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RESUMO 
 

MATTOS, R. R. Efeitos da morfina em fases distintas da gestação de ratas: 
comportamento maternal, desenvolvimento físico e neurocomportamental das proles e 
biologia molecular dos receptores opióides. 2014. 187 f. Dissertação (Mestrado em 
Farmacologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2014. 
 
Opióides são substâncias de origem endógena ou sintética, referindo-se a todos os compostos 
relacionados ao ópio. O protótipo dos agonistas opióides, a morfina, é conhecida há muito 
tempo pela sua capacidade de aliviar a dor intensa com notável eficácia. Assim como os 
peptídeos opióides endógenos, a morfina exerce seus efeitos farmacológicos por meio de 
ligação com três tipos de receptores endógenos conhecidos como µ, κ e δ. Estudos demostram 
que a ativação opioidérgica endógena pode influenciar aspectos reprodutivos em ratos como 
por exemplo e cuidado maternal. Este é um comportamento complexo, espontâneo, instintivo 
e com características espécie-específicas determinadas por modificações fisiológicas que 
ocorrem pouco antes ou logo após o parto e deve ajustar-se à uma série de variáveis como 
disponibilidade de alimentos, temperatura ambiente e proximidade de predadores. São esses 
cuidados que determinam a manutenção das espécies pois garantem um adequado 
desenvolvimento físico, neurológico e comportamental das proles. Muitas regiões encefálicas 
são apontadas como sítios moduladores do CM. Estudos com expressão da proteína cFos que 
investigou esse cenário mostrou a importância da substância cinzenta periaquedutal (PAG) no 
comportamento maternal (CM). Outras estruturas como por exemplo, o corpo estriado é uma 
região encefálica envolvida do controle motor que por sua vez é determinante na execução do 
CM, assim como o eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal que está intimamente relacionado 
com a modulação hormonal responsável pelo surgimento de alguns comportamentos como o 
maternal. Trabalhos mostraram que os estados fisiológico e reprodutivo, por si só, são capazes 
de alterar também a biologia molecular do sistema opioidérgico nesse cenário. Quando ratas 
foram tratadas com cloridrato de morfina do 17˚ ao 21˚ dias de gestação (terço final) houve 
alteração na expressão dos genes que codificam para os receptores opióides em regiões 
implicadas com o controle do CM e alteraram os produtos protéicos. Sendo assim, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar os efeitos da administração de sulfato de morfina no primeiro e 
segundo terços da gestação de ratas no CM, em parâmetros físico e neurocomportamental das 
proles e na biologia molecular de receptores opióides em diferentes regiões encefálicas nas 
mães e nas proles. Para isso foram utilizadas 80 ratas (Rattus norvegicus) da linhagem Wistar, 
com aproximadamente 90 dias de idade e peso corporal entre 180 e 250 g no início dos 
experimentos. Foram estabelecidos dois protocolos para a administração de morfina/salina de 
acordo com o estágio da gestação; Protocolo 1: tratamento com a dose de morfina/salina do 2º 
ao 6º dias de gestação e Protocolo 2: tratamento com a dose de morfina/salina do 11º ao 15º 
dias de gestação. Os resultados mostraram que tratamento com morfina no primeiro e segundo 
terços da gestação de ratas alterou alguns parâmetros do CM como a recuperação dos filhotes, 
e alterou alguns parâmetros do desenvolvimento físico como o ganho de peso e o 
desenvolvimento dos órgãos sexuais e desenvolvimento neurocomportamental em ambas as 
proles, bem como os padrões de expressão gênica e produtos protéicos nas mães e em suas 
proles no estriado, hipotálamo e PAG. Conclui-se, portanto que o tratamento com morfina 
durante a gestação de ratas pode alterar o estado fisiológico das mães com implicações diretas 
nas proles.  
 
Palavras-chave: Comportamento maternal. Receptores opióides. Substância cinzenta 
periaquedutal. Corpo estriado. Hipotálamo. Biologia molecular. 



	  
	  

 
ABSTRACT 

 
MATTOS, R. R. Effects of morphine at different stages of pregnancy in rats: maternal 
behavior, physical and neurobehavioral development of the offspring and molecular biology 
of opioid receptors. 2014. 187 p. Masters thesis (Pharmacology) - Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 
Opioids are substances of endogenous or synthetic origin, referring to all related to the opium 
compounds. The prototype opioid agonists, morphine, is long known for its ability to relieve 
severe pain with remarkable effectiveness. Like the endogenous opioid peptides, morphine 
exerts its pharmacological effects by binding to three kinds of endogenous receptors known as 
µ, δ and κ. Studies show that endogenous activation opioidergic can influence reproductive 
function in rats for example and maternal care. This is a complex, spontaneous, instinctive 
and species-specific behavioral characteristics determined by physiological changes that occur 
shortly before or after delivery and must adjust to a number of variables such as food 
availability, temperature and proximity of predators. Care are these which determine the 
species because they ensure an adequate physical, neurological and behavioral development 
of the offspring. Many brain regions are identified as modulators of the CM sites. Studies on 
expression of cFos protein that investigated this scenario showed the importance of the 
periaqueductal gray (PAG) in maternal behavior (CM). Other structures such as the striatum 
is a brain region involved in motor control which in turn is determinant in the performance of 
CM, and the hypothalamic-pituitary-gonadal axis is closely related to modulation hormone 
responsible for the appearance of some behaviors such as maternal. Studies have shown that 
the physiological and reproductive states, by themselves, are also able to alter the molecular 
biology of the opioid system in this scenario. When rats were treated with morphine 
hydrochloride from 17th to 21th days of pregnancy (final third) was no change in expression of 
genes encoding opioid receptors in regions implicated in the control of CM and altered the 
protein product. Thus, the aim of this study was to evaluate the effects of the administration of 
morphine sulfate in the first two thirds of pregnancy of rats in CM, in physical and 
neurobehavioral parameters of the offspring and molecular biology of opioid receptors in 
different brain regions in the mother and progenies. For this 80 rats (Rattus norvegicus) of the 
Wistar strain, approximately 90 days old and weighing between 180 and 250 g at the 
beginning of the experiments were used. Two protocols were established for the 
administration of morphine / saline according to the stage of pregnancy; Protocol 1: treatment 
with the dose of morphine / saline 2nd to 6th days of pregnancy and Protocol 2: treatment 
with a dose of morphine / saline the 11th to 15th days of gestation. The results showed that 
morphine treatment in the first two thirds of pregnancy of rats changed some parameters of 
the CM as the recovery of the puppies, and changed some of the physical parameters such as 
weight gain and the development of sex organs and neurobehavioral development in both 
offspring as well as the patterns of gene expression and protein products in mothers and their 
offspring in the striatum, hypothalamus and PAG. It follows therefore that treatment with 
morphine during pregnancy in rats can alter the physiological status of mothers with direct 
implications in offspring. 
 
Keywords: Maternal behavior. Physical development in rats. Opioids. Periaqueductal gray. 
Striatum. Hypothalamus. 
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DA 
LITERATURA



17	  
	  

1.1 Sobre o sistema opioidérgico 

 

Opióides são substâncias de origem endógena ou sintética, referindo-se a todos os 

compostos relacionados ao ópio. O termo opium deriva da palavra grega opus, que significa 

suco, pois o fármaco é retirado do suco da papoula (Papaver somniferum) (GUTSTEIN; 

AKIL, 2005). O protótipo dos agonistas opióides, a morfina, é conhecido há muito tempo pela 

sua capacidade de aliviar a dor intensa com notável eficácia sendo um dos derivados do ópio 

que foi isolada pela primeira vez por Sertürner em 1806, e tem seu nome derivado de Morfeu, 

Deus grego dos sonhos. 

A morfina continua sendo o padrão a partir do qual todas as drogas com acentuada 

ação analgésica são comparadas, sendo conhecidas como “analgésicos opióides”. Estas 

incluem não somente os derivados alcalóides naturais e semi-sintéticos do ópio, como 

também substitutos sintéticos, outros agentes semelhantes aos opióides cujas ações são 

bloqueadas pelo antagonista não-seletivo naloxona e vários peptídeos endógenos. A estrutura 

química da morfina encontra-se representada na Figura 1. 

Figura 1 – Estrutura química da morfina. 

 

 
As duplas ligações entre as moléculas de carbono encontram-se representadas em negrito. Retirado de Teodorov 

(2008). 

Assim como os peptídeos opióides endógenos, a morfina exerce seus efeitos 

farmacológicos por meio de ligação com receptores endógenos, sendo que os trabalhos de 

Gilbert e Martin (1976) e Martin et al. (1976) foram os primeiros a relatar evidências 

farmacológicas definitivas que sustentaram a existência de receptores opióides endógenos. Os 

sítios de ligação dos receptores opióides foram localizados por técnicas auto-radiográficas, 

utilizando a ligação de radioligantes de alta afinidade com anticorpos dirigidos contra 

seqüências peptídicas específicas em cada receptor. 



18	  
	  

Gilbert e Martin (1976) relataram a existência de três tipos de receptores opióides com 

base nas ações farmacológicas observadas por estudos em cães. Assim, estes receptores foram 

denominados µ (mi) para o tipo morfina e κ (kappa) para ketociclozacina. Posteriormente, 

Lord et al. (1977) encontraram um receptor com alta afinidade para encefalinas em 

camundongos, o qual foi denominado δ (delta).  Evidências farmacológicas indicam que o 

receptor opióide δ é expresso no corno dorsal da medula espinal e áreas límbicas, o que 

atribui a este tipo de receptor ações como analgesia, depressão respiratória, comportamentos 

afetivo e de reforço e redução da motilidade gastrointestinal. Assim, observa-se que as 

respostas dos receptores µ e δ são muito semelhantes. 

A ativação de receptores opióides por ligantes endógenos e exógenos resulta em 

múltiplos efeitos como analgesia, depressão respiratória, euforia, liberação de hormônios, 

inibição do trato gastrointestinal e efeitos na ansiedade (WALDHOER; BARTLETT; 

WHISTLER, 2004). Acredita-se que os receptores µ sejam responsáveis pela maioria dos 

efeitos analgésicos dos opióides e por alguns dos efeitos adversos importantes como, por 

exemplo, sedação, euforia e dependência. A morfina, mesmo sendo um agonista opióide não 

seletivo, parece ter seus efeitos farmacológicos mais importantes mediados por este tipo de 

receptor (RANG et al., 2007). 

Os receptores opióides são do tipo metabotrópicos e pertencem à grande superfamília 

de receptores acoplados à proteína G (GPCRs), como mostra Figura 2. Como classe, os 

GPCRs são de importância fisiológica fundamental pois afetam a regulação de canais iônicos, 

modulam o processamento de Ca2+ e alteram a fosforilação de proteínas. 

 

Figura 2 - Modelo proposto para a topografia da membrana do receptor opióide µ em ratos. 

 
Os resíduos de aminoácidos do receptor opióide µ são conservados em ambos receptores opióides κ e δ (círculos 

pretos), ou ainda, não se expressam nesses receptores (círculos brancos). Adaptado de Pasternak e Standifer 

(1995). Retirado de Teodorov (2008). 
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A estrutura do receptor GPCR que contém um proteína com porções extracelulares 

(que se ligam a seus agonistas) e subunidades intracelulares que são as responsáveis pelo tipo 

de resposta que a ativação deste receptor desencadeará (Figura 3). Essas subunidades são 

classificadas de acordo com a sua isoforma (estrutura e sequência de aminoácidos), sendo que 

as principais isoformas são a Gs, Gq e Gi (RANG et al., 2007). Em linhas gerais, a proteína G 

é composta de três subunidades (α, β e γ), sendo a subunidade α ligada ao nucleotídeo GDP 

(difosfato de guanosina).  Alterações conformacionais no receptor geradas pela ligação do 

agonista, promovem a troca do GDP para o GTP (trifosfato de guanosina) na subunidade Gα, 

levando a dissociação do trímero as subunidades Gα e  Gβγ.  Nessas condições, ambas as 

subunidades podem associar-se com vários efetores (canais iônicos ou enzimas) para modular 

suas funções biológicas (TEODOROV, 2008).  No caso dos receptores opióides, a subunidade 

Gαi inibe a enzima adenilil-ciclase que, por sua vez, reduz a produção do AMPc 

(monofosfato de adenosina cíclico).  Neste sentido, a redução da produção do AMPc diminui 

a liberação de neurotransmissores, por reduzir a atividade da via AMPc – PKA (proteína 

quinase A), conforme esquematizado na Figura 3. Sendo assim, os opióides reduzem a 

excitabilidade celular ao promover hiperpolarização da membrana pela ativação da 

condutância do potássio e inibição dos canais de cálcio (dependentes de voltagem). Ambos 

mecanismos sendo mediados pela subunidade Gβγ da proteína G (EGUCHI, 2004). 
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Figura 3 - Representação esquemática da sinalização intracelular decorrente da ativação do 

receptor opióide. 
 

 
Alterações conformacionais no receptor decorrente da ligação do agonista, promove a troca do GDP pelo GTP 

ligado a subunidade αi da proteína G. Com a troca dos nucleotídeos, o trímero da proteína G se dissocia nas 

subunidades Gαi e  Gβγ.  Subseqüentemente, estas subunidades atuam na cascata de sinalização modulando 

diferentes funções biológicas, tais como: (1) Gαi - inibição da Adenilil-Ciclase (↓AMPc); (2) Gβγ - ativação da 

condutância ao potássio e inibição dos canais de cálcio dependentes de voltagem; (3) AMPc – inibição da 

liberação de neurotransmissores (↓ AMPc – PKA). Adaptado de Katzung (2006). Retirado de Teodorov. (2008). 

 

Assim, agonistas opióides quando utilizados cronicamente, podem induzir tolerância 

ou sensibilização (tolerância reversa), fenômenos estes em que os efeitos iniciais do fármaco 

são alterados ao longo do tratamento (KORNETSKY, 2004; MOLLEREAU et al., 1994; 

WHISTLER et al., 1999). Drogas de abuso psicoativas, especialmente morfina e cocaína, têm 

efeitos acentuados sobre áreas importantes do encéfalo e as alterações decorrentes à 

dependência parecem ser permanentes (DE VRIES et al., 1996).  De fato, administrações 

repetidas de opióides ou psicoestimulantes, produzem um aumento progressivo e durável na 

atividade locomotora de animais, resultante da liberação cálcio-dependente de dopamina, no 

núcleo accumbens e no corpo estriado (BABBINI; DAVIS, 1972; BARTOLETTI et al., 1983; 

CADONI; DI CHIARA, 1999; KURIBARA, 1996).  Entretanto, estudos realizados por 

Vanderschuren et al. (2001) mostraram que ratos expostos por uma única vez à morfina (10 

ou 30 mg/kg), apresentaram sensibilização comportamental permanente, associada a 

mecanismos neuroadaptativos. 
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1.2 Sobre o comportamento maternal em roedores 

 

O comportamento exibido pela maioria das aves e mamíferos de cuidar de um outro 

organismo neonato e imaturo da mesma espécie vem sendo objeto de extensas investigações 

nas últimas décadas a fim de elucidar os mecanismos envolvidos neste comportamento. Em 

mamíferos, o conjunto de cuidados que a mãe oferece aos filhotes é denominado 

comportamento maternal (CM). O cuidado maternal é um comportamento complexo, 

espontâneo, instintivo e com características espécie-específicas determinadas por 

modificações fisiológicas que ocorrem pouco antes ou logo após o parto (NUMAN, 1994; 

MATTSON et al., 2001). Entre outras modificações que ocorrem com a mãe, há a redução de 

medo, aumento do aprendizado e de memória, o que favorece que ela possa deixar o ninho em 

busca de alimento estando preparada para adversidades que possa encontrar no caminho e que 

possibilita um retorno mais breve aos cuidados com a prole (KINSLEY et al., 1999; 

ZIMBERKNOPF et al., 2011). 

O CM deve ajustar-se à uma série de variáveis como disponibilidade de alimentos, 

temperatura ambiente e proximidade de predadores. A avaliação do CM em roedores 

compreende alguns parâmetros conhecidos como busca, recuperação, agrupamento, grooming 

dos filhotes e crounching (postura de amamentação), como mostra a Figura 4. 

 

Figura 4 – Representação esquemática dos parâmetros avaliados durante o comportamento 

maternal em roedores. 

 

Parâmetros de CM em roedores. Agrupamento (A), início da posição de amamentação (B), “crouching” ou 

cifose fisiológica (C) e comportamento maternal total (D). Retirado de Teodorov (2008). 
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Diversos fatores ambientais, endócrinos, neurais e psicológicos podem interagir na 

indução do CM. A mudança que ocorre durante a prenhes, do encéfalo de um animal virgem 

para um encéfalo materno, é complexa, e é determinada pela interação entre hormônios 

gestacionais e determinados genes que podem ser super ou pouco expressos (KINSLEY; 

AMORY-MEYER, 2011). Além disso, o encéfalo das mães também é moldado por suas 

experiências, o que de alguma maneira envolve a regulação epigenética dos comportamentos 

e sistemas neurais (CURLEY; MASHOODH; CHAMPAGNE, 2011; HAO et al., 2011; 

JOHNSON et al., 2011; KINSLEY; AMORY-MEYER, 2011). 

As bases neurobiológicas do CM foram investigadas inicialmente por Wiesner e 

Sheard (1993) que sugeriram por meio de estudos sobre o papel crítico desempenhado pela 

prolactina, que alterações internas decorrentes do final da gestação poderiam ser responsáveis 

pelo aparecimento do CM. Rosenblatt (1967) avaliou comparativamente a ocorrência de CM 

em ratas gestantes e não gestantes e concluiu que mudanças hormonais e eventos fisiológicos 

associados com o final da gestação são essenciais para estimular o início do CM 

concomitantemente ao nascimento dos filhotes.  Variações nos níveis séricos de estrógeno, 

progesterona, prolactina, ocitocina, vasopressina, colecistocinina e β-endorfina são 

importantes para que a fêmea cuide de seus filhotes adequadamente logo após o nascimento 

(NUMAN, 1994; SANYAL, 1978; SHAIKH, 1971; THORBURN; CHALLIS,1979).  

Numan (1994) mostrou que a flutuação hormonal ao final da gestação, onde a queda 

brusca de progesterona plasmática e aumento dos níveis séricos de estrógenos e prolactina é 

determinante para que ocorra o CM logo após ao nascimento dos filhotes.  Moltz et al. (1970) 

demonstraram a indução do CM em ratas ovariectomizadas, após tratamento com estrógeno, 

seguido de aplicações de progesterona e prolactina. Em 48 horas de exposição aos filhotes as 

fêmeas submetidas ao tratamento hormonal completo expressam CM, enquanto fêmeas que 

receberam apenas dois destes hormônios não apresentaram o CM com a mesma intensidade, 

indicando que aquele padrão de alteração do perfil hormonal, com queda nas concentrações 

de progesterona e aumento nas de estrógeno e prolactina no final da gestação, é fundamental 

para a expressão otimizada do CM. 

Acredita-se que todos estes hormônios interajam com diversos sítios neurais críticos 

para a expressão do CM, tais como a área pré-óptica medial (APOM) e a porção ventral do 

núcleo intersticial da estria terminal (BRIDGES et al., 1990). Por exemplo, o implante de 

estrógeno na APOM reduz as latências para o CM, podendo interferir no aumento da 

motivação para o comportamento e facilitando o controle motor associado ao mesmo 

(NUMAN, 1974). Estímulos sensoriais provenientes dos filhotes e captados pela rata, tais 
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como vocalizações ultrassônicas e odores, também podem eliciar respostas maternais (LEON; 

ADEL; COOPERSMITH, 1985). Ainda, manipulações farmacológicas são muito utilizadas 

em estudos das vias neurais, bioquímicas e moleculares e componentes que estão envolvidos e 

que promovem o CM adequado, garantindo assim a sobrevivência dos filhotes e a 

perpetuação da espécie. 

O desenvolvimento físico, neurológico e comportamental das proles de determinadas 

espécies dependem, em grande parte, dos cuidados prestados por suas mães por um 

determinado período da vida pós natal e são esses cuidados que determinam a manutenção 

dessas espécies pois garantem que os filhotes se desenvolvam de forma adequada e que 

possam, quando adultos, se reproduzir e assim perpetuarem suas espécies (RONCA; 

LAMKIM; ALBERTS, 1993). Além disto, em algumas condições alguns animais são 

vulneráveis a alterações químicas ou ambientais, o que pode acarretar em defeitos congênitos 

como anormalidades morfológicas, bioquímicas ou funcionais.  

Algumas vezes, esses defeitos só são detectados durante a vida neonatal ou na 

adolescência, sendo que algumas manifestações só são perceptíveis na idade adulta, como 

desenvolvimento morfológico anormal ou mudanças comportamentais ou de aprendizagem, 

muitas vezes de difícil correlação com eventos ocorridos no período gestacional 

(HARBISON, 1975). Alterações químicas e/ou ambientais ocorridas em períodos 

determinados do desenvolvimento embrionário, são determinantes para o aparecimento de 

algumas anomalias no neonato, adolescente ou até mesmo no individuo adulto de algumas 

espécies. Segundo Houillon (1972), os períodos de desenvolvimento embriológico e fetal 

consistem em um desenrolar contínuo de mudanças e variações complexas, durante os quais 

se desenvolvem processos similares nas diferentes espécies de vertebrados, incluindo o 

homem. 

De acordo com Teodorov et al. (2006), o período embriogênico é o mais sensível 

para ocorrências de anormalidades morfológicas e estruturais. Já nos períodos fetal e neonatal 

onde os animais crescem e alguns sistemas sofrem maturação. Devido a isso, alterações 

tardias no comportamento animal podem ser notadas em consequência de alterações ocorridas 

no período de desenvolvimento fetal. Trabalhos mostram que o estresse neonatal, associados a 

alguns tratamentos farmacológicos influenciam a expressão de genes e podem impactar no 

desenvolvimento e no aprendizado (HAYS et al., 2012).  Em estudos realizados onde ratas 

gestantes e lactantes recebem doses de agonistas opioidérigicos no final da gestação, Felício, 

Mann e Bridges (1991) e Miranda-Paiva (1999), mostraram comprometimento dos parâmetros 

de desenvolvimento físico e neurocomportamental das proles, porém não se sabe se essas 
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alterações são devidas ao tratamento farmacológico das mães no final da prenhes (ou seja, 

ação direta das drogas no encéfalo dos filhotes) ou se seria devido às alterações do ambiente 

materno e que implicariam em déficits diretos nas proles. Por outro lado, caso esses 

parâmetros sejam alterados, não são conhecidos se perduram pela vida do animal, ou se os 

fenômenos de plasticidade sináptica seriam suficientes para reverter esse quadro. 

 

1.3 Sobre as regiões encefálicas envolvidas no comportamento maternal 

 

Segundo Klein (2012) estudos recentes de neuroimagem têm indicado que muitas das 

regiões que contribuem para o CM em ratas são ativadas durante a ocorrência de 

comportamento materno em mães humanas (NUMAN; FLEMING; LEVY, 2006). Ao 

comparar o volume de regiões encefálicas de mulheres nas primeiras semanas após o parto e 3 

a 4 meses após o mesmo, Kim et al. (2010), encontraram aumento de volume principalmente 

no córtex pré-frontal, nos lobos parietais e áreas mesencefálicas, como o hipotálamo, 

substância nigra e amígdala, que são áreas relacionadas a motivação e CM, (KLEIN, 2012).  

Estudos preliminares, no início da década de 1970 sobre as bases neurais do CM, revelaram 

que lesões, implantes hormonais ou alterações químicas produzidas em áreas especificas do 

encéfalo podem fornecer informações sobre as funções neurais envolvidas com o CM 

(ANDERSEN; TUFIK, 2010). A APOM é considerada como essencial para a expressão do 

CM. Estudos mostram que lesões no bulbo olfatório e amígdala facilitaram o CM em ratas 

virgens, entretanto esse fenômeno só é observado se a APOM estiver intacta (NUMAN, 

1994).   

Numan (1994), mostrou que implantes de estrógeno na APOM reduzem as latências 

para o CM, podendo interferir no aumento da motivação para o comportamento e facilitando o 

controle motor associado ao mesmo. Outra importante região é a área tegmental ventral 

(ATV), a qual possui diversas projeções ascendentes e descendentes de acordo com 

Beckstead, Domesick e Nauta (1979); Fallon e Moore (1978), Simon, Moal e Calas (1979), 

sendo que algumas projeções ascendentes alcançam o estriado, particularmente a porção 

ventral. Segundo Teodorov et al. (2008a), as estruturas estriatais fazem parte do sistema 

motor extrapiramidal, que têm influência sobre os mecanismos corticais e prosencefálicos da 

função motora, as projeções APOM-ATV ganham acesso ao sistema motor e promovem 

processos relacionados ao CM via projeções ATV-estriado (CONRAD; PFAFF, 1976; 

HABER et al., 1985; SWANSON et al., 1984; YOUNG; ALHEID; HEIMER, 1984). Estudos 

com expressão da proteína cFos têm investigado a importância da substância cinzenta 
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periaquedutal (PAG) no CM (MIRANDA-PAIVA et al., 2003a, b). Esta região está envolvida 

com muitas funções como vocalização (HOLSTEGE, 1989), respostas ao medo 

(FANSELOW, 1991) e receptividade sexual (HENNESSEY et al., 1990). Segundo Lonstein e 

Stern (1997) a PAG está diretamente relacionada com comportamentos reprodutivos e de 

defesa, bem como em induzir a posição de cifose fisiológica em ratas lactantes e ainda, a 

agressividade materna. 

A PAG é a região do mesencéfalo que circunda o aqueduto cerebral (Figura 5) e é uma 

importante região do sistema nervoso central (SNC) que está envolvida em vários 

mecanismos comportamentais e fisiológicos: medo, ansiedade, antinocicepção, controle 

cardiovascular, vocalização, luta ou fuga, comportamento aversivo, comportamento de caça 

predatória, comportamento de acasalamento e receptividade sexual e lordose sexual de acordo 

com Behbehani (1995),  Lovivk e Devall (2009) e  Mota-Ortiz et al. (2009) , bem como em 

induzir a posição de cifose fisiológica (permanência da fêmea sobre a ninhada na postura 

apropriada à amamentação) e agressividade materna em ratas lactantes. 

 

Figura 5 – Representação esquemática e anatômica da localização da PAG 

     (A)                                       

 

                        (B) 

 

Localização da PAG em corte de encéfalo (A), retirado de Paxinos; Watson (1996). Anatomia da PAG (B), 

evidenciando sua localização junto ao terceiro ventrículo, além de suas subsdivisões, sendo PAG dorso-ventral 

Aqueduto
PAG
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(PAGdm), PAG dorso-lateral (PAGdl), PAG lateral (PAGl) e núcleo supra oculomotor (SOM) Retirado de 

Teodorov (2008). 

Lonstein e Stern (1997) e Stern (1996) mostraram que a expressão do CM mobiliza as 

regiões lateral e ventrolateral da parte caudal da PAG que estariam envolvidas 

particularmente na organização da cifose fisiológica. A ativação opioidérgica da PAG lateral 

(PAGl) foi capaz de inibir o CM em ratas lactantes permitindo a expressão de outros 

comportamentos como os envolvidos com predação e forrageamento (COMOLI; RIBEIRO-

BARBOSA; CANTERAS, 2003). Trabalho conduzido por Miranda-Paiva (2003) mostrou 

que o efeito inibitório causado pela morfina sobre o comportamento maternal foi interrompido 

pela injeção unilateral de naloxona na PAGl mas não em regiões do núcleo reticular 

mesencefálico. Segundo Teodorov (2008), o estudo realizado por Comoli; Ribeiro-barbosa; 

Canteras, (2003), demonstrou que o mesmo setor da PAG mobilizado durante a inibição 

opioidérgica do CM, também se apresenta igualmente mobilizado em animais que estavam 

procurando alimento ou água (forrageamento). Este resultado é consistente com o trabalho 

realizado por Miranda-Paiva et al. (2003a), no qual foi confirmado em experimentos que o 

efeito inibitório da morfina sobre a resposta maternal foi bloqueado por uma injeção unilateral 

de naloxona na PAG lateral rostral. Diante disso escolheu-se a PAG para o presente estudo, 

que junto a outras regiões como o corpo estriado e o hipotálamo que também estão 

intimamente relacionadas com o comportamento maternal. 

No contexto da modulação comportamental, os gânglios da base representam uma 

importante conexão subcortical entre o córtex motor e o restante do córtex encefálico. Atuam, 

portanto, na interface entre o planejamento, programação e ação motora com as demais 

funções corticais (BRANDÃO, 2004). Eles são constituídos por grandes estruturas, bem 

delimitadas, entre as quais se destacam o núcleo caudado, o putamen e o globo pálido. Como 

o núcleo caudado e o putamen desenvolveram-se a partir de uma mesma estrutura 

telencefálica, eles apresentam tipos celulares semelhantes e são fundidos anteriormente, a 

região encefálica que compreende tais sub-regiões é conhecida como corpo estriado (Figura 

6) e é regulado em parte por inputs dopaminérgicos da substância nigra. 
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Figura 6 - Localização esquemática do corpo estriado. 

