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RESUMO 

 

A sinalização catecolaminérgica e a sinalização por aminoácidos excitatórios 

desempenham papéis chaves na regulação dos efeitos de reforço da cocaína. As 

ações independentes e integradas desses dois sistemas de neurotransmissores 

estão despertando cada vez mais o interesse da comunidade cientifica. Nós 

mostramos que uma administração intraperitoneal única de cocaína diminui a 

captação de [3H]D-aspartato no córtex frontal de camundongos. Essa diminuição é 

rápida e momentânea: ela ocorre dentro de 10 minutos e permanece por menos de 

60 minutos. A diminuição na captação de [3H]D-aspartato está associada com níveis 

elevados de dopamina e requer a sinalização por receptor D1 e ativação da adenilil 

ciclase. Inibição da proteína cinase A previne os efeitos da cocaína na captação de 

[3H]D-aspartato. Nós sugerimos que os efeitos da cocaína são mediados por uma via 

de AMPc induzindo a fosforilação de transportadores de aspartato/glutamato por 

ativação da PKA. A rápida e momentânea diminuição da captação de [3H]D-

aspartato pode facilitar o pareamento ambiental a droga, como resultado da rápida 

elevação da concentração de aminoácidos excitatórios no córtex frontal. Esses 

dados revelam uma interação entre a neurotransmissão dopaminérgica e por 

aminoácidos excitatórios regulando os efeitos centrais da cocaína. 

 

Palavras chave: Dopamina, glutamato, cocaína, receptor D1, transportador de 

glutamato 
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ABSTRACT 

 

 

Monoamine and excitatory amino acid signaling play key roles in mediating 

reinforcing effects of cocaine. The independent and interactive roles played by these 

two neurotransmitter systems are increasingly becoming appreciated. We show that 

a single intraperitoneal administration of cocaine produces significant decreases in 

[3H]- aspartate uptake in the mouse frontal cortex. The decrease is rapid and short-

lived: It occurs within 10 min and lasts less than 60 min. The decrease in [3H]-

aspartate uptake is associated with elevated dopamine levels and requires dopamine 

D1-receptor signaling and adenylyl cyclase activation. Inhibition of protein kinase A 

inhibits cocaine’s effects on the [3H]-aspartate uptake. We suggest that cocaine’s 

effects are mediated via cAMP-induced PKA-driven phosphorylation of 

aspartate/glutamate transporter. The rapid and short-lived decreases in [3H]-

aspartate uptake may facilitate drug-environment pairing as a result of rapid elevation 

of excitatory amino acid content in the frontal cortex. These data unveil a mechanistic 

link between dopamine and excitatory neurotransmission for mediating cocaine’s 

central actions. 

 

 

 

 

 

Key Words: Dopamine, glutamate, cocaine, D1-receptor, glutamate transport 
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I) INTRODUÇÃO 

1.1 Cocaina 

A cocaína é um estimulante e anestésico local com propriedades 

vasoconstritoras potentes. As folhas da planta coca (Erythroxylon coca) 

contém aproximadamente 0,5 a 1% de cocaína que é o principal alcalóide 

encontrado nessa planta(Figura 1). A droga produz vários efeitos fisiológicos 

e comportamentais quando administrada por via oral, intranasal (aspirada), 

intravenosa ou por inalação após pirólise (fumo) (BRAUNWALD et al, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  1.1.2 Efeitos funcionais 

A cocaína atua em diferentes áreas cerebrais relacionadas ao sistema de 

recompensa e prazer e pode provocar disfunções como angustia, compulsão ou 

psicose paranóide. (KAPLAN E SADOCK, 1999; EBERT et al 2002 e BEAR et al, 

2002). 

É frequente a ocorrência de transtornos psiquiátricos e dependência de 

cocaína (EBERT et al, 2002). Dentre esses transtornos, destaca-se o transtorno do 

pânico, o transtorno da ansiedade generalizada, a fobia, a esquizofrenia, transtorno 

do déficit de atenção entre outros. (EBERT et al, 2002). 

 

 1.2) Circuitaria neuronal da adição 

 

 As drogas de abuso, assim como os atos de comer, beber e fazer sexo 

funciona a partir de um sistema de recompensa, ou seja, cada vez que se faz uso de 

uma droga, ou se come, bebe e fazemos sexo, ocorre uma “recompensa”, um 

Figura 1 – Estrutura química da cocaína. 
Extraído de Siegel et al 1998 
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reforço nesse aprendizado. Dessa forma, todos esses comportamentos tendem a se 

repetir. (KELLEY E BERRIGE, 2002) 

 Diferentes drogas de abuso possuem diferentes alvos na circuitaria cerebral. 

No entanto, a maioria delas ativa neurônios dopaminérgicos do sistema 

mesocorticolímbico. Esses neurônios se originam da área tegmentar ventral (VTA) 

no mesencéfalo e se projetam para regiões alvos no córtex e sistema límbico 

(VOLKOW et al, 2004). 

 A elevação dos níveis de dopamina em uma dessas áreas alvo, o núcleo 

accumbens, é particularmente importante para o sistema de recompensa. O núcleo 

accumbens serve como uma interface entre regiões límbicas e corticais, importantes 

para motivação, e circuitos motores responsáveis pela execução de 

comportamentos motivados. Neurônios dopaminérgicos da substancia negra, que 

projeta primariamente para o striatum dorsal, são também muito importantes, 

principalmente no aprendizado e execução dos comportamentos habituais 

associados à adição (WISE, 2004). 

Enquanto neurônios dopaminérgicos são ativados de forma modesta por 

recompensas naturais, as drogas de abuso produzem uma grande elevação dos 

níveis extracelulares de dopamina, que não é capaz de ser regulada pelos 

mecanismos regulatórios do sistema. 

 

1.2.1)Córtex cerebral 

 

O córtex cerebral, especificamente o pré-frontal, é uma estrutura importante 

na regulação dos mecanismos relacionados à autoconfiança, julgamento, respostas 

motivacionais e de prazer.  O córtex é uma fina camada de substancia cinzenta que 

recobre o restante do encéfalo. O córtex recebe impulsos provenientes de todas as 

vias sensoriais, onde estas se tornam conscientes e são interpretadas. É no córtex 

onde ocorre a maior parte do planejamento motor, e é de onde saem os impulsos 

nervosos que iniciam e comandam movimentos voluntários.  

O córtex cerebral possui inúmeras reentrâncias o que aumenta sua área de 

superfície significativamente. Há 5 tipos celulares presentes no córtex cerebral: as 

células piramidais, muitas vezes denominadas células gigantes de Betz 

(encontradas no giro pré-central motor do lobo frontal) (SHERWOOD et al.,2003); as 

células estrelares, às vezes denominadas células granulares ou interneurônios 
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(DEFELIPE, 2002); as células fusiformes presentes em camadas corticais mais 

profundas; as células horizontais de Cajal e as células de Martinotti (pequenas 

células multipolares) (MARTIN ,1999) 

Desses tipos celulares, destacam-se os neurônios granulares ou estrelados, 

os neurônios fusiformes e os neurônios piramidais. Os neurônios granulares 

possuem axônios curtos e funcionam principalmente como interneurônios que 

transmitem os sinais neurais somente por distancias curtas dentro do próprio córtex. 

Podem ser excitatórios (glutamatérgicos) ou inibitórios (Gabaérgicos). São 

encontrados principalmente em áreas sensoriais do córtex, bem como nas áreas de 

associação entre as áreas sensoriais e motoras (DEFELIPE, 2002). 

As células piramidais e fusiformes dão origem a quase todas as fibras de 

eferência do córtex. As células piramidais são maiores e mais numerosas e são a 

fonte de fibras nervosas, longas e grandes, que percorrem todo o curso ate a 

medula espinhal. Também dão origem à maioria dos feixes de fibras de associação 

subcorticais que passam de uma parte importante do cérebro a outra (ADAM, 2009; 

SHERWOOD et al., 2003; LEONE,2008). 

O córtex cerebral possui uma espessura que varia de 1,5-4,5mm de 

espessura, sendo mais delgado na base dos giros e mais espesso no ápice dos 

giros. O córtex cerebral é dividido em 6 camadas celulares (RASH  E GROVE ,2006) 

(Figura 2) 

 

I. Camada Molecular (plexiforme): camada mais superficial, possuem extensa malha 

de fibras nervosas, dendritos das células piramidais e fusiformes. Também é 

constituída por axônios das células estrelares e de Martinotti.  

II. Camada Granular Externa;  

III. Camada Molecular Externa (Piramidal Externa): possuem fibras de projeção, de 

associação ou comissurais;  

IV. Camada Granular Interna: possuem fibras horizontais denominadas faixa de 

Baillarger;  

V. Camada Ganglionar (Piramidal Interna); 

VI. Camada Multiforme.  

 

As camadas I, II e III desempenham a maior parte das funções de associação, 

com números particularmente grandes de neurônios nas camadas II e III fazendo 
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conexões horizontais curtas com áreas corticais adjacentes. A camada IV é a 

entrada da maioria dos sinais sensoriais específicos. Da camada V geralmente 

surgem as fibras grandes do tronco cerebral e da medula espinhal e da camada VI 

surgem o enorme numero de fibras para o tálamo. As duas ultimas camadas (V e VI) 

representam o local de saída da maioria dos sinais do córtex (BANNISTER AP, 

2005; RASH E GROVE, 2006). 

 

           Não são todas as áreas do córtex cerebral que possuem 6 camadas: as áreas 

onde estas 6 camadas não podem ser identificadas são denominadas córtex 

heterotípico, diferenciando-se das regiões corticais com seis camadas, homotípicas. 

O córtex heterotípico pode ser granular ou agranular. (CAVINESS ,1975; CHEUNG, 

2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Organização 
estrutural do córtex em 
suas 6 camadas (I a VI). 
Em preto, corpos celulares 
e dendritos. Em marrom, 
axônios de interneurônios 
e neurônios de 
associação. Em 
vermelhor, axônios de 
neurônios eferentes.  
 
A:células horizontais; 
 
 B:células de Martinotti’s;  
 
C,D,E,F: neurônios 
estrelares ou granulares 
 
G: pequenas células 
piramidais (inteneurônios) 
 
H,I: pequenas células 
piramidais (neurônios de 
associoação: 
 
J: células piramidais 
gigantes (células de Betz) 
 
Extraído de Netter, 1986 



 5 

 

1.2.2) Neurogênese e Gliogênese no córtex cerebral 

 

Todos os neurônios, astrócitos e oligodendrócitos que formam o sistema 

nervoso adulto originam-se de células progenitoras localizadas na zona ventricular 

do tudo neural embrionário. O córtex cerebral é composto principalmente por duas 

populações de neurônios: neurônios de projeção (ou piramidais) que são 

glutamatérgicos e excitatórios, e interneurônios que são GABAérgicos e inibitórios. 

