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Resumo 

 

A metanfetamina (MET) é uma forma estrutural e funcionalmente semelhante à anfetamina 

(ANF). No entanto, o TEM difere do FAN, pois em doses comparativas níveis mais altos de 

MET entram no cérebro, tornando-o um psicoestimulante mais poderoso que o ANF. Apesar 

disso, foi relatado que tanto o MET quanto A ANF produzem efeitos comportamentais 

semelhantes. Procedimentos de discriminação A mineração de drogas é uma ferramenta 

comportamental usada para avaliar se duas drogas produzem efeitos comportamentais 

semelhantes ou diferentes. Este estúdio, avaliaram a capacidade de várias doses de ANF para 

substituir doses equivalentes de MET em ratos treinados para discriminar MET de solução 

salina usando antipatia ditado ao gosto como um procedimento de discriminação de 

drogas. Depois de que os ratos aprenderam discriminação salina-MET, foram avaliados em 

testes de substituição várias doses de MET e ANF. Os resultados mostraram que as diferenças 

Doses recentes de MET avaliadas produziram uma substituição dependente da dose. Entretanto, 

as diferentes doses de FAN produziram uma substituição parcial dependente da dose, usando 

doses equivalentes de MET. Esses resultados Todos os dados sugerem que o MET produz 

efeitos comportamentais mais elevados que o FAN em um procedimento de discriminação de 

drogas. 
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Abstract 

 Methamphetamine (METH) is a form of amphetamine (AMPH) that is structurally and 

unctionally similar. However METH differs from AMPH in that, at comparable doses, much 

higher levels of METH get into the brain, making it a more potent psychostimulant than AMPH. 

Despite of this, it has been reported that both METH and AMPH produce similar behavioral 

effects. Drug discrimination procedures are behavioral tools used to assess if two drugs produce 

similar or different behavioral effects. In the present study we evaluated the ability of various 

doses of AMPH to substitute for equivalent doses of METH in rats trained to discriminate 

METH from saline using a conditioned taste aversion as the drug discriminating procedure. 

After rats learned the discrimination METH-saline, various doses of METH or AMPH were 

evaluated on substitution tests. The results showed that different doses of METH produced a 

dose-dependent substitution. However, different doses of AMPH produced a partial dose-

dependent substitution using equivalent doses of METH. These results suggest that METH 

produces higher behavioral effects than AMPH on a drug discrimination procedure.  

Key words: Methamphetamine, amphetamine, drug discrimination, rats. 

 

Os medicamentos do tipo anfetamina (ANF) fazem parte de uma classe de 

medicamentos denominada estimulantes, que podem alterar profundamente as funções 

corporais e cérebro. Esses medicamentos produzem sentimentos de euforia, aumento do estado 

de alerta, excitado e apetite diminuído (Murray, 1998). Uso crônico desses drogas, 

principalmente metanfetamina (MET), um derivado N-metilado de a ANF atingiu proporções 

epidêmicas em diferentes cidades do mundo (Meredith, Jaffe, Ang-Lee e Saxon, 2005), 

incluindo o México (García-Aurre-coechea, Mejía-Cobarrubias, Díaz-Negrete e Balanzario-

Lorenzana, 1999). Sem, no entanto, ainda não existe tratamento eficaz para prevenir ou tratar a 

dependência do MET. É necessária mais pesquisa sobre os mecanismos aspectos 

neurobiológicos da dependência do MET antes de sugerir um programa preventivo ou 

tratamento farmacológico eficaz. No entanto, também pode ser usado uma estratégia 

complementar comparando os efeitos comportamentais do MET protótipo psicoestimulante 

com estrutura e função semelhantes, como como a ANF. 

ANF e MET são medicamentos psicoestimuladores que compartilham uma 

estrutura química muito semelhante e com propriedades farmacocinéticas semelhantes 

(Melega, Williams, Schmitz e DiStefeano, 1995). Eles também compartilham o mecanismo 

neural robiológico que produz um aumento na concentração de dopamina (DA) em o núcleo 

accumbens (Rothman e Baumann, 2003). Ambas as drogas agem sobre transportador das 

vesículas pré-sinápticas para promover um aumento concentração citosólica de DA, e ao 

mesmo tempo inverter a função do DA Recapture Transporter (DAT) facilitando fluir para o 

espaço intersináptico (Rothman & Baumann, 2003). 