 

Fonte: afh.bio.br, autorizado por Ana Luisa Miranda Vilela (2013). 

Segundo Brandão (2004) as fibras pálido – talâmicas destacam-se dentre as eferências 

do corpo estriado, pois terminam nos núcleos ventral – anterior e ventrolateral do tálamo, os 

quais conectam-se ao córtex. Neurônios motores corticais projetam-se na medula ventral e 

também no estriado regulando a função motora. Os gânglios da base estão ativamente 

implicados no processo de transformação do planejamento de movimentos elaborados no 

córtex associativo em programas de movimentos, isto é, na integração e organização tempo- 

espacial dos comandos motores em sua via para ativar os centros motores no tronco cerebral.   

O corpo estriado é composto por 96% dos neurônios gabaérgicos que são conhecidos 

por conter receptores dopaminérgicos (DA), que dividem-se em dois ramos principais:  

receptor D1 (D1R) expressando via direta e o receptor D2 (D2R) expressando via indireta 

Jung et al. (2011) estas vias trabalham em conjunto em relação a modulação comportamental. 

Segundo Haghparast et al. (2013) receptores dopaminérgicos do tipo D1 tem um papel 

importante na interação funcional entre a ATV e o hipocampo. A ativação da ATV aumenta 

os níveis de dopamina e sua liberação no hipocampo parece ter um papel crucial na 

plasticidade hipocampal.  O comportamento sexual, principalmente o de acasalamento em 

roedores machos segue um padrão específico de sua espécie governado por uma complexa 

interação de diferentes sistemas no processamento de informações sensoriais do encéfalo, 

regulando recompensa e motivação, e integrando sinais hormonais (HULL et. al., 1999). Os 

receptores ativados por hormônios sexuais (receptores andrógenos – AR) são basicamente 
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localizados nas áreas límbicas tais como o hipotálamo, essas áreas participam do controle do 

funcionamento do sistema endócrino e na expressão de comportamento sexual na APOM 

(FERNANDÉZ-GUASTI; ROLDÁN-ROLDÁN; SALDÍVAR, 2000). O núcleo ventromedial 

do hipotálamo (VMN) tem sido implicado numa ampla variedade de funções, tais como a 

alimentação e comportamentos defensivos, regulação das respostas autonômicas e produção 

hormonal pela hipófise anterior, mecanismos antinociceptivos e controlo somatomotor 

(CANTERAS; SIMERLY; SWANSON, 1994). No entanto, o VMN é particularmente 

conhecido pelo importante papel que desempenha no controle do reflexo da lordose em 

relação ao comportamento sexual feminino, (PFAFF; SAKUMA, 1979a, b). Em ratas, este 

comportamento ocorre tipicamente em fase de proestro onde elas se encontram sexualmente 

receptivas como uma resposta a secreção sequencial de estrogênio progesterona pelos ovários.  

Sendo assim o hipotálamo aparece como uma estrutura crítica na integração dos 

comportamentos sexual, reprodutivo e maternal, sendo que a principal relação entre essa 

região e estes comportamentos tanto em machos quanto em fêmeas ocorre devido a ação dos 

hormônios sexuais que atuam no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal.  É a região que mais 

possui aferências para a PAG, que também recebe inputs do tronco cerebral, do prosencéfalo 

basal e de regiões corticais. Os sistemas límbico, motor e autonômico possuem aferências 

para a região, sendo possível, portanto, que a PAG represente uma área de integração desses 

três sistemas (BEITZ, 1982). A área pré-óptica medial do hipotálamo apresenta ainda algumas 

características estruturais dimórficas que têm servido como evidências morfológicas no SNC 

para a diferenciação do comportamento sexual entre machos e fêmeas.   

Segundo Brandão (2004) os comportamentos reprodutivo, sexual e maternal é 

regulado primariamente através de hormônios lançados na circulação sanguínea pelas 

glândulas sexuais e pela hipófise anterior (hormônios gonadotróficos hipofisários). A sua 

secreção é fortemente influenciada pelos hormônios gonadais (estrogênio e progesterona nos 

ovários, e testosterona nos testículos) e pelos hormônios reguladores de origem hipotalâmica, 

também conhecidos como fatores liberadores ou inibidores de hormônios secretados na 

adenoipófise (Figura 7). 
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Figura 7 - Representação esquemática do eixo hipotálamo – hipófise - gônadas 

 

O controle ocorre em três níveis: fatores reguladores hipotalâmicos, hormônios da adenoipófise e hormônios 

sexuais secretados pelas gônadas. Os fatores reguladores hipotalâmicos alcançam a adenoipófise pelo sistema de 

vasos porta-hipofisário.  Retirado de: Brandão (2004). 

 

1.4 Aspectos moleculares do sistema opioidérgico, relação com o comportamento 

maternal e áreas encefálicas envolvidas 

 

Os receptores opióides têm uma importante participação na interação mãe-filhote 

(BRIDGES e GRIMM, 1982; FELÍCIO; MANN; BRIDGES, 1991). Os trabalhos conduzidos 

para a avaliação dos efeitos de opióides no CM fazem parte de uma linha de pesquisa 

inicialmente desenvolvida por Miranda-Paiva (1999), porém, poucos trabalhos focaram a 

biologia molecular dos genes que codificam para os três subtipos de receptores opióides 

possivelmente envolvidos nesses resultados comportamentais (TEODOROV et al., 2006a, 

2008a).  

Teodorov et al. (2006) mostraram que os estados fisiológico e reprodutivo, por si só, 

são capazes de alterar a expressão dos genes que codificam para os receptores opióides em 

regiões implicadas com o controle do CM e alteram os produtos protéicos quando as mães são 

tratadas com cloridrato de morfina do 17˚ ao 21˚ dias de gestação. Desde o início da década 
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de 1970, quando os sítios de ligação específicos para opióides foram descritos, verificou-se 

uma vasta literatura sobre os receptores de opióides, e seus subtipos (TEODOROV et al., 

2006). Assim, os receptores opióides têm sido o foco de intensa pesquisa a fim de elucidar 

seus papéis em vários processos fisiológicos e patológicos, tais como comportamentos 

motivados, a aprendizagem e a memória, analgesia e dependência, devido a sua vasta 

distribuição pelo sistema nervoso central e neste contexto a morfina aparece como ferramenta 

farmacológica clássica por ser um agonista opióide e inespecífico para seus receptores (µ, κ e 

δ). 

Há sítios de ligações de receptores opióides estereoespecíficos no SNC, sem uma 

distribuição uniforme (BROWNSTEIN, 1993).  O receptor opióide µ é amplamente 

distribuído pelo encéfalo, variando as regiões de maior concentração do receptor de acordo 

com a espécie. Na PAG existe uma alta densidade de receptores opióides do tipo µ, enquanto 

que a densidade dos receptores κ e δ são significantemente menores (MANSOUR et al., 

1994).  

Mann; Kinsley; Bridges, (1991) observaram que a injeção do agonista do receptor 

opióide µ, DAMGO, i.c.v. em ratas lactantes é capaz de alterar o comportamento maternal de 

maneira dose-dependente. Os receptores opióides do tipo k tem um papel na imunidade, 

percepção dolorosa, fisiologia neuroendócrina, podendo modular o comportamento 

reprodutivo em fêmeas (TEODOROV et al., 2008). 

Miranda-Paiva et al. (2001) observaram que a administração repetida de morfina 

perifericamente em ratas durante o último terço da gestação sensibiliza o animal para os 

efeitos inibitórios de opióides na expressão do comportamento materno durante a lactação. 

Ratas expostas a injeções de morfina durante o período perinatal desenvolveram um nível de 

tolerância médio a droga, que afetou a sensibilidade dos receptores opióides (SOBOR et al., 

2011). Moura et al. (2010) demonstraram que infusões de sulfato de morfina na área pré- 

óptica medial foram capazes de diminuir o CM, sendo um efeito mediado por receptores 

opióides (RUBIN; BRIDGES, 1984). O opióide endógeno β-endorfina injetado via 

intracerebroventicular (i.c.v.) em ratas inibe a expressão do comportamento materno (Mann et 

al., 1991), sugerindo que os níveis de opióides endógenos possam influenciar na melhor 

expressão deste comportamento. A ação combinada de hormônios esteróides como o estradiol 

e a progesterona resulta em mudanças na ligação de opióides no encéfalo (BRUNTON; 

RUSSELl, 2008; SUKIKARA et al., 2011; TEODOROV et al., 2006). 

Teodorov et al. (2006) mostraram que em animais não tratado ou tratados com solução 

salina, Oprm1, o gene que codifica o receptor opióide µ, apresentou uma maior expressão na 
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PAG do que em outras regiões do encéfalo analisadas. Nesta área, havia uma ordem de 

classificação na expressão gênica em que Oprm1 foi mais expresso, seguido de Oprk1 e 

Oprd1 (genes que codificam para os receptores opióides k e δ, respectivamente). No estriado, 

Oprd1 foi o gene mais expresso, seguido Oprm1 e Oprk1. Finalmente, no hipotálamo, Oprk1 

foi o gene mais expresso, seguindo Oprm1 e o gene Oprd1. 

O mesmo trabalho mostrou que o tratamento agudo com a dose de 20 mg / kg de 

sulfato de morfina, apenas a expressão do gene Oprm 1 foi diminuída na PAG. Não foram 

observadas alterações no estriado e hipotálamo. Isto sugere que a expressão do gene Oprm 1 é 

mais sensível à estimulação opioidérgica do que os genes que codificam para os outros 

receptores de opióides, em ratas nulíparas.  Consistentemente, relatos recentes sugerem que a 

inibição induzida pela morfina clássica no CM pode depender de um estado fisiológico 

específico (YIM et al., 2006). Com o desenvolvimento de agonistas e antagonistas seletivos, 

tornou-se evidente que cada tipo de receptor opióide tem propriedades farmacológicas únicas 

e são diferencialmente distribuídos no sistema nervoso central (MANSOUR et al., 1994, 

1995). 

A literatura ainda é escassa no que diz respeito ao comportamento dos receptores 

opióides durante períodos críticos na vida do animal, onde alterações fisiológicas importantes 

ocorrem para que o organismo se adeque a situação para o qual é exigido. Sabe-se que durante 

a expressão do CM normal em ratas lactantes, os níveis séricos de opióides e o número de 

receptores opióides na APOM encontram-se reduzidos, enquanto que situação inversa é 

observada durante o período gestacional (HAMMER; BRIDGES, 1987). Não é claramente 

conhecido como esses receptores se expressam durante determinados períodos críticos da 

gestação e lactação em ratas, e no caso da PAG, hipotálamo e estriado esses dados não são 

conhecidos, assim como não se conhecem os efeitos diretos no desenvolvimento das proles de 

ratas tratadas com morfina durante os períodos embriogênicos.  

Assim, fica clara a importância da modulação opioidérgica do CM em ratas lactantes, 

bem como a necessidade de investigação molecular do papel dos receptores opióides na PAG, 

hipotálamo e estriado no contexto desse comportamento e como isso afetaria suas proles 

enquanto neonatos e depois de adultos. 
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2.1  Objetivo geral 

 

Avaliar os efeitos da administração de sulfato de morfina no primeiro e segundo terços 

da gestação de ratas no comportamento maternal, em parâmetros físico e 

neurocomportamental das proles e na biologia molecular de receptores opióides em diferentes 

regiões encefálicas das mães e das proles. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Avaliar se o tratamento com morfina no primeiro e segundo terços da gestação de 

ratas:  

- Modularia o comportamento maternal 

- Alteraria os padrões de desenvolvimento físico e neurocomportamental em ambas as 

proles; 

- Modularia os padrões de expressão gênica e produtos protéicos nas mães e em suas 

proles nas regiões encefálicas de interesse, sendo estriado, hipotálamo e PAG.



	  
	  

	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS
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3.1 Animais 

 

Foram utilizadas 80 ratos (Rattus norvegicus) da linhagem Wistar, com 

aproximadamente 90 dias de idade e peso corporal entre 180 e 250 g no início dos 

experimentos. Provenientes do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina 

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

de polipropileno medindo 30 x 40 x 18 cm, em salas com sistema de ventilação (23±2 ºC) e 

ciclo de luz de 12 h claro, escuro (luzes acesas as 6 h). Água e comida foram fornecidas ad 

libitum durante todo o experimento. Este estudo está de acordo com os “Princípios Éticos de 

Experimentação Animal” adotados pela Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de 

Laboratório (SBCAL) e foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (protocolo n.º 183/11) e do Instituto de 

Ciências Biomédicas (protocolo n.º 183 nas fls. 114 do livro 02), ambas da Universidade de 

São Paulo. 

 

3.2 Acasalamento e padronização das ninhadas 
 

Para o acasalamento 2 ratas em fase de pró-estro/estro foram mantidas com 1 rato 

sexualmente experiente. Diariamente, no início do período claro do ciclo, foi realizada a 

análise do lavado vaginal nas fêmeas, e no dia em que era verificada a presença de 

espermatozoides (Figura 8), este era considerando o dia 1 (um) de prenhes. As ratas gestantes 

foram mantidas individualmente, em condições de biotério, até o momento do parto e do teste 

comportamental.  

Os partos foram monitorados diariamente até as 14 h, o dia do parto foi considerado 

como dia 1 (um) de lactação. No dia 2 (dois) de lactação, foram realizadas a contagem e 

sexagem dos filhotes, de modo que as ninhadas foram padronizadas em oito filhotes, sendo 

quatro machos e quatro fêmeas por mãe. 
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Figura 8 – Lâmina de lavado vaginal contendo espermatozoides (x 400) 

 
Fonte: Camargo (2010). 

3.3 Drogas 
 

- Sulfato de Morfina - Cristália® (São Paulo, SP, Brasil) 

As doses de morfina durante a gestação foram de 3,5 mg/kg/dia e a dose desafio foi de 

3,0 mg/kg, seguindo-se a avaliação do CM. Para as ratas do grupo controle foi administrada 

solução salina a 0,9%. A morfina e a solução salina a 0,9% foram administradas por via s.c. 

na região dorsal dos animais. As drogas foram preparadas em soluções que permitam injetar 

um volume de 1,0 ml.kg-1 de peso corporal.   

 

3.4 Delineamento experimental geral 

Foram estabelecidos dois protocolos para a administração de morfina/salina conforme 

o períododa gestação: 

Protocolo 1: tratamento com morfina/salina do 2º ao 6º dias de gestação (Figura 9). 

No dia 5º dia de lactação foi administrada a dose desafio, seguido da avaliação do CM Os 

grupos foram divididos de acordo com o tratamento com 10 animais cada: 

- SS (tratamento com salina/ desafio com salina);  

- SM (tratamento com salina/ desafio com morfina); 

- MS (tratamento com morfina/ desafio com salina);  

- MM (tratamento com morfina/ desafio com morfina). 
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Figura 9 – Representação esquemática do delineamento experimental do tratamento no 1º 

terço da gestação 

 

 

 

 

  

 

 

 

Protocolo 2: tratamento com morfina/salina do 11º ao 15º dias de gestação (Figura 9). 

No dia 5º dia de lactação foi administrada a dose desafio, seguido da avaliação do CM Os 

grupos foram divididos de acordo com o tratamento com 10 animais cada: 

 

- SS (tratamento com salina/ desafio com salina);  

- SM (tratamento com salina/ desafio com morfina); 

- MS (tratamento com morfina/ desafio com salina);  

- MM (tratamento com morfina/ desafio com morfina).  

 

Figura 10 – Representação esquemática do delineamento experimental do tratamento no 2º 

terço da gestação. 
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3.5 Habituação e manipulação dos animais 
 

Com a finalidade de promover a habituação do animal ao aparato experimental e a 

manipulação por ele sofrida no dia da avaliação do CM, no dia anterior ao teste, as fêmeas 

permaneceram durante 30 minutos na gaiola experimental. Este procedimento torna-se 

essencial, uma vez que o teste não é realizado na gaiola moradia, e sim em uma caixa de 

acrílico (Figura 11) especialmente projetada para melhor visualização e filmagem dos 

comportamentos apresentados pelos animais. O tempo de habituação foi igual ao tempo de 

observação no dia do teste. 

 

Figura 11 - Aparato experimental utilizado para realização e filmagem dos testes 

comportamentais nas mães. 

 
Em (A) tem-se a disposição da câmera para filmagem do comportamento do animal, e em (B) a caixa de acrílico 

utilizada para o teste. Retirado de Klein (2012). 

Após a análise do CM as ratas sofreram eutanásia por decapitação e o encéfalo foi retirado 

e lavado em água estéril.	   Em seguida, as áreas de interesse foram retiradas com bisturi, e 

acondicionada em freezer – 80 ºC para analise molecular posterior.   
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3.6 Avaliação do comportamento maternal  
 

O teste comportamental foi realizado ao dia 5 de lactação. Inicialmente foi anotada a 

posição dos filhotes e da mãe na gaiola moradia, aproximadamente às 9h00. De acordo com a 

apresentação do ninho, atribuiu-se escores para classificá-lo como fraco, razoável, bom e 

ótimo. Logo após, a ninhada foi retirada da gaiola, sendo colocada em uma outra gaiola sem 

maravalha e em outra sala, por onde permaneceu por 1 hora. Trinta minutos após a retirada 

dos filhotes, a mãe recebeu uma injeção (dose desafio) de sulfato de morfina (3,0 mg/kg), ou 

solução salina a 0,9% (até 1 ml/kg) conforme o grupo experimental. A observação do CM foi 

realizada medindo-se: 

 

• Recuperação: Latência, em segundos, para busca dos 8 filhotes colocados nos lados 

opostos ao ninho dentro da gaiola (Figura 12); 

 

Figura 12 – Recuperação de cada filhote ao início da avaliação do CM  

 
Fonte: Teodorov in Andersen, M.L; Tufik, S. (2010) 

 

• Agrupamento: Latência, em segundos, para agrupar todos os filhotes dentro do ninho 

(Figura 13); 
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Figura 13 – Agrupamento de todos os filhotes no ninho  

 
Fonte: Teodorov in Andersen, M.L; Tufik, S. (2010) 

 

• Cifose Fisiológica ou “Crouching”: Latência, em segundos, para a rata ficar sobre a 

ninhada em posição apropriada à amamentação, com o dorso arqueado (Figura 14); 

 

Figura 14– Cifose fisiológica ou “Crouching” refere-se ao posicionamento da rata sobre os 

filhotes agrupados a fim de facilitar a amamentação 

 
Fonte: Teodorov in Andersen, M.L; Tufik, S. (2010) 

 

• Comportamento Maternal Total (CMT): Latência, em segundos, para comportamento 

maternal total (CMT), o que significa ficar em posição de amamentação sobre os filhotes 

por pelo menos 3 minutos consecutivos (Figura 15). 
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O CMT foi observado continuadamente até 30 minutos e depois checado aos 45 e 60 minutos. 

Ratas que não apresentaram o CM durante os 10 primeiros minutos de teste foram retiradas do 

experimento.  

 

Figura 15 – Comportamento Maternal Total 

 
Teodorov in Andersen, M.L; Tufik, S. (2010) 

Após a análise do CM as ratas sofreram eutanásia e as áreas de interesse foram retiradas com 

bisturi, e acondicionada em freezer - 80º C para analise molecular posterior.   

 

3.7 Avaliação do desenvolvimento físico das proles 
 

Após o nascimento, foi realizada análise macroscópica seguida da sexagem, sendo 4 

filhotes macho e 4 fêmeas por rata, sendo o restante descartado. Os parâmetros avaliados 

foram: 

• Peso em gramas (g): acompanhamento diário do ganho de peso; 

• Aparecimento da penugem e pêlos: a observação do aparecimento da penugem se 

inicia logo ao primeiro dia de vida. O período provável para o aparecimento de penugem 

compreende do 5° ao 8° dias de vida (Figura 16A). 

• Desdobramento das orelhas: esse parâmetro foi observado a partir do primeiro dia 

de vida, até que todos os filhotes tenh 

• am a parte superior das duas orelhas descoladas da pele da cabeça, ocorrendo 

geralmente entre os 2° e 5° dias de vida (Figura 16B); 

• Abertura dos olhos: foi considerada a abertura dos olhos quando o animal 

apresentar uma fissura longitudinal nas pálpebras dos dois globos oculares. Essa observação 

ocorre entre os 10° e 15° dias de vida (Figura 16C).  
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Figura 16 – Rato aos 10 dias de vida. 

 
Em (A) pêlos já nascidos, (B) orelhas desdobradas e (C) olhos ainda fechados. Fonte: Camargo (2010). 

 

• Erupção dos dentes incisivos: foi observado o dia em que os dentes superiores 

e/ou inferiores puderam ser visualizados. Para isso, a boca do animal foi aberta delicadamente 

afastando-se os lábios e expondo-se a gengiva. Esse parâmetro aparece dos 6° ao 12° dias de 

vida pós-natal; 

• Abertura do canal auditivo: esse parâmetro foi observado de modo direto, por 

meio da constatação do aparecimento do orifício do conduto auditivo externo. Geralmente 

ocorre por volta dos 12° e 15° dias de vida pós-natal; 

A observação dos demais parâmetros se fez logo após o desmame, sendo de 21 dias, 

quando os filhotes foram separados da mãe, foram avaliados: 

• Descida dos testículos: para a constatação da presença dos testículos na bolsa 

escrotal, segurou-se o animal pela porção anterior, de modo que a porção posterior fique 

completamente livre. O dia da descida dos testículos foi considerado quando se constatou a 

descida dos dois testículos por apalpação. Essa observação inicia-se entre os 20° e 35° dias de 

vida. 

• Abertura da rima vaginal: foi considerada a abertura vaginal quando se constatar, 

pela observação direta, a presença de um orifício na região genital das fêmeas. Esse parâmetro 

pode ser visualizado a partir do 30° dia de vida pós-natal. Ao nascimento será registrada a 

distância anogenital (mm) com o auxílio de um paquímetro, utilizando-se para tal a média da 

ninhada. 

 

 

A 
B 

C 
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3.8 Avaliação do desenvolvimento neurocomportamental das proles 
 

Os parâmetros observados para a avaliação do desenvolvimento neurocomportamental 

foram:  

• Resposta de preensão palmar: o animal foi segurado pela porção anterior de modo 

que suas patas fiquem soltas, e realizada uma leve pressão com um objeto pontiagudo (clipes) 

no coxim palmar do animal, e esse respondendo com o fechamento de sua pata, envolvendo o 

objeto; 

• Reflexo de endireitamento da postura: o animal foi colocado em decúbito dorsal 

sobre uma superfície lisa, sendo cronometrado o intervalo de tempo (s) em que o animal 

consegue voltar para a posição de decúbito ventral, apoiando-se, então, nas quatro patas; 

• Reflexo de geotaxia negativa: os filhotes foram colocados em um plano inclinado 

de 45 graus com a cabeça voltada para baixo (Figura 17), cronometrando-se, então, o tempo 

de latência (s) necessário para que o animal girasse e se portasse com a cabeça voltada para 

cima; 

• Andar adulto: esse parâmetro foi considerado quando o animal for capaz de se 

locomover apoiado nas quatro patas sem tocar com o ventre a superfície de apoio, no caso 

uma mesa. 

 

Figura 17 – Plataforma com inclinação de 45º para observação da geotaxia negativa. 

 

 Fonte: Camargo (2010). 
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3.9 Análise da expressão dos genes Oprk1, Oprm1 e Oprd1 dos receptores opióides κ , µ  e 
δ  respectivamente, no estriado, hipotálamo e PAG de ratas suas respectivas proles 

 
3.9.1 Extração de RNA total (método de TRIZOL) 

 

A extração e manipulação do RNA exigem um preparo diferenciado de todo o 

material, assim como de todas as soluções a serem utilizadas. Assim, a água ultrafiltrada 

esterilizada em autoclave (120 º C, 30 minutos). O tratamento visa eliminar eventuais 

moléculas de RNAse.  

As estruturas encefálicas previamente retiradas de acordo com as coordenadas obtidas 

no Atlas de Paxinos; Watson (1986) e armazenadas em -80º C foram mergulhadas em 500 µl 

de solução de TRIZOL (Gibco BRL® Carlsbad, Califórnia, EUA) e mantidas em gelo, 

seguindo-se as especificações do fabricante. 

 

3.9.2 Ensaio de transcrição reversa (RT-PCR) 
 

A expressão dos genes Oprm1, Oprk1 e Oprd1 foi investigada por meio de RT-PCR, 

utilizando-se o SuperscriptTM II RNAse H- Reverse Transcriptase (Invitrogen® Carlsbad, 

Califórnia, EUA). As condições de reação foram estabelecidas de acordo com as indicações 

do fabricante. 

Aos tubos de microcentrífuga contendo 1 µg de RNA total tratado com DNAse I, 

foram adicionados 1 µl de oligo DT e 1 µl de dNTPs (mistura de 10 mM de cada dNTP 

Invitrogen®) e água milliQ até completar um volume de 24 µl. Essa reação foi incubada por 5 

minutos a 65 ºC e depois transferida para gelo. Então foram acrescentados às amostras 

Superscript buffer 1 x (Superscript II - Invitrogen®), 2 µl de DTT 1M (Invitrogen®), 1 µl de 

RNAseOUT, incubando-se a 42 ºC por 2 minutos em Manteve-se essa temperatura e então foi 

adicionado 1 µl de enzima Superscript II, por mais 50 minutos, seguido de mais 15 minutos à 

70 ºC. Em seguida foi adicionado 1 µl de enzima RNAse H, seguido de incubação por 20 

minutos à 37 ºC. As amostras do produto obtido (cDNA) foram acondicionadas em freezer -

20 ºC até o momento da amplificação.  
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3.9.3 qPCR no Rotor Gene 3000® 
 
Após a transcrição reversa foi efetuado o qPCR (PCR em Tempo Real) no aparelho 

Rotor Gene 3000® (Concord, Australia). A qPCR determina o Ct para cada amostra, ou seja, o 

ciclo de amplificação onde o acúmulo de fluorescência na amostra atinge a linha de detecção 

arbitrária (threshold). O resultado é coletado durante a fase exponencial de amplificação, que 

é quando a emissão de fluorescência é proporcional ao número inicial de cópias do produto 

amplificado, ou concentração da amostra. 

Os primers senso e antisenso foram específicos para os genes Oprm1, Oprk1 e Oprd1 

em ratos e para o gene 18S como controle interno (genes com expressão simular entre os 

grupos experimentais). O sistema adotado em nosso laboratório para a detecção da expressão 

gênica foi o sistema Eva Green master Mix (Biotium® São Paulo, SP, Brasil). Neste sistema, 

além do par de primers, é necessária a utilização de uma sonda que, por ter uma TM mais alta 

(cerca de 10 ºC de diferença), se hibridizará de forma específica com a fita template antes do 

par de primers. Todos os procedimentos foram realizados de acordo com as especificações do 

fabricante. As seqüências utilizadas para a confecção dos primers foram aquelas depositadas 

no banco público do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). A empresa Applied Biosystems 

comercializa os primers e probes. 

As reações foram constituídas por 200 nM de primers, água autoclavada estéril e 1 X 

Eva Green master Mix (Biotium®), otimizados para um volume final de 30 µl. Para a escolha 

da concentração ideal de DNA a ser amplificado, foram feitas 6 diluições seriadas do cDNA 

obtido das amostras, 40 ng, 20 ng, 10 ng, 5 ng, 2,5 ng e 1,25 ng.  

 

As condições de qPCR utilizadas foram aquelas consideradas as condições universais 

ótimas da reação pelo fabricante do aparelho, sendo: etapa 1: 50° C, 2 min.; etapa 2: 95° C 

(desnaturação), 10 min.; etapa 3: 95° C, 15 seg.; etapa 4: 60° C, 1 min.; etapa 5: voltar à etapa 

3 por 35 vezes (para anelamento, extensão e coleta do sinal de fluorescência). O software RG-

3000 (Corbett Research, Concord, Austrália) foi utilizado para gerar a curva padrão de cada 

produto de amplificação, as curvas de dissociação, bem como suas análises (Livak; 

Schmittgen, 2001). 
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3.10 Análise dos produtor protéicos KOR, MOR e DOR dos receptores opióides  κ , µ  
e δ  respectivamente, na PAG, estriado e hipotálamo de ratas suas respectivas 
proles 

 
3.10.1 Preparo das amotras 

 
As estruturas encefálicas previamente retiradas e armazenadas em -80ºC foram 

mergulhadas em Sample Buffer 2x (SDS 10%, TRIS HCl 1M, pH 6,8, glicerol) com o volume 

determinado de acordo com o peso da amostra, respeitando a proporção de 100 µl/ 100 mg. 