Neurônios corticais de projeção se originam de progenitores localizados na zona 

ventricular cortical. Contrariamente, a maioria, se não todos, os interneurônios se 

originam de progenitores localizados fora do córtex, principalmente no telencéfalo 

ventral, pelo menos em roedores (MARIN E RUBENSTEIN, 2001; GORSKI et al., 

2002) 

Após seu nascimento no telencéfalo ventral, interneurônios utilizam múltiplas 

e complexas rotas de migração tangencial para atingir sua posição final no córtex 

em desenvolvimento (MARIN E RUBENSTEIN, 2001). É importante ressaltar que 

uma parte significativa dos interneurônios GABAérgicos parece ser gerada no 

córtex, em humanos (LETINIC et al, 2002) 

Astrócitos corticais, como os neurônios de projeção, se originam de 

progenitores localizados no córtex. Nós estágios iniciais do desenvolvimento, 

algumas células progenitoras localizadas na zona ventricular (VZ) são células tronco 

multipotentes que podem dar origem tanto a neurônios de projeção quanto a 

astrócitos (DAVIS E TEMPLE, 1994; WILLIAMS E PRICE, 1995; TEMPLE, 2001). 

Essas células progenitoras multipotentes inicialmente se expandem via divisões 

simétricas, mas logo originam progenitoras mais especificas, incluindo progenitores 

neuronais específicos e astrócito especifico, os quais predominam na parte final do 

desenvolvimento cortical (LUSKIN et al, 1988; PRICE et al, 1995; REID et al, 1995; 

WILLIAMS E PRICE, 1995; NIETO et al, 2001;TEMPLE, 2001). 

  Como em outras partes do sistema nervoso, neurônios no córtex são 

gerados e diferenciam-se antes de astrócitos (BAYER E ALTMAN, 1991). Isto ocorre 

devido a geração seqüencial de precursores neuronais e de astrócitos (QIAN et al, 

2000) e também devido a lenta diferenciação dos astrócitos, um processo que 

envolve vários mecanismos sinalizadores, transcricionais e epigenéticos que ainda 



 6 

estão sendo elucidados (MORROW et al., 2001; SUN et al., 2001; FAN et al., 2005; 

He et al., 2005) 

A origem dos oligodendrócitos corticais é mais complexa que a dos astrócitos. 

Durante o desenvolvimento embrionário, acredita-se que os precursores de 

oligodendrócitos no telencéfalo sejam gerados fora do córtex cerebral, a partir de 

células tronco localizadas no telencéfalo ventral, que também origina interneurônios 

GABAérgicos (HE et al.,2001; ROSS et al., 2003). Assim como os interneurônios, 

precursores oligodendrócitos fazem migração tangencial até o córtex em 

desenvolvimento (THOMAS et al., 2000; TEKKI-KESSARIS et al., 2001). 

Um dos principais neurotransmissores a primeiro aparecer no cérebro em 

desenvolvimento é a dopamina (LEVITT E RAKIC, 1982; PUELLES E VERNEY, 

1998). A ativação de receptores de dopamina tem grande influência na 

neurogênese, diferenciação neuronal e migração no córtex cerebral em 

desenvolvimento (BHIDE, 2009). Exposição de fetos a cocaína produz efeitos 

indesejáveis e duradouras na estrutura e função cerebral. Modelos animais 

mostraram que a cocaína produz seus efeitos interferindo com a neurotransmissão 

monoaminérgica, sendo a comunicação dopaminérgica o principal alvo da cocaína 

no cérebro em desenvolvimento (BHIDE, 2009) 

 

1.3) Comunicação dopaminérgica 

  

1.3.1) Biossíntese de catecolaminas 

 

 As catecolaminas são compostos que contém um núcleo catecol (um 

anel benzênico com duas hidroxilas) e um grupamento amina. Fazem parte deste 

grupo a L-dopa, dopamina, noradrenalina e adrenalina. Estes três compostos são 

formados a partir de sucessivos e distintos passos enzimáticos.   

Os aminoácidos fenilalanina e tirosina são precursores de catecolaminas. 

Estes aminoácidos estão presentes em altas concentrações tanto no plasma quanto 

no cérebro. Em mamíferos, a fenilalanina oriunda da dieta pode ser convertida a 

tirosina pela ação da fenilalanina hidroxilase, encontrada no fígado. Caso exista 

deficiência nos níveis desta enzima ocorre a fenilcetonúria que, se não tratada, pode 

levar ao comprometimento intelectual (VOET AND VOET, 1995). 
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A sequência de passos enzimáticos na síntese de catecolaminas foi 

estabelecida no final da década de 30, quando alguns pesquisadores demonstraram 

que a tirosina hidroxilase (TH) era capaz de converter L-tirosina em 3,4 di-hidroxi-

fenilalanina (L-dopa) (ZIGMOND et al, 1999). A TH quando ativa encontra-se na 

forma homotetramérica e utiliza tetrahidropterina, oxigênio molecular e Fe2+ que 

atuam como co-fatores na síntese das catecolaminas. A deficiência do co-fator 

tetrahidropterina na cascata acima, também induz a fenilcetonúria pelo acúmulo de 

fenilalanina nos fluidos corpóreos (ZIGMOND et al, 1999). (Figura 3) 

Figura 3 – Síntese 
dopaminérgica  
Extraído de SIEGEL et al 
1998 
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A L-dopa é relativamente hidrofóbica e uma vez formada é quase que 

imediatamente metabolizada a dopamina pela descarboxilase de aminoácidos 

aromáticos (AADC) ou dopa descarboxilase (DDC) como é mais conhecida no SNC. 

A dopamina é bastante hidrofílica e não penetra a barreira hemato-encefálica. 

Entretanto, alguns estudos têm demonstrado que uma sobrecarga de catecolaminas 

plasmáticas associadas ao álcool ou a corticosteróides durante o desenvolvimento 

embrionário pode levar ao aumento da permeabilidade da barreira hemato-

encefálica assim como também da barreira placentária, e à dopamina e adrenalina 

(HANIG et al, 1972; JEZOVA et al, 1995).  

Em pacientes parkinsonianos existe uma degeneração dos neurônios 

dopaminérgicos da região nigro-estriatal e, portanto, há uma deficiência de 

dopamina. Como parte do tratamento destes pacientes é feita através da 

administração de L-dopa junto com inibidores da DDC, pois estes não penetram a 

barreira hematoencefálica mas protegem a L-dopa que foi administrada 

perifericamente até a sua penetração no cérebro (ZIGMOND et al,1999). 

A DDC, por ter baixa especificidade pelo substrato, é capaz de descarboxilar 

também o triptofano. Por esta razão esta enzima não é utilizada como um marcador 

clássico de células dopaminérgicas (ZIGMOND et al 1999). Outras catecolaminas 

podem ser utilizadas como neurotransmissores no sistema nervoso central, como a 

adrenalina. Nesses casos, a dopamina, no interior da vesícula sináptica, sofre ação 

da dopamina-beta-hidroxilase (DBH), sendo convertida a adrenalina (CRAINE  et al 

1973; LAMOUROUX  et al, 1987). 

 

   1.3.2)Armazenamento, Captação, Liberação e Degradação de Catecolaminas 

 

Os neurotransmissores catecolaminérgicos são armazenados em pequenas 

vesículas localizadas no terminal do axônio, próximo à sinapse, onde estas podem 

rapidamente se fundir à membrana e promover exocitose. A presença de 

catecolaminas nas vesículas é importante na proteção contra a inativação 

enzimática promovida pelas enzimas MAO (mono-amina-oxidase) e COMT (catecol-

orto-metil-transferase).  

A MAO, presente na membrana das mitocôndrias, é capaz de desaminar as 

catecolaminas por um processo oxidativo. Existem duas isoformas de MAO com 

seletividade para diferentes substratos: a MAO-A que age preferencialmente sobre a 
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noradrenalina e serotonina, e a MAO-B que possui um espectro de ação mais 

inespecífico para qualquer feniletilamina. A COMT se encontra em quase todas as 

células e é capaz de inativar a amina metilando a hidroxila do anel catecol. O 

principal produto de degradação da dopamina encontrado no fluido espinhal e 

utilizado como referência do metabolismo estriatal dopaminérgico é o ácido 

homovanilíco (HVA) ou ácido 4-hidroxi-3 metil-metoxi-fenilacético (Siegel et al 1998). 

A capacidade das vesículas sinápticas  de captarem  dopamina depende da 

presença de VMATs (transportadores vesiculares de monoaminas). Os VMATs 

apresentam baixa especificidade e podem transportar catecolaminas e indolaminas 

para o interior das vesículas. Estas proteínas, que apresentam 12 domínios 

transmembrana, são dependentes de ATP e estão acopladas funcionalmente a uma 

bomba de prótons sendo que sua ação pode ser bloqueada por reserpina. 

Camundongos nos quais o gene de VMAT2 foi eliminado morreram prematuramente 

o que evidencia a importância destes transportadores no sistema de transmissão 

dopaminérgica (WANG et al, 1997). 

A liberação de catecolaminas em geral é um processo dependente de cálcio 

(exocitose). Entretanto, existem relatos de que a dopamina ou a noradrenalina 

podem ser liberadas por um processo independente de cálcio mas dependente de 

sódio e /ou cloreto, através de uma reversão do transportador pré-sináptico da 

dopamina (DAT) ou da noradrenalina (NET) (AMARA E ARRIZA, 1993). Estas 

proteínas não são bloqueadas por reserpina mas o são por cocaína e anfetaminas. 

A regulação destas proteínas ainda não está bem elucidada, mas sabe-se que 

existem sítios de fosforilação em ambas (ZIGMOND et al, 1999). 

Finalmente, o término da transmissão catecolaminérgica ocorre com a 

retirada do neurotransmissor da fenda sináptica por DAT ou NET, pela degradação 

por MAO ou COMT e ainda pela difusão do neurotransmissor da fenda sináptica.   

 

  1.3.3) Classificação de Receptores Dopaminérgicos 

As catecolaminas produzem seus efeitos através da ativação de receptores 

metabotrópicos, ou seja, receptores acoplados a proteínas G. Essas proteínas 

ativam ou inativam vias intracelulares capazes de gerar segundos mensageiros. 

(Figura 4) 

 Os receptores dopaminérgicos são do tipo metabotrópico. Estes receptores 

são encontrados pré e pós-sinapticamente. Existem cinco subtipos de receptores de 
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dopamina que podem ser agregados em duas classes distintas: a família D1 

incluindo os receptores D1 e D5 e a família D2 que inclui D2, D3 e D4 (TARAZI E 

BALDESSARINI,1999 a). 

 Todos os membros deste grupo possuem características estruturais típicas 

desta classe de receptores: uma única molécula formada por sete domínios 

transmembrana, a porção amino-terminal situada no espaço extracelular e a carboxi-

terminal situada na região citoplasmática (MISSALE et al, 1998). 

 A família D1 está acoplada positivamente à adenilil ciclase. Esta ativação 

ocorre através da ligação de uma proteína G do tipo estimulatória (Gs/ Golf), 

sensível a toxina colérica, que ao ser estimulada leva a um aumento nos níveis de 

AMPc intracelulares. A família D1 é bloqueada especificamente pelo antagonista 

SCH 23390 (benzazepina genérica), que possui um Ki de aproximadamente 0,5 nM. 

Este potente antagonista parece atuar com bastante eficácia em certas áreas do 

SNC pois relatos prévios têm descrito que este agente é capaz de ocupar o sítio do 

receptor dopaminérgico (D1) por até 12 horas após a sua administração parenteral 

(VANDERHEYDEN et al, 1986).  