Apesar dessas semelhanças, foi relatado que existem algumas diferenças entre o 

MET e o ANF. É geralmente aceito que o MET é mais viciante que o ANF e foi considerado 
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como uma forma poderosa e altamente viciante de ANF por NIDA (Instituto Nacional de 

Relatório de Pesquisa sobre Abuso de Drogas, 2006). Também tem sido relatado que o TEM 

tem uma meia-vida mais longa do que outros psicoestimulantes, e, conseqüentemente, produz 

efeitos comportamentais mais duradouros, de 8 a 13horas para MET, 2-4 horas para ANF e 1-

3 horas para cocaína. Além disso, o MET possui alta solubilidade lipídica, permitindo uma 

transferência mais rápida da droga através da barreira hematoencefálica (Barr, Panenka, 

MacEwan,Thornton, Lang, Honer e Lecompte, 2006). Apesar disso, foi relatado queMacacos 

na Índia auto-administram MET e ANF a taxas comparáveis (Bals-Schuster, 1973) e ambos os 

psicoestimulantes produzem comportamentos estereotipados semelhantes (Kuczenski, Segal, 

Cho, & Melega, 1995). Um modelo comportamental que poderia esclarecer se o MET produz 

efeitos comportamentais mais fortes que o ANF é o procedimento de discriminação de drogas 

(Miranda & Velázquez, 1998). Nesse modelo, os animais são treinados para discriminar a droga 

A da solução salina e testes de substituição ou generalização, a dose de treinamento é substituída 

da droga A por diferentes doses da droga B ou teste. Assim, os resultados detestes de 

substituição podem fornecer informações adicionais sobre se o MET for mais poderoso que o 

ANF. 

No presente estudo, avaliamos se os animais treinados para discriminar 1,0mg / kg 

MET de solução salina produzem substituição igual ou menor com uma dose Equivalente a 

ANF. Além disso, também foi avaliado se animais treinados discriminar 1,0 mg / kg ANF 

produz uma substituição semelhante com uma dose equivalente a MET. 

 

Método 

Assuntos 

Foram utilizados 20 ratos machos da linhagem Wistar de aproximadamente 120 

dias de idade no início do inquérito, cujo peso médio era de 200 a 250 g, provenientes do 

General Bioterio da FES-Iztacala. Os ratos foram alojados individualmente em caixas de lareira 

em aço inoxidável e sob um ciclo claro-escuro (luz:8:00 - 20:00) e a uma temperatura ambiente 

de 23 (± 1) graus Celsius. A comida estava sempre disponível. 

 

Processo 

Os ratos foram privados de água e treinados para beber água por 20 min por dia 

durante 7 dias consecutivos. Posteriormente foram divididos em dois grupos (n = 10), grupo 

MET (gMET) e ANF (gANF) e treinados por 2 dias para fazer uma solução de sacarina por 10 

min por dia. 
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Treinamento sobre discriminação de drogas 

Os ratos foram treinados para discriminar MET (gMET) ou ANF (gANF) da 

solução salina como procedimento de condicionamento de aversão ao sabor (CAS). O 

processoO tempo para adquirir discriminação consistiu em dois tipos de testes: 

 

Ensaios de drogas. 

Os ratos do grupo gMET receberam 1,0 mg / kg de MET e os ratos do grupo gANF 

recebeu 1,0 mg / kg de FAN e 30 minutos depois foram administrados ele reduziu o acesso à 

sacarina por 10 minutos. Depois de terminar este período, c, 2,0 ml / kg 0,17 M LiCl foram 

administrados a ambos os grupos. 

 

Testes salinos. 

Os ratos de ambos os grupos receberam solução salina e 30 minutos depois tiveram 

acesso permitido à sacarina por 10 minutos. Depois de terminar esse período, 1,0 ml / kg de 

solução salina foi administrado. Entre os testes com drogas e os testes com solução salina houve 

dois dias de folga, onde eles tiveram acesso à água pura por 30 minutos nas caixas domésticas. 

E os testes de drogas e o teste de solução salina foram repetidos 9 vezes em ordem aleatória, 

com a restrição de que não ocorram mais de dois ensaios consecutivos com drogas. 

 

Testes de substituição. 