Após serem sonicadas, receberam o mesmo volume de Working Solution (Sample Buffer 2x, 

DTT 1M, PMSF 10 mM). Em seguida as amostras foram centrifugadas a 13.000 rpm, 15 

minutos a 4 º C. O sobrenadante das amostras foi retirado cuidadosamente e colocado em 

tubos de microcentrífuga, sendo armazenado em freezer – 80 º C até o momento das análises.  

 

3.10.2 Quantificação de proteínas 
 
Para a quantificação de proteínas, utilizou-se curva padrão em relação a concentrações 

conhecidas de albumina com o reagente Bradford. As amostras foram acondicionadas em 

placas elisa e seguiu-se a quantificação em software específico (SoftMax PRO®). 

 
3.10.3 Eletroforese em gel de poliacrilamida sob condições denaturantes 

 
As frações protéicas foram separadas por eletroforese em um gel de poliacrilamida em 

tampão Tris glicina na concentração de 10% tamanho de 10x8 cm Thermo Scientific na 

presença de SDS, com o auxílio de mini cubas verticais (Bio Rad®). Os lisados celulares 

foram solubilizados em um tampão de amostras (TRIS-Base 60 mM, glicerol 25%, SDS 2%, 

azul de bromofenol 0,1%, β-mercapt0oetanol 14,4M), de maneira a depositar a quantidade 

desejada de proteínas (10 µg) em um volume final de 20 µl por pocinho.  

A migração foi iniciada em um gel de aproximadamente 1,5 cm de altura (TRIS-Base 

1,5 M, pH 8,8; SDS 10 %; acrilamida 40 %, persulfato de amônia 10 % e TEMED), sob 

potencial de 110 V. A eletroforese prosseguiu  em um gel de separação (TRIS-Base 1M, pH 

8,8; SDS 10 %; acrilamida 40%, persulfato de amônia 10 % e TEMED), sob voltagem de 110 

V, por 1 hora. A eletroforese foi conduzida em Tampão de Migração (Tris-Base 250 mM; 

SDS 10 %; glicina 960 mM).  
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3.10.4 Eletro-transferência das proteínas 
 
A eletroforese foi interrompida quando a fronte de migração, visualizada graças ao uso 

do marcador kaleidoscopio (Bio Rad®), atingiu a porção de coloração violeta, correspondente 

a 40 Kda, correspondente a anidrase carbônica. As proteínas do gel então foram transferidas 

para uma membrana de nitrocelulose (Bio Rad®). Para isso, o gel foi colocado em um tampão 

de transferência (TRIS-Base 25 mM; glicina 190 mM, metanol 10%), assim como a 

membrana e o blotting paper (Bio Rad®). Um “sanduíche” foi produzido da seguinte maneira: 

uma folha de boltting paper, o gel de poliacrilamida, a membrana de nitrocelulose, uma outra 

folha de blotting paper. A transferência ocorreu a 100 V durante 1 hora a 4 ºC e sob agitação.  

 

3.10.5 Imunodetecção das proteínas de interesse 
 
Após o tempo estabelecido para a transferência, a membrana foi lavada em TTBS 

(Tris 100 mM, NaCl 150 mM, Tween 20 a 0,05%) por 10 minutos. Em seguida, a membrana 

foi incubada durante 1 hora em solução de TTBS acrescida de leite desnatado 5% (p/vol), 

temperatura ambiente e agitação constante. Finalmente, a membrana foi incubada com 

anticorpos primários policlonais anti-rabbit para os receptores opióides MOR (anti-µ, 1:750, 

Santa Cruz®), KOR  (anti-κ, 1:1000, Santa Cruz®), DOR (anti-δ, 1:500, Santa Cruz®) diluídos 

em leite 3%, permanencendo sob agitação constante a 4°C e por um período de 18 horas.  

No dia seguinte, a membrana foi lavada  2 vezes com TTBS por 10 minutos cada e os 

anticorpos secundários anti-mouse monoclonais (Santa Cruz®) diluídos na proporção 1:10.000 

(MOR, DOR e KOR) e 1:6.000 (α-TUBULINA) foram aplicados e a membrana incubada 

durante 1 hora em temperatura ambiente, em agitação constante. Os anticorpos secundários 

foram removidos e a membrana lavada 2 vezes com TTBS durante 10 minutos e uma lavagem 

final com TBS por 10 minutos. Em seguida foi realizada a reação de quimioluminescência 

com kit ECL (Perkin Elmer®) para detecção das proteínas para posterior quantificação. As 

membranas então foram colocadas em solução do kit por 1 minuto para reação. 

 
3.10.6 Leitura e normalização das proteínas de interesse pelo equipamento MyECL Imager®. 

 
Imediatamente após o tratamento das membranas com o reagente quimioluminescente 

ECL (Thermo Scientific® Nova Zelândia, Austrália), estas foram colocadas no aparelho 

MyECL Imager (Thermo Scientific®). O equipamento MyECL Imager® oferece um conjunto 

completo de alta sensibilidade para revelação de membranas oriundas da técnica de Western 
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blot, bem como documentação em gel, por meio de uma interface simplificada e intuitiva 

touchscreen, convenientes opções de aquisição e software de análise fornecido com o 

instrumento. O MyECL Imager® incorpora tecnologia avançada de uma câmara CCD que é 

duas vezes mais sensível que o filme de raios-X. O sensor de imagem pode ser utilizada nos 

modos “quimioluminescência”, “ultravioleta” e “visível” para obtenção das imagens Western 

blot, além de géis contendo ácido nuclíecos ou proteínas já corados. Cada imagem obtida das 

membranas contendo as proteínas são posteriormente avaliadas e normalizadas em relação à 

proteína constitutiva (neste caso alfa-tubulina) por meio do MyECL Imager Acquisition 

Software®.  

O software detecta e analisa as bandas automaticamente, podendo comparar até seis 

imagens simultaneamente. Em seguida pode-se exportar as imagens para Microsoft Excel® ou 

outro programa para posterior apresentação. É possível determinar o peso molecular das 

proteínas avaliadas. Os arquivos são posteriormente transferidos para qualquer computador 

por meio de uma das três portas USB. As Figuras 18A, B e C, demostram a utilização do 

equipamento e o produto obtido, sendo que em 1C evidencia-se uma comparação entre o uso 

de revelação de filmes em cassetes comuns comparados com os dados obtidos com o MyECL. 

As membranas foram tratadas com ácido acético a 5% para retirada dos anticorpos.  

Figura 18 – Equipamento MyECL Imager®. 

 

           A                                                                   B 

               
C 

 
Raio-X                                       MyECL 

Imagem obtida no site da Thermo Scientific (www.piercenet.com) (2013). 
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3.11  Análise estatística 
 

Empregou-se o programa estatístico GraphPad Prism 5.00® (GraphPad Software, Inc., 

San Diego, CA, USA) para a realização das análises estatísticas. Para a avaliação dos ninhos 

foi utilizado o teste exato de Fisher e para todas as outras análises foi utilizada a análise de 

variância ANOVA de duas vias seguida pelo teste de comparações múltiplas de Bonferroni. 

Em todas as análises efetuadas, as diferenças foram consideradas significantes quando 

p<0,05. Os dados estão expressos como média ± erro padrão. 
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4.1 Experimento 1 – Avaliação do tratamento com sulfato de morfina ou não em 

diferentes períodos da gestação de ratas no comportamento matenal 

 

4.1.1 Delineamento Experimental 

 

Este experimento avaliou os efeitos do tratamento ou não com sulfato de morfina em 

fases distintas da gestação, sendo primeiro e segundo terços (2º ao 6º dias e 11º e 15º dias, 

conforme descrito anteriormente no item 3.4 de Materiais e Métodos) no CM.  

Ao 5º dia de lactação, pela manhã, realizou-se a avaliação do ninho atribuindo-se 

escores como ótimo, bom, fraco e razoável. Em seguida filhotes foram retirados da gaiola 

moradia por 1 hora, sendo que após 30 minutos as mães receberam uma dose desafio de 

solução salina a 0,9% ou sulfato de morfina (3,0 mg/kg). Após 30 minutos das injeções os 

filhotes foram devolvidos à gaiola de teste em posição oposta à do ninho. Os parâmetros 

avaliados foram: latência (s) para recuperação de cada filhote, latência (s) para agrupamento 

dos filhotes na área do ninho, latência (s) para realização do crouching e latência (s) para 

ocorrência do comportamento maternal total (CMT). 

 

4.1.2 Resultados  

 

A análise estatística demonstrou que não houve alterações significantes em relação ao 

parâmetro de construção do ninho de ratas tratadas no primeiro ou segundo terços da gestação 

(Tabelas 1 e 2). 
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Tabela 1 – Classificação de ninho observado ao 5° dia de lactação, em ratas tratadas ou não 

                  com sulfato de morfina no primeiro terço da gestação.    

 

Grupos/ 

Classificação 

SS 

 

SM 

 

MS 

 

MM 

 

ÓTIMO 10 10 10 10 

BOM 0 0 0 0 

RAZOÁVEL 0 0 0 0 

FRACO 0 0 0 0 

     

 

Tabela 1- Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. São apresentadas as 

porcentagens para comparação grupo a grupo (n = 10) no primeiro terço da gestação. p > 0,05 - Teste de Fisher. 

 

 

 

Tabela 2 – Classificação de ninho observado ao 5° dia de lactação, em ratas tratadas ou não 

                  com sulfato de morfina no primeiro terço da gestação.    

Grupos/ 

Classificação 

SS 

 

SM 

 

MS 

 

MM 

 

ÓTIMO 10 8 10 10 

BOM 0 0 0 0 

RAZOÁVEL 0 0 0 0 

FRACO 0 0 0 0 

 

Tabela 2- Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. São apresentadas as 

porcentagens para comparação grupo a grupo (n = 10) no segundo terço da gestação. p > 0,05 - Teste de Fisher. 
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A Figura 19 ilustra os parâmetros de recuperação de cada filhote no CM de ratas 

tratadas ou não com sulfato de morfina no primeiro ou segundo terços da gestação. 

A Figura 19A mostra a latência (s) para recuperação do primeiro filhote. A ANOVA 

de duas vias indicou que o tratamento alterou os resultados [F(3,72) = 5,57, p= 0,0017] não foi 

observada diferenças entre os períodos de gestação [F(1,72) = 0,10, p= 0,75] não foi observada 

interação entre os fatores [F(3,72) = 0,19, p = 0,90]. O teste de Bonferroni indicou que no 

segundo terço da gestação as mães dos grupos SM e MM apresentaram aumento significante 

na latência para buscar o primeiro filhote. 

A Figura 19B mostra a latência para recuperação do segundo filhote. A ANOVA de 

duas vias indicou que o tratamento alterou os resultados [F (3,72) = 6,97, p= 0,004] não foi 

observada diferenças entre os períodos de gestação [F(1,72) = 0,01, p= 0,80] nem interação 

entre os fatores [F(3,72) = 0,20, p = 0,89]. O teste de Bonferroni indicou que nos dois períodos 

da gestação a latência para buscar o segundo filhote de ratas do grupo MS foi maior que 

daquelas do grupo SS; não houve diferenças significantes neste parâmetro entre os grupos MS 

e MM, nos dois períodos da gestação. 

A Figura 19C mostra a latência para recuperação do terceiro filhote. A ANOVA de 

duas vias indicou que o tratamento alterou os resultados [F (3,72) = 6,43, p= 0,0006] não foi 

observada diferenças entre os períodos de gestação [F(1,72) = 0,18, p= 0,67] e não observou-se 

interação entre os fatores [F(3,72) = 0,65, p = 0,59]. O teste de Bonferroni indicou que no 

segundo período da gestação os grupos SM e MM apresentaram maior latência para a busca 

dos filhotes quando comparados com o grupo SS. Além disto, verificou-se que nos dois 

períodos da gestação, o grupo MS mostram menor latência para a busca dos filhotes que o 

grupo MS. 

A Figura 19D mostra a latência para recuperação do quarto filhote. A ANOVA de 

duas vias indicou que o tratamento alterou os resultados [F (3,72) = 5,52, p= 0,002] não foi 

observada diferenças entre os períodos de gestação [F(1,72) = 0,67, p= 0,42] nem interação 

entre os fatores [F(3,72) = 0,33, p = 0,80]. O teste de Bonferroni indicou que nos dois períodos 

da gestação o grupo SM apresentou maior latência para a busca do filhote. Além disto, no 

segundo período da gestação o grupo MS mostrou menor latência para busca do filhote que o 

grupo MM. 

A Figura 19E mostra a latência para recuperação do quinto filhote. A ANOVA de duas 

vias indicou que o tratamento alterou os resultados [F (3,72) = 3,86, p= 0,01] não foi observada 

diferenças entre os períodos de gestação [F(1,72) = 2,2, p= 0,14] e não observou-se interação 
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entre os fatores [F(3,72) = 0,08, p = 0,97]. O teste de Bonferroni indicou que no segundo terço 

da gestação o grupo MS apresentou menor latência para buscar o filhote em relação ao grupo 

MS. 

A Figura 19F mostra a latência para recuperação do sexto filhote. A ANOVA de duas 

vias indicou que o tratamento alterou os resultados [F (3,72) = 5,96, p= 0,001] não foi 

observada diferenças entre os períodos de gestação [F(1,72) = 0,54, p= 0,47] e não observou-se 

interação entre os fatores [F(3,72) = 0,49, p = 0,69]. O teste de Bonferroni indicou que no 

segundo terço da gestação os animais dos grupos SM e MM apresentaram maior latência para 

a busca do filhote em relação ao grupo SS. Por outro lado, no primeiro terço da gestação, o 

grupo MS apresentou menor latência para a busca do filhote que aqueles animais do grupo 

SM. 

A Figura 19G mostra a latência para recuperação do sétimo filhote. A ANOVA de 

duas vias indicou que o tratamento alterou os resultados [F (3,72) = 3,45, p= 0,01] não foi 

observada diferenças entre os períodos de gestação [F(1,72) = 0,41, p= 0,41] e não observou-se 

interação entre os fatores [F(3,72) = 0,29, p = 0,84]. O teste de Bonferroni indicou que os 

animais do grupo MS apresentaram menor latência para a busca do filhote que os animais do 

grupo MM. 

A Figura 19H mostra a latência para recuperação do oitavo filhote. A ANOVA de 

duas vias indicou que o tratamento alterou os resultados [F (3,72) = 2,78, p= 0,05] não foi 

observada diferenças entre os períodos de gestação [F(1,72) = 0,08, p= 0,78] e não observou-se 

interação entre os fatores [F(3,72) = 0,20, p = 0,89]. O teste de Bonferroni não indicou 

diferenças entre os diferentes grupos. 

A Figura 20 ilustra os parâmetros de agrupamento dos filhotes, crounching e CMT 

referente ao comportamento maternal de ratas tratadas ou não com sulfato de morfina no 

primeiro ou segundo terços da gestação. 

Na Figura 20A, a ANOVA de duas vias não indicou a existência de diferenças 

significantes no agrupamento dos filhotes entre os tratamentos [F (3,72) = 0,35, P = 0,79], não 

observou-se diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,72) = 0,20, p = 0,65] 

não foi observada interação entre os fatores [F(3,72) = 0,60, p=0,62]. 

Na Figura 20B, onde se observa a latência para o crouching das ratas dos diferentes 

grupos. A ANOVA de duas vias não indicou a existência de diferenças significantes no 

agrupamento dos filhotes entre os tratamentos [F (3,72) = 0,17, p = 0,92], mas foi observada 
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diferenças entre os períodos da gestação [F(1,72) = 11,05, p=0,001] não foi observada interação 

entre os fatores [F(3,72) = 1,71, p=0,17]. 

Na Figura 20C, a ANOVA de duas vias não indicou a existência de diferenças 

significantes no CMT entre os tratamentos [F (3,72) = 0,88, p = 0,46], não foi observada 

diferenças entre os períodos da gestação [F(1,72) = 0,80, p = 0,37] não observou-se interação 

entre os fatores [F(3,72) = 0,10, p=0,96]. 
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Figura 19 –    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação do parâmetro de recuperação de cada filhote referente do 
comportamento maternal de ratas tratadas ou não com sulfato de morfina no 
primeiro ou segundo terços da gestação.  	  
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Em (A), latência (s) para a recuperação do 1º filhote. (B), latência (s) para a recuperação do 2º filhote, em (C), 

latência (s) para a recuperação do 3º filhote. Em (D), latência (se) para a recuperação do 4º filhote, em (E), 

latência (s) para a recuperação do 5º filhote. Em (F), latência (s) para a recuperação do 6º filhote, em (G), 

latência (s) para a recuperação do 7º filhote e (H), latência (s) para a recuperação do 8º filhote. SS: tratamento 

durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: tratamento durante a 

gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina; MS: tratamento 

durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; MM: 

tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg 

de sulfato de morfina. Os dados são apresentados como médias e erros-padrão (n=10). Anova de duas vias 

seguida pelo teste de Bonferroni. * diferença significante em relação ao grupo SS; a - diferença significante em 

relação ao grupo SM; b- diferença significante em relação ao grupo MM. 
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Figura 20 –  

 

 

Avaliação dos parâmetros de agrupamento dos filhotes, crounching e CMT 

referente ao comportamento maternal de ratas tratadas ou não com sulfato de 

morfina no primeiro ou segundo terços da gestação. 



57	  
	  

	  
	  

Em (A), latência em segundos para o agrupamento de todos os filhotes no ninho; (B) latência em segundos em 

que a rata realizou cifose fisiológica (Crouching) sobre os filhotes e em (C) quando a mãe permaneceu por 3 

minutos ou mais minutos consecutivos em cifose fisiológica. SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% 

e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 

5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de 

sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 

3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina. Os dados 

são apresentados como médias e erros-padrão (n=10). Todas as análises foram realizadas por ANOVA de duas 

vias seguida pelo teste de Bonferroni. * - diferença significante entre os períodos da gestação. 
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4.2 Experimento 2 – Avaliação do peso corporal das proles de ratas tratadas ou não 

com sulfato de morfina no primeiro ou segundo terços da gestação 

 
4.2.1 Delineamento Experimental 

 

As proles feminina e masculina de ratas foram pesadas desde o dia do nascimento até 

o dia 21 (desmame) diariamente. Os pesos corporais também foram tomados aos 45 

(puberdade) e 60 dias de vida (adulto), sendo calculado o ganho de peso (g), utilizando-se 

balança semi-analítica. Utilizou-se a média das ninhadas para ambas as proles. 

 

4.2.2 Resultados  

 

As Figuras 21, 22, 23 e 24 ilustram o ganho de peso corporal das ninhadas das proles 

feminina e masculina de ratas tratadas ou não com sulfato de morfina no primeiro ou segundo 

terços da gestação. Serão apresentados primeiramente os dados da prole feminina e em 

sequência os resultados da prole masculina. 

A Figura 21A, mostra o peso da ninhada da prole feminina aos 21 dias de vida na qual 

verificou-se que o tratamento não alterou os resultados [F(3,72) = 0,74, p = 0,53], não 

observou-se diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,72) = 2,12, p = 0,15] 

não foi observada interação entre os fatores [F(3,72) = 1,09, p = 0,36]. O teste de Bonferroni 

não indicou diferenças significantes entres os diferentes grupos. 

Na Figura 21B, que ilustra o peso da prole feminina aos 45 dias de vida, o tratamento 

não alterou os resultados [F(3,72) = 1,81, p = 0,15], porém observou-se diferenças significantes 

entre os períodos da gestação [F(1,72) = 28,45, p < 0,0001], e foi observada interação entre os 

fatores [F(3,72) = 3,48, p = 0,02]. O teste de Bonferroni indicou que as proles dos grupos SM e 

MM apresentaram um aumento no ganho de peso em relação ao grupo SS no primeiro terço 

da gestação. 

O peso da ninhada da prole feminina aos 60 dias (Figura 21C) não sofreu alteração 

devido ao tratamento [F(3,72) = 1,39, p = 0,25], porém observou-se diferenças significantes 

entre os períodos da gestação [F(1,72) = 5,60, p = 0,02], e foi observada interação entre os 

fatores [F(3,72) = 3,20, p = 0,03]. O teste de Bonferroni indicou que as proles do grupo MM 

apresentaram uma diminuição no ganho de peso em relação ao grupo SS no primeiro terço da 

gestação. 
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A Figura 22 ilustra o ganho de peso total das proles femininas nos diferentes períodos 

de tratamento na gestação. A ANOVA de duas vias não indicou diferenças significantes 

quanto ao tratamento [F(3,72) = 0,58, p = 0,69] não foram observadas diferenças significantes 

entre os períodos da gestação [F(1,72) = 2,99, p = 0,08] e não foi observada interação entre os 

fatores[F(3,72) = 0,45, p = 0,63]. O teste de Bonferroni não indicou diferenças significantes 

entres os diferentes grupos. 

A Figura 23A mostra o peso da ninhada da prole masculina aos 21 dias de vida onde 

verificou-se que o tratamento alterou os resultados [F(3,72) = 4,45, p = 0,006, porém não foram 

observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,72) = 1,78, p = 0,18] e 

não foi observada interação entre os fatores [F (3,72) = 0,59, p = 0,62]. O teste de Bonferroni 

indicou que as proles do grupo MM apresentaram um aumento no peso em relação ao grupo 

SS no segundo terço da gestação.  

Na Figura 23B, que ilustra o peso da prole masculina aos 45 dias de vida, o tratamento 

alterou os resultados [F(3,72) = 31,04, p < 0,0001], foram observadas diferenças significantes 

entre os períodos da gestação [F(1,72) = 38,20, p < 0,0001], e foi observada interação entre os 

fatores [F(3,72) = 21,67, p < 0,0001]. O teste de Bonferroni indicou que as proles do grupo MM 

apresentaram um aumento no peso em relação aos grupo SS, SM e MS no segundo terço da 

gestação.  

O peso da prole masculina aos 60 dias (Figura 23C) não sofreu alteração devido ao 

tratamento [F(3,72) = 1,25, p = 0,29], porém foram observadas diferenças significantes entre os 

períodos da gestação [F(1,72) = 1,34, p = 0,25], e foi observada interação entre os fatores [F(3,72) 

= 7,33, p = 0,0002]. O teste de Bonferroni indicou que: 

1) As proles do grupo SM no primeiro terço da gestação apresentaram um diminuição 

no peso e no segundo terço apresentaram um aumento no peso em relação aos 

grupos SS em ambos os terços da gestação; 

2) As proles do grupo MM apresentaram um aumento no peso em relação ao grupo 

controle no segundo terço da gestação; 

3) As proles do grupo MM apresentaram um aumento no peso em relação ao grupo 

SM no segundo terço da gestação; 

A Figura 24 ilustra o ganho de peso total da prole masculina nos diferentes períodos 

de tratamento na gestação. A ANOVA de duas vias não indicou diferenças significantes 

quanto ao tratamento[F(3,72) = 1,96, p = 0,13] não foram observadas diferenças significantes 
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entre os períodos da gestação [F(1,72) =0,56, p = 0,46] não foi observada interação entre os 

fatores [F(3,72) = 1,09, p = 0,36]. 
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Figura 21 –  

 

 

 

 

Avaliação do ganho de peso das ninhadas femininas de ratas tratadas ou não 

com sulfato de morfina no primeiro ou segundo terços da gestação. 
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SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: 

tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação 

com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de 

lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina. Em (A), ganho de peso de ninhadas femininas mensuradas a partir 

do nascimento até os 21 dias de vida. ANOVA de duas vias p > 0,05. Em (B), ganho de peso de ninhadas 

femininas mensuradas aos 45 de vida. ANOVA de duas vias – diferenças significantes entre as fases de gestação 

e interação entre os fatores p < 0,05 seguida pelo teste de Bonferroni, a – diferenças significantes em relação ao 

grupo SS; * diferenças significantes entre as fases da gestação p < 0,05. Em (C), ganho de peso de ninhadas 

femininas mensuradas aos 60 dias de vida. ANOVA de duas vias – diferenças significantes entre as fases de 

gestação e interação entre os fatores p < 0,05; seguida pelo teste de Bonferroni, a – diferença significante em 

relação ao grupo SS; * diferenças significantes entre as fases da gestação p < 0,05. Os dados são apresentados 

como médias e erros-padrão (n=10 para todos os grupos). 
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Figura 22 –  

 

 

SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: 

tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação 

com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de 

lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina. Os dados são apresentados como médias e erros-padrão (n=10 por 

grupo). ANOVA de duas vias, seguida de teste de Bonferroni p > 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Média do ganho de peso total das ninhadas femininas de ratas tratadas ou 

não com sulfato de morfina no primeiro ou segundo terços da gestação. 
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Figura 23 –  

 

 

Avaliação do ganho de peso das ninhadas masculinas de ratas tratadas ou não 

com sulfato de morfina no primeiro ou segundo terços da gestação. 
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SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: 

tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação 

com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de 

lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina. Em (A), ganho de peso de ninhadas masculinas mensuradas a 

partir do nascimento até os 21 dias de vida. ANOVA de duas vias – diferença significante entre tratamentos p < 

0,05 seguida pelo teste de Bonferroni; * diferença significantes comparado a SS no segundo terço da gestação. 

Em (B), ganho de peso de ninhadas masculinas mensuradas aos 45 dias de vida. ANOVA de duas vias – 

diferença significantes entre os tratamentos, períodos de vida e com interação entre os fatores p<0,01, seguida do 

teste de Bonferroni; a – diferença significante comparado a SS; b - diferença significante comparado a SM e c - 

diferença significante comparado a MS todos no segundo terço da gestação; * diferença significante entre as 

fases da gestação p< 0,05. Em (C), ganho de peso de ninhadas masculinas mensuradas aos 60 dias de vida. 

ANOVA de duas vias – diferença significantes entre os tratamentos, períodos de vida e com interação entre os 

fatores p<0,01, seguida do teste de Bonferroni; a – diferença significante comparado a SS no primeiro terço da 

gestação; b - diferença significante comparado a SS no primeiro terço da gestação; c - diferença significante 

comparado a SM no segundo terço da gestação. Os dados são apresentados como médias e erros-padrão (n=10 

por grupo). 
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Figura 24 –  

 

 

SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: 

tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação 

com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de 

lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina. Os dados são apresentados como médias e erros-padrão (n=10 por 

grupo). ANOVA de duas vias, seguida de teste de Bonferroni p > 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação do ganho de peso total das ninhadas masculinas de ratas tratadas 

ou não com sulfato de morfina no primeiro ou segundo terços da gestação. 
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4.3 Experimento 3 – Avaliação do desenvolvimento físico das proles femininas e 

masculinas de ratas tratadas ou não com sulfato de morfina no primeiro ou segundo 

terços da gestação. 

 

4.3.1 Delineamento Experimental 

 

No segundo dia após nascimento, as proles feminina e masculina de ratas tratadas ou 

não com sulfato de morfina no primeiro ou segundo terços da gestação tiveram suas distâncias 

ano-genitais mensuradas por meio de um paquímetro (mm). Em relação à avaliação do 

desenvolvimento físico das proles, diariamente foram observados os seguintes parâmetros até 

o dia de ocorrência: aparecimento da penugem e pêlos, desdobramento das orelhas, erupção 

dos dentes incisivos, abertura do canal auditivo, abertura dos olhos, descida dos testículos, 

abertura da rima vaginal e andar adulto. 

 

4.3.2 Resultados 

 

A ANOVA de duas vias não indicou diferenças significantes quanto ao tratamento em 

relação à distância ano-genital (Figura 25A) [F(3,72) = 0,73, p = 0,53] também não foram 

observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,72) = 0,66, p = 0,42], não 

houve interação entre os fatores [F(3,72) = 2,6, p = 0,06]. O teste de Bonferroni não indicou 

diferenças significantes entre os diferentes grupos.  

 

A ANOVA de duas vias não indicou diferenças significantes em relação ao dia de 

ocorrência do desdobramento das orelhas (Figura 25B) em relação ao tratamento [F(3,72) = 

0,91, p = 0,43] também não foram observadas diferenças significantes entre os períodos da 

gestação [F(1,72) = 3,12, p = 0,08], não foi observada interação entre os fatores [F(3,72) = 2,8, p 

= 0,05]. O teste de Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos. 

Na Figura 25C, que ilustra o dia de abertura dos olhos, a ANOVA de duas vias não 

indicou diferenças significantes quanto ao tratamento [F(3,72) = 1,28, p = 0,29]. Porém foram 

observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,72) = 9,72, p = 0,002], e 

não houve interação entre os fatores [F(3,72) = 0,99, p = 0,40]. O teste de Bonferroni não 

indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos. 
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Na Figura 25D, que mostra o dia de ocorrência do aparecimento da penugem, a 

ANOVA de duas vias não mostrou a existência de diferenças significantes entre os 

tratamentos [F(3,72) = 2,14, p = 0,10], nem foram observadas diferenças significantes entre os 

períodos da gestação [F(1,72) = 0, p = 1,00], não houve interação entre os fatores [F(3,72) = 0,83, 

p = 0,50]. O teste de Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes 

grupos. 