  A família D2 está acoplada negativamente à adenilil ciclase. Esta inibição 

ocorre através da ligação de uma proteína G do tipo inibitória (Gi/ Go) e portanto 

leva a uma diminuição dos níveis de AMPc intracelulares. A família D2, até o início 

da década de 90, não possuía antagonistas específicos para diferenciar os subtipos 

de receptores D2, D3, e D4. Todos eram indiscriminadamente bloqueados por 

haloperidol, flufenazina ou raclopride. Atualmente existem inibidores seletivos para 

os subtipos D2 e D3 como por exemplo: YM43611 para D2 / D3 e L745870 e 

clozapina específicos para D4 (TARAZI E BALDESSARINI, 1999b). No SNC, os 

receptores D2 e D3 inibem a liberação de dopamina. 
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1.4) Ação da cocaína na modulação da circuitos neuroquímicos relacionados a 

geração de dependência  

 

O efeito primário da cocaína está relacionado ao bloqueio competitivo do 

transportador de dopamina (DAT). O bloqueio deste mecanismo aumenta a 

concentração de dopamina extracelular na fenda sináptica e resulta na ativação 

contínua de receptores dopaminérgicos da família D1 e da família D2, o que leva a 

modificação da atividade e expressão destes receptores na membrana plasmática.  

Analises recentes de biologia molecular e farmacologia usando camundongos 

“knockout” para o transportador de monoaminas confirmaram a importância 

fisiológica e a necessidade da expressão do transportador de aminas pré-sináptico 

Figura 4– Comunicação dopaminérgica, mostrando desde a via de síntese 
catecolaminérgica, o armazenamento em vesículas, sua liberação, os receptores 
dopaminérgicos e o transportador de dopamina.   Modificado de Zhou, 2004. 

 



 12 

para a retirada normal do neurotransmissor da fenda, homeostase, resposta pós-

sináptica e respostas a drogas. Em particular, a perda funcional de DAT através da 

inibição farmacológica ou “knockout” resulta em profundas modificações fisiológicas 

e comportamentais (LANKUPALLE E SAMMANDA, 2005). A função alterada de DAT 

ou da sua densidade está implicada em vários tipos de psicopatologia incluindo 

depressão, suicídio, ansiedade, agressão e esquizofrenia. Associações entre os 

polimorfismos genéticos para DAT e as disfunções humanas incluem o TDAH e 

conseqüências no abuso de cocaína e de álcool.   

A cocaína como agente psicoestimulante também pode afetar outros circuitos 

neuroquímicos como, por exemplo, os envolvidos com a ativação de receptores 

glutamatérgicos do córtex cerebral. A regulação da ativação de receptores 

glutamatérgicos está envolvida em diversas patologias como esquizofrenia 

(BELFORTE et al, 2010), ansiedade (DUVOISIN et al, 2010) e depressão (LESAGE 

E STECKLER, 2010). Vários estudos têm mostrado que, na dependência à cocaína, 

o glutamato, no circuito mesocorticolímbico, é um importante componente para a 

ocorrência da sensibilização comportamental à droga (WOLF, 1998). Portanto 

estudar como o sistema glutamatérgico pode ser alterado em resposta a exposição à 

cocaína poderia estar relacionado à geração e manutenção da fissura ao uso de 

cocaína. 

 

 

1.5)Comunicação Glutamatérgica 

 

O glutamato medeia à maioria das sinapses excitatórias no sistema nervoso 

central. Este aminoácido esta envolvido com modulação de informações sensoriais, 

coordenação motora, emoções e cognição, incluindo a formação e aquisição de 

memória e dependência. Em torno de 90% dos neurônios no cérebro utilizam 

glutamato como neurotransmissor e aproximadamente 85% das sinapses cerebrais 

são glutamatérgicas (BRAITENBERG, 1998) (Figura 5). 

 A formação do glutamato é um passo do metabolismo da glicose e de 

aminoácidos; o glutamato é precursor de ácido gama-aminobutirico (GABA) em 

neurônios GABAérgicos, e da glutamina em células gliais. Além disso, é constituinte 

de peptídeos e proteínas, como a glutationa, que protege as células contra estresse 

oxidativo. (FONNUN, 1984) 
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 O glutamato é formado por uma cadeia de carbonos ligada a um grupamento 

amina e hidroxila. Esta cadeia carbônica deriva da glicose sérica, que é convertida 

em alfa-cetoglutarato, após passar pela glicólise e pelo ciclo dos ácidos 

tricarboxílicos. Este alfa-cetoglutarato recebe então um grupamento amina de outro 

aminoácido e é então formado o glutamato. 

 O grupamento amina é obtido de aminoácidos séricos que atravessam a 

barreira hemato-encefálica e sofrem um processo de desaminação. No entanto, 

como a captação de aminoácidos no cérebro é bem menor que de glicose, o 

grupamento amina do glutamato precisa ser reciclado no cérebro quando a cadeia 

de glutamato é quebrada em CO2 e água. Uma importante reserva de grupamento 

amina para a síntese de glutamato é o aspartato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Vias de formação e destino do glutamato. Esquema da via glicolítica, ciclo de Krebs e 
formação de gluatmato e aspartato, dois aminoácidos excitatórios, formados por vias diferentes. 
Posteriormente o destino do glutamato é esquematizado nas diversas setas. Modificado de Hassel 

e Dingledine, 2006. 
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Grande parte do glutamato que é liberado numa terminação nervosa é 

retirada do espaço extracelular por astrócitos que circundam a sinapse. No interior 

do astrócito, o glutamato reage com amônia para formar glutamina, por ação da 

enzima glutamina sintetase (uma enzima citosólica, dependente de ATP que não é 

expressa por neurônios, apenas por astrócitos e oligodendrócitos). .Essa reação é 

importante para a retirada da amônia livre de dentro da célula. 

 A glutamina, que não possui propriedades de neurotransmissores, é então 

exportada para o meio extracelular e captada por neurônios, onde será reconvertida 

a glutamato, pela glutaminase fosfato-ativa, uma enzima mitocondrial e 

provavelmente especifica de neurônios. Esses mecanismos de movimentação do 

glutamato e da glutamina através de neurônios e células gliais são chamados de 

ciclo da glutamina. O ciclo da glutamina é de extrema importância metabólica para 

as células glutamatérgicas, pois previne a perda de um alfa-cetoglutarato do ciclo 

dos ácidos tricarboxilicos, 

 Uma característica marcante da transmissão glutamatérgica é a estocagem 

do glutamato em vesículas sinápticas. Proteínas especializadas na membrana 

vesicular, os chamados transportadores vesiculares de glutamato (VGLUTs), 

promovem o acúmulo de glutamato no interior da vesícula. Os VGLUTs são 

complexos multiproteicos, que promove um transporte do tipo antiporte 

próton/glutamato. (TAKAMORI, 2006) 

 A ATPase vacuolar dependente de H+ estabelece um gradiente elétrico de 

prótons através da membrana vesicular, com gasto de ATP, causando acúmulo de 

prótons no interior da vesícula e gerando o gradiente que promoverá a entrada do 

glutamato. 

 O glutamato vesicular é liberado na fenda sináptica através de um mecanismo 

de exocitose depende de Ca²+. As células neuronais, após estimulação, se 

despolarizam gerando um potencial de ação que se propaga por todo axônio até 

chegar ao terminal pré-sináptico, onde existem canais de Ca²+ voltagem 

dependentes que se abrem devido ao estímulo despolarizante. Esse influxo de Ca²+ 

resultante permite então a ligação e fusão das vesículas contendo o 

neurotransmissor à membrana plasmática, liberando o glutamato para agir em seus 

receptores. (PLATT, 2007) 

 Durante uma situação de isquemia, as células gliais têm papel importante na 

regulação da concentração de glutamato extracelular, pois possuem transportadores 



 15 

de alta afinidade para essa molécula. O transporte é dependente de íons Na+ e o 

gradiente é mantido pela atividade da Na+/K+ATPase (BONVENTO et al., 2002; 

CAMACHO E MASSIEU, 2006). Em situações de isquemia prolongada, o 

metabolismo de glicose e a produção mitocondrial de ATP ficam alterados, ativa-se 

a via anaeróbica de glicólise e ocorre uma grande quebra de ATP endógeno 

(SANCHEZ-CARBENTE E MASSIEU, 1999; GARCIA E MASSIEU, 2003). Nessa 

situação ocorre considerável liberação de aminoácidos excitatórios por parte das 

células gliais, devido aos seguintes processos: 1) atividade de canais sensíveis a 

volume (PHILLIS et al., 1997; Seki et al., 1999) e 2) reversão dos transportadores de 

alta afinidade (PHILLIS et al., 2000). A diminuição dos níveis celulares de ATP leva à 

falha na atividade de trocadores Na+/Ca2+ e da Na+/K+ ATPase, levando a um 

colapso dos gradientes iônicos. O acúmulo intracelular de íons Na+ leva à liberação 

de compostos osmoticamente ativos, como glutamato e aspartato (PHILLIS et al., 

1997; Estevez et al., 1999) e também promove reversão dos transportadores de alta 

afinidade (EAATs) (PHILLIS et al., 1999; LOUNGUEMARE et al., 1999). 

 

1.5.1)Receptores Glutamatérgicos 

 

 1.5.1.1)Receptores ionotrópicos 

 

 Os receptores ionotrópicos são canais catiônicos, cuja abertura é aumentada 

pela ligação de um agonista. Eles são formados por múltiplas subunidades 

funcionais, geralmente em tetrâmeros. (Figura 6) 

 No caso dos receptores de glutamato, as diferentes combinações de 

subunidades podem produzir canais que são funcionalmente diferentes. A sua 

permeabilidade aos cátions Ca²+ e Na+, mais concentrados no meio extracelular, 

pode ser modulada pela presença ou não de aminoácidos carregados específicos no 

interior de seus poros, e estes aminoácidos variam de acordo com as subunidades 

presentes em cada caso. (WOLLMUTH, 1996). 

 Existem três classes de receptores de glutamato do tipo ionotrópico, e todas 

foram nomeadas de acordo com seu agonista farmacológico seletivo. São elas: 

NMDA (N-metil-D-aspartato), AMPA ( acido a- amino-  3-hidroximetil-4-

isoxazolepropionico) e cainato. A afinidade pelo glutamato é diferente entre esses 
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receptores, sendo geralmente maior nos receptores do tipo NMDA. (DINGLEDINE, 

1999) 

 Os receptores AMPA são formados pelas subunidades GluR1-GluR4, 

enquanto que os receptores cainato são formados pelas subunidade GluR5-GluR7 

mais  KA1 e KA2. Os receptores NMDA possuam três famílias de subunidades: NR1, 

NR2A-NR2D e  NR3A-NR3B. 

 A ativação desses receptores, principalmente do NMDA, leva a diversas 

modificações na célula devido ao influxo de cálcio que entre por esse receptor. Por 

exemplo, o Ca²+, junto a calmodulina pode ativar a enzima oxido nítrico sintetase, 

promovendo aumento de oxido nítrico, que ativa guanilato ciclase, produzindo GMPc  

e ativando PKG; pode ativar a CaM kinase II; pode ativar a adenilato ciclase, que 

aumenta os níveis intracelulares de AMPc, ativando a PKA, que possui diversos 

alvos de fosforilação; e além disso, pode ativar a calcineurina fosfatase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Receptores de glutamato e suas subunidades. Retirado de STUTZ 2007 
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1.5.1.2) Receptores Metabotrópicos 

 

 Receptores metabotrópicos são proteínas que possuem sete domínios 

transmembrana e apresentam porção N-terminal voltada para o meio extracelular. 

