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estradiol exerce múltiplas atividades reguladoras, que interferem com a síntese e 

liberação de prolactina, em humanos e em várias espécies animais. Alguns aspectos desta 

influência já foram estabelecidos, entretanto, a importância fisiológica e o mecanismo de 

atuação dos estrogênios, no controle da da prolactina, totalmente 

conhecidos. O aumento de prolactina determinado por estímulo estrogênico, decorre, 

primariamente, da supressão da atividade dopaminérgica e, secundariamente, do aumento da 

sensibilidade ao principal estimulante fisiológico da secreção de prolactina, o 

existem várias evidências envolvimento à 

prolactina, determinado pelo estradiol, especialmente a serotonina e os opióides endógenos. 

Além disto, evidências de que, tanto o sistema serotoninérgico como o opióide 

utilizam o mecanismo de dopaminérgica, seu o 

estradiol a um 

reguladores, que parecem atuar maneira interligada. 

tanto em como em 

se manifestar em situações fisiológicas como na 

,;;;Y\"'""~~v II"V'i"!!lnf'\ll-::u· estresse e nos 

do proestro. Entretanto, em algumas smJa<;oe~s fisiológicas ou experimentais, a 

uma a 

evidêncías têm sugerido que a ativação neurônios serotoninérgicos pode determinar 

entre eles, os esteróides ovarianos. 

influência serotoninérgica 
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de estradiol. Para tanto, foi comparado o efeito da p-clorofenilalanina (pCPA), um inibidor da 

síntese de serotonina, sobre a secreção de prolactinaf em diferentes situações de 

impregnação estrogênica. 

Em um segundo momento, com a finalidade de verificar a influência dos sistemas 

dopaminérgico e opióide, sobre a resposta prolactina ao pCPA, foi administrado 

bromocriptina ou naloxone, em um modelo experimental com ratas ovariectomizadas e 

trat:aaé~s com es1tra<liOI 

Além da influência do estradiol sobre os mecanismos reguladores da secreção 

anteriormente .,..,...nt"ion't~~.n .... c: n~c:-.... r&'t~e> ~li-L:>r~•"'nc•c:- na sensibilidade dos 

receptores serotoninérgicos, decorrentes de va1r1a<;oe~s 

verificar se 0 estradiol modula 0 efeito C'QI~t"\tt"\nilni:u·nll'~t"\ 

atuação direta os receptores e identificar o subtipo de 

mecanismo, o 

e 

o 

vv\.,.D..II..'VI possivelmente envolvido 

e 
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MECANISMOS REGULADORES DA SECREÇÃO DE PROLACTINA 

O controle da secreção de prolactina (PRL) resulta de uma interação complexa 

entre vários fatores que atuam, primáriamente, na hipófise e sistema nervoso central. 

Na hipófise, a célula responsável pela secreção de prolactina, o lactotrofo, sofre 

diversas influências. Embora o mecanismo inibitório hipotalâmico seja preponderante, 

evidências substanciais sugerem os fatores estimulantes, também, desempenham 

um papel importante. balanço destes mecanismos reguladores o padrão 

secreção da prolactina ( Lamberts & Macleod, 1990 ). 

Entre os fatores inibitórios com direta sobre o lactotrofo, a 

dopamina ( DA ) é considerada 

infundibulares dopaminérgicos do hipotálamo, cujos corpos celulares estão localizados 

no ( 

et ai, 1986 ), a o e, 

específicos na membrana do lactotrofo ( Cronin et a 

( Danoso et 1971; Ben-Jonathan, 1985; et 1990 ). A 

ou de agonistas dopaminérgicos inibe a liberação pelos 

lactotrofos, tanto "in vitro" quanto "in vivo" ( Maurer, 1980; Eaton et ai., 1993 ). Mais 

recentemente, várias evidências tem sugerido que a DA também estimular a 

secreção de PRL ( Close & Freeman, 1997 ). Este duplo efeito é dose dependente: em 

(picomolar) a DA estimula a PRL ( Burris et ai., 1992 ) , 

enquanto em altas doses (micromolar) inibe sua secreção (Lamberts & Macleod, 1990). 
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Alguns autores sugerem que, o efeíto estimulante da DA, sobre a secreção de PRL, 

pode ser atribuído à ativação de subtipos do receptor 02, distintas proteínas G ou 

segundo mensageiros diferentes, variando de acordo com a dose utilizada ( Burris et ai., 

1992; Parker & Lawson, 1993 ). 