A ANOVA de duas vias não mostrou significância no parâmetro de aparecimento dos 

pêlos (Figura 25E) em relação aos diferentes tratamentos [F(3,72) = 1,6, p = 0,20], nem foram 

observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,72) = 1,92, p = 0,17], não 

foi observada interação entre os fatores [F(3,72) = 0,87, p = 0,45]. O teste de Bonferroni não 

indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos.  

Na Figura 25F, ANOVA de duas vias não indicou existência de diferenças 

significantes entre os tratamentos sobre o parâmetro de erupção dos dentes incisivos [F(3,72) = 

1,02, p = 0,4] nem foram observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação 

[F(1,72) = 0,7, p = 0,40] foi observada interação entre os fatores [F(3,72) = 2,75, p = 0,05]. O teste 

de Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos. 

Na Figura 25G, a ANOVA de duas vias não mostrou a existência de diferenças 

significantes entre os tratamentos sobre o dia de ocorrência da abertura do canal auditivo 

[F(3,72) = 1,2; p = 0,31], não foram observadas diferenças significantes entre os períodos da 

gestação [F(1,72) = 3,4 p = 0,07], não houve interação entre os fatores [F(3,72) = 2,03, p = 0,12]. 

O teste de Bonferroni não indicou diferenças significas entre os diferentes grupos. 

A ANOVA de duas vias não mostrou significância no aparecimento dos pêlos (Figura 

25H) em relação aos diferentes tratamentos sobre o dia de ocorrência do andar adulto [F(3,72) = 

0,08, p = 0,97], porém foram observadas diferenças significantes entre os períodos da 

gestação [F(1,72) = 4,22, p = 0,04], não foi observada interação entre os fatores [F(3,72) = 0,04, p 

= 0,99]. O teste de Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos. 

Na Figura 25I, que ilustra o dia de ocorrência da abertura do canal vaginal, a ANOVA 

de duas vias indicou que o tratamento alterou os resultados [F(3,72) = 6,47; p = 0,0006] foram 

observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,72) = 8,90; p = 0,004] e 

houve interação entre os fatores [F (3,72) = 5,48; p = 0,002]. O teste de Bonferroni indicou que 

as proles dos grupos SM, MS e MM apresentaram um atraso na abertura do canal vaginal 

comparados ao grupo SS no primeiro terço da gestação. 
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Na Figura 26A, a ANOVA de duas vias não indicou diferenças significantes quanto ao 

tratamento sobre a distância ano-genital [F(3,72) = 0,007, p = 0,53] não foram observadas 

diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,72) = 0,66, p = 0,42], não houve 

interação entre os fatores [F(3,72) = 2,6, p = 0,99]. O teste de Bonferroni não indicou diferenças 

significantes entre os diferentes grupos. 

A ANOVA de duas vias não indicou diferenças significantes em relação ao dia de 

ocorrência do desdobramento das orelhas (Figura 26B) quanto ao tratamento [F(3,72) = 0,03, p 

= 0,99] não foram observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,72) = 

0,48, p = 0,48] e não foi observada interação entre os fatores [F(3,72) = 0,05, p = 0,98]. O teste 

de Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos. 

Na Figura 26C a ANOVA de duas vias não indicou diferenças significantes quanto ao 

tratamento em relação ao dia de ocorrência da abertura dos olhos [F(3,72) = 0,001, p = 1,0] não 

foram observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,72) = 0,05, p = 

0,82], não havendo interação entre os fatores [F(3,72) = 0,00002, p = 1,0]. O teste de Bonferroni 

não indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos. 

Na Figura 26D, a ANOVA de duas vias de duas vias não mostrou a existência de 

diferenças significantes entre os tratamentos sobre o aparecimento da penugem [F(3,72) = 0,03, 

p = 0,99], não foram observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,72) 

= 0,03 p = 0,85], não houve interação entre os fatores [F(3,72) = 0,13, p = 0,99]. O teste de 

Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos. 

Em relação ao aparecimento de pêlos (Figura 26E), a ANOVA de duas vias não 

mostrou a existência de diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,72) = 0,05, p = 0,98], 

não foram observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,72) = 0,07 p = 

0,8], não foi observada interação entre os fatores [F(3,72) = 0,05, p = 0,98]. O teste de 

Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos. 

Na Figura 26F que ilustra a erupção dos dentes incisivos, a ANOVA de duas vias não 

mostrou a existência de diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,72) = 0,01, p = 0,99], 

não foram observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,72) = 0,04 p = 

0,83], não foi observada interação entre os fatores [F(3,72) = 0,03, p = 0,99]. O teste de 

Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos. 

Na Figura 26G, que mostra o dia de ocorrência da abertura do canal auditivo, a 

ANOVA de duas vias de duas vias não mostrou a existência de diferenças significantes entre 

os tratamentos [F(3,72) = 0,003; p = 0,99], não foram observadas diferenças significantes entre 
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os períodos da gestação [F(1,72) = 0,02; p = 0,9], não houve interação entre os fatores [F(3,72) = 

0,006, p = 0,99]. O teste de Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes 

grupos. 

A ANOVA de duas vias não mostrou a existência de diferenças significantes entre os 

tratamentos sobre o dia de ocorrência do andar adulto (Figura 26H) [F(3,72) = 0,006; p = 0,99], 

não foram observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,72) = 0,02; p 

= 0,88], não foi observada interação entre os fatores [F(3,72) = 0,01, p = 0,99]. O teste de 

Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos. 

Na Figura 26I que mostra o dia de ocorrência da descida dos testículos, a ANOVA de 

duas vias não mostrou a existência de diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,72) = 

1,83, p = 0,15], não foram observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação 

[F(1,72) = 1,52 p = 0,22], não houve interação entre os fatores [F(3,72) = 1,70, p = 0,17]. O teste 

de Bonferroni indicou que: 

1) as proles do grupo SM apresentaram um atraso para a descida dos testículos 

comparadas ao grupo SS no primeiro terço da gestação;  

2) as proles dos grupos MS e MM também obtiveram um atraso no mesmo parâmetro 

comparados a SM e MS, respectivamente ambos no segundo terço da gestação. 
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Figura 25 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação do desenvolvimento físico das ninhadas femininas de ratas tratadas 

ou não com sulfato de morfina no primeiro ou segundo terços da gestação.	  



72	  
	  

	  
	  

SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: 

tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação 

com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de 

lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina. Em (A), distância anogenital (mm) p > 0,05; (B) dia de ocorrência 

do desdobramento das orelhas, p > 0,05 e (C) dia de ocorrência da abertura dos olhos, p > 0,05. Em (D) dia de 

ocorrência do aparecimento da penugem, p > 0,05; (E) dia de ocorrência do aparecimento dos pelos, p > 0,05 e 

(F) dia de ocorrência do aparecimento dos dentes incisivos, p > 0,05. Em (G) dia de ocorrência da abertura do 

canal auditivo, p > 0,05; (H) dia de ocorrência do andar adulto, p > 0,05 e (I) dia de ocorrência da abertura do 

canal vaginal; ANOVA de duas - diferenças significantes entre os tratamentos, fases da gestação e interação 

entre os fatores p < 0,05, seguida pelo teste de Bonferroni, a - p < 0,00 1 comparado a SS no primeiro terço da 

gestação; b - p < 0,001 comparado a SS no primeiro terço da gestação; c - p < 0,001 comparado a SS no primeiro 

terço da gestação. Os dados são apresentados como médias e erros-padrão (n=10 por grupo). ANOVA de duas 

vias, seguida de teste de Bonferroni p > 0,05. 
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Figura 26 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação do desenvolvimento físico das ninhadas masculinas de ratas 

tratadas ou não com sulfato de morfina no primeiro ou segundo terços da 

gestação. 
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SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: 

tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação 

com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de 

lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina.  Em (A), distância anogenital (mm), p > 0,05; (B) dia de 

ocorrência do desdobramento das orelhas, p > 0,05 e (C) dia de ocorrência da abertura dos olhos, p > 0,05. Em 

(D) dia de ocorrência do aparecimento da penugem, p > 0,05; (E) dia de ocorrência do aparecimento dos pêlos, p 

> 0,05 e (F) dia de ocorrência do aparecimento dos dentes incisivos, p > 0,05. Em (G) dia de ocorrência da 

abertura do canal auditivo, p > 0,05; (H) dia de ocorrência do andar adulto, p > 0,05 e (I) dia de ocorrência da 

descida dos testículos; a - p < 0,05 comparado a SS no primeiro terço da gestação; b - p < 0,05 comparado a SM 

no segundo terço da gestação; c - p < 0,05 comparado a MS no segundo terço da gestação. Os dados são 

apresentados como médias e erros-padrão (n=10 por grupo). ANOVA de duas vias, seguida de teste de 

Bonferroni p > 0,05. 
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4.4 Experimento 4 – Avaliação do desenvolvimento neurocomportamental das proles 

femininas e masculinas de ratas tratadas ou não com sulfato de morfina no 

primeiro ou segundo terços da gestação. 

 

4.4.1 Delineamento Experimental 

 

As proles masculina e feminina, logo ao nascimento, foram observadas quando a 

ocorrência dos parâmetros físicos (Experimento 3) e concomitantemente também quanto aos 

parâmetros de desenvolvimento neurocomportamental, sendo determinado (em dia de 

ocorrência) os reflexos de geotaxia negativa, endireitamento de postura e preensão palmar. 

 

4.4.2 Resultados 

 

A Figura 27 ilustra os parâmetros de reflexos de geotaxia negativa, endireitamento de 

postura e resposta de preensão palmar das proles femininas nos diferentes períodos de 

tratamento durante a gestação.  

Na Figura 27A, que mostra reflexo de a geotaxia negativa, a ANOVA de duas vias não 

indicou diferenças significantes quanto ao tratamento [F(3,72) = 0,68, p = 0,57] também não 

indicou diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,72) = 0,60; p = 0,44], não foi 

observada interação entre os fatores [F(3,72) = 2,2, p = 0,09]. O teste de Bonferroni não indicou 

diferenças significantes entre os diferentes grupos. 

 A ANOVA de duas vias não indicou diferenças significantes em relação ao reflexo de 

endireitamento da postura (Figura 27B) quanto ao tratamento [F(3,72) = 1,24, p = 0,30] porém 

foram observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,72) = 5,9, p = 

0,02], não houve interação entre os fatores [F(3,72) = 0,8; p = 0,50]. O teste de Bonferroni não 

indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos. 

Na Figura 27C a ANOVA de duas vias não indicou diferenças significantes quanto ao 

tratamento sobre a resposta de preensão palmar [F(3,72) = 2,30, p = 0,84]. Porém foram 

observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,72) = 19,31, p < 0,0001], 

foi observada interação entre os fatores [F(3,72) = 3,9, p = 0,01]. O teste de Bonferroni indicou 

que as proles dos grupos SM, MS e MM apresentaram um aumento na latência de geotaxia 

negativa em relação ao grupo SS e ao grupo SM, ambos no primeiro terço da gestação.  



76	  
	  

	  
	  

A Figura 28 ilustra os parâmetros de geotaxia negativa, endireitamento da postura e 

resposta de preensão palmar das proles masculinas nos diferentes períodos de tratamento na 

gestação.  

Na Figura 28A, que mostra a reflexo de geotaxia negativa, a ANOVA de duas vias 

indicou diferenças significantes quanto ao tratamento [F(3,72) = 3,9, p = 0,01]. Porém não 

foram observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,72) = 2,4; p = 

0,13], não houve interação entre os fatores [F(3,72) = 1,62, p = 0,2]. O teste de Bonferroni 

indicou que as proles dos grupos SM e MM apresentaram um aumento na latência de geotaxia 

negativa em relação ao grupo SS e ao grupo SM, ambos no primeiro terço da gestação.  

A ANOVA de duas vias não indicou diferenças significantes em relação ao reflexo de 

endireitamento da postura (Figura 28B) quanto ao tratamento [F(3,72) = 1,77, p = 0,16], não 

foram observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,72) = ,070, p = 

0,40], não houve interação entre os fatores [F(3,72) = 1,46; p = 0,23]. O teste de Bonferroni 

indicou que as proles do grupo MS apresentaram um aumento na latência de endireitamento 

da postura, em relação ao grupo SS no primeiro terço da gestação. 

Na Figura 28C a ANOVA de duas vias não indicou diferenças significantes quanto ao 

tratamento sobre a resposta de preensão palmar [F(3,72) = 0,06; p = 0,99], não foram 

observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,72) = 0,8; p = 0,38], não 

foi observada interação entre os fatores [F(3,72) = 0,03 p = 0,99]. O teste de Bonferroni não 

indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos. 
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Figura 27 –  

 

 

 

 

 

Avaliação dos parâmetros do reflexo de geotaxia negativa, reflexo de 

endireitamento da postura e resposta de preensão palmar relacionados ao 

desenvolvimento físico das ninhadas femininas de ratas tratadas ou não com 

sulfato de morfina no primeiro ou segundo terços da gestação.	  
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SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: 

tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação 

com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de 

lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina. Em (A), latência (s) a geotaxia negativa; (B) latência (s) ao 

endireitamento da postura e (C) dia de ocorrência da resposta de preensão palmar. a - p < 0,01 comparado a SS 

no primeiro terço da gestação; b - p < 0,05 comparado a SM no primeiro terço da gestação e c - p < 0,001 

comparado a SM no primeiro terço da gestação.  Os dados são apresentados como médias e erros-padrão (n=10 

por grupo). ANOVA de duas vias, seguida de teste de Bonferroni.  
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Figura 28 –  

 

 

 

Avaliação dos parâmetros do reflexo de geotaxia negativa, endireitamento 

da postura e resposta de preensão palmar relacionados ao desenvolvimento 

físico das ninhadas masculinas de ratas tratadas ou não com sulfato de 

morfina no primeiro ou segundo terços da gestação.	  
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SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: 

tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação 

com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de 

lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina. Em (A), latência (s) a geotaxia negativa; a – p< 0,05 comparado a 

SM no primeiro terço da gestação; b -  p < 0,01 comparado a SS no primeiro terço da gestação; em (B) latência 

(s) ao endireitamento da postura, a - p < 0,05 comparado a SS no primeiro terço da gestação e (C) dia de 

ocorrência da resposta de preensão palmar p> 0,05. Os dados são apresentados como médias e erros-padrão 

(n=10 por grupo). ANOVA de duas vias, seguida de teste de Bonferroni.  
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4.5 Experimento 5 – Análise da expressão de Oprk1, Oprm1 e Oprd1 que codificam para 

os receptores opióides κ , µ  e δ  respectivamente, bem como os produtos protéicos 

KOR, MOR e DOR no estriado, hipotálamo e PAG de ratas bem como das proles 

femininas e masculinas 

 
4.5.1 Delineamento Experimental 

 

Foram utilizadas seis ratas por grupo formado de acordo com os Protocolos 1 e 2 

previamente descritos no item 3.4. Materiais e Métodos. Para as análises moleculares nas 

mães tratadas ou não com sulfato de morfina no primeiro ou segundo terços da gestação, estas 

sofreram eutanásia por decapitação imediatamente após a avaliação do CM, sendo seus 

encéfalos removidos e realizados os procedimentos de obtenção do RNA total, transcrição 

reversa e qPCR conforme item 3.9 de Materiais e Métodos. Para a análise dos produtos 

protéicos KOR, MOR e DOR os encéfalos foram removidos e realizados os procedimentos de 

obtenção de proteína total, quantificação protéica, eletroforese em gel de poliacrilaminda sob 

condições denaturantes, eletro-transferência das proteínas e imunodetecção das proteínas de 

interesse conforme item 3.10 de Materiais e Métodos. Outras mães, cujos grupos foram os 

mesmos descritos anteriormente, permaneceram com seus filhotes até o dia do desmame 

sendo depois descartadas. Os animais das proles feminina e masculina, e conforme o 

tratamento, foram avaliados quanto aos desenvolvimentos físico e neurocomportamental e 

sofreram eutanásia por decapitação e os encéfalos foram removidos para as análises 

moleculares conforme os itens 3.9 e 3.10 de Materiais e Métodos. 

  

4.5.2 Resultado 1 – qPCR de receptores opióides e produtos portéicos nas mães 

 

A Figura 29 mostra a análise da expressão de Oprk1, Oprm1 e Oprd1 que codificam 

para os receptores opióides κ, µ e δ respectivamente, bem como os produtos protéicos KOR, 

MOR e DOR no estriado de mães tratadas ou não com sulfato de morfina no primeiro ou 

segundo terços da gestação. 

A Figura 29A mostra a expressão de Oprk1 no estriado de mães, a ANOVA de duas 

vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 10,92, p < 

0,0001], foram observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,40) = 

11,68, p = 0,001] bem como observou-se interação entre os fatores [F(3,40) = 2,87, p = 0,05]. O 

teste de Bonferroni indicou que: 
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1) As mães dos grupos SM e MM apresentaram um aumento na expressão de Oprk1 

em relação ao grupo SS em ambos os terços da gestação; 

2) As mães do grupo MS apresentaram um diminuição na expressão de Oprk1 em 

relação ao grupo SM no primeiro terço da gestação; 

3) As mães do grupo MM apresentaram um aumento na expressão de Oprk1 em 

relação ao grupo SM no segundo terço da gestação; 

4) As mães do grupo MM apresentaram um aumento na expressão de Oprk1 em 

relação ao grupo MS em ambos os terços da gestação; 

Em relação ao produto protéico KOR/α-tubulina no estriado de mães, a ANOVA de 

duas vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 245,8, p < 

0,0001], observou-se também diferenças significantes entres os períodos da gestação [F(1,40) = 

208,0, p < 0,0001] foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 158,7, p < 0,0001]. O 

teste de Bonferroni mostrou que: 

1) As mães do grupo SM apresentaram uma diminuição de KOR/α-tubulina no estriado 

em relação ao grupo SS no segundo terço da gestação; 

2) As mães dos grupos MS e MM apresentaram um aumento de KOR/α-tubulina no 

estriado em relação ao grupo SS no primeiro terço da gestação; 

3) As mães do grupo MS apresentaram um aumento de KOR/α-tubulina no estriado em 

relação ao grupo SM no segundo terço da gestação; 

4) As mães do grupo MM apresentaram um aumento de KOR/α-tubulina no estriado em 

relação ao grupo SM em ambos os terços da gestação; 

5) As mães do grupo MM apresentaram um aumento de KOR/α-tubulina no estriado em 

relação ao grupo MS no primeiro terço da gestação. 

 

A Figura 29B mostra a análise da expressão de Oprm1 no estriado de mães, a ANOVA 

de duas vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 6,68, p 

= 0,0009], não observou-se diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,40) = 

0,14, p = 0,71] e nem interação entre os fatores [F(3,40) = 5,09, p = 0,004]. O teste de 

Bonferroni indicou que: 

1) As mães dos grupos SM, MS e MM apresentaram um aumento na expressão de 

Oprm1 em relação aos grupos SS em ambos os terços da gestação; 
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2)  As mães do grupo MS apresentaram um aumento na expressão de Oprm1 em 

relação ao grupo SM no primeiro terço da gestação; 

3) As mães do grupo MM apresentaram uma diminuição na expressão de Oprm1 em 

relação aos grupos SM e MS no primeiro terço da gestação. 

Sobre o produto protéico MOR/α-tubulina no estriado de mães, a ANOVA de duas vias 

mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 4,64, p = 0,007], 

observou-se também diferenças significantes entres os períodos da gestação [F(1,40) = 88,41, p 

= 0,004] foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 5,07, p < 0,0001]. O teste de 

Bonferroni mostrou que as mães dos grupos MS e MM apresentaram uma diminuição de 

MOR/α-tubulina no estriado em relação aos grupos SS e SM no segundo terço da gestação. 

 

A Figura 29C mostra a análise da expressão de Oprd1, no estriado de mães, a 

ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 0,04, 

p = 0,99], não observou-se diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,40) = 

0,06, p = 0,81], tampouco houve interação entre os fatores [F(3,40) = 0,02, p = 0,99]. O teste de 

Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos. 

Sobre o produto protéico DOR/α-tubulina no estriado de mães, a A ANOVA de duas 

vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 6,75, p = 

0,0009], observou-se também diferenças significantes entres os períodos da gestação [F(1,40) = 

36,80, p < 0,0001] foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 3,32, p = 0,029]. O teste 

de Bonferroni mostrou que: 

1) As mães do grupo MS apresentaram uma diminuição de DOR/α-tubulina no 

estriado em relação aos grupos SS e SM no segundo terço da gestação; 

2) As mães do grupo MM apresentaram um aumento de DOR/α-tubulina no estriado 

em relação ao grupo MS no segundo terço da gestação. 

A Figura 30 mostra a análise da expressão de Oprk1, Oprm1 e Oprd1 que codificam para 

os receptores opióides κ, µ e δ respectivamente, bem como os produtos protéicos KOR, MOR 

e DOR no hipotálamo de mães tratadas ou não com sulfato de morfina no primeiro ou 

segundo terços da gestação. 

 

A Figura 30A mostra a análise da expressão de Oprk1 no hipotálamo de mães, a 

ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,33) = 
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0,002, p = 0,99], não foram obsevrvadas diferenças significantes entre os períodos da 

gestação [F(1,33) = 0,29, p = 0,59] bem como não observou-se interação entre os fatores  

[F(3,22) = 0,004, p = 0,99]. O teste de Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os 

diferentes grupos. 

Em relação ao produto protéico KOR/α-tubulina no hipotálamo de mães, a ANOVA 

de duas vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 7,12, p 

= 0,0006], observou-se também diferenças significantes entres os períodos da gestação [F(1,40) 

= 115,4, p < 0,0001] foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 6,22, p = 0,0014]. O 

teste de Bonferroni mostrou que: 

1) As mães do grupo MS apresentaram uma diminuição de KOR/α-tubulina no 

hipotálamo em relação ao grupo SS no segundo terço da gestação; 

2) As mães do grupo MM apresentaram um aumento de KOR/α-tubulina no 

hipotálamo em relação a SS em ambos os terços da gestação e SM e MS no 

primeiro terço da gestação. 

 

A Figura 30B mostra a análise da expressão de Oprm1 no hipotálamo de mães, a 

ANOVA de duas vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) 

= 6,04, p = 0,0017], foram observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação 

[F(1,40) = 40,80, p < 0,0001] bem como interação entre os fatores [F(3,40) = 6,90, p = 0,0007]. O 

teste de Bonferroni indicou que: 

1) As mães dos grupos SM e MS apresentaram um aumento na expressão de Oprm1 

em relação ao grupo SS no primeiro terço da gestação; 

2) As mães do grupo MM apresentaram uma diminuição na expressão do gene 

Oprm1 em relação aos grupos SM e MS no primeiro terço da gestação. 

Sobre o produto protéico MOR/α-tubulina no hipotálamo de mães, a ANOVA de duas 

vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 4,83, p = 

0,006], observou-se também diferenças significantes entres os períodos da gestação [F(1,40) = 

34,0, p < 0,0001] foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 7,30, p = 0,0005]. O teste 

de Bonferroni mostrou que:  

1) As mães dos grupos MS e MM apresentaram um aumento de MOR/α-tubulina no 

hipotálamo em relação ao grupo SS no segundo terço da gestação; 

2) As mães do grupo MM apresentaram um aumento de MOR/α-tubulina no 

hipotálamo em relação ao grupo SM no segundo terço da gestação; 
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3) As mães do grupo MM apresentaram uma diminuição de MOR/α-tubulina no 

hipotálamo em relação ao grupo MS no primeiro terço da gestação; 

 

A Figura 30C mostra a análise da expressão de Oprd1, no hipotálamo de mães, a 

ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 0,21, 

p = 0,88], não observou-se diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,40) = 

0,74, p = 0,39] e não houveinteração entre os fatores [F(3,40) = 0,11, p = 0,95]. O teste de 

Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos. 

Em relação ao produto protéico DOR/α-tubulina no hipotálamo de mães, a ANOVA 

de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 0,75, p = 

0,53], porém observou-se diferenças significantes entres os períodos da gestação [F(1,40) = 

45,06, p < 0,0001] e foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 3,04, p = 0,04]. O teste 

de Bonferroni mostrou que as mães do grupo MM apresentaram uma diminuição de DOR/α-

tubulina no hipotálamo em relação ao grupo MS no primeiro terço da gestação.  

 

A Figura 31 mostra a análise da expressão de Oprk1, Oprm1 e Oprd1 que codificam para 

os receptores opióides κ, µ e δ respectivamente, bem como os produtos protéicos KOR, MOR 

e DOR na PAG de mães tratadas ou não com sulfato de morfina no primeiro ou segundo 

terços da gestação. 

A Figura 31A mostra a análise da expressão de Oprk1, na PAG de mães, a ANOVA de 

duas vias não mostrou diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 1,28, p = 0,29], 

não observou-se diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,40) = 1,15, p = 

0,29], bem como interação entre os fatores [F(3,40) = 1,30, p = 0,28]. O teste de Bonferroni 

indicou que as mães do grupo SM apresentaram um aumento na expressão de Oprk1 em 

relação ao grupo SS no primeiro terço da gestação. 

Sobre o produto protéico KOR/α-tubulina na PAG. A ANOVA de duas vias mostrou 

que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 3,79, p = 0,017], observou-se 

também diferenças significantes entres os períodos da gestação [F(1,40) = 292,9, p < 0,0001] 

foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 54,66, p < 0,0001]. O teste de Bonferroni 

mostrou que: 

1) As mães do grupos MS apresentaram uma diminuição de KOR/α-tubulina na PAG 

em relação ao grupo SS no primeiro terço da gestação; 
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2) As mães do grupo MM apresentaram um aumento de KOR/α-tubulina na PAG no 

primeiro terço da gestação e uma diminuição do mesmo produto protéico no 

segundo terço da gestação, ambos em relação aos grupos SS, SM e MS; 

3) As mães do grupo MS apresentaram uma diminuição de KOR/α-tubulina na PAG 

em relação aos grupo SM no primeiro terço da gestação.  

 

A Figura 31B mostra a análise da expressão de Oprm1 na PAG de mães, a ANOVA de 

duas vias mostrou que os tratamentos alteraram os resultados [F(3,40) = 3,53, p = 0,02], foram 

observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,40) = 6,48, p = 0,01] com 

interação entre os fatores [F(3,40) = 10,82, p < 0,0001]. O teste de Bonferroni indicou que: 

1) As mães do grupo SM apresentaram um aumento na expressão de Oprm1 em 

relação ao grupo SS no primeiro terço da gestação; 

2) As mães dos grupos MS e MM apresentaram uma diminuição na expressão de 

Oprm1 em relação ao grupo SM também no primeiro terço da gestação. 

Sobre o produto protéico MOR/α-tubulina na PAG de mães, a ANOVA de duas vias 

mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 11,44, p < 0,0001], 

observou-se também diferenças significantes entres os períodos da gestação [F(1,40) = 85,43, p 

< 0,0001] foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 4,95, p = 0,005]. O teste de 

Bonferroni mostrou que: 

1) As mães do grupo SM apresentaram uma diminuição de MOR/α-tubulina na PAG 

em relação ao grupo SS no primeiro terço da gestação; 

2) As mães dos grupos MS e MM apresentaram uma diminuição de MOR/α-tubulina 

na PAG em relação ao grupo SS em ambos os terços da gestação; 

3) As mães dos grupos MS e MM apresentaram uma diminuição de MOR/α-tubulina 

na PAG em relação ao grupo SM no segundo terço da gestação; 

 

A Figura 31C mostra a análise da expressão de Oprd1 na PAG de mães, a ANOVA de 

duas vias não mostrou diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 0,33, p = 0,79], 

não observou-se diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,40) = 0,001, p = 

0,97] e não houve interação entre os fatores [F(3,40) = 0,34, p = 0,99]. O teste de Bonferroni 

não indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos. 

Sobre o produto protéico DOR/α-tubulina na PAG de mães, a ANOVA de duas vias 

mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 7,64, p = 0,0004], 
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observou-se também diferenças significantes entres os períodos da gestação [F(1,40) = 12,55, p 

= 0,001] foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 3,42, p = 0,026]. O teste de 

Bonferroni mostrou que as mães dos grupos SM, MS e MM apresentaram uma diminuição de 

DOR/α-tubulina na PAG em relação ao grupo SS no primeiro terço da gestação. 