Esta classe de receptores não possui um domínio de poro em sua organização 

conformacional, mas suas funções são exercidas através do acoplamento da 

sinalização de ligantes presentes no meio extracelular à atividade de enzimas 

citosólicas e de canais iônicos, que transmitem o sinal via segundo mensageiros. ( 

BOURNE, 1997). 

 Os receptores glutamatérgicos metabotrópicos utilizam a proteína G como 

molécula sinalizadora para promover as mudanças nas funções celulares e são 

divididos em três grupos. O Grupo I é formado pelas subunidades mGluR1 e 

mGluR5. O Grupo II pelas subunidades mGluR2 e mGluR3. Já o Grupo III é formado 

pelas subunidades mGluR4, mGluR6, mGluR7 e mGluR8. 

  Os receptores do Grupo I estão ligados a ativação da fosfolipase C (PLC), 

que cliva fosfatidilinositol-4,5-bifosfato em diacilglicerol (DAG) e em inositol-1,4,5-

trifosfato (IP3). As principais conseqüências dessa reação são a liberação de Ca²+ 

de estoques intracelulares do retículo endoplasmatico por ação de IP3 e ativação da 

PKC (proteína cinase C), por efeito direto do DAG. Já os receptores dos grupos II e 

III , quando ativados, promovem inibição da adenilato ciclase, provocando queda nos 

níveis intracelulares de AMPc. Os receptores do grupo III podem também inibir a 

atividade da guanilato ciclase, diminuindo então a concentração de GMPc, outro 

modulador ubíquo das funções celulares. (HASSEL, 2006). 

 

1.6)Transporte de glutamato 

 

Da mesma forma que outros neurotransmissores, o glutamato precisa ter sua 

ação sinalizadora encerrada. Diferente de outros sistemas, como o colinérgico, que 

possui uma enzima para a inativação da acetilcolina, no sistema glutamatérgico o 

processo responsável pela retirada desse aminoácido da fenda e do espaço 

extracelular é a captação feita pelos transportadores de glutamato. O processo de 

difusão passiva também é capaz de contribuir para esse processo, principalmente 

em sinapses pequenas. A permanência do glutamato no fluido extracelular pode 

levar a excitoxicidade, pois existem receptores glutamatérgicos em todos os 
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elementos celulares, como dendritos, terminais axônicos, corpos celulares e também 

células da glia. Essa retira do glutamato deve ser feita em todo fluido extracelular, e 

não somente na fenda sináptica, a fim de se evitar danos. (CHOI, 1992; WADA, 

1997) 

Os sistemas de transporte são os responsáveis pela manutenção da baixa 

concentração de glutamato extracelular. Esse transporte é realizado por proteínas 

que utilizam o gradiente eletroquímico dos íons Na+ para acoplar o transporte de 

glutamato para o interior da célula. Tanto neurônio, como células gliais expressam 

transportadores de glutamato e sua inibição acarreta um aumento da concentração 

extracelular de glutamato e até a excitoxicidade e morte neuronal (CHOI, 1992; 

JABAUDON et al., 1999; DANBOLT, 2001). Algumas dessas proteínas capazes de 

transportar glutamato, presentes tanto em glia, quanto em neurônios, estão 

presentes na membrana citoplasmática e outra intracelularmente. (Danbolt, 2001; 

HASSEL E DINGLEDINE, 2006). 

 

1.6.1) Transportadores de membrana 

 

 1.6.1.1) Transportadores de alta afinidade 

 

    Os transportadores de alta afinidade eram chamados de “transportadores 

de alta afinidade dependente de sódio”. São divididos em 5 subtipos, e com o tempo, 

foi observado que sua afinidade não era tão alta, de fato(Km entre 1-100μM). 

Além disso, eles eram dependentes não só de íons Na+, mas de K+ também. 

Sua nomenclatura mudou para a usada atualmente: EAAT (excitatory amino acid 

transporter). Até o momento, são conhecidos 5 tipos de EAATs: o EAAT1, análogo 

em humanos ao transportador GLAST de roedores (STORCK et al., 1992); o EAAT2, 

análogo ao transportador GLT-1 de camundongos (PINES et al., 1992); o EAAT3, 

análogo ao EAAC1 (KANAI E HEDIGER, 1992) e, finalmente, os EAAT 4 (FAIRMAN 

et al., 1995) e EAAT 5 (ARRIZA et al., 1997). Todas essas proteínas promovem o 

transporte de L e D-glutamato, assim como também de L- e D-aspartato, 

dependente de íons Na+ e K+. Estudos em retinas de salamandra sugerem ainda 

uma possível variação de splicing dos EAATs 1 e 2 (RAMACHANDRAN et al., 1993; 

Utsunomiya-Tate et al., 1997; Meyer et al., 1998 a,b; Münch et al., 1998; 

MATSUMOTO et al., 1999; MEYER et al., 1999). Os subtipos de EAATs possuem 50 
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– 60% de similaridade na seqüência de aminoácidos entre si, e cerca de 30 – 40% 

de identidade com transportadores de aminoácidos neutros (Transportadores de 

alanina-serina-cysteína: ASCT1 e 2) (ARRIZA et al., 1993; UTSUNOMIYA-TATE et 

al.,1996). Curiosamente, transportadores de outros neurotransmissores como 

GABA, glicina, dopamina, serotonina, noradrenalina e taurina não apresentam 

qualquer similaridade com os transportadores de aminoácidos excitatórios EAATs 

(BOROWSKI E HOFFMAN, 1995; MALANDRO E KILBERG, 1996; POVLOCK E 

AMARA, 1997; NELSON, 1998; MASSON et al., 1999, Saier, 1999). Análogos dos 

cinco tipos de EAATs foram clonados em diferentes espécies, incluindo homem 

(ARRIZA et al., 1994; KANAI et al., 1994); camundongo (TANAKA, 1993A; 

KIRSCHNER et al., 1994a,b; MUKAINAKA et al., 1995; SUTHERLANd et al., 1995; 

MAENO-HIKICHI et al., 1997); rato (TANAKA, 1993B; KANAI et al., 1995, KIRYU et 

al., 1995; GREWER et al., 2000); bovinos (INOUE et al., 1995); cães (SATO et al., 

2000); salamandra (ELIASOF et al., 1998); nematodos (KAWANO et al., 1996, 1997; 

RADICE E LUSTIGMAN 1996) e insetos (SEAL et al., 1998; KAWANO et al., 1999; 

DONLY et al., 2000). Além disso, a localização cromossômica para os EAATs 1,2 e 

3 já foi determinada (KIRSCHNER et al., 1994b, SMITH et al., 1994; LI E FRANCKE, 

1995; TAKAI et al., 1995).  

Os diferentes tipos de transportadores (EAATs) apresentam diferentes 

localizações e funções. Os EAATs 1 e 2 são encontrados em astrócitos associados 

a contatos excitatórios. O EAAT3 e o EAAT4 são encontrados nos dendritos e 

corpos celulares dos neurônios do SNC (Figura 7). Este último é expresso 

seletivamente nas células GABAérgicas, por exemplo nas células de Purkinje do 

cerebelo. O EAAT5 parece ser exclusivo de retina e está presente nos terminais pré-

sinápticos (SHIGERI et al., 2004). O GLT-1 ou EAAT2 parece ser responsável em 

grande parte pela captação de glutamato no prosencéfalo (TANAKA et al., 1997).  
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Os EAATs apresentam de 6 a 8 domínios transmembrana, com 1 a 2 alças de 

reentrância, com as partes C e N-terminal voltadas para o citoplasma. A topologia 

correta é disputada pelo grupo da cientista Susan Amara, nos EUA  (SEAL E 

AMARA, 1998; SEAL et al., 2000; LEIGHTON et al., 2002) e o grupo do cientista 

Baruch Kanner em Israel, baseado em estudos de mutagênese sítio-dirigida e 

acessibilidade de cisteína (GRUNEWALD et al., 1998; KANNER et al., 2001; 

GRUNEWALD et al., 2002; KANNER E BORRE, 2002). Os transportadores de 

aminoácidos excitatórios, envolvidos no processo de retirada do glutamato da fenda 

sináptica, também influenciam na ativação dos receptores glutamatérgicos 

metabotrópicos e NMDA 50  (BRASNJO E OTIS, 2001; HUANG E BERGLES, 

2004a,b). Estudos feitos com camundongos “knock out” para os genes de EAATs 

revelaram os efeitos da ausência dos transportadores: aumento de morte por 

epilepsia espontânea, maior susceptibilidade à lesão cortical aguda e falha na 

realização de tarefas simples (REVISÃO AMARA E FONTANA, 2002). 

 

 

 

 

Figura 7- Localização sináptica dos EAATs. O esquema também representa o ciclo de glutamato, 
desde sua liberação até a sua retirada da fenda. Retirado de Stutz, 2007 
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1.6.1.1.1)  Biofísica do transporte 

 

O processo de captação de aminoácidos excitatórios é dirigido por um 

gradiente eletroquímico através da membrana. O transporte está acoplado a um 

gradiente de Na+, o que permite a ligação do glutamato, de um próton e o transporte 

inverso de (DANBOLT et al., 1990; BARBOUR et al., 1991; GRUNEWALD E 

KANNER, 1995). Assim que o complexo glutamato/sódio entra na célula, o íon 

potássio ou outro complexo sódio/glutamato deve sair para que se possa fechar o 

ciclo do transporte. O processo de transporte é reversível em qualquer etapa, 

gerando ciclos incompletos de transportes e heterotrocas. Além disso, o transporte é 

simétrico e pode acontecer em todas as direções (KANNER E MARVA, 1982). Na 

 Figura 8- Possíveis modelos dos EAATs. (A) representa o modelo defendido pelo grupo da Drª. Susan Amara, e 
(B) o modelo proposto pelo grupo do Dr. Baruck Kanner. Retirado de Stutz, 2007 
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ausência de íons potássio o transporte se resume a uma troca de substrato externo 

pelo interno, ou seja, se houver ligação de glutamato no sítio externo (mais Na e H) 

um íon K+, o que garante uma característica eletrogênica ao processo sendo este 

estimulado por um potencial de membrana negativo (SARANTIS E ATTWELL, 1990; 

SZATKOWSKI et al., 1991; KANAI et al., 1995). Além disso, o transporte de 

glutamato pode gerar um influxo de íons Cl-, causado pela abertura de um canal 

iônico aparentemente acoplado ao transportador (ZERANGUE E KAVANAUGH, 

1996; ARRIZA et al., 1997), principalmente em retinas onde é predominante a 

presença do EAAT5.  