Os testes nesses testes foram realizados em um ciclo de 4 dias. No primeiro dia, os 

ratos foram submetidos a um procedimento semelhante ao do teste medicamento. No dia 2, os 

indivíduos foram autorizados a consumir água pura por 30 minutos em suas caixas de casa. O 

dia 3 foi idêntico aos testes salinos. O dia 4 foi teste, que consistia em administrar uma dose do 

medicamento em teste a ambos os grupos (doses diferentes de MET ou doses diferentes de 

FAN). O procedimento foi semelhante ao usado no dia 1, exceto que um teste de dois frascos e 

o LiCl não foi administrado. Esse teste consistiu em permitir que eles por 10 minutos em duas 

garrafas, uma com água pura e a outra com sacarina. Cada dose avaliada foi administrada 30 

min antes de acessar os dois frascos. 

 

Drogas 

Os medicamentos utilizados nesta investigação foram sulfato de d-anfetaminae 

cloridrato de metanfetamina (Sigma, St. Louis, MO, EUA). Todas as doses dos medicamentos 

foram calculados de acordo com o peso do sal e foram administrados rotineiramente em um 
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volume de 1,0 ml / kg, exceto o LiCl que foi administrado a uma dose de 2,0 ml / kg 0,17 M. A 

solução aromatizada foi a sacarina (Elly Lilly,México) 0,15% (p / v) em água destilada. MET 

e ANF foram administrados 30 minutos antes de iniciar as sessões experimentais. 

 

Análise estatística 

O consumo de sacarina foi registrado nos ensaios com drogas e nos ensaios com 

solução salina e analisados com ANOVA fatorial de dois fatores, com os tipos de ensaios teste 

de sal de drogas como o primeiro fator e o número do teste o últimos três ensaios de cada 

condição) como o segundo fator. Também registrado o consumo de líquidos nos testes de 

substituição. A partir desses dados, foi calculado um índice de aversão à sacarina, obtido com 

a fórmula A /A + B; onde A era o consumo de sacarina e B era o consumo de água. Com este 

um valor de 1,0 indica uma preferência pela sacarina e um valor de 0,0 a aversão à sacarina. 

Esses dados foram analisados usando uma ANOVA unidirecional; quando as ANOVAs foram 

significativas, foi realizada uma análise comparativa em testes subsequentes com o teste 

Newman Keuls. Em todos os testes, o nível de rejeição do erro tipo I foi de 0,05. 

 

Resultados 

 

Aquisição de discriminação por sal de drogas 

 

Os ratos de ambos os grupos aprenderam a discriminação entre o psicoestimulante 

chá e solução salina (Figura 1). No grupo gMET, a comparação do consumo de sacarina entre 

a linha de base, o primeiro teste de drogas e o primeiro teste salino mostraram que não houve 

diferenças significativas (F [2,27] = 0,942, p = 0,402). No entanto, quando a administração do 

MET foi seguida por emparelhamentos sacarina-LiCl, observou-se houve uma redução no 

consumo da solução de sacarina. Uma ANOVA fatorial revelaram diferenças significativas no 

consumo de sacarina entre últimos 3 testes de drogas e os últimos 3 testes salinos (condição do 

tipo de teste; F [1,54] = 112,422, p = 0,00001). Os efeitos do número do estudo (F [2,54] = 

0,258,p = 0,774) e o tipo de interação do estudo e número do estudo (F [2,54] = 0,573,p = 0,567) 

não foram significativos. Resultados semelhantes foram obtidos no grupo gANF. Comparação 

do consumo de sacarina durante a linha de base, o principal ensaio clínico com drogas e o 

primeiro teste com solução salina não mostrou diferença significativa (F [2,27] = 0,462, p = 

0,635). Consumo de sacarina durante os últimos 3 ensaios. A droga foi diferente do consumo 

de sacarina durante os últimos 3 ensaios (F [1,54] = 77,743, p = 0,0001) e os efeitos do número 
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do estudo (F [2,54] = 0,747,p = 0,479) e o tipo de interação e número de tentativa (F [2,54] 

0,253, p = 0,778) não mostrou diferenças significativas. 