 

4.5.3 Resultado 2 - qPCR de receptores opióides e produtos protéicos nas proles femininas  

 

A Figura 32 mostra a análise da expressão de Oprk1, Oprm1 e Oprd1 que codificam para 

os receptores opióides κ, µ e δ respectivamente, bem como os produtos protéicos KOR, MOR 

e DOR no estriado das proles femininas de mães tratadas ou não com sulfato de morfina no 

primeiro ou segundo terços da gestação. 

 

A Figura 32A mostra a análise da expressão de Oprk1 no estriado das proles femininas, a 

ANOVA de duas vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) 

= 4,15, p = 0,01], foram observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação 

[F(1,40) = 15,77, p = 0,0003] bem como observou-se interação entre os fatores [F(3,40) = 3,48, p 

= 0,24]. O teste de Bonferroni indicou que as proles do grupo MM apresentaram um aumento 

na expressão de Oprk1 em relação aos grupos SS e MS no segundo terço da gestação. 

Em relação ao produto protéico KOR/α-tubulina no estriado das proles femininas, a 

ANOVA de duas vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) 

= 3,98, p = 0,014], observou-se também diferenças significantes entres os períodos da 

gestação [F(1,40) = 49,01, p < 0,0001] porém não foi observada interação entre os fatores 

[F(3,40) = 1,36, p = 0,27]. O teste de Bonferroni mostrou que as proles dos grupos SM e MS 

apresentaram um aumento de KOR/α-tubulina no estriado em relação ao grupo SS no segundo 

terço da gestação. 

 

A Figura 32B mostra a análise da expressão de Oprm1 no estriado das proles 

femininas, a ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os tratamentos 

[F(3,40) = 1,13, p = 0,35], não observou-se diferenças significantes entre os períodos da 

gestação [F(1,40) = 1,83, p = 0,18] e não houve interação entre os fatores [F(3,40) = 0,15, p = 

0,92]. O teste de Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos. 

Sobre o produto protéico MOR/α-tubulina no estriado das proles femininas, a 

ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 2,10, 
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p = 0,11], porém houve diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,40) = 49,99, 

p < 0,0001] e não foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 0,74, p = 0,53]. O teste de 

Bonferroni mostrou que as proles do grupo MM apresentaram um aumento de MOR/α-

tubulina no estriado em relação ao grupo SS no primeiro terço da gestação. 

A Figura 32C mostra a análise da expressão de Oprd1 no estriado das proles 

femininas, a ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os tratamentos 

[F(3,40) = 0,18, p = 0,91], porém observou-se diferenças significantes entre os períodos da 

gestação [F(1,40) = 15,18, p = 0,0004] mas sem interação entre os fatores [F(3,40) = 0,42, p = 

0,74]. O teste de Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos. 

Sobre o produto protéico DOR/α-tubulina no estriado das proles femininas, a ANOVA 

de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 0,08, p = 

0,96], também não foram observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação 

[F(1,40) = 1,12, p = 0,29] e não foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 0,26, p = 0,8]. 

O teste de Bonferroni não mostrou diferenças entre os diferentes grupos. 

 

A Figura 33 mostra a análise da expressão de Oprk1, Oprm1 e Oprd1 que codificam para 

os receptores opióides κ, µ e δ respectivamente, bem como os produtos protéicos KOR, MOR 

e DOR no hipotálamo das proles femininas de mães tratadas ou não com sulfato de morfina 

no primeiro ou segundo terços da gestação. 

 

A Figura 33A mostra a análise da expressão de Oprk1 no hipotálamo das proles 

femininas. A ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os tratamentos 

[F(3,40) = 0,44, p = 0,72], não observou-se diferenças significantes entre os períodos da 

gestação [F(1,40) = 0,27, p = 0,60] bem como não observou-se interação entre os fatores [F(3,40) 

= 0,40, p = 0,75]. O teste de Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os 

diferentes grupos. 

Sobre o produto protéico KOR/α-tubulina no hipotálamo das proles femininas. A 

ANOVA de duas vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) 

= 18,12, p < 0,0001], observou-se também diferenças significantes entres os períodos da 

gestação [F(1,40) = 3806, p < 0,0001], foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 26,74, p 

< 0,0001]. O teste de Bonferroni indicou que as proles do grupo MM apresentaram uma 

diminuição de KOR/α-tubulina no hipotálamo em relação aos grupos SS, SM e MS no 

segundo terço da gestação. 



89	  
	  

	  
	  

 

A Figura 33B mostra a análise da expressão de Oprm1 no hipotálamo das proles 

femininas. A ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os tratamentos 

[F(3,40) = 0,37, p = 0,77], não observou-se diferenças significantes entre os períodos da 

gestação [F(1,40) = 2,44, p = 0,12], nem interação entre os fatores [F(3,40) = 0,46, p = 0,70]. O 

teste de Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos. 

Em relação ao produto protéico MOR/α-tubulina no hipotálamo das proles femininas. 

A ANOVA de duas vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos 

[F(3,40) = 5,09, p = 0,004], observou-se também diferenças significantes entres os períodos da 

gestação [F(1,40) = 936,9, p < 0,0001], foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 21,35, 

p < 0,0001]. O teste de Bonferroni indicou que:  

1) As proles do grupo SM apresentaram uma diminuição de MOR/α-tubulina no 

hipotálamo em relação ao grupo SS no segundo terço da gestação; 

2) As proles dos grupos MS e MM apresentaram uma diminuição de MOR/α-tubulina 

no hipotálamo em relação ao grupo SM no primeiro terço da gestação; 

3) As proles dos grupos MS e MM apresentaram um aumento de MOR/α-tubulina no 

hipotálamo em relação ao grupo SM no segundo terço da gestação; 

 

A Figura 33C mostra a análise da expressão de Oprd1 no hipotálamo das proles 

femininas. A ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os tratamentos 

[F(3,40) = 0,15, p = 0,93], não observou-se diferenças significantes entre os períodos da 

gestação [F(1,40) = 0,06, p = 0,81] e também não observou-se interação entre os fatores [F(3,40) = 

0,44, p = 0,72]. O teste de Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes 

grupos. 

Sobre o produto protéico DOR/α-tubulina no hipotálamo das proles femininas, a 

ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 0,98, 

p = 0,41], porém foram observadas diferenças significantes entre os períodos da gestação 

[F(1,40) = 88,45, p < 0,0001] e não foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 0,39, p = 

0,75]. O teste de Bonferroni não mostrou diferenças entre os diferentes grupos. 

 

A Figura 34 mostra a análise da expressão de Oprk1, Oprm1 e Oprd1 que codificam para 

os receptores opióides κ, µ e δ respectivamente, bem como os produtos protéicos KOR, MOR 
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e DOR na PAG das proles femininas de mães tratadas ou não com sulfato de morfina no 

primeiro ou segundo terços da gestação. 

A Figura 34A mostra a análise da expressão de Oprk1 na PAG das proles femininas.  

A ANOVA de duas vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos 

[F(3,40) = 7,48, p = 0,0004] , observou-se diferenças significantes entre os períodos da gestação 

[F(1,40) = 7,75, p = 0,008]  bem como houve interação entre os fatores [F(3,40) = 4,41, p = 

0,009]. O teste de Bonferroni indicou que: 

1) As proles dos grupos SM e MM apresentaram um aumento na expressão de Oprk1 

em relação ao grupo SS no segundo terço da gestação; 

2) As proles do grupo MS apresentaram uma diminuição na expressão de Oprk1 em 

relação ao grupo SM no segundo terço da gestação; 

3) As proles do grupo MM apresentaram um aumento na expressão de Oprk1 em 

relação ao grupo MS no segundo terço da gestação. 

 

Sobre o produto protéico KOR/α-tubulina na PAG das proles femininas a ANOVA de duas 

vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 19,00, p < 

0,0001], observou-se também diferenças significantes entres os períodos da gestação [F(1,40) = 

2313, p < 0,0001] e foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 15,32, p < 0,0001]. O 

teste de Bonferroni mostrou que as proles dos grupos MS e MM apresentaram um aumento de 

KOR/α-tubulina na PAG em relação aos grupos SS e SM no primeiro terço da gestação. 

 

A Figura 34B mostra a análise da expressão de Oprm1 na PAG das proles femininas.  

A ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 

1,84, p = 0,15], não observou-se diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,40) 

= 0,55, p = 0,46] e também não houve interação entre os fatores [F(3,40) = 2,76, p = 0,05]. O 

teste de Bonferroni que: 

1) As proles do grupo MS apresentaram uma diminuição expressão de Oprm1 em 

relação ao grupo SM no segundo terço da gestação; 

2) As proles do grupo MM apresentaram um aumento expressão de Oprm1 em 

relação ao grupo MS no segundo terço da gestação. 

Sobre o produto protéico MOR/α-tubulina na PAG das proles femininas, a ANOVA de 

duas vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 464,8, p < 

0,0001], observou-se também diferenças significantes entres os períodos da gestação [F(1,40) = 
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78,98, p < 0,0001] e foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 848,1, p < 0,0001]. O 

teste de Bonferroni mostrou que: 

1) As proles do grupo SM apresentaram um diminuição de MOR/α-tubulina na PAG 

em relação aos grupo SS no primeiro terço da gestação; 

2) As proles do grupo MS apresentaram um diminuição de MOR/α-tubulina na PAG 

em relação aos grupo SS no segundo terço da gestação; 

3) As proles do grupo MS apresentaram um aumento de MOR/α-tubulina na PAG no 

primeiro terço da gestação e uma diminuição do mesmo produto protéico no 

segundo terço, ambos em relação aos grupo SM; 

4) As proles do grupo MM apresentaram um aumento de MOR/α-tubulina na PAG 

em relação ao grupo SM no primeiro terço da gestação e em relação ao grupo MS 

no segundo terço da gestação. 

 

A Figura 34C mostra a análise da expressão de Oprd1 na PAG das proles femininas. A 

ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 0,24, 

p = 0,86], não observou-se diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,40) = 

0,06, p = 0,80] e não houve interação entre os fatores [F(3,40) = 0,59, p = 0,62]. O teste de 

Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos. 

Sobre o produto protéico DOR/α-tubulina na PAG das proles femininas, a ANOVA de 

duas vias mostrou que não houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 2,09, 

p = 0,11], porém mostrou diferenças significantes entres os períodos da gestação [F(1,40) = 

523,9, p < 0,0001] e não foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 2,79, p = 0,05]. O 

teste de Bonferroni mostrou que: 

1) As proles do grupo MS apresentaram uma diminuição de DOR/α-tubulina na PAG 

em relação ao grupo SS no primeiro terço da gestação; 

2) As proles do grupo MM apresentaram um aumento de DOR/α-tubulina na PAG 

em relação ao grupo MS no primeiro terço da gestação. 

 

4.5.4 Resultado 3 - qPCR de receptores opióides e produtos protéicos nas proles masculinas  

 

A Figura 35 mostra a análise da expressão de Oprk1, Oprm1 e Oprd1 que codificam para 

os receptores opióides κ, µ e δ respectivamente, bem como os produtos protéicos KOR, MOR 
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e DOR no estriado das proles masculinas de mães tratadas ou não com sulfato de morfina 

no primeiro ou segundo terços da gestação. 

A Figura 35A mostra a análise da expressão de Oprk1 no estriado das proles 

masculinas. A ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os 

tratamentos [F(3,40) = 0,23, p = 0,87], não observou-se diferenças significantes entre os 

períodos da gestação [F(1,40) = 0,0005, p = 0,98] e não houve interação entre os fatores [F(3,40) = 

0,37, p = 0,77]. O teste de Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes 

grupos. 

Sobre o produto protéico KOR/α-tubulina no estriado das proles masculinas. A 

ANOVA de duas vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) 

= 22,47, p < 0,0001], observou-se também diferenças significantes entres os períodos da 

gestação [F(1,40) = 3594, p < 0,0001] e foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 24,90, 

p < 0,0001]. O teste de Bonferroni mostrou que:  

1) As proles dos grupos MS e MM apresentaram uma diminuição de KOR/α-tubulina 

no estriado em relação aos grupos SS e SM no primeiro terço da gestação; 

2) As proles do grupo MM apresentaram uma diminuição de KOR/α-tubulina no 

estriado em relação ao grupo MS no primeiro terço da gestação. 

 

A Figura 35B mostra a análise da expressão de Oprm1 no estriado das proles 

masculinas. A ANOVA de duas vias mostrou diferenças significantes entre os tratamentos 

[F(3,40) = 4,19, p = 0,01], não observou-se diferenças significantes entre os períodos da 

gestação [F(1,40) = 0,0001, p = 0,99] bem como não houve interação entre os fatores [F(3,40) = 

3,93, p = 0,01]. O teste de Bonferroni indicou que: 

1) As proles do grupo SM apresentaram uma diminuição na expressão de Oprm1 em 

relação ao grupo SS no segundo terço da gestação; 

2) As proles do grupo MM apresentaram um aumento na expressão de Oprm1 em 

relação aos grupos SM e MS no segundo terço da gestação. 

 

Sobre o produto protéico MOR/α-tubulina no estriado das proles masculinas. A ANOVA 

de duas vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) 4,05, p = 

0,013], observou-se também diferenças significantes entres os períodos da gestação [F(1,40) = 

1450, p < 0,0001] e foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 3,28, p = 0,030]. O teste 
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de Bonferroni mostrou que as proles do grupo MM apresentaram uma diminuição de MOR/α-

tubulina no estriado em relação aos grupos SS e SM no primeiro terço da gestação. 

A Figura 35C mostra a análise da expressão de Oprd1 no estriado das proles 

masculinas. A ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os 

tratamentos [F(3,40) = 0,07, p = 0,97], não observou-se diferenças significantes entre os 

períodos da gestação [F(1,40) = 0,41, p = 0,52] e não houve interação entre os fatores [F(3,40) = 

0,04, p = 0,98]. O teste de Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes 

grupos. 

Sobre o produto protéico DOR/α-tubulina no estriado das proles masculinas. A 

ANOVA de duas vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) 

26,73, p < 0,0001], observou-se também diferenças significantes entres os períodos da 

gestação [F(1,40) = 1030, p < 0,0001] e foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 5,54, p 

= 0,003]. O teste de Bonferroni mostrou que: 

1) As proles do grupo SM apresentaram um aumento de DOR/α-tubulina no estriado 

em relação ao grupo SS no segundo terço da gestação; 

2) As proles dos grupos MS e MM apresentaram uma diminuição de DOR/α-tubulina 

no estriado em relação ao grupo SS no segundo terço da gestação; 

3) As proles dos grupos MS e MM apresentaram uma diminuição de DOR/α-tubulina 

no estriado em relação ao grupo SM em ambos os terços da gestação. 

 

A Figura 36 mostra a análise da expressão de Oprk1, Oprm1 e Oprd1 que codificam para 

os receptores opióides κ, µ e δ respectivamente, bem como os produtos protéicos KOR, MOR 

e DOR no hipotálamo das proles masculinas de mães tratadas ou não com sulfato de 

morfina no primeiro ou segundo terços da gestação. 

 

A Figura 36A mostra a análise da expressão de Oprk1 no hipotálamo das proles 

masculinas. A ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os 

tratamentos [F(3,40) = 1,45, p = 0,24], não observou-se diferenças significantes entre os 

períodos da gestação [F(1,40) = 0,11, p = 0,74] e não houve interação entre os fatores [F(3,40) = 

0,20, p = 0,10]. O teste de Bonferroni indicou que as proles do grupo MM apresentaram um 

aumento na expressão de Oprk1 em relação aos grupos SS e SM no segundo terço da 

gestação. 
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Sobre o produto protéico KOR/α-tubulina no hipotálamo das proles masculinas. A 

ANOVA de duas vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) 

= 22,87, p < 0,0001], observou-se também diferenças significantes entres os períodos da 

gestação [F(1,40) = 150,3, p < 0,0001] e foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 30,95, 

p < 0,0001]. O teste de Bonferroni mostrou que:  

1) As proles do grupo SM apresentaram uma diminuição de KOR/α-tubulina no 

hipotálamo em relação aos grupo SS no primeiro terço da gestação; 

2) As proles do grupo MS apresentaram um aumento de KOR/α-tubulina no 

hipotálamo em relação aos grupo SS no primeiro terço da gestação; 

3) As proles dos grupos MS e MM apresentaram um aumento de KOR/α-tubulina no 

hipotálamo em relação aos grupo SM no primeiro terço da gestação. 

 

A Figura 36B mostra a análise da expressão de Oprm1 no hipotálamo de proles 

masculinas. A ANOVA de duas vias não indicou diferenças significantes entre os tratamentos 

[F(3,40) = 2,01, p = 0,13], porém observou-se diferenças significantes entre os períodos da 

gestação [F(1,40) = 13,95, p = 0,0006], não houve interação entre os fatores [F(3,40) = 1,58, p = 

0,21]. O teste de Bonferroni indicou que: 

1) As proles do grupo MS apresentaram uma diminuição na expressão de Oprm1 em 

relação aos grupos SS e SM no segundo terço da gestação; 

2) As proles do grupo MM apresentaram um aumento na expressão de Oprm1 em 

relação ao grupo MS no segundo terço da gestação. 

 

Sobre o produto protéico MOR/α-tubulina no hipotálamo das proles masculinas. A 

ANOVA de duas vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) 

= 10,63, p < 0,0001], observou-se também diferenças significantes entres os períodos da 

gestação [F(1,40) = 53,52, p < 0,0001] e foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 8,38, 

p = 0,0002]. O teste de Bonferroni mostrou que:  

1) As proles dos grupos MS e MM apresentaram uma diminuição de KOR/α-tubulina 

no hipotálamo em relação ao grupo SS no segundo terço da gestação; 

2) As proles do grupo MS apresentaram uma diminuição de KOR/α-tubulina no 

hipotálamo em relação ao grupo SM no segundo terço da gestação; 

3) As proles do grupo MM apresentaram um aumento de KOR/α-tubulina no 

hipotálamo em relação ao grupo MS no segundo terço da gestação; 
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A Figura 36C mostra a análise da expressão de Oprd1 no hipotálamo das proles 

masculinas. A ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os 

tratamentos [F(3,40) = 0,02, p = 0,99], não observou-se diferenças significantes entre os 

períodos da gestação [F(1,40) = 0,11, p = 0,74] e não houve interação entre os fatores [F(3,40) = 

0,02, p = 0,99]. O teste de Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes 

grupos.  

Sobre o produto protéico DOR/α-tubulina no hipotálamo das proles masculinas. A 

ANOVA de duas vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) 

= 10,52, p < 0,0001], observou-se também diferenças significantes entres os períodos da 

gestação [F(1,40) = 19,98, p < 0,0001] e foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 11,56, 

p < 0,0001]. O teste de Bonferroni mostrou que:  

1) As proles do grupo SM apresentaram um aumento de DOR/α-tubulina no 

hipotálamo em relação ao grupo SS no primeiro terço da gestação; 

2) As proles dos grupos MS e MM apresentaram uma diminuição de DOR/α-tubulina 

no hipotálamo em relação ao grupo SM no primeiro terço da gestação; 

3) As proles do grupo MM apresentaram uma diminuição de DOR/α-tubulina no 

hipotálamo em relação ao grupo MS no primeiro terço da gestação. 

A Figura 37 mostra a análise da expressão de Oprk1, Oprm1 e Oprd1 que codificam para 

os receptores opióides κ, µ e δ respectivamente, bem como os produtos protéicos KOR, MOR 

e DOR na PAG das proles masculinas de mães tratadas ou não com sulfato de morfina no 

primeiro ou segundo terços da gestação. 

 

A Figura 37A mostra a análise da expressão de Oprk1 na PAG das proles masculinas. 

A ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 

1,86, p = 0,15], não observou-se diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,40) 

= 0,02, p = 0,89], tampouco interação entre os fatores [F(3,40) = 1,72, p = 0,17]. O teste de 

Bonferroni indicou que as proles do grupo MM apresentaram um aumento na expressão de 

Oprk1 em relação aos grupos SM e MS no segundo terço da gestação. 

Sobre o produto protéico KOR/α-tubulina na PAG das proles masculinas. A ANOVA 

de duas vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 12,87, 

p < 0,0001], observou-se também diferenças significantes entres os períodos da gestação 
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[F(1,40) = 226,6, p < 0,0001] e foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 18,80, p < 

0,0001]. O teste de Bonferroni mostrou que:  

1) As proles do grupo MS apresentaram uma diminuição de KOR/α-tubulina na PAG 

em relação ao grupo SS no segundo terço da gestação; 

2) As proles do grupo MM apresentaram um aumento de KOR/α-tubulina na PAG 

em relação ao grupo SS no segundo terço da gestação; 

3) As proles dos grupos MS e MM apresentaram um aumento de KOR/α-tubulina na 

PAG em relação ao grupo SM no segundo terço da gestação. 

A Figura 37B mostra a análise da expressão de Oprm1 na PAG de proles das 

masculinas. A ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os 

tratamentos [F(3,40) = 0,45, p = 0,72], não observou-se diferenças significantes entre os 

períodos da gestação [F(1,40) = 0,13, p = 0,71] bem como não houve interação entre os fatores 

[F(3,40) = 0,35, p = 0,78]. O teste de Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os 

diferentes grupos. 

Sobre  o produto protéico MOR/α-tubulina na PAG das proles masculinas. A ANOVA 

de duas vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 59,36, 

p < 0,0001], observou-se também diferenças significantes entres os períodos da gestação 

[F(1,40) = 1098, p < 0,0001] e foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 71,55, p < 

0,0001]. O teste de Bonferroni mostrou que:  

1) As proles dos grupos SM, MS e MM apresentaram um aumento de MOR/α-

tubulina na PAG em relação ao grupo SS no segundo terço da gestação; 

2) As prole do grupo MM apresentaram um aumento de MOR/α-tubulina na PAG em 

relação aos grupos SM e MS no segundo terço da gestação; 

 

A Figura 37C mostra a análise da expressão de Oprd1 na PAG das proles masculinas. 

A ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 

0,02, p = 0,99], não observou-se diferenças significantes entre os períodos da gestação [F(1,40) 

= 0,0, p = 1,0] e não houve interação entre os fatores [F(3,40) = 0,0, p = 1,0]. O teste de 

Bonferroni não indicou diferenças significantes entre os diferentes grupos. 

Sobre o produto protéico DOR/α-tubulina na PAG das proles masculinas. A ANOVA 

de duas vias mostrou que houve diferenças significantes entre os tratamentos [F(3,40) = 3,31, p 

= 0,03], observou-se também diferenças significantes entres os períodos da gestação [F(1,40) = 
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16,09, p =0,0003] e foi observada interação entre os fatores [F(3,40) = 7,76, p = 0,0004]. O teste 

de Bonferroni mostrou que: 

1) As proles dos grupos MS e MM apresentaram um aumento de DOR/α-tubulina na 

PAG em relação ao grupo SS no segundo terço da gestação; 

2) As proles do grupo MM apresentaram um aumento de DOR/α-tubulina na PAG 

em relação ao grupo SM no segundo terço da gestação. 
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Figura 29 -  
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          1º Terço                                                 2º Terço 
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           1º Terço                                                 2º Terço 

           

 

Análise da expressão de Oprk1, Oprm1 e Oprd1, bem como dos produtos 

protéicos KOR, MOR e DOR no estriado de ratas tratadas ou não com sulfato 

de morfina no primeiro e segundo terços da gestação. 
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SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: 

tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação 

com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de 

lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina.  Em (A) expressão do gene Oprk1 no estriado de mães tratadas 

com sulfato de morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação. ANOVA de duas vias – diferenças 

significantes entre os tratamentos, fases da gestação com interação entre os fatores p < 0,05, seguida pelo teste de 

Bonferroni; a – p > 0,05 comparados a SS em ambos os terços da gestação; b – p >0,05 comparados a SM em 

ambos os terços da gestação; c – p < 0,05 comparados a MS em ambos os terços da gestação e * diferenças 

significantes entres os terços da gestação; (B) expressão do gene Oprm1 no estriado de mães tratadas com sulfato 

de morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação. ANOVA de duas vias – diferenças significantes 

entre os tratamentos com interação entre os fatores p < 0,05, seguida pelo teste de Bonferroni; a – p < 0,05 

comparados a SS em ambos os terços da gestação; b - p < 0,05 comparados a SM em ambos os terços da 

gestação; c – p < 0,05 comparado a MS no primeiro terço da gestação.  Em (C) expressão do gene Oprd1 no 

estriado de mães tratadas com sulfato de morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação. ANOVA 

de duas vias p > 0,05. Western blot de amostras de estriado de ratas tratadas ou não com sulfato de morfina no 

primeiro ou segundo terços da gestação para as proteínas KOR (A), MOR (B) e DOR (C). Padrão de bandas em 

gel, seguido de reação ECL e e leitura MyECL Imager®, sendo os dados normalizados em relação à α-

TUBULINA. São apresentadas as médias ± erros-padrão (n=6). p > 0,05; ANOVA seguida pelo teste de 

Bonferroni. 
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Figura 30 -  
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Análise da expressão de Oprk1, Oprm1 e Oprd1, bem como dos produtos 

protéicos KOR, MOR e DOR no hipotálamo de ratas tratadas ou não com 

sulfato de morfina no primeiro e segundo terços da gestação. 
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SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: 

tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação 

com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de 

lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina.  Em (A) expressão do gene Oprk1 no hipotálamo de mães tratadas 

com sulfato de morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação. ANOVA de duas vias p > 0,05.  Em 

(B) expressão do gene Oprm1 no hipotálamo de mães tratadas com sulfato de morfina ou salina no primeiro ou 

segundo terço da gestação. ANOVA de duas vias – diferenças significantes entre os tratamentos, fases da 

gestação com interação entre os fatores p < 0,05, seguida pelo teste de Bonferroni; a – p > 0,05 comparados a SS 

no primeiro terço da gestação; b – p >0,05 comparado a SM no primeiro terço da gestação; c – p < 0,05 

comparados a MS no primeiro terço da gestação e * diferenças significantes entres os terços da gestação. (C) 

expressão do gene Oprd1 no hipotálamo de mães tratadas com sulfato de morfina ou salina no primeiro ou 

segundo terço da gestação. ANOVA de duas vias p > 0,05. Os gráficos em barras representam os valores de 

densidade óptica relativa para Oprk1, Oprm1 e Oprd1, sendo os valores normalizados pelos produtos de qPCR 

correspondentes para β-actina e em relação às densidades do grupo controle. São apresentadas as médias e erros-

padrão (n = 6). Western blot de amostras de hipotálamo de ratas tratadas ou não com sulfato de morfina no 

primeiro ou segundo terços da gestação para as proteínas KOR (A), MOR (B) e DOR (C). Padrão de bandas em 

gel, seguido de reação ECL e e leitura MyECL Imager®,, sendo os dados normalizados em relação à α-

TUBULINA.SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; 

SM: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação 

com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de 

lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina. São apresentadas as médias ± erros-padrão (n=6). p > 0,05; 

ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni. 
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Figura 31 -  
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Análise da expressão de Oprk1, Oprm1 e Oprd1, bem como dos produtos 

protéicos KOR, MOR e DOR na PAG de ratas tratadas ou não com sulfato de 

morfina no primeiro e segundo terços da gestação. 
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SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: 

tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação 

com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de 

lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina.  Em (A) expressão do gene Oprk1 na PAG de mães tratadas com 

sulfato de morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação. ANOVA de duas vias p > 0,05, seguida 

pelo teste de Bonferroni * p < 0,05 comparado a SS no primeiro terço da gestação. (B) expressão do gene Oprm1 

na PAG de mães tratadas com sulfato de morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação. ANOVA 

de duas vias– diferenças significantes entre os tratamentos, fases da gestação e interação entre os fatores p < 

0,05, seguida pelo teste de Bonferroni: a – p < 0,05 comparado a SS; b – p < 0,05 comparados a SM ambos no 

primeiro terço da gestação. .Em (C) expressão do gene Oprd1 na PAG de mães tratadas com sulfato de morfina 

ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação. ANOVA de duas vias p > 0,05. Os gráficos em barras 

representam os valores de densidade óptica relativa para Oprk1, Oprm1 e Oprd1, sendo os valores normalizados 

pelos produtos de qPCR correspondentes para β-actina e em relação às densidades do grupo controle. São 

apresentadas as médias e erros-padrão (n = 6). Western blot de amostras de PAG de ratas tratadas ou não com 

sulfato de morfina no primeiro ou segundo terços da gestação para as proteínas KOR (A), MOR (B) e DOR (C). 

