumentou as latências de busca do primeiro e 

segundo filhotes.  

• Houve redução do valor absoluto de DOPAC após 100 e 120’ da administração 

sistêmica de IL-2 em ratas virgens.  Este achado corrobora a idéia de que o IL-2 

altera a atividade da sinapse dopaminérgica. 

• A administração de IL -2 em N.Ac alterou o comportamento agressivo materno, 

aumentando a quantidade de ataques ao intruso. 

• Em ratas lactantes não foram observadas alterações neuroquímicas devido à 

administração de IL-2. 
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