 

Testes de substituição 

A Figura 2 mostra os resultados dos testes de substituição com MET e ANF nos 

grupos gMET e gANF. No caso do grupo gMET, a administração de diferentes doses recentes 

de MET avaliadas no teste de duas garrafas produziram uma substituição concentração 

dependente da dose de MET (gráfico A). Avaliação de 1,0 dosemg / kg MET replicou o controle 

discriminativo da dose de treinamento de o MET. Uma ANOVA unidirecional revelou 

diferenças significativas (F [4,45] = 10.381,p = 0,0001) e comparações subsequentes com o 

teste de Newman Keuls revelaram e verificaram que os tratamentos com solução salina 0,1 e 

0,3 mg / kg MET foram significativos diferentemente da dose de treinamento MET. A 

administração de diferentes doses de FAN em animais treinados para discriminar MET de soro 

fisiológico também produziu uma substituição dependente da dose de ANF (gráfico B). Sem 

no entanto, foi necessário aumentar a dose de FAN (1,3 mg / kg) para observar um controle 

semelhante ao produzido pela dose de treinamento MET. ANOVA de uma maneira revelou 

diferenças significativas (F [5,54] = 9,128, p = 0,0001) e as comparações Medições 

subsequentes revelaram que as condições salinas, 0,1, 0,3 e 1,0 mg / kg de ANFs foram 

significativamente diferentes da dose de treinamento MET. 

 

 

No caso do grupo gANF, a administração de diferentes doses de FAN também 

produziu uma substituição dependente da dose de ANF (gráfico C). UMA ANOVA 

unidirecional revelou diferenças significativas (F [4,45] = 10.204, p = 0,0001) e comparações 
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subsequentes mostraram que as condições salinas, 0,1 e 0,3mg / kg de FAN foram 

significativamente diferentes da dose de treinamento da ANF. No entanto, uma dose 

relativamente menor de MET (0,6 mg / kg) mostrou um controle discriminatório semelhante ao 

produzido pela dose de treinamento de ANF (gráfico D). ANOVA unidirecional mostrou 

diferenças significativas (F [5,54] = 14.453, p = 0,0001) e comparações subsequentes revelaram 

que condições salinas, 0,1 e 0,3 mg / kg MET foram significativamente diferentes. A dose de 

treinamento da ANF é testada. 

 

 
 

Consumo total de fluido durante testes de substituição (dados não mostrado) não 

foi alterado no grupo gMET durante a administração do MET(F [4,45] = 0,624, p = 0,648) e 

ANF (F [5,54] = 1,51, p = 0,345). Nem foi o consumo total no grupo gANF durante a 

administração de FAN (F [4,45] = 0,456,p = 0,768) e MET (F [5,54] = 0,557, p = 0,732). 

 

Discussão 

O objetivo do presente estudo foi examinar se o TEM é relativamente mais tente a 

ANF. A administração de MET ou ANF induziu controle discriminatório do consumo de 

sacarina em uma discriminação de drogas usando CAS. Esse controle foi evidente em duais 

situações. A primeira delas foi durante o aprendizado sobre discriminação no MET solução 

salina (grupo gMET) ou ANF-solução salina (grupo gANF). Quando a administração do 

medicamento de treinamento precedeu o pareamento sacarina-LiCl, os ratos diminuíram eles 

reduziram o consumo de sacarina. No entanto, o consumo de sacarina aumentou ou permaneceu 

na linha de base, quando a administração de solução salina precedeu a orações sacarina-salinas. 
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A segunda situação mostrando controle discriminatório nativo do medicamento de treinamento 

e foi durante testes de substituição com doses diferentes de MET (no grupo gMET) ou ANF 

(no grupo gANF), onde ratos mostrou controle discriminatório sobre o consumo de sacarina. 

Esse controle era uma função direta das doses de teste de MET ou ANF (Figura 2). Uma maior 

similaridade entre a dose de teste e a dose de treinamento, menos preferência por sacarina. Esses 

dados são semelhantes aos de estudos anteriores, utilizando como medicamento de treinamento 

para a ANF ou MET com procedimentos de discriminação de medicamentos que utilizam CAS 

(Miranda, Hermosillo, Sánchez e Velázquez-Martínez,2005; Miranda, Sandoval-Sánchez, 

Cedillo, Jiménez, Millán-Mejía e Velázquez-Martínez, 2007; Miranda, Jiménez, Cedillo, 

Sandoval-Sánchez, Millán-Mejía,Sánchez-Castillo e Velázquez-Martínez, 2009) ou com 

procedimentos operacionais duas alavancas (Ho e Huang, 1975; Munzar, Kutkat, Millar e 

Goldberg, 2000). 