Padrão de bandas em gel, seguido de reação ECL e e leitura MyECL Imager®, sendo os dados normalizados em 

relação à α-TUBULINA.SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 

salina 0,9%; SM: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg 

de sulfato de morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia 

de lactação com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio 

no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina. São apresentadas as médias ± erros-padrão (n=6). p > 

0,05; ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106	  
	  

	  
	  

Figura 32 -  
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Análise da expressão de Oprk1, Oprm1 e Oprd1, bem como dos produtos 

protéicos KOR, MOR e DOR no estriado das proles femininas de ratas tratadas 

ou não com sulfato de morfina no primeiro e segundo terços da gestação. 
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SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: 

tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação 

com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de 

lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina.  Em (A) expressão do gene Oprk1 no estriado das proles 

femininas de mães tratadas com sulfato de morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação. ANOVA 

de duas vias – diferenças significantes entre os tratamentos, fases da gestação com interação entre os fatores p < 

0,05, seguida pelo teste de Bonferroni; a – p > 0,05 comparados a SS no segundo terço da gestação; b – p >0,05 

comparados a MS no segundo terço da gestação e * diferenças significantes entres os terços da gestação. (B) 

expressão do gene Oprm1 no estriado das proles femininas de mães tratadas com sulfato de morfina ou salina no 

primeiro ou segundo terço da gestação. ANOVA de duas vias p > 0,05. Em (C) expressão do gene Oprd1 no 

estriado das proles femininas de mães tratadas com sulfato de morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da 

gestação. ANOVA de duas vias mostrou significância entre as fases da gestação p < 0,05. Os gráficos em barras 

representam os valores de densidade óptica relativa para Oprk1, Oprm1 e Oprd1, sendo os valores normalizados 

pelos produtos de qPCR correspondentes para β-actina e em relação às densidades do grupo controle. São 

apresentadas as médias e erros-padrão (n = 6). Western blot de amostras de estriado das proles femininas de ratas 

tratadas ou não com sulfato de morfina no primeiro ou segundo terços da gestação para as proteínas KOR (A), 

MOR (B) e DOR (C). Padrão de bandas em gel, seguido de reação ECL e leitura MyECL Imager®, sendo os 

dados normalizados em relação à α-TUBULINA.SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 

5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de 

lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de 

morfina e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de 

sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina. São apresentadas as 

médias ± erros-padrão (n=6). p > 0,05; ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni. 
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Figura 33 -  
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Análise da expressão de Oprk1, Oprm1 e Oprd1, bem como dos produtos 

protéicos KOR, MOR e DOR no hipotálamo das proles femininas de ratas 

tratadas ou não com sulfato de morfina no primeiro e segundo terços da 

gestação. 
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SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: 

tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação 

com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de 

lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina.   (A) expressão do gene Oprk1 no hipotálamo das proles 

femininas de mães tratadas com sulfato de morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação. ANOVA 

de duas vias p > 0,05. Em (B) expressão do gene Oprm1 no hipotálamo das proles femininas de mães tratadas 

com sulfato de morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação. ANOVA de duas vias p > 0,05. (C) 

expressão do gene Oprd1 no hipotálamo das proles femininas de mães tratadas com sulfato de morfina ou salina 

no primeiro ou segundo terço da gestação. ANOVA de duas vias p > 0,05. Os gráficos em barras representam os 

valores de densidade óptica relativa para Oprk1, Oprm1 e Oprd1, sendo os valores normalizados pelos produtos 

de qPCR correspondentes para β-actina e em relação às densidades do grupo controle. São apresentadas as 

médias e erros-padrão (n = 6).Western blot de amostras de hipotálamo das proles femininas de ratas tratadas ou 

não com sulfato de morfina no primeiro ou segundo terços da gestação para as proteínas KOR (A), MOR (B) e 

DOR (C). Padrão de bandas em gel, seguido de reação ECL e e leitura MyECL Imager®, sendo os dados 

normalizados em relação à α-TUBULINA.SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia 

de lactação com salina 0,9%; SM: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação 

com 3,0mg/kg de sulfato de morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e 

desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de 

morfina e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina. São apresentadas as médias ± erros-

padrão (n=6). p > 0,05; ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni 
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Figura 34 -  
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C 

Análise da expressão de Oprk1, Oprm1 e Oprd1, bem como dos produtos 

protéicos KOR, MOR e DOR na PAG das proles femininas de ratas tratadas ou 

não com sulfato de morfina no primeiro e segundo terços da gestação. 
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SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: 

tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação 

com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de 

lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina. Em (A) expressão do gene Oprk1 na PAG das proles femininas de 

mães tratadas com sulfato de morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação.  ANOVA de duas vias 

– diferenças significantes entre os tratamentos, fases da gestação com interação entre os fatores p < 0,05, seguida 

pelo teste de Bonferroni; a – p > 0,05 comparados a SS no segundo terço da gestação; b – p >0,05 comparados a 

SM no segundo terço da gestação; c – p < 0,05 comparados a MS no segundo terço da gestação e * diferenças 

significantes entres os terços da gestação. (B) expressão do gene Oprm1 na PAG das proles femininas de mães 

tratadas com sulfato de morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação, a – p < 0,05 comparado a 

SM; b – p < 0,05 comprado a MS ambos no segundo terço da gestação.  . Em (C) expressão do gene Oprd1 na 

PAG das proles femininas de mães tratadas com sulfato de morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da 

gestação. ANOVA de duas vias p > 0,05.  Os gráficos em barras representam os valores de densidade óptica 

relativa para Oprk1, Oprm1 e Oprd1, sendo os valores normalizados pelos produtos de qPCR correspondentes 

para β-actina e em relação às densidades do grupo controle. São apresentadas as médias e erros-padrão (n = 6). 

Western blot de amostras de PAG das proles femininas de ratas tratadas ou não com sulfato de morfina no 

primeiro ou segundo terços da gestação para as proteínas KOR (A), MOR (B) e DOR (C). Padrão de bandas em 

gel, seguido de reação ECL e e leitura MyECL Imager®,  sendo os dados normalizados em relação à α-

TUBULINA.SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; 

SM: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação 

com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de 

lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina. São apresentadas as médias ± erros-padrão (n=6). p > 0,05; 

ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni. 
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Figura 35 -  

 

 

A 

                  1º Terço                                                    2º Terço 

               

 

 

B 

                1º Terço                                               2º Terço 

             

 

Análise da expressão de Oprk1, Oprm1 e Oprd1, bem como dos produtos 

protéicos KOR, MOR e DOR no estriado das proles masculinas de ratas 

tratadas ou não com sulfato de morfina no primeiro e segundo terços da 

gestação. 
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SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: 

tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação 

com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de 

lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina.  Em (A) expressão do gene Oprk1 no estriado das proles 

masculinas de mães tratadas com sulfato de morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação. 

ANOVA de duas vias p > 0,05. (B) expressão do gene Oprm1 no estriado das proles masculinas de mães 

tratadas com sulfato de morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação. ANOVA de duas vias – 

diferenças significantes entre os tratamentos com interação entre os fatores, seguida pelo teste de Bonferroni; a – 

p < 0,05 comparado a SS; b -  p < 0,05 comparado a SM; c - p < 0,05 comparado a MS todos no segundo terço 

da gestação. Em (C) expressão do gene Oprd1 no estriado das proles masculinas de mães tratadas com sulfato 

de morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação. ANOVA de duas vias p > 0,05. Os gráficos em 

barras representam os valores de densidade óptica relativa para Oprk1, Oprm1 e Oprd1, sendo os valores 

normalizados pelos produtos de qPCR correspondentes para β-actina e em relação às densidades do grupo 

controle. São apresentadas as médias e erros-padrão (n = 6). Western blot de amostras de estriado das proles 

masculinas de ratas tratadas ou não com sulfato de morfina no primeiro ou segundo terços da gestação para as 

proteínas KOR (A), MOR (B) e DOR (C). Padrão de bandas em gel, seguido de reação ECL e leitura MyECL 

Imager®, sendo os dados normalizados em relação à α-TUBULINA.SS: tratamento durante a gestação com 

salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: tratamento durante a gestação com salina 0,9% 

e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina; MS: tratamento durante a gestação com 

3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; MM: tratamento durante a 

gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina. São apresentadas as médias ± erros-padrão (n=6). p > 0,05; ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni. 
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Figura 36 -  
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Análise da expressão de Oprk1, Oprm1 e Oprd1, bem como dos produtos 

protéicos KOR, MOR e DOR no hipotálamo das proles masculinas de ratas 

tratadas ou não com sulfato de morfina no primeiro e segundo terços da 

gestação. 
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SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: 

tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação 

com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de 

lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina.  Em (A) expressão do gene Oprk1 no hipotálamo das proles 

masculinas de mães tratadas com sulfato de morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação. 

ANOVA de duas vias p > 0,05, seguida pelo teste de Bonferroni a – p < 0,05 comparado a SS; b – p < 0,05 

comparado a SM ambos no segundo terço da gestação. Em (B) expressão do gene Oprm1 no hipotálamo das 

proles masculinas de mães tratadas com sulfato de morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação. 

ANOVA de duas vias – diferenças significantes entre as fases de gestação, seguida pelo teste de Bonferroni; a – 

p < 0,05 comparado a SS; b -  p < 0,05 comparado a SM; c - p < 0,05 comparado a MS todos no segundo terço 

da gestação. (C) expressão do gene Oprd1 no hipotálamo das proles masculinas de mães tratadas com sulfato de 

morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação. ANOVA de duas vias p > 0,05. Os gráficos em 

barras representam os valores de densidade óptica relativa para Oprk1, Oprm1 e Oprd1, sendo os valores 

normalizados pelos produtos de qPCR correspondentes para β-actina e em relação às densidades do grupo 

controle. São apresentadas as médias e erros-padrão (n = 6). Western blot de amostras de hipotálamo das proles 

masculinas de ratas tratadas ou não com sulfato de morfina no primeiro ou segundo terços da gestação para as 

proteínas KOR (A), MOR (B) e DOR (C). Padrão de bandas em gel, seguido de reação ECL e leitura MyECL 

Imager®, sendo os dados normalizados em relação à α-TUBULINA.SS: tratamento durante a gestação com 

salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: tratamento durante a gestação com salina 0,9% 

e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina; MS: tratamento durante a gestação com 

3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; MM: tratamento durante a 

gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina. São apresentadas as médias ± erros-padrão (n=6). p > 0,05; ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni. 
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Figura 37 -  
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Análise da expressão de Oprk1, Oprm1 e Oprd1, bem como dos produtos 

protéicos KOR, MOR e DOR na PAG das proles masculinas de ratas tratadas 

ou não com sulfato de morfina no primeiro e segundo terços da gestação. 
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SS: tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: 

tratamento durante a gestação com salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina; MS: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação 

com salina 0,9%; MM: tratamento durante a gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de 

lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina.  Em (A) expressão do gene Oprk1 na PAG das proles masculinas 

de mães tratadas com sulfato de morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação.  ANOVA de duas 

vias p > 0,05, seguida pelo teste de Bonferroni a – p < 0,05 comparado a SM; b – p < 0,05 comparado a MS 

ambos no segundo terço da gestação. (B) expressão do gene Oprm1 na PAG das proles de das proles masculinas 

de mães tratadas com sulfato de morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação.  ANOVA de duas 

vias p > 0,05. Em (I) expressão do gene Oprd1 na PAG das proles masculinas de mães tratadas com sulfato de 

morfina ou salina no primeiro ou segundo terço da gestação. ANOVA de duas vias p > 0,05.  Os gráficos em 

barras representam os valores de densidade óptica relativa para Oprk1, Oprm1 e Oprd1, sendo os valores 

normalizados pelos produtos de qPCR correspondentes para β-actina e em relação às densidades do grupo 

controle. São apresentadas as médias e erros-padrão (n = 6). Western blot de amostras de PAG das proles 

masculinas de ratas tratadas ou não com sulfato de morfina no primeiro ou segundo terços da gestação para as 

proteínas KOR (A), MOR (B) e DOR (C). Padrão de bandas em gel, seguido de reação ECL e leitura MyECL 

Imager®, sendo os dados normalizados em relação à α-TUBULINA.SS: tratamento durante a gestação com 

salina 0,9% e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; SM: tratamento durante a gestação com salina 0,9% 

e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de morfina; MS: tratamento durante a gestação com 

3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação com salina 0,9%; MM: tratamento durante a 

gestação com 3,5mg/kg de sulfato de morfina e desafio no 5º dia de lactação com 3,0mg/kg de sulfato de 

morfina. São apresentadas as médias ± erros-padrão (n=6). p > 0,05; ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni. 
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Os opióides são substâncias de origem endógena ou sintética, referindo-se de forma 

ampla a todos os compostos relacionados ao ópio. O termo opium deriva da palavra grega 

opus, que significa suco, pois o fármaco é obtido a partir do suco da papoula - Papaver 

somniferum (GUTSTEIN; AKIL, 2005). 

O sistema opióide endógeno é formado por um conjunto de receptores e peptídeos 

ligantes endógenos que estão amplamente distribuídos pelo SNC e também tecidos periféricos 

como sistemas imune, cardiovascular, endócrino e o trato digestório (BODNAR, 2009, 2012; 

WALDHOER; BARTLETT; WHISTLER, 2004). Existe pelo menos uma dúzia de ligantes 

opioidérgicos endógenos, embora o número de receptores seja limitado, sendo os principais os 

receptores µ, κ e δ (GUTSTEIN; AKIL, 2005). 

Estudos que utilizaram critérios farmacológicos sugerem a existência de subtipos de 

receptores opióides, entretanto, foram isolados genes que codificam um subtipo de cada uma 

das famílias de receptores que foram devidamente caracterizados. Uma explicação é de que os 

subtipos de receptores surgem de variantes de splicing alternativo de um gene comum 

(PASTERNAK; STANDIFER, 1995). Nesse estudo foram utilizadas as variantes tipo 1 de 

receptores µ, κ e δ. Esses receptores pertencem a superfamília com 7 domínios 

transmembrânicos acoplados à proteína Gi/o heterotrimérica (KIEFFER; EVANS, 2009; PAN 

et al., 2008; VAN RIJN; BRISSET; WHISTLER, 2010) e possuem a capacidade de formar 

interações receptor-receptor, formando complexos de receptores homômeros e heterômeros 

com propriedades farmacológicas diferentes (VAN RIJN; BRISSET; WHISTLER, 2010). 

Em estudos dos efeitos pré e/ou perinatais de drogas, a dose a ser empregada não deve 

produzir efeitos tóxicos na mãe. De fato, o emprego de doses que levam ao aparecimento de 

sintomas acentuados de intoxicação não permite concluir se as possíveis alterações 

apresentadas pelos conceptos seriam devidas à ação embriotóxica da substância em estudo ou 

às alterações na homeostase materna (CARLOS, et al., 1996; LEMONICA, et al., 1996). 

Neste sentido, a presença da redução significativa no peso corporal materno, sinais clínicos da 

toxicidade ou de atividade são evidências suficientes de toxicidade materna e, 

invariavelmente, causam redução no peso corporal fetal e aumento no número de reabsorções 

(ou abortos), raramente observando-se morte fetal (KHERA, 1984). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da exposição materna durante períodos 

diferentes da gestação, sendo no primeiro terço no período do 2º ao 6º dias e no segundo terço 

do 11º ao 15º dias da administração de agonistas específicos ou não para receptores opióides, 

em alguns aspectos comportamentais nas mães e em suas proles, e em doses que não 
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produzissem toxicidade materna e fetal. Neste caso, empregou-se a dose de 3,5 mg/kg s.c. de 

sulfato de morfina e solução salina a 0,9% para o grupo controle. Portanto, estas doses foram 

escolhidas para o presente estudo.  

A avaliação do CM foi realizada primeiramente por meio do parâmetro de construção 

do ninho (Tabelas 1 e 2). Tanto os animais tratados com salina como aqueles tratados com 

sulfato de morfina apresentaram ninhos classificados como bons ou ótimos em praticamente 

todos os casos. A construção de ninhos remete a um tipo de comportamento, incluso no 

maternal, que independe da interação direta com os filhotes (BRIGDES, 1996). 

Evolutivamente, a construção de ninhos tem como finalidade garantir proteção e calor à 

ninhada, sendo que para tal a fêmea precisa ter capacidade de cavar, carrear materiais com a 

boca, bem como manipulá-lo tanto com a boca quanto com as patas (STERN, 1996). Assim, a 

alta porcentagem de animais construindo ninhos de qualidade ótima e boa neste experimento 

seria um indicativo de que o tratamento gestacional com agonistas opioidérgicos não inibiu 

significativamente o CM em ratas lactantes, pois segundo Numan (1994) a construção de 

ninhos demanda preservação da função motora, da motivação, da termorregulação e do CM.  

Porém, em relação aos outros parâmetros relacionados ao CM foi possível verificar, 

conforme observado no Experimento 1, que aparentemente o desafio com morfina foi capaz 

de alterar o comportamento de recuperação, independente do pré - tratamento, assim como os 

resultados de Teodorov et al. (2008b) que demonstraram em seu trabalho que estes efeitos não 

foram observados nos animais pré-tratados, o que sugere a existência de tolerância induzida 

por morfina, como modulação de respostas mediadas por receptor opióide tipo κ e que o 

tratamento agudo com o agonista especifico para esse receptor, U69593, leva a diminuição da 

atividade geral e aumento da latência de recuperação de filhotes em lactação, sugerindo que a 

estimulação aguda de receptores κ pode ter importantes efeitos comportamentais durante a 

lactação.  

Os efeitos opióides sobre o CM variam de acordo com a experiência reprodutiva 

Kinsley et al. (1988) e a idade, sendo que em ratas jovens o CM também é sensível a 

manipulações farmacológicas opioidérgicas (ZAIAS et al., 1996). A interrupção do 

tratamento crônico com morfina pode afetar os receptores opióides, estes são up-regulated 

pelo tratamento com morfina e gravidez e down- regulated durante a lactação em diferentes 

áreas do encéfalo (BABBINI e DAVIS, 1972; CRAIN et al., 1998; WISE; BOZARTH, 

1999;). O presente trabalho enfatizou o tratamento com sulfato de morfina nos estágios inicial 

e médio da gestação, os resultados deste tipo de tratamento ainda não foram elucidados pela 
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literatura atual que aborda as alterações comportamentais em mães tratadas no final da 

gestação. Em relação a isso Sukikara et al. (2011) demonstraram que a ativação induzida por 

opióides na PAG inibe o CM e estimula a expressão de comportamento de forrageamento e 

predatório (KINSLEY et al., 1990; MIRANDA-PAIVA et al., 2003). A expressão da 

interrupção deste comportamento é modulada pela estimulação opióide anterior ao final da 

gravidez (CRUZ et al., 2010).  Sistemas opióides são plásticos e adaptativos e o tratamento 

com morfina de longo prazo pode também alterar a sensibilidade do CM. Embora o início do 

CM no parto em ratas primíparas é regulada pelos eventos endócrinos do final da gestação, a 

continuidade ou manutenção do comportamento pós-parto não está mais ligada à regulação 

hormonal (NUMAN; INSEL, 2003). Pesquisas indicam que uma vez que a fêmea parturiente 

interage com os seus filhotes, o encéfalo é modificado de modo a que os estímulos 

provenientes dos filhotes podem ativar o CM independentemente da influência dos ovários, 

dos hormônios placentários e pituitários (NUMAN; FLEMING; LEVY, 2006).  

 
Tem sido sugerido que as modificações cerebrais subjacentes a este efeito podem 

incluir uma regulação negativa relativamente permanente dos circuitos neuronais e evitar uma 

regulação dos circuitos neurais subjacentes a atração da mãe pelos seus filhotes (NUMAN; 

INSEL, 2003). A APOM, localizada no hipotálamo rostral, é uma região crítica neural 

envolvida na regulação do CM em ratos e outras espécies, e tem sido demonstrado que alguns 

hormônios como o estradiol e a prolactina atuam sobre os neurônios na APOM estimulando o 

início imediato do CM após o parto BRIDGES et al. (1990, 1997).  

Evidências atuais indicam que as projeções eferentes da APOM que ativam o sistema 

mesolímbico dopaminérgico são essenciais para a ocorrência de respostas maternas em 

direção aos filhotes, e um modelo detalhado neural tem sido apresentado (NUMAN; 

STOLZENBERG, 2009). Embora a APOM seja essencial para a ocorrência do CM, outros 

fatores operam em conjunto com os circuitos neurais nesta região. A principal entre esses 

fatores é a ocitocina, que é um hormônio lançado a partir da neuro-hipófise e um 

neurotransmissor/neuromodulador lançado em sinapses no encéfalo (NUMAN, 1994). Em 

uma revisão da função do hipotálamo, Swanson (1987) apresentou a evidência de um papel 

central do hipotálamo nos estados motivacionais básicos, tais como a ingestão de alimentos, 

reprodução e regulação de água e comportamento agressivo e defensivo. Estudos sugeriram 

um substrato neural do hipotálamo envolvido no controle de decisões comportamentais em 

face de sinais conflituosos (SUKIKARA et al., 2010). Consequentemente, as projeções da 
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amígdala medial posterior, ativada por sinais de reprodução relacionados com o odor que 

convergem para o núcleo hipotalâmico, que funcionaria de uma "porta de controle" 

mecanismo de inibição dos comportamentos reprodutivos (CHOI et al., 2005). 

A PAG foi comumente reconhecida como uma área importante na expressão dos 

comportamentos reprodutivos, bem como nas respostas defensivas (FANSELOW, 1991). 

Muitos trabalhos atualmente fazem uso de manipulação farmacológica com sulfato de morfina 

injetado central ou perifericamente, a fim de elucidar os mecanismos neurais que envolvem a 

expressão no CM, o uso da morfina nesse contexto se faz muito eficaz, uma vez que algumas 

regiões cerebrais envolvidas com manifestações comportamentais são muito ricas em 

receptores opioidérgicos. 

 Teodorov et al. (2011) afirmara, que tanto o número e a sensibilidade dos receptores 

de opióides mudam em função de gravidez e lactação, como comprovado em outros estudos 

(HAMMER; MATEO; BRIDGES, 1992; KINSLEY; BRIDGES, 1988).  Outros autores 

demonstram que o número de receptores opióides hipotalâmicos aumenta durante a gravidez e 

é reduzido durante a lactação. A expressão de genes de receptores opióides centrais sofrem 

alterações durante a reprodução e em resposta aos desafios de morfina (BYRNES, 2008; 

TEODOROV et al., 2006). A transmissão opióide na PAG é relevante para a inibição do CM 

induzida por morfina (MIRANDA-PAIVA et al., 2002, 2003a, 2007). Os opiáceos tem efeito 

inibitório sobre o CM e é diminuído em fêmeas multíparas (KINSLEY; BRIDGES, 1988). 

Por outro lado, as concentrações de sítios de ligação de opiáceos e receptores de opiáceos são 

aumentadas tanto na APOM quanto no hipotálamo medial basal, duas regiões que se sabe 

serem importantes para o comportamento reprodutor e controlo neuroendócrino da pituitária, 

respectivamente (BYRNES, 2008). 

Plasticidade na transmissão opioidérgica pode fornecer um substrato para a 

versatilidade e adaptações necessárias durante o período pós-parto para inibir o CM e 

estimular a procura de alimentos, por exemplo. A ação combinada dos hormônios esteróides, 

tais como o estradiol e a progesterona têm como resultados mudanças na interação dos 

opióides no encéfalo (BRIDGES; RONSHEIM, 1987). As concentrações séricas de 

hormônios do estresse, como a corticosterona e prolactina podem ser influenciadas por 

opióides (MANN; BRIDGES, 1992; SAGRILLO; VOOGT, 1991). Ambos corticosterona e 

prolactina são geralmente relevantes para comportamentos reprodutivos e particularmente 

importante para induzir o CM (COMMOLI; RIBEIRO-BARBOSA; CANTERAS; 2003; DE 
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OLIVEIRA et al., 2007). Da mesma forma, os níveis séricos de estradiol e progesterona 

podem ser afetados pela estimulação opióide (FISHER et al., 2009). 

 
Opióides estimulam liberação de prolactina, um hormônio conhecido por facilitar o CM 

(MANN; BRIDGES, 1992; SAGRILLO; VOOGT, 1991). A influência de opióides no CM 

pode ser tanto direta quanto indireta (BRIDGES; RONSHEIM, 1987). Mudanças nessas 

moléculas endógenas influenciam a sensibilidade do sistema sensorial. Isto é particularmente 

verdadeiro no que diz respeito às estímulos olfativos (DE OLIVEIRA et al., 2007), a 

prolactina também está relacionada a modulação da ejeção de leite (SMART; DOBBING, 

1971).  

Nos resultados desse trabalho, pode ser observada uma alteração no ganho de peso das 

ninhadas femininas e masculinas de mães tratadas com morfina no primeiro ou segundo terços 

da gestação e desafiadas com morfina comparadas com o grupo controle, conforme 

demonstrado no Experimento 2.  

Em linhas gerais, nem o tratamento prévio nem o desafio influenciou o ganho de peso das 

ninhadas até o desmame, indo contra trabalhos que demonstraram que o uso de agonista 

opioidérgico (naloxona), tem um impacto significativo sobre o curso do desmame e 

desenvolvimento, apoiando as conclusões anteriores de que as interações dos opióides 

endógenos com seus receptores desempenham um papel crucial no crescimento dos filhotes 

(ZAGON; MCLAUGHLIN, 1989).Tendo em vista que a inibição da ocitocina promove a 

diminuição de ejeção de leite e a diminuição da prolactina altera os estímulos sensoriais da 

lactante, promovendo uma privação nutricional e nos cuidados com sua prole (SMART; 

DOBBING, 1971). Porém nas ninhadas com idades entre 45 e 60 dias de vida pôde ser 

observado uma alteração significativa no ganho de peso, o que pode mostrar algum tipo de 

relação com o sistema de receptores de melanocortinas. Segundo Rodrigues (2003) o peso 

corporal é regulado por uma interação complexa entre hormônios e neuropeptídeos, sob o 

controle principal de núcleos hipotalâmicos. As melanocortinas não neuropeptídios derivados 

da poliproteína pró-opiomelanocortina (POMC), expressa no núcleo arqueado do hipotálamo, 

núcleo do trato solitário, hipófise e outros tecidos periféricos (GEE, et al., 1983; 

JACOBOWITZ; O’DONOHUE, 1978). O sistema das melanocortinas engloba ainda dois 

antagonistas endógenos, Agouti e a Proteína Relacionada com a Agouti (AgRP) (LU; 

WILLARD; PATEL, 1994; OLLMANN; WILSON; YANG, 1997). Em nível celular esses 

neuropeptideos são reconhecidos por cinco tipos de receptores do tipo GPCR (MCRs) que são 
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classificados de 1 até 5 (MC1R – MC5R). Estes receptores diferem entre si na distribuição 

tecidual e na afinidade de ligação aos diferentes tipos de melanocortinas e antagonistas. 

Dentre os cinco tipos de melanocortinas descritos os do tipo MC3R e MC4R estão 

intimamente relacionados a homeostase energética. O MC3R é predominantemente expresso 

no SNC e parece apresentar um papel importante na homeostase energética uma vez que 

camundongos knockout para MC3R desenvolvem uma síndrome metabólica leve, com 

aumento da massa gorda, hipofagia e hipoatividade (BUTLER; KESTERSON; KHONG, 

2000; CHEN; MARSH; TRUMBAUER, 2000). Este receptor parece ter um papel duplo na 

regulação da homeostasia energética pois atua como autoinibidor em neurônios hipotalâmicos 

que também sintetizam a POMC (COWLEY; SMART; RUBINSTEIN, 2001). Já o MC4R é 

vastamente expresso no SNC, predominantemente no hipotálamo, hipocampo, tálamo e 

medula espinhal (MOUNTJOY; WILD, 1998). O envolvimento direto do MC4R na regulação 

da homeostasia energética (TAO, 2010) é demonstrado pelo fenótipo de obesidade de ratos 

knockout para o gene que codifica para esse receptor (HUSZAR; LYNCH; FAIRCHILD-

HUNTRESS, 1997). 

O AgRP é um antagonista competitivo para os receptores de melanocortina MC3R e 

MC4R no SNC e é fortemente co-localizado com o neuropeptideo Y (NPY), cujo os efeitos 

dependem da atividade dos receptores opioidérgicos (HAGAN, et al., 2001). Segundo Hagan 

(2001) os receptores opióides podem desempenhar um papel critico na mediação dos efeitos 

do AgRP sobre a ingestão de alimentos, e tem sido proposto que esse envolvimento dos 

opióides estariam relacionados não apenas na ingestão calórica, mas também em aspectos de 

escolha dos alimentos (ALVARO, et al., 1996)   

Os trabalhos que tratam sobre essa relação entre os sistema opioidérgico, consumo de 

alimentos e obesidade já se fazem bem estabelecidos, o que poderia elucidar de alguma forma 

os resultados encontrados nesse trabalho, mostrando as alterações encontradas no ganho de 

peso das ninhadas das proles de mães tratadas com sulfato de morfina durante a gestação, uma 

vez que a morfina é um fármaco capaz de atravessar a barreira placentária, poderia interferir 

de alguma forma na modulação desse sistema que engloba os receptores de melanocortinas, 

AgRP, NPY e receptores opióides. 