Os neurônios dopaminérgicos tubero-infundibulares do núcleo arqueado e 

paraventriculares extendem seus terminais axônicos até a zona externa da eminência 

média e atingem os lactotrofos, através dos vasos portais longos. Neurônios 

dopaminérgicos do túbero-hipofisário, originados arqueado, 

liberam a nos lobos posterior e intermediário da hipófise, alcançando os lactotrofos 

através dos vasos portais curtos ( Ben-Jonathan, 1985; Murai & Ben-Jonathan, 1990 ). 

Assim, a conexão entre a eminência média e a hipófise 

manutenção do prolactina ( 

disto, a DA, numa 

com e 

Também já foi descrita alguma atividade inibitória sobre a 

). 

Olr"\\,..llnn,"õl>l entre 

a 

mesma. Além 

em 

extratos hipotalâmicos, onde a DA foi removida. Um amino ácidos, 

do hormônio liberador gonadotrofinas ( GnRH ), denominado peptídeo 

) 

menores que a DA, em ratos ( Nikolics et 1 
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do GAP, no controle da secreção da prolactina endógena, apresentaram resultados 

pouco conclusivos. Até o presente momento, o significado fisiológico do GAP como 

agente inibidor da secreção da PRL, especialmente em humanos, permanece pouco 

esclarecido. 

Outros fatores também parecem exercer efeito inibidor direto sobre a hipófise. O 

ácido gama-aminobutírico (GABA) se mostrou de inibir a 

secreção de em experimentos em animais e humanos, com menor intensidade e 

mecanismo U'lniJP.>"""'"I' 1 ). 

hipófise, 

et ai., ). em determinadas condições, exerce 

A ~filr"lfllir\ü~tr~r·'51n Bn'i'lr~I"'O!"Il.~hrrnrt:::t.n'i'rrl"'l (I C V) 

1 u,o,·orn que seu efeito 

ao menos sobre a 

I'II"II;;<I'VL.,vVY 7 em 

1 a a a 

GABA ainda é 1"'11"\f"\'tf"t"\\IOr~~ e seu 

rror•on·toc têm que o 

participa no controle da secreção prolactina. condições basais, o 

atualmente como um neurotransmissor, estimular o sistema túbero-

e 

dos receo1tore~s glutamatérgicos 
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eminência média e um aumento simultâneo da PRL sérica basal, em ratas ( Bregonzio 

et ai, 1998; Wagner et alf 1993 ). Também existem evidências de interações com o 

sistema serotoninérgíco, uma vez que, o efeito do glutamato no estresse é afetado por 

agonistas serotoninérgicos, o que sugere um mecanismo comum ( Bregonzio et ai., 

1998 ). 

Entre os agentes estimulantes com ação direta sobre o lactotrofo incluem-se o 

hormônio liberador de tireotrofina ( ), o peptídeo vasoativo intestinal ( ), o 

peptídeo histidina metionina ( PHM ) e seu análogo, o peptideo hístidina isoleucina 

(PHI). 

serlslt>ll!:z:a a hipófise a liberação da 

( ~l'i'ii:llll"'!:il•"'n.c~C' na sec:rec:ao 

diStÚrbiOS ÍÍfeOideanOS t'~rY\no:rn rc~"tru·i"'~l!"lfil a atl\fi0él09 

). 

mas a 

como um 

à .;;J\.4\,..YQIV 

alguns 

como 

e ao 

mesmo nas nos vasos 
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hipofisários ( Said & Porter, 1979 ). A imuno neutralização passiva com antisoro anti-VIP 

inibe parcialmente a resposta da PRL à sucção e ao estresse ( Molitch, 1992 ). 

Em uma variedade de estudos experimentais, tem sido demonstrado que vários 

peptídeos apresentam propriedades liberadoras de PRL, incluindo os opióides, 

colecistiquinina, substância P, neurotensina, GnRH, ocitocina, vasopressina, galanina e 

outros, cujo significado fisiológico, especialmente em humanos, não está claro. 

Os peptídeos opióides endógenos, embora desprovidos ação direta sobre o 

lactotrofo, participam no estímulo à PRL em fisiológicas, 

especialmente relacionadas com estresse e sucção ( Ferland et ai., 1978; De Greef et 

, 1987; Arbogast & Voogt, 1998 ). No entanto, a endógenos 

na secreção basal de PRL em discussão. Sagrillo & Voogt, em 1992, 

sugerem que os peptídeos opióides participam na promoção 

que ocorrem durante a gestação, estimulando a secreção de PRL através da inibição da 

atividade dopaminérgica. haver interações importantes entre as 

catecolaminas, os opióides endógenos e os no secreção 

de PRL ( Piva et ai., 1985; Sagrillo & Voogt, 1992; Singh et 1992; & 

1997 ). tem sido sugerido que, em determinadas condições, os opióides 

podem ter uma inibitória sobre a de PRL (Cáron & Deis, 1996 ). 