Rubídio e césio podem substituir o íon potássio, mas nenhum, além do lítio, 

pode substituir o íon Na+. Uma vez no citosol, ele pode ser liberado ou o processo 

inverso pode ocorrer. O processo de transporte é dependente de íons sódio e 

também sensível à temperatura. Contudo, a corrente iônica que pode ser gerada 

após o transporte não o é. O transporte utiliza o gradiente iônico de íons como o 

Na+, H+ e K+ como fontes de energia livre (BILLUPS et al., 1996, ZERANGUE E 

KAVANAUGH, 1996; LEVY et al., 1998). Os diferentes transportadores também 

apresentam estequiometrias diferentes para o processo de transporte: o EAAT1 

carreia 3 íons Na+. Os EAATs 2 e 3 carreiam 3 íons Na+ e 1 H+, enquanto os 

EAATs 4 e 5 carreiam 2 íons Na+ para o interior celular (ZERANGUE E 

KAVANAUGH, 1996). 

Apesar da presença de Na+ ser fundamental para que o transporte e a 

condutância aos ânions ocorram, o inverso não é verdadeiro, ou seja, a ausência de 

ânions no meio não influencia no processo de transporte. Sob condições em que o 

transporte líquido de glutamato não é esperado, a condutância iônica continua a 

acontecer. Além disso, a temperatura influencia muito mais o transporte de 

glutamato do que o influxo de ânions. Essa observação corrobora o conceito de que 

os ânions passem pelo próprio transportador em vez de por um canal ativado pelo 

transporte. Essa propriedade supracitada é muito mais proeminente em EAATs 4 e 5 

e quase não existente em EAAT 2, pelo menos na presença de aminoácidos 

fisiologicamente relevantes (BILLUPS et al., 1996).  O ciclo de captação de 

glutamato é um ciclo lento, com duração aproximada de 60 a 80ms (WADICHE E 

KAVANAUGH, 1998; AUGER E ATTWELL, 2000), apesar de um ciclo de 11.6ms a 

36ºC já ter sido descrito (BERGLES E JAHR, 1998). Essa hipótese pode ser 

explicada com a teoria da heterotroca, uma vez que já foi descrito para GLT-1, por 
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exemplo, a saída de 3H-glutamato de lipossomos, quando na presença de L-trans-

pirrolidina-2,4-dicarboxilato (PDC), um inibidor competitivo do transporte 

(VOLTERRA et al., 1996). Essa liberação de 3H-glutamato ocorreria por heterotroca 

e não por transporte propriamente dito, o que justificaria a observação de um ciclo 

mais rápido.  

O ciclo de transporte de glutamato já foi descrito em vários tipos celulares e 

em vários membros da família dos EAATs. Neurônios de Purkinje, que expressam 

grandes quantidades de EAAT4, apresentam uma corrente de ânions menor do que 

os outros subtipos, que não parecem diferir entre si (AUGER E ATTWELL, 2000; 

OTIS E KAVANAUGH, 2000). Além disso, o transportador GLT-1 parece ser mais 

eficiente do que o GLAST, uma vez que a probabilidade de uma molécula de 

glutamato ligada ser transportada é maior do que a probabilidade dessa molécula se 

desligar e não ser transportada. Parece que no GLAST essa relação não é 

favorável, ou seja, é mais provável que a molécula se desligue a ser transportada 

(WADICHE E KAVANAUGH, 1998). Apesar de ser o GLT-1 o grande responsável 

pela captação de glutamato exógeno (TANAKA et al., 1997; DANBOLT 2001; 

HUANG et al., 2004a,b; Yi E HAZELL, 2006), o EAAT4 apresenta uma afinidade 

maior para glutamato (ARRIZA et al., 1994; FAIRMAn et al., 1995) além de uma 

corrente de ânions maior e menor sensibilidade a inibidores derivados do ácido 

kaínico (BRIDGES et al., 1999).  

Dentre os mais diversos inibidores estão o dihidrokainato e kainato, além de 

agonistas de receptores KA que são bloqueadores específicos de EAAT2 (ARRIZa 

et al., 1994); L-trans-pirrolidina-2,4-dicarboxilato (trans-PDC), inibidor competitivo de 

todos os transportadores; Threo-3-hidroxi-aspartato (THA), inibidor competitivo de 

todos os EAATs, exceto o EAAT5 (BRIDGES et al.,1999; SHIMAMOTO, 2000); e o 

composto DL-Threo-β-benzoxiaspartato (TBOA) que foi primeiramente caracterizado 

como o inibidor não competitivo mais potente para o EAAT2  (LEBRUM et al., 1997; 

SHIMAMOTO et al., 1998). Mais tarde verificou-se a ação do composto em todos os 

subtipos de EAATs, e que a forma L ainda é mais potente do que a forma D 

(SHIMAMOTO et al., 2000). O termo inibidor não deve ser mal interpretado, uma vez 

que existem inibidores não competitivos e competitivos.  Esses últimos não 

atrapalham a maquinaria de transporte, são transportados e podem gerar liberação 

de aminoácidos excitatórios por heterotroca, como por exemplo o composto PDC, 

que pode provocar excitotoxicidade por induzir liberação de glutamato e aspartato 
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por heterotroca (BRIDGES et al., 1991; BLITZBLAU et al., 1996; VOLTERRA et al., 

1996, STUTZ et al., 2007). 

 

1.6.1.2) Transportadores de baixa afinidade 

 

O transporte de baixa afinidade, diferente da captação de alta afinidade, é 

independente de íons Na+, sensível a D-Glutamato e a L-homocysteato (BENJAMIN 

E QUASTEL, 1976; COX et al., 1977), apresenta K
m 

próximo a 500μM (DANBOLT, 

1994). Aparentemente, esse processo ocorre para suprir as necessidades 

metabílicas das células, mas ainda é pouco caracterizado. 

Sistemas de transporte independentes de Na
+ 

e dependentes de Cl
- 

foram 

descritos em tecidos e em células em culturas (ERECINSKA E SILVER, 1990; 

BALCAR E LI, 1992). Entretanto o principal sistema independente de sódio 

conhecido é o trocador glutamato-cistina. Cistina é a forma oxidada de cisteína (Cys-

S-S-Cys) e esse transporte já foi demostrado em cultura de células (BANNAI E 

KITAMURA, 1980, 1981; CHO E BANNAI, 1990). Esse transporte utiliza o gradiente 

de glutamato através da membrana como força motriz para importação de cistina, 

que é utilizada na formação de glutationa reduzida (GSH) (COOPER E KRISTAL, 

1997; DRINGEN, 2000). Elevação da concentração extracelular de glutamato inibe a 

captação de cistina e pode ser um dos fatores que contribuem para o estresse 

oxidativo em situações que levam a um aumento de glutamato exógeno (MURPHY 

et al., 1989; CHO E BANNAI, 1990; MURPHY et al., 1990).  

 

1.6.2) Regulação do Transporte de Glutamato 

 

No início dos anos 80, surgiram trabalhos abordando uma possível regulação 

rápida da taxa de captação de glutamato devido a mudanças na atividade neuronal. 

Foi demonstrado em ratos que estimulação elétrica (NIEOULLON et al., 1983), 

estresse (MOGHADDAM, 1993) e ciclo estral (MITROVIC et al., 1998) são capazes 

de modular o transporte deste aminoácido. 

Além disso, a modulação do transporte também ocorre por ativação de 

receptores de neurotransmissor, enfatizando a possibilidade de uma regulação pós-

transcricional do transporte. Tal conceito foi posteriormente ratificado pela 
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descoberta que os EAATs possuem sítios para fosforilação em sua estrutura. 

(NIEOULLON et al, 2006; GEGELASHVILI AND SCHOUSBOe, 1997). (Figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, vários estudos farmacológicos com proteína cinases foram 

feitos.  A ativação da proteína cinase C (PKC) foi inicialmente relacionada como 

estimulo para a captação de glutamato em homogenatos de cérebro. (CASADO et al 

1993; DOWD E ROBINSON 1996) e mais recentemente, foi mostrado que sua 

ativação aumenta a atividade do EAAT 3 e diminui do EAAT2 (GONZÁLES E 

ROBINSON 2004). A PKC também é capaz de fosforilar o GLAST/EAAT1 e reduzir a 

atividade do transporte para 25%, sem nenhuma alteração na expressão do 

transportador.  De fato, proteína cinases aparentemente está muito mais envolvida 

no controle da atividade, do que no controle da expressão do transportador. 

Além disso, a ativação da PKC, em neurônios hipocampais, promoveu a 

associação do EAAC1/EAAT3 com a isoforma aPKC (GONZÁLES et al. 2002, 2003; 

FOURNIER et al. 2004). Tal interação contribuiria para a estabilização do 

FIGURA 9– Modelos topológicos do transportador de glutamato, mostrando sítios passíveis 
de fosforilação.. Retirado de Gegelashvilli and Schousboe, 1997. 
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transportador na membrana plasmática a partir da localização estoques 

intracelulares, aumentando dessa forma a eficiência do transporte. (DAVIS et al. 

1998). 

A parte C-terminal da proteína EAAC1/EAAT3 também estaria envolvida na 

regulação do transporte, pois representa um sítio chave de interação com proteínas 

citosólicas regulatórias, como GTRAP3-18, que reduz o transporte de glutamato 

quando associada ao transportador. Esse mecanismo diminuiria a afinidade do 

transportador pelo glutamato sem nenhuma alteração no trafego da proteína 

transportadora (LIN et al. 2001; BUTCHBACH et al. 2002). GTRAP3-18 ajudaria na 

modulação do transporte por promover uma deglicosilação parcial do transportador 

(RUGGIERO et al. 2003). 

A interação do transportador com a αPKC aponta para a implicação de balsas 

lipídicas, já que a cinase encontra-se localizada primariamente como um 

componente da membrana plasmática (MINEO et al. 1998). Dessa forma, αPKA 

parece estar em posição de promover a redistribuição do EAAC1/EAAT3 na 

membrana. Além disso, a associação do transportador com aPKC sugere uma 

possível translocação do EAAC1/EAAT3 em endossomas ou ate mesmo em 

caveolas, embora a presença de caveolas em neurônios é ainda discutida (MINEO 

et al. 1998). 

Outra via envolvida na regulação do transporte é a da fosfatidilinositol -3-

cinase (PI3K). Ativação da Akt, um dos alvos da PI3K na cascata de fosforilação 

dessa proteína cinase, aumentou a expressão de transportadores endógenos, e 

consequentemente, o transporte de glutamato (KRIZMAN-GENDA et al. 

2005).(Figura  10) 

Fatores solúveis como polipeptídeo pituitário ativador da adenilato ciclase 

(pituitary adenylate cyclase activating polypeptide -PACAP) (Harmar et al. 1998) e o 

fator de crescimento derivado de plaqueta (PDGF) (SIMS et al. 2000) também são 

capazes de modular o transporte de glutamato. 
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1.7) Cocaína na circuitaria dopaminérgica e glutamatérgica no cérebro. 

 

Os sistemas glutamatérgicos e dopaminérgicos coincidem em diferentes 

áreas do sistema mesocorticolímbico. No núcleo accumbens, axônios 

glutamatérgicos vindos do córtex pré-frontal, hipocampo, amígdala basolateral e 

núcleo talâmico periventricular estão em direta aposição axo-axonal a aferências 

dopaminérgicas da área ventral tegmentar. (Berendse et al., 1992; FALLON E 

MOORE, 1978; WRIGHT et al.,1996). 