Numerosos experimentos demonstraram que a experiência no início da vida influencia o 

desenvolvimento de filhotes. Várias características, originalmente descritas como hereditárias, 

podem ter origem durante o período precoce pós-natal (FRANKOVÁ, 1985). Assim, qualquer 

tratamento experimental materno pode causar efeitos pós-natais mediados diretamente via 
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leite ou indiretamente por meio da negligência materna no cuidado com as ninhadas, ou 

alterações no comportamento da mãe podem produzir alterações no desenvolvimento físico da 

prole (SMART; DOBBING, 1971).  

Durante a ontogenia, o sistema nervoso central passa por uma rápida proliferação celular, 

diferenciação e crescimento, sendo particularmente sensível a alterações induzidas pelo meio-

ambiente. Nesse sentido, o desenvolvimento físico do encéfalo de ratos pode ser 

consideravelmente afetado por subnutrição durante o período de amamentação. Ratos mal 

alimentados durante a lactação apresentaram redução no número de células, na concentração 

de colesterol e no tamanho cerebral. Portanto, é razoável supor que condições de privação 

nutricional também interfiram com o desenvolvimento neurológico tais como aqueles 

expressos pela ontogenia de reflexos e simples padrões de comportamento (SMART; 

DOBBING, 1971). Portanto a avaliação do desenvolvimento ponderal de animais em 

desenvolvimento assume importância inquestionável 

A distância ano-genital (DAG) no rato depende basicamente da presença de testosterona 

no final da gestação. Assim, ratas androgenizadas apresentam distâncias maiores que ratas 

normais. Ratos tratados pré-natalmente com fenobarbital apresentam várias disfunções 

reprodutivas, entre elas, redução da DAG (GUPTA; SHAPIRO; YAFFE, 1980). Mais ainda, 

existe correlação entre a mesma na infância com o tamanho dos núcleos sexualmente 

dimórficos do hipotálamo na idade adulta, tendo sido aventado que alterações nesta medida 

podem ser preditivas de interferências na determinação sexual do encéfalo (FABER; 

HUGHES, 1992). Além disto, outros fatores tais como o estresse, fator de crescimento 

epidérmico e mesmo drogas interferem com a DAG (GUPTA; SIEGEL; ELLIS, 1991; 

MCCOY; SHIRLEY, 1992; VARMA; BLOCH, 1987). Existem evidências mostrando que 

drogas GABAérgicas podem modificar este parâmetro (GUPTA; SHAPIRO; YAFFE, 1980). 

Neste trabalho não foram observadas diferenças na DAG das proles feminina e masculina 

quando comparados aos respectivos grupos controles. Também não foram observadas 

diferenças significantes nos demais parâmetros de desenvolvimento físico das proles feminina 

e masculina, excetuando-se os parâmetros abertura da rima vaginal e descida dos testículos, 

conforme visto no Experimento 3. 

Segundo Teodorov, (2006) o meio ambiente hormonal, durante o desenvolvimento fetal, 

determina muitos aspectos da sexualidade adulta relacionados aos processos de diferenciação 

sexual, bem como a estrutura dos órgãos sexuais. E é este ambiente crítico que determina, em 

última instância, a intensidade em que diferentes padrões comportamentais são expressos em 
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ratos e ratas (HERNÁNDEZ-TRISTÁN; AREVALO; CANALS, 1999). Assim, eventos 

ocorridos no período crítico podem afetar a definição sexual e o esquema organizacional do 

encéfalo que, na idade adulta, resultarão em padrões apropriados de secreção de 

gonadotrofinas e certos tipos de comportamentos ligados ao sexo (LEONARD, 1982). A 

importância da complexidade desses eventos deve-se ao fato de estes não serem essenciais 

somente à sobrevida do animal, mas sim à perpetuação da espécie. No rato, a diferenciação 

sexual origina-se desse padrão (defeminização ou masculinização), ocorrendo como resultado 

da secreção de testosterona pelos testículos. Sabe-se que os ratos alcançam o número de 

neurônios que terão na vida adulta no 15º dia de vida, enquanto em ratas esse número é 

alcançado de modo bifásico: diminuição do número de neurônios durante a primeira semana 

de vida, aumento dos neurônios de modo que as diferenças sexuais desapareçam no 15º dia e, 

finalmente, perda dos neurônios ao final deste mesmo dia (SEGOVIA et al., 1999). 

Estudos demonstraram também que, no rato, um dos fatores cruciais para a 

masculinização do hipotálamo parece ser o leite materno (KACSÓH et al., 1986), já que este 

possui grandes quantidades de GnRH, o qual desencadeia a liberação de testosterona pelos 

testículos do filhote no período pós-natal de masculinização hipotalâmica. Além disso, 

substâncias liberadas no leite (como medicamentos ou seus metabólitos) poderiam promover 

alterações no desenvolvimento dos animais e também no homem, já que no período de 

amamentação estes ainda estão em desenvolvimento e muitos de seus sistemas, ainda 

imaturos. Na amamentação, o GnRH, quando liberado, alcança a hipófise do recém-nascido, 

induzindo a secreção de gonadotrofinas com padrões diferenciados entre machos e fêmeas. 

No rato, atua desencadeando a masculinização e, na rata, atua evitando a defeminização 

hipotalâmica pela inibição da resposta do ovário infantil às gonadotrofinas durante o 

aleitamento.  

O desenvolvimento puberal que é a última fase de um processo contínuo de mudanças 

moduladas pro atividades hormonais, faz parte de um processo de maturação do eixo 

hipotalâmico-hipofisário-gonadal, resultando em crescimento e desenvolvimento dos órgãos 

genitais e concomitantemente, de mudanças físicas e psicológicas que conduzem a capacidade 

de reprodução e perpetuação da espécie (SALVATORI, et al., 2004). Em ratas, o único sinal 

externo do evento final de maturidade sexual, é a abertura do canal vaginal que é dependente 

da estimulação causada pelo estrógeno proveniente da atividade do eixo hipotalâmico-

hipofisário-gonadal (SISK, et al., 2001). Em ratos a maturação sexual é resultado de 
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interações complexas no mesmo eixo cujo o ápice se mostra na ocorrência da descida dos 

testículos. 

 

Os resultados deste trabalho mostraram que o desenvolvimento físico das proles como 

um todo não sofreu alterações devido ao tratamento, porém o desenvolvimento dos órgãos 

sexuais apresentaram diferenças significantes tanto em machos quanto em fêmeas podendo 

terem sido causados tanto por alterações maternas quanto por ação da própria morfina no 

desenvolvimento do eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal visto que o desenvolvimento e 

maturação dos órgãos sexuais é regulado por ação hormonal modulada por este eixo. 

Em relação ao parâmetros de desenvolvimento neurocomportamental observados neste 

trabalho, de acordo com Altman e Sudarshan (1975), três sistemas periféricos estão 

envolvidos no controle do ajuste postural que incluem o sistema vestibular, estereoceptivo 

(por exemplo o táctil) e o sistema proprioceptivo. A medida da função do sistema vestibular 

ao nascer é alterada pela imaturidade do sistema motor. O reflexo de endireitamento e o dia de 

andar adulto refletem o desenvolvimento do sistema motor e a atividade do sistema vestibular 

(ALTMAN; SUDARSHAN, 1975). No presente trabalho a ausência de alterações nestes 

parâmetros indicou que o tratamento gestacional com agonista opióidergico não interferiu 

com o desenvolvimento neurocomportamental dos animais, conforme observado no 

Experimento 4. Assim a exposição gestacional materna ao sulfato de morfina não foi capaz 

de modificar os parâmetros neurcomportamentais nos animais e estes dados em conjunto com 

aqueles obtidos no dia de andar adulto e no reflexo de endireitamento, mostram ausência de 

alterações no desenvolvimento motor dos animais expostos pré-natalmente à droga. 

Diante de resultados comportamentais e de desenvolvimento apresentados até o 

momento, restou a segunda parte deste projeto no qual se pretendeu avaliar se haveria alguma 

intersecção entre os resultados anteriores com algum tipo de alteração molecular, estritamente 

dos receptores opióides, em regiões que sabidamente estão envolvidas nos aspectos 

reprodutivos e motores em ratos, sendo estriado, hipotálamo e PAG, esta última escolhida 

devido a numerosos resultados encontrados em nosso laboratório advindo de outros projetos 

em andamento. Antes de discutir os resultados obtidos em relação a biologia molecular de 

mães e filhotes que foram tratados com agonistas opioidérgicos, seria interessante relembrar 

as principais características inerentes a cada subtipo de receptor opióide estudado. 

Brownstein, (1993) mostraram que existem locais estereoespecíficos em todo o SNC em 
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roedores, sem uma distribuição uniforme o que explica o porque este projeto ter escolhido 3 

regiões encefálicas diferentes para comparação em nosso estudo. 

O receptor opióide tipo µ é amplamente distribuído pelo encéfalo, sendo que sua 

distribuição varia muito de acordo com a espécie estudada e os ligantes endógenos 

preferencialmente são as endorfinas. Em roedores ocorre densidade moderada na PAG e 

núcleo da rafe (MANSOUR et al., 1995). Mann; Kinsley; Bridges, (1991) observaram que 

injeção de DAMGO, i.c.v. em ratas lactantes foi capaz de alterar o comportamento maternal 

de maneira dose-dependente. Estudos moleculares aliados à farmacologia revelaram que 

existem diferenças na resposta a drogas de acordo com a variante do receptor tipo um que é 

ativada, sendo que sete novas variações do exon 11 (resultantes de splicing alternativos) do 

gene Oprm1 foram identificadas (PASTERNAK, 2010). 

Os receptores do subtipo µ1 são caracterizados por sua alta afinidade para 

naloxonazina, por ligação irreversível, e muitas drogas opióides, incluindo morfina e 

DAMGO, sugerindo que esteja envolvido em muitos efeitos como analgesia supraespinal, 

sedação, euforia, miose, liberação de prolactina, diminuição do turnover de acetilcolina e 

indução de catalepsia (PASTERNAK; WOOD, 1986; PASTERNAK, 1988, ZHI-PING et al., 

2012). 

Os receptores tipo κ, sítios preferenciais para ligação de dinorfinas, têm papel 

importante na imunidade, percepção dolorosa, fisiológica neuroendócrina, comportamento 

afetivo e aspectos cognitivos, podendo também modular o comportamento reprodutivo em 

fêmeas (TEODOROV et al., 2008). O receptor opióide do tipo κ possui alta afinidade por 

dinorfina A, um agonista endógeno, e por U50,488 e U69593; porém, não há ligação com 

agonista µ1-seletivo DAMGO ou com o agonista δ1-seletivo DPLPE. U69593 se liga 

seletivamente ao subtipo κ1, e ainda não existe um agonista seletivo para κ2 e κ3 (CLARK; 

LEVENSON; MEDZIHRADSKY, 1989). 

Finalmente os receptores tipo δ são alvos preferenciais de ligação para encefalinas e 

estudos mostram que parecem ter maior importância na periferia, embora possam também 

contribuir para analgesia central. A ativação desses receptores pelo tratamento com DADL 

aumentou os níveis de GABAA em neurônios do córtex de ratos em desenvolvimento (QIU et 

al., 2011). O receptor opióide do tipo δ possui alta afinidade por DADLE e pelos agonistas 

seletivos DPLPE e DPDPE, mas não pelo agonista µ1-seletivo DAMGO ou pelos agonistas κ-

seletivos U50,488 e U69593. Estudos comportamentais e de binding sugerem a existência de 

subtipos de receptores δ (PORTOGHESE et al., 1992, 1993). 
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Alterações adaptativas nos neurônios são consequência do tratamento prolongado com 

morfina e geralmente são relacionados com alterações comportamentais combinadas à 

dependência e a síndrome de abstinência. Entretanto, os mecanismos moleculares e celulares 

envolvidos nessas alterações em longo prazo ainda não são totalmente esclarecidos, motivo 

pelo qual delineamos nossos experimentos nesse projeto. Alguns estudos utilizando-se de 

ferramentas de genômica e proteômica estão tentando identificar essas alterações nos genes e 

nos conteúdos proteicos no encéfalo de ratos que podem, inclusive, estar associada aos 

processos de vicio a morfina (AMMON-TREIBER; HÖLLT, 2005; BIERCZYNSKA- 

KRZYSIK et al., 2006; HEMBY, 2004; MCCLUNG; NESTLER; ZACHARIOU, 2005). 

Justamente pelo fato dessas drogas alterarem a transcrição gênica no encéfalo e coluna espinal 

após tratamentos agudo e prolongado é que chamou a atenção se seus efeitos poderiam durar 

o suficiente para atingir as proles quando avaliadas na idade adulta, já que estudo mostra que 

a alteração genica devido à exposição a opióides é a responsável por alterações 

comportamentais na idade adulta, bem como aumento da probabilidade de vicio. 

Estudos com roedores têm demonstrado que o tratamento crônico com opióides tem 

como consequência o desenvolvimento de tolerância a seus efeitos farmacológicos. Assim, a 

dependência física ocorre e caso a droga seja retirada é possível observar ocorrência de 

síndrome de abstinência (BHARGAVA, 1991). Os opióides produzem seus efeitos atuando 

basicamente em três tipos de receptores opióides, denominados de µ, δ e κ. Aspectos 

qualitativos e quantitativos dos sintomas relacionados a fenômenos de tolerância e 

dependência, bem como a síndrome de abstinência observada após tratamento prolongado e 

que atuem de maneira diferenciada nesses três tipos de receptores parecem também modular 

aspectos fisiológicos distintos, embora pertençam a uma mesma via de sinalização, 

particularmente e a nociceptivo.  

No Resultado 1 do Experimento 5, no qual mães foram tratadas com agonistas para 

receptores opióides no primeiro terço da gestação, não foram observadas diferenças 

significantes tanto na expressão gênica quanto nos produtos protéicos. Esses achados podem 

ser explicados pelo fato de se tratar de um tratamento muito precoce, do 2º ao 6º dias de 

gestação e cujo período transcorrido até o momento das análises moleculares tenha sido 

demasiadamente longo. Possivelmente o tratamento até possa ter alterado alguns padrões 

moleculares pelo fato da ligação das drogas aos receptores e então desencadeando uma série 

de respostas no organismo, porém os mesmo não foram prolongados a ponto de serem 

detectados no futuro. Corrobora com esses resultados os dados encontrados nos Resultados 2 
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e 3 do Experimento 5, respectivamente os dados moleculares das proles feminina e 

masculina cujas mães foram tratadas no primeiro terço da gestação. Também não foram 

encontradas alterações visto que provavelmente o tempo transcorrido entre o tratamento e as 

avalições moleculares tenha sido extenso e as proles foram avaliadas somente aos 60 dias de 

idade.  

Sabe-se que os analgésicos opióides são os mais utilizados para tratamento de dor de 

moderada a severa. Por outro lado, o tratamento prolongado pode induzir dependência, e esta 

é a principal limitação de um uso mais amplo na clínica médica. A dependência a opióides 

costuma estar associada a ativação de receptores opióides tipo µ (ZELEK-MOLIK et al., 

2010; WANG et al., 1999) porém a morfina também induz adaptações no sistema 

opióidergico mediado pelo receptores tipo κ. Estudos têm mostrado que a desregulação do 

sistema opióidergico κ-mediado também é consequência do tratamento prolongado com 

morfina e responsável pela dependência (YU; YAN; GONG, 2012).  

Existe uma série de estudos que mostram que o tratamento com morfina pode alterar a 

expressão gênica em diferentes áreas do encéfalo de roedores, inclusive com uma única 

injeção. Administração aguda de morfina induz modificações na expressão dos genes 

envolvidos em processos tão diversos como a transdução de sinal acoplada aos receptores 

opióides (FAN et al., 2002, 2003; KAEWSUK et al., 2001) fatores de transcrição (Kelz et al., 

1999) e proteínas de ligação aos cálcio (TIRUMALAI; HOWELLS, 1994). Ainda, a morfina 

tem mostrado ser capaz de induzir alterações neuronais que persistem por um longo período 

após a retirada da droga, mas seu efeitos moleculares ainda não estão totalmente elucidados 

(NESTLER; AGHAJANIAN, 1997). 

No Resultado 1 do Experimento 5 avaliou-se os padrões moleculares de mães que 

sofreram tratamento com agonistas seletivos ou não para os receptores opióides no segundo 

terço da gestação. Diferentemente do que foi observado com mães tratadas no primeiro da 

gestação, as quais não apresentaram nenhuma alteração molecular, esses animais 

apresentaram aumento na expressão de Oprk1 (no estriado e hipotálamo) e de Oprm1 

(somente no estriado), além de aumento do conteúdo proteico KOR no estriado. Uma série de 

trabalhos têm mostrado que o tratamento prolongado com morfina altera a expressão de 

proteínas envolvidas na neurotransmissão, sinalização, metabolismo energético e degradação 

proteica (LI et al., 2006; MORÓN; DEVI, 2007; NEASTA et al., 2006). Estudo conduzido 

por Quan et al. (2009) mostrou que o tratamento prolongado com morfina em machos 

promoveu alterações na atividade e /ou expressão dos proteassomas, responsáveis pela 
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degradação e reciclagem de proteínas incluindo receptores opioidérgicos. Porém, esses 

mesmos autores não descartam a possibilidade de que outras proteínas importantes como o 

CREB e os próprios receptores opióides possam não ter sido identificados por estarem em 

níveis muito baixos. 

Décadas de pesquisa têm focado em estudos para compreensão dos mecanismos 

moleculares responsáveis pelos efeitos do uso de drogas como a morfina a longo-prazo, o que 

auxilia no desenvolvimento de analgésicos mais eficientes e seguros para o tratamento de 

dores crônicas (PROKAI et al., 2005). A tolerância e a dependência são respostas fisiológicas 

complexas que envolvem a adaptação em muitos níveis do SNC bem como em tecidos 

periféricos. Entretanto, muitas destas adaptações são eliciadas pela ativação de receptores 

opioidérgicos por ação da morfina (MARTINI; WHISTLER, 2007).  Os receptores opióides 

são expressos na membrana celular e convertem as mensagens de ligantes extracelulares em 

sinais intracelulares. A magnitude da transdução de sinal de um complexo “receptor-ligante” é 

controlada por muitos fatores que incluem propriedades do próprio ligante como afinidade, 

potência, eficácia, biodisponibilidade e tempo de meia-vida. Juntos, esses fatores constituem a 

chamada atividade relativa (MARTINI; WHISTLER, 2007). Ainda, a magnitude da 

sinalização através do receptor-ligante também parece ser controlada pelo tempo no qual o 

receptor opióide permanece acoplado à proteína G e pode ser regulada pelo nível de 

desensibilização e por processos de endocitose. 

Muitas proteínas quinases se mostram implicadas na desensibilização dos receptores 

opióides mediada por ligantes, como a proteína quinase C (PKC), proteína quinase A (PKA), 

tirosina quinase e proteína G ligada a receptor quinase (GRKs). Os receptores fosforilados 

pela GRK recrutam beta-arrestinas e essa ação possui múltiplas funções como 

desacoplamento do receptor da proteína G, padrões de transdução de sinal e facilitação de 

processos de endocitose dos receptores (ou tolerância). Interessante notar que receptores 

fosforilados pela PKC tornam-se resistentes aos processos de endocitose/tolerância. 

Estudos mostram que a desensibilização dos receptores opioidérgicos, particularmente 

do tipo µ, ocorre rapidamente após administrações repetidas de doses analgésicas, ou ainda, 

após uma dose aguda de morfina (GÁRZON et al., 2002).  Os receptores opióides, quando 

ligados a drogas agonistas, são inativados por proteínas G regulatórias. Esta inativação 

envolve proteína G ligada a receptor quinase (GRK) que fosforila resíduos de serina/treonina 

no receptor. Esta modificação capacita as β-arrestinas de se ligarem a estes resíduos, levando 

aos processos de endocitose (SHENOY; LEFKOWITZ, 2005). Estes achados poderiam 
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explicar o aumento nos níveis de expressão gênica de Oprk1 e Oprm1 bem como o aumento 

no conteúdo de KOR, já que os dados parecem levar para a hipótese de que o receptor κ é o 

mais requerido quando de avaliações que envolvem desenvolvimento animal e processos 

reprodutivos. Estudos em nosso laboratório mostraram que ocorre aumento de Oprm1 mas 

não em Oprk1 quando ratas são avaliadas quanto ao comportamento sexual (dados ainda não 

publicados). 

No Resultado 1 do Experimento 5 avaliou-se a expressão dos genes que codificam 

para receptores opióides e seus respectivos conteúdos proteicos no estriado, hipotálamo e 

PAG de ratas que receberam o tratamento com agonistas para os receptores opióides no 

primeiro da gestação e depois foram desafiadas ao 5º dia de lactação com a mesma droga. 

Esses animais primeiramente foram avaliados quanto ao CM e depois foram decapitadas e 

seus encéfalos retirados para asa análises moleculares. Os resultados mostraram que houve 

aumento de Oprk1 e Oprm1 de maneira diferenciada. Oprk1 mostrou-se aumentado no 

estriado e hipotálamo em tratamentos com morfina e U69593, enquanto que Oprm1 mostrou-

se elevado nas 3 regiões estudadas com o tratamento com morfina e somente no estriado e 

hipotálamo quando o tratamento foi com DAMGO.  

Esses achados revelam que de fato os tratamentos com morfina, U69593 e DAMGO 

promoveram aumento na transcrição de RNAms de Oprk1 e também em Oprm1 justamente 

pelo fato de ser 1.000 vezes mais afim para esse tipo de receptor (tipo µ), bem como a 

potencialização de ativação da transcrição pelos agonistas seletivos. Como na PAG a 

densidade de receptores tipo µ é muito alta talvez o tratamento com DAMGO tenha 

capacidade de modular os processos moleculares e assim ativar a transcrição para que haja 

mais sítios de ligação inclusive para ligantes endógenos que sabidamente são liberados 

quando ocorre o CM (MANSOUR et al., 1994), fato que não foi observado para U69593. 

Ainda, o fato de não ser encontrada nenhuma alteração nos conteúdo protéicos reforça que o 

período de tratamento no primeiro terço da gestação provavelmente envolva um cenário de 

profundas modificações no organismo materno e assim não atingiu limiar tal a ponto de 

promover alterações moleculares significantes. 

Ligantes opióides endógenos, as encefalinas e endorfinas, possuem grande potência e 

eficácia na formação de complexos com os receptores, porém são induzidos os processos de 

endocitose e desensibilização. Não está ainda bem esclarecido como a maquinaria de 

endocitose funcionaria, mas estudos mostram que possivelmente certa quantidade de 
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subunidades Gβγ ser liberada das proteínas Gαi para efetivamente recrutar os processos de 

endocitose. 

 

Assim, cada vez que uma droga opióide é utilizada, muitas propriedades de receptores-

ligantes parecem ser alteradas. Cada uma dessas propriedades tem uma contribuição diferente 

para atingir o sinal transmitido para a célula, com ligantes endógenos, presumivelmente 

proporcionando um equilíbrio de cada um dos componentes. Ainda não é claro como a 

morfina não promove a completa desensibilização do receptor, bem como a retirada desta 

droga causa sinais de dependência, uma clara identificação de que a transdução de sinal do 

receptor está acontecendo na presença da droga. Além disso, é pouco compreendido como a 

morfina induz forte tolerância, já que a mesma falha em promover significantes processos de 

internalização de receptores (HABERSTOCK-DEBIC et al., 2003; RANG et al., 2007).  

Essa internalização de receptores poderia ser compreendida pelo organismo do animal, 

que já se encontra alterado pela administração da droga, como um fator potencialmente 

ativador da transcrição de genes que codificam para esses receptores. Esses conceitos 

poderiam explicar os resultados do Resultado 1 do Experimento 5, no qual mães que foram 

tratadas no segundo terço da gestação e desafiadas ao 5º dia de lactação mostraram aumento 

de expressão de Oprk1 e Oprm1 provavelmente pelo fato de ocorrer uma sensibilização 

opióidergica pelo tratamento e que foi ainda mais evidenciado quando da dose desafio. Ainda, 

o aumento de KOR no estriado revela mais uma vez a importância da sinalização opióidergica 

via receptor tipo κ em comportamentos reprodutivos, particularmente no estriado o qual é 

fundamental para que ocorra controle motor adequado que viabiliza o CM, juntamente com o 

sistema dopaminérgico (Resultado 2 do Experimento 5). O aumento de MOR no hipotálamo 

reforça ainda mais o papel motivador para realização do CM por parte da fêmea, já que a 

realização desse comportamento libera muitas endorfinas que têm como alvo o receptor tipo 

µ. 

Manifestações patológicas da exposição pré-natal a opióides, incluindo prejuízos 

fisiológicos e psicológicos, têm sido descritos (KUHN et al., 1992). Os receptores opióides 

em desenvolvimento pode prontamente sofrer essas alterações após a exposição a opiáceos. A 

seguir serão discutidos os resultados obtidos para os estudos que avaliaram as proles 

femininas (Resultado 2 do Experimento 5) e masculinas (Resultado 3 do Experimento 5) 

cujas mães foram tratadas no segundo terço da gestação com agonistas opióidergicos. 
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No Resultado 2 do Experimento 5, no qual a prole feminina apresentou aumento de 

Oprk1 no estriado e PAG concomitante a diminuição de KOR na PAG, bem como diminuição 

de Oprm1 e MOR na PAG. A mesma explicação pode ser aplicada no Resultado 3 do 

Experimento 5 observou-se aumento da expressão de Oprk1 no hipotálamo e PAG 

concomitante a diminuição de Oprm1 nas 3 regiões estudadas e também diminuição de MOR 

no hipotálamo. Esses animais foram avaliados aos 60 dias de idade e provavelmente o 

tratamento no segundo terço da gestação foi fundamental para a modificação permanente da 

circuitaria opióidergica. 

Em estudo conduzido por Yu et al., (2012), no qual os autores trataram ratos aguda e 

cronicamente (8 dias consecutivos) com morfina (8,0 mg/kg, ip) e posteriormente avaliaram 

os níveis de RNAm para o receptor tipo κ, demonstrou que as alterações na expressão de κ 

possivelmente foram devidas a uma adaptação neuronal especifica aos efeitos fisiológicos da 

morfina e que são bem diferentes dos efeitos observados nos processos de tolerância e 

dependência. Nesse estudo o tratamento agudo aumentou o RNAm em estruturas como corte 

pré-frontal medial, núcleo de accumbens e área tegmental ventral, enquanto que o tratamento 

prolongado somente aumentou a expressão no córtex diminuindo nas outras duas regiões. Isso 

evidenciou respostas diferenciadas do sistema opióidergico κ-mediado em estruturas 

mesocorticolímbicas em machos. Por outro lado, em estudo conduzido por Bals-Kubik et al., 

(1993) mostram que a administração sistêmica de agonistas para receptor tipo µ induzem 

preferência por lugar enquanto que o tratamento utilizando-se agonistas para receptores κ 

promovem aversão ao lugar. Além disso, a ativação do receptor tipo κ parece estar envolvida 

na modulação da transmissão glutamatergica (MARGOLIS et al., 2005). 

Também é conhecido que o tratamento crônico com morfina produz um up-regulation 

compensatório dos níveis de AMPc, superexpressando-o em várias regiões cerebrais como 

locus coeruleus, VTA, núcleo accumbens e amígdala (AVIDOR-REISS et al., 1996; BONCI; 

WILLIAMS, 1997; NESTLER, 1996; TERWILLIGER et al., 1991). Alterações celulares que 

ocorrem durante a superativação de AMPc incluem aumento da expressão de certas adenilil 

ciclases, PKA e CREB (Nestler, 2001) e que a endocitose dos receptores pode reduzir este up-

regulation compensatório (FINN; WHISTLER, 2001). Essa poderia ser uma explicação para a 

diminuição no conteúdo de MOR observado nas proles masculina e feminina. 

Finalmente, mais recentemente pesquisadores tem demostrado o “trafego” de 

receptores (Von Zastrow, 2010) e sugerido um papel para heterodímeros formados pelos 

receptores µ/δ (Gupta et al., 2010), o que poderia em partes explicar o porque de nenhum dos 
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experimentos ter apresentado alterações na expressão de Oprd1 e no conteúdo de DOR nas 3 

regiões encefálicas avaliadas. Esses mecanismos diferenciados parecem não ser excludentes e 

provavelmente devem contribuir para respostas tão diferenciadas entre machos e fêmeas. A 

importância do receptor tipo δ foi confirmada em estudos com camundongos nocauteados 

para receptor δ e em modelos de downregulation antisense que também revelaram uma perda 

da tolerância à morfina (HE et al., 2011). 