Também foi encontrado nos testes de substituição ou generalização que, em ratos 

treinados para discriminar o MET da solução salina (grupo gMET), a administração de ANF 

em uma dose equivalente de MET produziu uma substituição parcial. O aumento em uma dose 

mais alta de ANF, produziu uma substituição total. Em contraste, em ratos treinados para 

discriminar a FAN salina (grupo gANF), a administração de um dose relativamente menor de 

MET produziu uma substituição total. Essas respostas os resultados sugerem que o MET é mais 

potente que o ANF, pelo menos nos efeitos discriminatório que ambos os medicamentos 

produzam usando o CAS como treinamento discriminatório. Os efeitos discriminatórios das 

drogas viciantes em animais de laboratório eles têm uma boa correspondência com seus efeitos 

subjetivo em humanos e tem sido usado para prever a probabilidade de uma droga tem 

propriedades viciantes (Carter & Griffiths, 2009).  

Desta forma, os dados do presente experimento coincidem com as sugestões de que 

o MET é mais poderoso que o ANF (Instituto Nacional de Relatório de Pesquisa sobre Abuso 

de Drogas, 2006). Em contraste com os resultados do presente experimento, outros relataram 

que existem diferenças entre os dois medicamentos em doses semelhantes usando 

discriminação de drogas com técnicas operacionais de duas alavancas (Kuhn, Appel 

eGreenberg, 1974). Embora o motivo dessa discrepância não seja claro, pode ser administrado 

que o procedimento para estabelecer discriminação usando os efeitos de drogas como estímulos 

discriminatórios é um fator importante. Enquanto que estudos com técnicas operantes relatam 

uma falha na detecção de diferenças entre MET e ANF, o procedimento CAS foi utilizado neste 

estudo. Alguns pesquisadores sugeriram que o treinamento para discriminação medicamentos 

com CAS são mais sensíveis do que aqueles usados com técnicas operantes (Davis,Stevenson, 
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Cañadas, Ullrich, Rice e Riley, 2009). Além disso, é mais rápido e pode evitar concentrações 

tóxicas de drogas usadas para a aprendizagem discriminação (Quertemont, 2003). 

Os resultados da presente investigação são consistentes com os relatórios anteriores, 

estudos que demonstraram que o MET é mais poderoso que o ANF em outros modelos de 

conduta. Por exemplo, alguns estudos relataram que a administração de MET de baixa dose 

(0,5 mg / kg) é mais potente que a administração de uma dose ANF equivalente a induzir 

locomoção (Hall, Stanis, Marquez & Gulley,2008). Também foi relatado que o MET produz 

respostas pós-prolongadas estereotipados em comparação com doses equivalentes de ANF após 

a submissão a um modelo de exposição “compulsivo” (Segal & Kuczenski, 1997). 

Vários fatores podem participar do poder do MET sobre a ANF. Por exemplo, o 

MET tem uma meia-vida mais longa no sistema nervoso central do que outros 

psicoestimulantes e, devido à sua natureza lipofílica, o MET penetra mais rápido no sistema 

nervoso central e é mais potente que o ANF (Barr et al., 2006).  

Outro fator que poderia contribuir para o aumento do poder do MET comparado 

com ANF é o efeito do MET no DAT. DAT é o alvo principal para psicoestimulantes como 

MET e ANF e é o mecanismo mais importante para a remoção de DA do espaço intersináptico, 

portanto regula a força  e duração da sinalização DA. Um estudo recente mostrou que em 

sistema in vitro, as correntes celulares mediadas por DAT foram maiores com estimulação com 

MET do que com estimulação com ANF e ao mesmo tempo na mesma taxa e concentração, o 

MET liberou cinco vezes mais DA que a ANF. O mesmo estudo relatou que a administração 

sistêmica de MET inibiu a eliminação DA regulada pelo DAT de maneira mais eficiente do que 

produz ANF (Goodwin, Larson, Swant, Sen, Javitch, Zahniser, DeFelice e Khoshbouei,2009). 

Esses dados sugerem que o MET tem efeitos mais fortes que o ANF na fisiologia celular 

modulada pelo DAT e que isso poderia contribuir para uma estrutura mais viciante. 

Em conclusão, os resultados desta pesquisa indicam que ambos os MET como as 

ANF é capaz de adquirir propriedades discriminatórias em um procedimento de discriminação 

de drogas com o CAS. Além disso, foi demonstrado que o MET é mais poderoso que o ANF, 

pelo menos nos efeitos discriminatórios de ambas drogas. 
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