A perfusão do agonista do receptor de dopamina D1, SKF-82958, por 

microdiálise, promoveu um aumento dose dependente da concentração de 

glutamato extracelular. Esse aumento foi bloqueado pelo antagonista do receptor 

D1, SCH 23390 (KALIVAS E DUFFY, 1995). 

FIGURA 10 – Mecanismos regulatórios da função e expressão do EAAC1/EAAT3 numa sinapse 
glutamatérgica. Retirado de Nieoullon et al, 2006. 
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O agonista do receptor de dopamina D2, quimpirol, promoveu uma redução 

dose dependente da concentração extracelular de glutamato, sugerindo que a 

liberação de glutamato no núcleo accumbens é regulado por receptores pré-

sinápticos de dopamina (KALIVAS E DUFFY, 1997). 

Estudos recentes mostram que AMPc age através de uma via autócrina ou 

parácrina para liberar aspartato, que ativa receptores NMDA que possuam a 

subunidade NR2B, levando a entrada de cálcio e ativação da transcrição. Essa via 

AMPc/aspartato/NMDA pode mediar o efeito de neurotransmissores como dopamina 

(ALMEIDA et al, 2009). (Figura 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos recentes mostram que a cocaína atua em receptores glutamatérgicos 

metabotrópicos do Grupo II, que regulam negativamente a liberação de glutamato, 

inibindo essa sua capacidade de regulação, favorecendo a liberação de glutamato 

no meio extracelular. (XIE E STEKETEE, 2008). 

FIGURA 11– Modelo ilustrando a via de sinalização mediando a transcrição do gene dependente 
de CREB por dopamina e AMPc. Retirado de Almeida et  al, 2009. 
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Os mecanismos pelos quais ocorre a redução de funcionalidade desses 

receptores ainda não foram bem elucidados, mas estudos atuais mostraram que a 

expressão da proteína AGS3 estava aumentada em animais que foram tratados com 

cocaína (BOWERS et al. 2004). 

AGS3 interage com a subunidade Gi da proteína G e interrompe a sinalização 

intracelular através da interferência na ligação com o receptor. (DE VRIES et al. 

2000; NATOCHIN et al.2000), o que promoveria a ação esperada de receptores 

acoplados a proteínas Gi, como os receptores metabotrópicos glutamatérgicos do 

grupo II. 

 Além disso, a interrupção da sinalização via proteína Gi via aumento da 

expressão de AGS3 poderia levar a um aumento da ativação da proteína Gs em 

outros receptores, o que é consistente com o fato de que repetidas exposições a 

cocaína aumentam os níveis intracelulares de AMPc. (NESTLER et al. 2001). 

Um fator de transcrição que é ativado por de cocaína é ∆FosB. Uma 

superexpressão de ∆FosB induz a expressão da subunidade GluR2 em receptores 

AMPA. Como receptores contendo a subunidade GluR2 possuem uma condutância 

menor, é possível que a indução da expressão de GluR2 mediada por cocaína e 

∆FosB contribuiria para a redução de sensibilidade dos receptores ao glutamato. 

(THOMAS et. al., 2001). 

 Um possível efeito de cocaína no sistema de transporte de glutamato seria a 

diminuição do binding do glutamato ao EAATs. (MIGUÉNS et al, 2008). Outros 

estudos também mostram que as subunidades GluR3 e GluR4 dos receptores 

AMPA e a subunidade NR1 dos receptores NMDA teriam sua expressão diminuída 

depois de tratamento agudo por cocaína. (GHASEMZADEH et al.,1999). É possível 

que os complexos GluRs alterem o acumulo de glutamato nas terminações 

nervosas, diretamente ou indiretamente. 
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II) OBJETIVOS 

 

2.1) Objetivo Geral 

 

- Estudar os efeitos da administração aguda de cocaína sobre o sistema de 

transporte de aspartato/glutamato 

 

2.2 )Objetivos Específicos 

 

- Analisar as características físico-químicas do transporte de aminoácidos 

excitatórios 

 

- Estudar o efeito da cocaína sobre a captação de 3H-D-aspartato 

 

- Avaliar o efeito da cocaína como bloqueador do transportador de dopamina, DAT 

 

- Investigar como a cocaína altera a via do receptor D1 

 

- Analisar se o bloqueio de componentes dessa via, como o receptor D1, adenilil 

ciclase e PKA, inibem o efeito da cocaína 
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III) MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1) Materiais 

 

3.1.1) Animais e coleta de tecido 

 

Camundongos suíços foram obtidos da Fiocruz e mantidos em biotério na 

Universidade Federal Fluminense. Camundongos de 2 dias pós-natal (P2; dia do 

nascimento = P0), P12, P30 e P70 foram usados. Os camundongos foram 

decapitados após inalação de CO2 e seus cérebros rapidamente dissecados e 

picotados. Amostras do córtex frontal foram isoladas e coletadas em salina.  

 

           3.1.2) Soluções para Eletroforese, Transferência e Imunodetecção 

 

-Tampão de homogeneização: Tris 20mM, MgCl2 10mM, CaCl2, 0,6mM, 

EGTA 0,5mM, DTT 100mM, PMSF 100mM, aprotinina 10mg/ml, leupeptina 2mg/ml, 

triton-X100 10%, pH7,4.   - Tampão  de amostra: SDS 2%, glicerol 10%, ß-

mercaptoetanol 5%, Tris 0,5M. 

-Tampão de corrida: glicina 0,192M, Tris 0,025M, SDS 0,1% e azul de 

bromofenol . 

-Tampão de transferência: Tris 24,7mM, glicina 0,198M, SDS 10%, metanol 

20%. 

-Tampão de lavagem (TTBS): Tris 50mM, NaCl 150mM, MgCl2 1mM, Tween 

20 0,1%. 

-Gel de corrida: Tris 1,5M pH 8,8, acrilamida30%, bis-acrilamida 0,9%, 

TEMED, Persulfato de amônia (APS) 10%.  

-Gel de carregamento: Tris 0,5M pH6,8, acrilamida 30%, bisacrilamida 0,9%, 

TEMED, persulfato de amônia 10%.  

 

 

3.1.3) Soluções Gerais 

-Hanks 4: NaCl 128mM, KCl 4mM, MgCl2 1mM, CaCl2 3mM, Hepes 20mM, 

Glicose 4mM(pH 7,4) 
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- Hanks sem sódio com Tris-HCl: Tris 128mM, KCl 4mM, MgCl2 1mM, CaCl2 

3mM (pH 7,4) 

 

-Meio MEM (EAGLE) com 2,2g de bicarbonato de sódio 5,6% por litro. 

 

3.1.4) Drogas e Reagentes 

 

 Foram utilizados os seguintes fármacos: AMPc, Proteína Kinase A, 

Albumina bovina , Rolipram, SCH-23390, H89, GBR 12909, SQ 22536, H89 

(Sigma  Chemical), 3H-AMPc, 3H-D-Aspartato, 3H-Dopamina (Perkinelmer). 

Todos os outros reagentes utilizados nos experimentos foram obtidos da Bio-

Rad, Millipore, Amersham e Vetec. 

 

3.2) Métodos 

 

3.2.1) Administração de drogas 

 

As drogas seguintes foram administradas anteriormente a coleta das amostras 

dos tecidos. Camundongos P12 ou P70 receberam dose única de cocaína (10mg/kg, 

i.p.), 15, 30 60 ou 180 minutos antes do sacrifício. O bloqueador do transportador de 

dopamina GBR 12909 foi administrado em camundongos P12 (1mg/kg; i.p.), 15 

minutos antes do sacrifício. O antagonista do receptor de dopamina D1, SCH 23390, 

foi administrado (0,25mg/kg; i.p.) a camundongos P12, 60 minutos antes da 

administração de cocaína. 

 

3.2.2) Captação de [3H]- D-Aspartato 

 

 Córtex de camundongos foram dissecados e incubados com meio de cultura 

(MEM) ou salinas com pH tamponado para pH =7,3 a 37°C ; na presença de 3H-D-

Aspartato (atividade específica: 12.2 Ci/mmol) em diferentes condições 

experimentais: variação de tempo de incubação com o radionucleotídeo, ausência 

de cálcio ou sódio nas salinas; bloqueadores do transporte de aminoácidos 

excitatórios,  ou variações de temperatura. Em seguida, o tecido foi incubado em 

banho-maria por 1 hora e submetido a sucessivas lavagens com salina gelada a fim 
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de interromper a reação e lavar o neurotransmissor que não foi incorporado. Após 

esta etapa, foi acrescentado 1mL de água para rompimento das mesmas e 

avaliação dos níveis de 3H-Aspartato captado por cintilação líquida. A normalização  

dos resultados foi feita pela quantificação de proteína (Método de Lowry, 1951). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3) Captação de [3H]-Dopamina 

 

O mesmo procedimento acima foi utilizado, exceto que o tecido foi incubado 

por 1 hora em 1 ml de MEM contendo 1μCi [3H]-dopamina (atividade específica: 

56,8 Ci/mmol), no lugar de [3H]- D-Aspartato. 

 

 

3.2.4) Ensaio de AMPc  

 

As amostras foram cortadas em segmentos de 2mm² e incubadas por 10min a 

37°C em um meio mínimo essencial tamponado com 20mM de HEPES a um pH de 

7.3 e contendo 100µM de ácido ascórbico, 100µM de pargilina e 0,5mM de IBMX 

(um inibidor da fosfodiesterase). A reação foi parada pela adição de TCA 10% 

(concentração final). O AMPc foi purificado e analisado por métodos descritos 

Cintilação 



Cintilação 

 10 min 

60 min 

Incubação com  

[3H] – Dopamina ou  

[3H]- D  

Pré-incubação com 

as drogas  

Lavagem  

Lise c/ 1 ml de água 

10 min 

Figura 12- Esquema do Ensaio de Captação de [
3
H]- D-Aspartato 
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previamente (de Mello et al, 1982; Gilman, 1970; Matsuzawa e Nirenberg, 1975). Os 

níveis de AMPc foram corrigidos, pela proteína que foi dosada pelo método de 

Lowry.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5) Western Blot 

 

Amostras do córtex frontal foram homogeneizadas com tampão de 

homogeneização com um coquetel inibidor de proteases. A concentração de 

proteínas foi estimada utilizando o método de Bradford. Amostras foram diluídas em 

tampão composto de 10% glicerol (v/v), 1% β-mercaptoetanol, 3%SDS, 62,5mM Tris 

base e fervidas por 5 minutos. Aproximadamente 30 μg de proteína de cada amostra 

sofreram eletroforese em 10%SDS-PAGE e transferidas para membranas de 

nitrocelulose (ECL-Hybond). As membranas foram lavadas com TTBS e bloqueadas 

por 1,5 h com 5% leite desnatado em TTBS. As membranas foram incubadas com o 

anticorpo anti-pCREB (1:1000 em TTBS;Chemicon) overnight a 4ºC, lavadas com 

TTBS e incubadas com o anticorpo secundário anti-rato conjugado com peroxidase 

por 45 minutos à temperatura ambiente. Após três lavagens em TTBS (10 minutos 

cada), a marcação foi detectada com kit de ECL.  As membranas foram reincubadas 

30 min 

Incubação com 

drogas 
Lise c/ TCA 10% 

Separação 
e dosagem 

100 μM Ac Ascorbico 
100 μM Pargilina 
0.5mM Rolipram 

Figura 13 – Esquema do Ensaio de AMPc 
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com anticorpo anti-tubulina (1:20000 em TTBS, Sigma) por 1 h à temperatura 

ambiente, lavadas com TTBS e incubados com anticorpo secundário anti-rato 

conjugado com peroxidase por  45 minutos à temperatura ambiente. Após 3 

lavagens com TTBS (10 minutos cada), a marcação foi detectada com kit ECL.   