Esses dados em relação à atividade dos receptores µ, κ e δ necessitam de confirmação 

por meio de histoquímica de fluorescência, na qual se pode detectar se a proteína formadora 

do receptor opióide de fato foi codificada ou ainda, se está efetivamente posicionada na 

membrana da célula onde de fato seria ativada pela ligação com os agonistas. Isso se deve ao 

fato de não ser possível uma concordância entre ativação da transcrição, aumento dos níveis 

proteicos e posicionamento do receptor (proteína) em sua interface de ligação a drogas ou 

ligantes endógenos pois os estudos moleculares envolvem um pool da molécula de interesse 

em termos bioquímicos e não funcionais. 
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O tratamento com morfina no primeiro e segundo terços da gestação de ratas:  

- Alterou parâmetros do comportamento maternal; 

- Alterou parâmetros do desenvolvimento físico e neurocomportamental em ambas as proles; 

- Alterou os padrões de expressão gênica e produtos protéicos nas mães e em suas proles nas 

regiões encefálicas de interesse. 

- Pode culminar em alterações a longo prazo em ambas as proles, tanto em termos fisiológicos 

quanto comportamentais, que somente poderão ser observados na idade adulta. 
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Abstract:  

Aims. Previous studies have shown that morphine treatment during the last third of pregnancy 

has an inhibitory effect on the maintenance of maternal behavior that could affect offspring 

when evaluated in adulthood. The aim of the present study was to investigate the effects of a 

maternal challenge dose of morphine or saline [lactation day 5] on maternal behavior of dams 

prenatally exposed in early pregnancy (2-7 days of gestation- GD) to morphine or saline. The 

effects of these treatments were observed in physical and neurobehavioral development of 

male offspring. In puberty and early adult age the general activity and anxiety behaviors were 

also assessed in these rats. Results. With regard to maternal behavior, prenatal morphine did 

not modify the retrieval of pups without changing nest building. Dams challenged with 

morphine showed increased time to retrieval pups without interference of prenatal treatment. 

No differences were observed between offspring development of all groups.  Prenatal and/or 

the challenge dose of morphine treatment increased the offspring locomotor and rearing 

behavior observed in an open field at 45 and 60 days of age. Only at 45 days of age it was 

observed a decreased immobility duration. In the elevated plus maze the prenatal or postnatal 

morphine treatment increased the number of entries but not in prenatal + postnatal morphine 

treated pups. Conclusion. Prenatal early morphine did not disrupt maternal behavior while 

postnatal morphine decreased it. In puberty and adult age, both prenatal and postnatal 

morphine increased the motor function of pup rats.  

 

 

Keywords: Morphine treatment. Maternal behavior. Neurobehavioral development. Offspring 
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Highlights   

►prenatal morphine treatment in early pregnancy did not modifies rat maternal behavior ►a 

challenge dose of morphine in dams early treated or not with morphine disrupt maternal 

behavior>  these treatments did not alter physical or neurobehavioral parameters in  male 

offspring ► morphine treatment in early pregnancy increase the motor anxiety of male 

offspring independently of the prenatal treatment in puberty and early adult age. 
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Introduction  

Opioid receptors play an important role in mother-pup interactions (Bridges and 

Grimm, 1982; Felicio et al., 1991). Recent studies suggested the involvement of these 

receptors in the physiological selection of behavior during lactation (Teodorov et al., 2006; 

Sukikara et al., 2007; Teodorov et al., 2008).    

The endogenous opioid system comprises a group of endogenous ligands and peptide 

receptors that are widely distributed throughout the central nervous system, peripheral tissues, 

and the immune, cardiovascular, endocrine, and digestive systems (Waldhoer et al., 2004; 

Bodnar, 2011). At least 12 endogenous opioidergic ligands and three main opioid receptors µ, 

κ, and δ, have been identified (Gutstein and Akil, 2005). These receptors are expressed on the 

cell membrane and convert messages from extracellular to intracellular signals.  

Pharmacological manipulations in mothers may, in addition to changing maternal 

behavior, produce physical or neurobehavioral effects in the offspring during childhood that 

may endure through puberty and into adulthood (Panksepp et al., 1994; Bernardi et al., 2011; 

Kirsten et al., 2011; Bernardi et al., 2012).  Any impairment in these parameters may occur as 

a result of a direct action of drugs on the pups’ brains or changes in the maternal environment. 

It is noteworthy that exposure to opiates during fetal development results in permanent 

changes in adults related to morphological, behavioral and biochemical measures.   In this 

respect, prenatal morphine treatment  from GD8 till birth associated to emotional stress have 

been shown to increase sensitivity to reward-related behaviors of rats in adult age (Buisman-

Pijlman et al., 2009). Also, interactions of some endogenous opioids with opioid receptors 

during development are determinants of certain aspects of pain sensitivity as well as the 

density of particular opioid receptors in the postnatal period (Zagon et al., 1998). In both 

studies, the morphine treatment was performed during all or most of the pregnancy. However, 

still unknown is whether these effects endure throughout the animal’s life or whether the 

phenomenon of synaptic plasticity can sufficiently reverse these effects when morphine was 

administered early in pregnancy. Moreover, the maternal-pups interactions were not 

investigated when mothers received morphine early in pregnancy. 

Thus, the aims of the present study was to evaluate whether morphine treatment in 

mothers during early pregnancy (days 2-7 of pregnancy) alters maternal behavior and 

modifies physical and neurobehavioral development patterns in male offspring as well as 

motor activity assessed in puberty and early adult age. 
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Material and Methods  

Animals  

The University Animal Care Committee approved all aspects of the research reported 

herein (protocol number 183/11). Adult male and female Wistar rats (School of Veterinary 

Medicine, University of São Paulo, São Paulo, Brazil), weighing approximately 300 and 250 

g, respectively, and 100 days of age, were used.  

The animals were housed in a temperature- (22 ± 2°C) and humidity- (48-60%) 

controlled environment on a 12 h/12 h light/dark cycle with food and water available ad 

libitum throughout the study. Nulliparous female rats, determined to be in estrus by vaginal 

cytology, were randomly divided into pairs and placed overnight with one male rat previously 

determined to be fertile. Mating was confirmed by the presence of spermatozoa in vaginal 

smears on the following morning, which was designated gestational day 1 (GD1). Pregnant 

females were weighed and housed individually in plastic cages (40 x 50 x 20 cm).  

Forty dams were assigned to one of four groups with 10 animals each: SS group, 

which received six subcutaneous (s.c.) injections of 0.9% saline solution and challenged on 

day 5 of lactation with one injection of saline; SM group, which received six s.c. injections of 

saline and challenged with one injection of morphine (3.5 mg/kg); MS group, which received 

six s.c. injections of morphine and challenged with one injection of saline; MM group, which 

received six morphine injections and challenged with one injection of morphine. All of the 

experimental procedures are summarized in Fig. 1. 

 

Procedure  

Maternal studies 

On day 5 of lactation, the pups were removed at 7:00 AM and placed in another home 

cage that was distant from their mother. Thirty minutes after removing the pups, the dams 

were acutely challenged with morphine (3.5 mg/kg, s.c.; Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA) 

or saline. Thirty minutes after the injections were administered to the dams, all eight pups 

were returned to their mothers, and maternal behavior testing began. The latencies (in 

seconds) to pup retrieval, grouping, crouching, and full maternal behavior (CMT) were 

scored. Animals were scored as displaying full maternal behavior if they retrieved all eight 

pups to the nest and displayed nursing behavior with their back arched over the pups for 3 

consecutive minutes. If the animals did not fully express maternal behavior after 30 min of 

continuous observation, then they were checked every 15 min up to 60 min and then hourly 
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until full maternal behavior was observed. Events observed after the first 30 min of 

continuous observation were recorded at the time of the first observation (e.g., if CMT was 

first observed at 60 min, then the latency to full maternal behavior was scored as 60 min or 

3600 s). The same criterion was used for all of the other responses. For the behavioral tests, 

the observers were blind to the treatment of the animals.  

 

Offspring studies  

All of the pregnant rats (10/group) were allowed to give birth and nurture their 

offspring normally. No cross-fostering procedure was used. On the day of parturition 

(postnatal day 1 [PND1]), all of the litters were examined externally and sexed. The litters 

were organized into groups of eight pups each (four males and four females), and the 

remaining pups were culled. The anogenital distance (in millimeters) was determined at birth 

(PND1). The anogenital distance was considered the length from the anal opening to the 

genitals. The litter was considered the unit of analysis. One male pup from each litter (10 

males) was marked daily with a colored felt-tip pen. The same male was used for body weight 

measurements, observations of testes descent (when the scrotum touched the testis) that began 

on PND16, and other physical and neurobehavioral development parameters.  

Physical development. Each day, beginning on PND1, one male from each litter was observed 

for the following physical parameters: body weight (g), fur appearance, pinna detachment, 

hair growth, incisor eruption, auditory channel opening, eye opening, and testes descent. The 

day of appearance of these features was recorded, and litter means were calculated. The time 

of observation was always in the morning, between 8:00 AM and 12:00 PM. 

Reflex development. The following reflex tests were conducted: surface righting reflex (i.e., 

the time spent to move to a normal ventral position after being placed on the back, beginning 

on PND5), palmar grasp reflex (i.e., closing the palm of the front paw when touched, 

beginning on PND2), negative geotaxis (i.e., the time to turn at least 90° after being placed 

face down on a platform inclined 45° for 60 s, beginning on PND5), and adult walking 

(beginning on PND15). 

 

General activity. The general activity of male and female  pups was assessed in an open field 

apparatus based on the procedure described by Faggin and Palermo-Neto(1985) on PND21, 

PND45, and PND60 over a 3-min period. The apparatus was a round, 40 cm diameter (to 

pups in PND21) or 96 cm (to pups in PND 45 and PND60) wooden arena painted white, with 
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the floor divided into 25 parts. Hand-operated counters and stopwatches were used to score 

the number of square crossed in central and peripheral area (i.e., the number of floor units 

entered with all four paws), rearing frequency (i.e., the number of times the animal stood on 

its hindlimbs), grooming behavior (number of face-washing) and immobility duration (i.e., 

the total number of seconds without movement).  To minimize the potential effects of 

circadian changes on open field behavior, the testing of the animals from the four groups was 

alternated. The open field apparatus was washed with a 5% ethanol/water solution between 

test sessions to avoid possible bias caused by odor clues left by previous subjects. All of the 

tests were conducted from 8:00 AM to 12:00 PM. 

Elevated plus maze. Behavior in the elevated plus maze in male offspring was measured on 

PND60 after the open field test using the same animals. Thus, the animals were removed from 

the open field and immediately placed in the center of the elevated plus maze and observed 

for 5 min. The device consisted of two opposite open arms (50 cm length x 10 cm width) and 

two opposite closed arms (50 cm length x 10 cm width x 40 cm height) arranged 

perpendicularly. The floor of the maze was made of wood, painted gray, and located 50 cm 

above the floor. The center of the maze was open, and the walls of the closed arms began 2 

cm from the center of the maze. Each animal was individually placed in the center of the 

maze with its head facing one of the open arms, and the following parameters were measured 

over a 5 min period: time spent in the open and closed arms, time in the center, and number of 

entries between the arms. The percentage of entries in closed arms was calculated by the ratio 

between the number of entries in the closed arms /total number of entries. The percentage of 

time in closed arms was calculated by the ratio of the time in closed arms/total time in both 

arms. Hand-operated counters and stopwatches were used to score these behaviors. To 

minimize the possible influence of circadian changes on behavior in the elevated plus maze, 

the groups were alternated. The device was washed with a 5% alcohol/water solution before 

placing the animals on it to avoid possible bias caused by odor clues left by previous rats. 

Statistics  

The litter was the experimental unit, and one male from each litter was used for each 

experiment. The results are expressed as mean ± SEM. Homoscedasticity was verified using 

an F-test or Bartlett’s test. Normality was verified using the Kolmogorov-Smirnov test. For all 

data, a two-way analysis of variance (ANOVA) was used, followed by Tukey’s or Bonferroni 

multiple comparison tests. In all cases, the results were considered significant at p < 0.05. 
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Results  

Maternal behavior  

The prenatal treatment with morphine did not altered the pups retrieval (1rst pup- F1/36 

= 0.25, p = 0.12, 2nd pup- F1/36 = 0.88, p=0.35, 3rd pup- F1/36 = 1.60, p = 0.21, all pups –F1/36 = 

0.44, p = 0.51) but the postnatal treatment increased the time to retrieve pups (1rst pup- F1/36 = 

6.60, p = 0.01, 2nd pup- F1/36 = 8.58, p=0.006, 3rd pup- F1/36 = 4.94, p = 0.03, all pups –F1/36 = 

4.06, p = 0.05), without interaction between factors  (1rst pup- F1/36 = 0.25, p = 0.61, 2nd pup- 

F1/36 = 0.88, p=0.35, 3rd pup- F1/36 = 0.19, p = 0.66, all pups –F1/36 = 0.72, p = 0.40). Fig.2 

shows these results. Relative to grouping, crouching and CMT no significant differences were 

found between groups after prenatal or postnatal treatment (Fig.1 -supplementary data).  

Offspring  

The results showed an increase in body weight in male offspring in the SM group only 

on PND45 (F3/36=3.83, p= 0.01). The other parameters related to body weight and body 

weight gain were not altered (Table 1). No differences between groups were found in 

anogenital distance (SS group= 4.7 ± 0.12, SM group- 4.6 ± 0.09, MS group- 4.4 ± 0.09 and 

MM group- 4.5 ± 0.09, F 3/39= 1.72.p=0.18) or physical or neurobehavioral development 

(Table 1-supplementary data).  

In the open field, total locomotion (Fig. 3 A), the treatment (F2/72 = 74.62, p< 0.0001) 

and days of observation (F 1/72 = 147.65, p < 0.0001) affected the results with interaction 

between factors (F3/72= 17.23, p< 0.0001). Relative to SS group, the Tuckey’s test indicates an 

increased total locomotion in SM, MS and MM groups on 45 and 60 days of life.   

In the open field, central locomotion (Fig. 3 B), the treatment (F2/72 = 40.79, p< 

0.0001) but not the days of observation (F1/72 = 2.87, p < 0.09) affected the results with 

interaction between factors (F3/72= 2.86, p= 0.04). Relative to SS group, the Tuckey’s test 

indicates an increased central locomotion in SM, MS and MM groups on 45 days of life. 

Also, it was observed in 60 day a increased in central locomotion of MM group in relation to  

SS group. In addition the parameter was increased in MM group relative to MS group at the 

60 days of life.   

In relation to locomotion in the peripheral area (Fig.3C), the treatment (F2/72 = 71.59, 

p< 0.0001) and days of observation (F1/72 = 230.14, p < 0.0001) affected the results with 

interaction between factors (F3/72= 23.52, p< 0.0001). Relative to SS group, the Tuckey’s test 

indicates an increased central locomotion in SM, MS and MM groups on 45 and 60 days of 
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life.  In addition, a decreased locomotion in periphery was also observed in MS group relative 

to SM and MM groups in days 45 and 60 of life. No differences were observed between MS 

and MM groups. 

In relation to rearing frequency (Fig.3D), the treatment (F2/72 = 7.32, p = 0.002)  

affected the results but not  the days of observation (F1/72 = 2.01, p = 0.16)  with interaction 

between factors (F3/72= 3.12, p = 0.03). Relative to SS group, the Tuckey’s test indicates an 

increased rearing frequency in SM, MS and MM groups in 45 days of age. In addition, the 

parameter was increased in the SM group relative to SS group in the 60 days of age.  

The grooming frequency (fig.3E) was affected by the treatment (F2/72 =4.82, p = 0.004) 

and by the days of observation (F1/72= 18.01, p = 0.0004); no interaction was observed 

between factors (F3/73 = 0.82, p = 0.49). Relative to SS group, the Tuckey’s test indicates an 

increased frequency of grooming of SM and MM groups at 45 days of age. In addition, the 

SM group presented a decreased in grooming behavior relative to MD group.  

The immobility duration (Fig.3F), the treatment (F2/72 = 2.97, p = 0.04) but not the 

days of observation (F1/72=0.21, p = 0.66) affected the results with interaction between factors 

(F3/72= 3.84, p< 0.01). Relative to SS group, the Tuckey’s test indicates decreased immobility 

locomotion in MS and MM groups on 45 days of age. 

In the LCE, the total number of entries (Fig. 4 A), the treatment (F2/72 = 2.80, p =0.05) 

and the days of observation did (F1/72 = 46.25, p < 0.0001) affected the results without 

interaction between factors (F3/72= 1.80, p= 0.15).The Tuckey’s test show a increased in the 

total number of entries IN MS group relative to SS and SM groups. The remained parameters 

did not show significant differences (% of time-treatment- F3/73=0.47, p = 0.71, days- 

F1/72=3.76,p=0.06, interaction-F3/72=0.73, p=0.54, Fig.4B; % of entries- treatment- 

F3/73=0.98,p=0.41,days-F1/72=0,p=1, interaction-F3/72=0, p=1, Fig.4C; time in the center- 

treatment- F3/73=0.16,p=0.92,days-F1/72=2.60,p=0.11, interaction-F3/72=0.32, p=0.81, Fig.4D).  

Discussion  

Numerous studies have shown that early life experiences influence the development of 

pups. Various features originally described as hereditary may manifest during early postnatal 

development (Frankova, 1985). Thus, any experimental treatment can cause maternal 

postnatal effects that are directly or indirectly mediated by milk through maternal neglect in 

the care of the pups. Changes in the behavior of the mother can also produce changes in the 

physical development of the offspring(Smart and Dobbing, 1971).  
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Opioid systems are plastic, adaptive, and functionally modulated by reproductive 

experience (Felicio et al., 1996). Opioids are well known to disrupt maternal behavior. Both 

morphine and β-endorphin, the latter of which is an endogenous opioid, have inhibitory 

effects on the maintenance of maternal behavior (Miranda-Paiva and Felicio, 1999; 

Slamberova et al., 2001).  

The present study reveals that prenatal morphine treatment did not  modifies the dam’s 

maternal behavior. However, the challenged dose of morphine either in prenatal saline or 

morphine treatment impaired the ongoing maternal behavior. In fact, this drug decreased the 

interactions between the dams and their pups, reflected by longer latencies in retrieving the 

pups in SM and MM groups. The retrieving behavior may be more indicative of maternal 

motivation, whereas the nursing behavior may be indicative of a more reflexive maternal 

response (Stern, 1966). In other words, retrieving may represent an active voluntary response, 

which reflects interest in and an attraction toward pup-related stimuli and nursing may be 

transiently activated as a reflex when the female wanders near pups and they crawl under her 

(Stern, 1990; Stern and Protomastro, 2000; Pedersen et al., 2006). Thus, morphine injection 

on LD5 was responsible by the decreased motivation of dams while the prenatal treatment did 

not influence. 

In this respect, opioids can interact with certain hormones that are responsible for the 

maintenance and promotion of childbirth and lactation. The secretion of oxytocin, a hormone 

that is important in the stimulation of childbirth and postpartum in the transfer of milk 

secretion, in the neurohypophysis, is inhibited by morphine (Haldar and Sawyer, 1978; Haldar 

et al., 1982; Bicknell et al., 1988; Tancin et al., 2000). Morphine also stimulates the secretion 

of the stress hormones prolactin and corticosterone, which can alter reproductive and maternal 

behaviors (Rosenblatt et al., 1988; Sukikara et al., 2011). Morphine-induced inhibition of 

oxytocin can alter maternal behavior with regard to breastfeeding (Cruz Ade et al., 2010). 

Thus, despite, morphine challenge reduced the maternal motivation, the grouping, crouching 

and CMT parameters of maternal behavior were not modified either by prenatal or postnatal 

morphine treatment. Thus, the maintenance of pups temperature and nursing were not 

disrupted by the morphine treatments.  

The perinatal environment and maternal care can have long-lasting effects on behavior 

and physiology. Disturbances in maternal metabolism that alter nutrient supply from the 

mother to the fetus can induce structural and functional adaptations during fetal development, 

with lasting consequences for the growth and metabolism of the offspring throughout life 
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(Aerts and Van Assche, 2006). During ontogeny, the central nervous system undergoes rapid 

cell proliferation, differentiation, and growth and is especially sensitive to changes induced by 

the environment. The physical development of the rat brain can be considerably affected by 

malnutrition during the suckling period. During lactation, malnourished mice have a reduced 

cellular cholesterol concentration and smaller brain volume. Therefore, conditions of 

nutritional deprivation can interfere with neurological development, reflected by the ontogeny 

of simple reflexes and behavioral patterns(Smart and Dobbing, 1971). The assessment of 

animal weight development is important in pharmacological studies because such changes are 

assumed to be an effect of the drug and not attributable to changes in the environment.  

Previous studies have also shown that opiate-addicted mothers have opiate-withdrawn 

offspring (Zagon, 1985; Zagon and McLaughlin, 1992) and that exhibit neurobehavioral 

changes, such as hyperactivity and reduced mental and motor development (Zagon and 

McLaughlin, 1979; Zagon et al., 1979). Vestibular and proprioceptive exteroceptors are 

involved in the control of postural adjustment and gravitational signals, reflected by the 

righting reflex, adult walking, and negative geotaxis (Altman, 1975; Altman and Sudarshan, 

1975). These parameters were also evaluated in the present study, and no significant 

differences were found. In the present study, no changes in these parameters were observed, 

indicating that gestational morphine treatment did not interfere with neurobehavioral 

development. Thus, early prenatal morphine challenged or not with morphine induced few 

deleterious effects on pup’s development.     

Many drugs administered by mothers have the ability to impair or improve motor 

patterns, and these changes can be observed in the offspring during infancy, adolescence, and 

adulthood. Thus to determine the endurance of the effects of maternal morphine treatment, 

general activity in the offspring was assessed in the open field on, PND45, and PND60. 

Alterations were found in general activity in the open field, which can evaluate 

neurobehavioral changes caused by both physiological and toxicological manipulations 

(Bernardi and Neto, 1979; Baso et al., 2003; Bevilacqua et al., 2011). 

The interaction between mothers and offspring in different environments during 

lactation can increase locomotion in the central area of the open field in pups(Campos et al., 

2013). This could reflect increased emotionality, if the central locomotion decreased and the 

peripheral locomotion increased. However, in this study, it was observed that, both peripheral 

and central locomotion were increased after prenatal and/or postnatal treatments, resulting in 

higher total locomotion. Thus, we suggest that early prenatal morphine or postnatal morphine 
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increased the locomotor activity. These effects were observed at 45 days of age. In early adult 

age the increased in total locomotion was observed only in pup rats exposed prenatally to 

morphine (MS and MM groups) suggesting that this effect was longer lasting than non-treated 

prenatally with morphine .  

Another interesting factor is that the increase in locomotor activity induced by drugs 

may indicate the drug’s potential for abuse. Psychomotor activity reflects the reinforcing 

effect of drugs of abuse that results from stimulation of the mesocorticolimbic dopamine 

system (Steketee and Kalivas, 2011; Leyton and Vezina, 2013). The opioid system is known 

to be necessary for the maintenance of basal dopamine release (Bodnar, 2013). In the ventral 

tegmental area, mesolimbic A10-type dopaminergic neurons are stimulated by a tonically 

active system via disinhibition of interneurons that contain the inhibitory neurotransmitter 

GABA. Moreover, in the nucleus accumbens, dopamine release by A10 fibers is suppressed 

by a tonically inhibitory system. Therefore, opioid agonist drugs appear to exert their 

locomotor-stimulating effects through the release of dopamine in the nucleus accumbens. 

According Bodnar (2013) may exert their effects by stimulating neuronal 

dopaminergic neurons in the ventral tegmental area and increase the release of  dopamine in 

the nucleus accumbens in the mesocortical pathway. According to this author, this effect is 

attributable to the indirect action of opioids, modifying the activity of GABAergic 

interneurons that interact with neurons in the ventral tegmental area. Opioid-mediated 

inhibition of the release of the neurotransmitter GABA in the synaptic cleft results in the 

increased activity of dopaminergic neurons(Shim et al., 2013). 

Based on the locomotor activity results, maternal morphine administration during 

early pregnancy may by hypothesized to influence the release of dopamine in the mesolimbic 

and mesocortical pathways and nigrostriatal system in offspring, thus increasing 

dopaminergic activity. This system may then be more sensitized and activated, which would 

explain the increase in locomotor activity, but future neurochemical studies are needed to 

confirm this hypothesis. 

To verify if the increased general activity reflects also anxiety, we performed the study in the 

EPM. This model was initially proposed to evaluate the action of anxiolytic drugs in mice 

(Pellow et al., 1985; Pellow and File, 1986). It is based on the natural aversion of rodents to 

open and high places. Anxiogenic agents increase the activation of the HPA axis  and 

anxiolytic agents favor the activation of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, which 

modulates the action of corticotroph, corticosterone, and adrenocorticotropic hormones 
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(Grinevich et al., 2012).   Morphine administration in rats selectively increased the time spent 

on and number of entries into the open arms of the elevated plus maze, reflecting an 

anxiolytic effect of the drug (Hodgson et al., 2008; Motevasseli et al., 2010). However, 

perinatal exposure to morphine induced hypoactivity of the stress axis to strong stimulation at 

different postnatal ages (Klausz et al., 2011). The present study did not found increases in the 

% time spent or in the number of entries into the closed arms.  Only an increased in the total 

entries in MS groups relative to SS group at 60 days of age, reflecting an increased motor 

activity. Because in the prenatal treatment with saline and postnatal treatment with morphine 

(Group SM) did not induced anxiety, we suggest that our treatments were unable to induces 

anxiety in pup rats. 

 

Conclusions  

Altogether, the present study demonstrated that prenatal morphine treatment during 

early gestation was unable to alter the maternal behavior. Only postnatal morphine exposure 

decreased the maternal motivation to retrieve pups. Both, prenatal and postnatal morphine 

treatments induced increases the locomotion behavior, which was more lasting in the groups 

treated with morphine prenatally. No anxiety was observed in all groups.   
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Table 1 – Body weight (g) and body weight gain (g) of male offspring from dams that 

received or not morphine in early gestation. Data are presented by mean ± 

SEM (n = 10/litters/group). 

 

Groups/ 
Days 

♂SS  ♂SM ♂MS  ♂MM  

     

1     21.7 ± 2.3 20.7 ± 1.1 26.6 ± 0.5* 23.5 ± 1.3 

7 59.7 ± 6.3 53.1 ± 2.7 61.6 ± 3.2 57.4 ± 3.4 

10 76.5 ± 7.9 65.5 ± 3.8 73.4 ± 3.8 73.3 ± 4.6 

14 95.8 ± 9.9 85.0 ± 4.6 91.5 ± 4.2 99.0 ± 7.9 

21 128.7 ± 12.84 129.8 ± 7.8 127.6 ± 6.9 149.5 ± 14.3 

45 442.6 ± 43.6 526.4 ± 25.6* 436.7 ± 23.3 540.4 ± 1.5 

60 883.6  ± 94.2 847.5 ± 33.2  897.6  ± 9.7 978.0 ± 25.6 

  Body weight  gain (g)  

1-10 49.8 ± 6.0 44.9 ± 3.4 46.8 ± 3.5 49.8 ± 4.2 

10-21 52.2 ± 6.2 64.2 ± 5.4 54.2 ± 3.7 76.2 ± 10.5 

p < 0.05 in relation do SS group. ANOVA followed by Bonferroni multiple comparison 

test. 
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Caption to figures  

 

Fig.1 Experimental design 

 

 Fig. 2- Latencies to retrieve pups (seconds) of maternal behavior observed in female rats on 

day 5 of lactation treated in early gestation with morphine.  Data are expressed as mean ± 

SEM. *p < 0.05 compared with all other groups (n = 10/litters). ANOVA followed by Tukey 

test. .  

 

Fig. 3- Effects of morphine treatment in early gestation on open-field behaviors of male rat 

pups observed at, 45 and 60 days of age. Data are expressed as mean ± SEM. *p < 0.05 

compared with all other groups (n = 10/litters). ANOVA followed by Tukey test.  

 

Fig. 4- Effects of morphine treatment in early gestation on elevated plus maze behaviors of 

male rat pups observed at 45 and 60 days of age. Data are expressed as mean ± SEM. *p < 

0.05 compared with all other groups (n = 10/litters). ANOVA followed by Tukey test. 

 

Caption to supplementary figure 

 Grouping, couching and CMT of maternal behavior observed in female rats on day 5 of 

lactation treated in early gestation with morphine.  Data are expressed as mean ± SEM. *p < 

0.05 compared with all other groups (n = 10/litters). ANOVA followed by Tukey test.  
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Fig.1 
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Fig.2 

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



177	  
	  

  
	  
	  

Fig.3 
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Fig.4 
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Supplementary figure 

 

 
	  