 

3.2.6) Dosagem de proteína 

 

As proteínas foram dosadas pelos métodos de Lowry (1951) ou pelo método 

de Bradford (1976). 

 

3.2.7) Analise estatística  

 

Dados foram processados pelo programa Graphpad – Prizma como médias e 

erros padrões da média.  Foi então realizada uma ANOVA univariada, com pós-teste 

de Dunnet’s. Os valores foram considerados significativos quando p<0,01. O numero 

de amostra representa o número de animais submetidos ao tratamento, controles ou 

tratados. 
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IV) RESULTADOS 

 

Para caracterizarmos a captação de glutamato em córtex de camundongos, 

utilizamos a técnica de captação de neurotransmissores. Para a captação de 

glutamato, usamos o composto [2,3-3H]-D-aspartato, que era incorporado pelas 

células. O radioisótopo era usado para marcar o compartimento citosólico do 

neurotransmissor glutamato. Este aminoácido é capaz de ser carreado pelos 

transportadores EAATs com a mesma afinidade que o L-glutamato, com a vantagem 

de não ser degradado. 

Para avaliar a captação de 3H-D-aspartato em diferentes idades pós-natal, 

camundongos P2 (2 dias pós natal), P12, P30 e P70 foram usados para determinar 

em que idade do desenvolvimento existia uma maior atividade do transportador 

(Figura 14). Esses resultados mostraram que na idade de P12 a atividade do 

transportador era maior  que em outras idades, sendo que em P70 foi observada 

uma menor atividade do transportador, e P30 apresentando níveis intermediários. 

Dessa forma, nos experimentos seguintes, utilizamos camundongos P12, por 

apresentarem uma maior atividade no transporte. 
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Figura 14 – Captação de 
3
H-D-aspartato em diferentes idades pós-natal. A captação foi maior em P12 e 

menor em P70, com P30 mostrando valores intermediários. n=6 
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Ainda com o objetivo de caracterizar o transporte de AEE em córtex de 

camundongos, fomos avaliar a dependência desse transporte a sódio e a 

temperatura. Utilizando camundongos P12, realizamos o ensaio de captação numa 

condição sem sódio, em que o NaCl da solução de Hanks é substituída pelo 

composto Tris-HCl. Nessas condições, foi observado que o transporte de 3H-D-

aspartato ficou altamente comprometido. Da mesma forma, quando o ensaio de 

captação é a realizado a uma temperatura de 4ºC, ocorre grande redução da 

captação, quando comparada aos níveis controles (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como último passo na caracterização do transporte de 3H-D-aspartato, 

realizamos uma curva temporal de captação do AAE, na qual a variável era o tempo 

de exposição ao radioativo. Os resultados mostraram que esse transporte atinge 

uma saturação num tempo de 60 minutos de incubação. (Figura 16). 
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Figura 15 - Captação de 
3
H-D-aspartato na ausência de sódio e em baixa temperatura. A 

captação é bastante reduzida quando feita na ausência de sódio ou a 4ºC. p<0,01 n =4 
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Os resultados acima mostram que o sistema de transporte com o qual 

trabalhamos é um sistema de transporte clássico, saturável e dependente de sódio e 

temperatura. 

O próximo passo então foi avaliar qual o efeito da droga estudada, a cocaína, 

sobre este sistema de transporte de aminoácidos excitatórios. Para isso, realizamos 

um experimento em que variamos o tempo em que camundongos P12 eram 

expostos a cocaína. A droga era injetada a 10mg/kg, intraperitonealmente, e os 

camundongos foram sacrificados após 10 minutos, 30, 60 ou 90 minutos.  

Os resultados mostraram que o efeito máximo da cocaína sobre o sistema de 

transporte ocorre entre 10 e 30 minutos e esse efeito é caracterizado por uma 

diminuição significativa na captação de 3H-D-aspartato. O efeito da cocaína sobre o 

sistema transporte é reversível, pois nos tempos de 60 e 90 minutos o transporte já 

estava restabelecido. (Figura 17). 
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Figura 16 – Curva temporal da captação de 
3
H-D-aspartato. O transporte atinge o 

equilíbrio após 60 minutos. n=3 
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Como a cocaína classicamente produz seus efeitos por bloquear o 

transportador de dopamina, nós fomos investigar se essa redução na captação 

promovida pela cocaína era devido ao bloqueia do transportador de dopamina 

(DAT).  Utilizamos o bloqueador especifico do DAT, o GBR 12909, que foi injetado a 

1mg/kg, intraperitonealmente, 15 minutos antes do sacrifício. Os resultados 

mostraram que a administração de um bloqueador do DAT produz o mesmo efeito 

de redução observado com a administração da cocaína. (Figura 18). 
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Figura 17 – Efeito agudo da exposição a  cocaína por diferentes tempos na captação de 
3
H-D-

aspartato. A cocaína promoveu redução da captação entre 10 e 30 minutos após a administração, 
sendo este um efeito reversível. p<0,01 n =8 

Figura 18 – Efeito do bloqueador do transportador de dopamina, GBR 12909, na 
captação de 

3
H-D-aspartato. O GBR 12909 apresentou o mesmo efeito da cocaína 

de redução da captção. p<0,01 n =8 
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Como cocaína e GBR 12909 bloqueiam o DAT e aumentam os níveis 

extracelulares de dopamina, nós fomos confirmar se no nosso modelo esse bloqueio 

do transportador e consequente aumento dos níveis extracelulares de dopamina 

também ocorriam. Amostras de córtex pré frontal de camundongos P12 foram 

expostas a GBR 12909 (10μM) ou cocaína (10 μM, 100 μM e 500 μM) adicionados 

diretamente no tecido. Após 15 minutos de pré-incubação, as amostras foram 

expostas à 3H-Dopamina, e o protocolo de captação de neurotransmissores foi 

seguido. Os resultados mostram que tanto GBR 12909 quanto cocaína promovem 

diminuição na captação de 3H-Dopamina, com conseqüente aumento da 

concentração extracelular desse neurotransmissor (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como a cocaína produz seus efeitos através do aumento dos níveis 

extracelulares de dopamina, e a dopamina atua em receptores metabotrópicos do 

tipo D1, presentes no córtex pré-frontal e que estão associados a elevação dos 

níveis intracelulares de AMPc, nós fomos avaliar se o bloqueio da adenilil ciclase 

revertia o bloqueio observado pela cocaína. As amostras do córtex pré-frontal de 

camundongos P12 foram expostas ao bloqueador da adenilato ciclase, SQ 22536, 

1μM, 15 minutos antes do 3H-D-aspartato. SQ 22536 preveniu o efeito da cocaína de 
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Figura 19 – Efeito da cocaína e do bloqueador do transportador de dopamina, GBR 12909, 
na captação de 

3
H-Dopamina. Ambas as drogas promovem grande redução da captação. 

p<0,01 n=5 
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redução do transporte de aminoácidos excitatorios, mostrando que o efeito da 

cocaína ocorre por ativação da adenilato ciclase (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, nós fomos avaliar como estavam os níveis intracelulares de 

AMPc, após exposição a cocaína. Cocaína foi administrada a 10 mg/kg, 

intraperitoneal, e o níveis de AMPc foram medidos 15 minutos depois. A exposição a 

cocaína praticamente dobrou os níveis intracelulares de AMPc, em relação ao grupo 

controle, mostrando que a exposição a cocaína altera os níveis intracelulares de 

AMPc (Figura 21). 

 

 

 

 

 

Figura 20– Efeito do bloqueador da adenilil ciclase, SQ 22536, na captação de 
3
H-D-

aspartato. O SQ 22536 preveniu o efeito da cocaína de reduzir a captação. p<0,01 n =3 
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Como vimos que os efeitos da exposição a cocaína são dependentes da 

ativação da adenilato ciclase e promovem aumento dos níveis intracelulares de 

AMPc, nos perguntamos então se a adição de um antagonista específico de 

receptores D1 era capaz de reverter a inibição da captação de AAE induzida pela 

cocaína. Para avaliar tal hipótese, injetamos o antagonista seletivo do receptor D1, 

SCH 23390 (0,25mg/kg i.p.), 1 hora antes da injeção da cocaína. Sobre essas 

condições, o efeito da cocaína sobre a captação foi significantemente reduzido, 

mostrando que o efeito da cocaína é via receptor de D1(Figura 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21– Efeito da cocaína na síntese de AMPc. A administração de cocaína 
aumentou em praticamente 100% os níveis intracelulares de AMPc. p<0,01 n=3 

Figura 22– Efeito da administração do antagonista seletivo de receptores D1, SCH 23390, 
sobre a captação de 

3
H-D-aspartato. A administração do SCH 23390 uma hora antes da 

administração da cocaína preveniu seu efeito de redução da captação. p<0,01 n=4 
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Um dos alvos clássicos da PKA, é a ativação do fator de transcrição CREB, 

em sua forma fosforilada (pCREB). A analise por Western Blot mostrou que a 

exposição a cocaína aumenta a expressão de pCREB, evidenciando uma ativação 

de PKA (Figura 23) 
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Figura 23- Imuno Blot para CREB fosforilado (pCREB). O tratamento com cocaína 
promove aumento na expressão de pCREB 
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A ativação do receptor D1 estimula a PKA via aumento dos níveis 

intracelulares de AMPc. Dessa forma, já que a atividade do transportador de 

aminoácidos excitatórios pode ser modulada por fosforilação, um mecanismo que 

relaciona a ativação do receptor D1 por dopamina com a redução na captação de 

3H-D-aspartato é a fosforilação do transportador de AEE por PKA. Fomos examinar 

então se um bloqueador da PKA, o H89 (1μM), seria capaz de prevenir os efeitos da 

cocaína sobre a captação de 3H-D-aspartato. Observamos que quando o H89 é 

utilizado, o efeito de redução da captação de 3H-D-aspartato promovido pela cocaína 

é praticamente abolido, mostrando que a ativação de PKA é o mecanismo pelo qual 

a cocaína modula o transporte de AEE (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24-Recuperação do transporte de AAE via inibição da via da PKA. O  bloqueio da 
PKA pela droga H89 promove a recuperação do efeito da cocaína sobre o transporte de 

3
H-

D-aspartato. p<0,01 n=6 
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V) DISCUSSÃO 

 

O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do SNC e seus 

receptores estão a amplamente distribuídos no sistema mesocorticolímbico 

(KASANETZ E MANZONI, 2009). Este sistema está relacionado à geração de 

respostas associadas com motivação e prazer desencadeadas pela elevação dos 

níveis extracelulares de catecolaminas (ADELL E ARTIGAS, 2004). A inativação das 

sinapses glutamatérgicas é realizada pela ação de transportadores de membrana de 

aminoácidos excitatórios (EAATs) de alta afinidade (DANBOLT, 2001).  

Alternativamente, nossos resultados mostram que níveis elevados de dopamina 

produzidos por uma exposição aguda à cocaína podem alterar a homeostase de 

aminoácidos excitatórios. Nossos dados sugerem que interações entre o receptor de 

dopamina D1 e o transporte de glutamato/aspartato é um ponto chave dos efeitos da 

cocaína a nível central. Especificamente, mostramos que a exposição a cocaína 

diminui a captação de 3H-D-aspartato e esse efeito é mediado por um mecanismo 

dependente da via do receptor de dopamina D1. Cocaína bloqueia não 

seletivamente todos os transportadores de catecolaminas (HALL et al., 2009; 

JONES et al., 2010) dentre eles, destacamos o transportador de dopamina (DAT), 

que esta altamente expresso no córtex, núcleo accumbens, estriado, área tegmentar 

ventral e no mesencéfalo, que são áreas ricas em dopamina (BHIDE, 2009; WISE, 

2004). O bloqueio deste transporte aumenta os níveis extracelulares de dopamina e 

a disponibilização deste neurotransmissor na fenda permite que os receptores 

dopaminérgicos possam ser ativados. Como o receptor D1 esta preferencialmente 

distribuído no córtex (KUBRUSLY E BHIDE, 2010) e associado a mecanismos de 

dependência (UNTERWALD et al., 2003; STANWOOD E LEVITT, 2007), o aumento 
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dos níveis de AMPc poderiam levar a ativação da PKA  e promoveria a fosforilação 

de diversas proteínas. Relatos de alguns grupos têm demonstrado que a fosforilação 

do transportador de glutamato/aspartato por PKA resulta em redução da atividade do 

transportador de AAE (DANBOLT, 2001, Nieoullon et al., 2006; GEGELASHVILI E  

SCHOUSBOE, 1997). 

Como a magnitude da captação de 3H-D-aspartato foi significativamente maior 

em camundongos P12, quando comparado a estágios mais recentes ou mais tardio 

do desenvolvimento, isto sugere que exista uma regulação do transporte ao longo do 

desenvolvimento ou que outros subtipos de transportadores possam ser expressos 

ao longo da plasticidade sináptica cortical (GUILLET et al., 2002). Como os efeitos 

da cocaína em bloquear a captação de glutamato/aspartato foram mais evidentes 

em P12 e o transportador neuronal EAAT3 está menos expresso neste período, do 

que no adulto (dados não mostrados), qualquer alteração na funcionalidade deste 

transportador em estágios precoces do desenvolvimento cortical poderia 

desencadear ativação de vias apoptóticas, levando a uma morte celular programada 

(DEY E SNOW, 2007; LEPSCH et al., 2009).  

No entanto, é importante notar que a cocaína também promoveu redução da 

captação em camundongos P70 (dado não mostrado). Dessa forma, o efeito da 

cocaína na modulação do transporte de aminoácidos excitatórios se aplica não 

somente ao cérebro em desenvolvimento, mas também ao cérebro maduro. Outra 

possibilidade seria de que ao longo do desenvolvimento o sistema de transporte de 

AAE estivesse mais voltado para liberação de neurotransmissor por um processo 

não vesicular. 
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A literatura mostra que os efeitos da cocaína na transmissão glutamatérgica 

são respostas adaptativas que ocorrem após o uso repetido ou crônico da droga 

(KALIVAS, 2009). Neste cenário, acredita-se que downregulation da sinalização de 

receptores metabotrópicos de glutamato altere a transmissão glutamatérgica na via 

cortico-estriatal (BACKSTROM E HYYTIA, 2005; KALIVAS, 2009). No entanto, um 

papel importante da transmissão glutamatérgica na adição à cocaína ou no relapso é 

sua habilidade de facilitar o pareamento ambiental à droga (BELL et al., 2000). É 

provável que tal pareamento ocorra via sistema de recompensa, como um resultado 

do efeito agudo de cocaína. Nossos resultados mostram que cocaína pode promover 

este aumento nos níveis de aspartato/glutamato, dando suporte ao papel do 

glutamato no pareamento ambiental à droga. Aumentos similares nos níveis de 

aminoácidos excitatorios podem ocorrer no estriado, especificamente no núcleo 

accumbens, uma estrutura chave na circuitaria da dependência (KALIVAS, 2009). 

Estudos recentes também têm demonstrado um importante papel dos 

transportadores de aspartato/glutamato no fenômeno de recaída (KALIVAS, 2003; 

BAKER et al, 2003; MCFARLAND et al., 2003). O aumento da expressão do 

transportador GLT1 em camundongos viciados em cocaína diminui a procura pela 

droga após um período de extinção, indicando que o aumento do numero de 

transportadores, principalmente o GLT1, pode ser um importante alvo terapêutico 

(SARI et al., 2009). Em nosso modelo, mostramos que alteração na funcionalidade 

do transportador, possivelmente por fosforilação via PKA, diminui a captação de 

aminoácidos excitatórios, com provável aumento da concentração e glutamato no 

meio extracelular. Dessa forma, um segundo mecanismo para a regulação do 

comportamento que leva a busca pela droga seria alterações na funcionalidade de 

transportadores, como por exemplo, por mecanismos de fosforilação.  
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Nossos estudos retratam os efeitos de uma administração aguda de cocaína, 

entretanto, em uso crônico da droga, seguidos por períodos de abstinência, observa-

se que os alvos da PKA encontram-se fosforilados, assim como observamos para 

pCREB (BOUDREAU et al., 2009). Contudo a atividade da PKA em decorrência ao 

uso crônico à cocaína é mantida, sugerindo então, que a cocaína poderia estar 

inativando uma fosfatase (BOUDREAU et al., 2009). Dessa forma, seria importante 

realizar também um estudo de atividade de fosfatases num tratamento agudo com 

cocaína, para avaliar, por exemplo, se um inibidor da fosfatase manteria a 

modulação do transporte de AAE após 1 hora de incubação conforme observamos 

em 30 minutos.  

Outro ponto que também deve ser avaliado futuramente é a relação dos 

receptores de glutamato na regulação da transmissão glutamatérgica, observando 

ainda, os efeitos da cocaína sobre esse sistema. Estudos recentes demonstraram 

que a sensibilização à cocaína pode estar relacionada com modulações na 

transmissão glutamatérgica no sistema mesocorticolimbico via redução da função 

dos receptores metabotrópicos de glutamato do grupo II, que geralmente exercem 

função inibitória na transmissão glutamatergica. A cocaína promoveria redução da 

função do receptor (o mecanismo dessa regulação ainda não está elucidado), 

havendo então aumento da transmissão glutamatérgica, favorecendo a dependência 

(XIE E STEKETEE, 2008). Da mesma forma, nossos resultados mostram ainda que 

indiretamente aumento do glutamato extracelular o que pode ser bastante relevante 

para a o inicio da dependência a cocaína. 

Um embargo no nosso trabalho é o fato de que, nossos resultados provêm de 

uma combinação de ensaios in vivo (administração da cocaína) com ensaios de 

captação de glutamato in vitro e, permanece desconhecido se a redução da 
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captação promovida pela cocaína no córtex poderia promover aumento dos níveis 

extracelulares de aminoácidos excitatórios endógenos na do córtex do animal. 

Estudos in vivo por microdiálise serão necessários para que tal dúvida seja avaliada 

corretamente. No entanto, outra forma mais viável de avaliar se estes efeitos se 

mantêm in vivo, é analisar o sobrenadante de fatias de córtex submetido a cocaína 

por 30 minutos por HPLC (cromatografia líquida de alta pressão), investigando se os 

níveis de glutamato estão aumentados em relação ao controle. 

Outro ponto importante a ser considerado é o fato de que os efeitos da 

cocaína na captação de 3H-D-aspartato foram maiores em 10 e 30 minutos em 

nossos ensaios in vitro. O tempo passado entre o sacrifício do animal e o inicio do 

ensaio é aproximadamente de 15 a 20 minutos. Portanto, é provável que os efeitos 

da cocaína na captação de 3H-D-aspartato em um cérebro intacto imediatamente 

após a administração da droga seja ainda maiores que os efeitos observados em 

nossos ensaios in vitro.  

Nossos resultados mostram que cocaína inibe indiretamente o transporte de 

glutamato/aspartato por bloquear a função do transportador. Cinco transportadores 

de alta afinidade já foram clonados GLAST (EAAT1) (STORCK et al., 1992; 

TANAKA, 1993), GLT (EAAT2) (PINES et al., 1992), EAAC (EAAT3) (KANAI E 

HEDIGER, 1992), EAAT4 (FAIRMAN et al., 1995) e EAAT5 (ARRIZA et al., 1997). 

Cada transportador apresenta uma distribuição especifica no sistema nervoso 

central, dependendo da região onde se encontra e do tipo celular em que é 

expresso. A função desses transportadores é regulada por mecanismos envolvendo 

gradiente de sódio, polarização da membrana, ativação de PKC e PKA, assim como 

influxo externo de cálcio (DANBOLT,2001). Embora a identidade do transportador 

específico afetado pela exposição a cocaína ainda não esteja clara, nossos dados 
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mostram que o mecanismo de transporte observado em nossos experimentos é 

dependente de temperatura e de íons Na+, confirmando que é, da fato, um 

mecanismo de alta afinidade de captação de aminoácidos excitatórios. 

 Em resumo, nós mostramos que cocaína pode produzir uma redução 

significativa na captação de 3H-D-aspartato no corte frontal dentro de 10 minutos 

após uma única administração intraperitoneal. Os efeitos são de curto prazo e 

duram menos de 60 minutos. A redução na captação de 3H-D-aspartato está 

associada com níveis elevados de dopamina, requer sinalização via receptor de 

dopamina D1 e provavelmente envolve fosforilação do transportador de 

aspartato/glutamato via mecanismos depende de AMPc-PKA. Acreditamos que um 

rápido e momentâneo aumento nos níveis extracelulares de glutamato pode facilitar 

o pareamento ambiental a droga, via mecanismos glutamatérgicos. Nossos 

resultados revelam um importante aspecto dos efeitos da cocaína na homeostase 

de aspartato/glutamato mediados por receptor de dopamina D1 e pode estimular 

novas pesquisas sobre o papel da neurotransmissão glutamatérgica na adição a 

cocaína. 
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VI) CONCLUSÕES 

 

- O transporte de aminoácidos excitatórios estudado é feito por 

transportadores de alta afinidade dependentes de sódio e de temperatura 

 

- A exposição a cocaína, ou ao bloqueador especifico do DAT, GBR 12909, 

diminui a captação de 3H-D-aspartato. 

 

- Os efeitos da cocaína são dependentes da ativação da adenilil ciclase e do 

receptor de dopamina D1 

 

- O tratamento com cocaína leva a um aumento da expressão de pCREB 

 

-O bloqueio do receptor de dopamina D1 pelo seu antagonista, SCH 23390, e 

o bloqueio da PKA por H89 (1μM), previnem os efeitos da cocaína de redução da 

captação de 3H-D-aspartato. 
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