A serotonina ( 5-hidroxitriptamina; ) é outro fator hipotalâmico importante, 

reconhecida como um estimulante fisiológico secreção ( Molitch, 1992). Sua 

importância fisiológica também parece se relacionar com a liberação de PRL, 

determinada ( et , 1987; Kordon et , 1973/7 4; Gallo et 
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ai., 1975 ; Mena et ai; 1976) e pelo estresse ( Gallo et ai., 1975; Murai & Ben-Jonathan, 

1987; Jorgensen et ai., 1992a; Nonaka, 1999 ). A serotonina ainda está envolvida no 

mecanismo que determina picos de prolactina diurnos e noturnos, observados durante a 

gestação, na tarde do proestro ( Jahn & Deis, 1988 ) e na liberação prolactina 

induzida por estrogênio ( Pan & Gala, 1987 ). 

A prolactina também tem a capacidade de regular sua própria secreção, 

exercendo um efeito de retrocontrole sobre a região tuberoinfundibular, através 

DA. aumento da sérica ocorre concomitantemente 

com na nos vasos ( et ai., 1979; 

Arita et ai., 1990 ). O mecanismo preciso da ação da PRL sobre o núcleo arqueado é 

pouco 

túberoinfundibulares, 

a 

que a prolactina 

es1:>ec~1a11mente no 

é 

"-"UIII<.A'Ui'U' na 

receptores específicos 

existem evidências 

( Emanuele et 1 

pode ser Cle:se<:~rtétCla 

forma direta, como através 

os 

neurotransmissores, 

de a 1ocam~ac:ao de receptores, mostram 

afinidade com vários sítios 

( 

( ) ou 

no 

hipotalâmicos, 

). 

um 

transporte ativo, via 

). Além disto, 

expressão e no 

), cuja influência sobre os neurônios tuberoinfundibulares não 

A hiperprolactinemia de a 

dopaminérgicos tuberoinfundibulares, inibindo a secreção 
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responsividade dos mesmos à PRL cronicamente aumentada apresenta resultados 

controversos. MohanKumar et ai., ( 1997, 1998 ), demonstraram que, em ratos, após um 

período de hiperprolactinemia de 6 meses, a concentração de na eminência média 

está 84% acima da encontrada no grupo controle. Entretanto, após 9 meses, esta 

diferença é de 50%. Se a hiperprolactinemia é mais intensa, a diminuição da atividade 

dopaminérgica Estes resultados mostram que a 

hiperprolactinemia afeta a atividade dos neurônios tubero-infundibulares e este efeito 

A 

~~~uvé:i em 

ratos 1ntatcto~s. como em 

et & ) 

neurônios ~or·ntt'\114111ri.Ófl''l'111"'n~ se ,.. ............ ..,. ...... nos 

terminam no hil:~ot~~1a1110 ( 

situam o hipotálamo como o sítio u·n~::lnt"'lnl"lrinr'~ da 

nos ( et ' 1993 ). 

a hipófise, o 

a 

a CI.C.,I'!::ll.f"<::::llMI 

) . A administração 

se 

em 

& 

e mediai e 

IVI!Ulll!l.Q.., evidências 

especialmente 
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foram identificados receptores serotoninérgicos no lactotrofo ( Lamberts & Mac Leod, 

1978; Pan, 1991; Apfelbaum, 1998 ). Acredita-se que a 5-HT administrada 

sistemicamente, ou por via intraventricular, deve agir de forma indireta, estimulando a 

liberação de PRL, por ativação de substâncias mediadoras ( Clemens et ai., 1978; Pan, 

1991). O mecanismo pelo qual a 5-HT influencia a secreção de PRL ainda não está 

totalmente esclarecido, mas o local de ação parece não ser a hipófise anterior, ficando 

restrito aos setores suprahipofisários ( Lamberts & Mac Leod, 1978; Johnston et ai, 

1986 ). Algumas evidências sugerem que a 5-HT estimula a de PRL pela 

hipófise, através inibição dopaminérgica u ....... =. '-"-.. IYII.J"-'!11....,_1 ( 

& 1978; ~~...?A'v~J"J""Jr & Gala, 1978 Pilotte & Porter, 1 

admita que a serotonina possa estimular um fator liberador 

ai., 1978; Shin, 1980; Pan, 1991; & 1 ). 

), embora também se 

prolactina ( Clemens 

A apresenta resultados pouco 

consistentes. importância fisiológica parece se relacionar com a PRL 

serotonina ( 

biossíntese 

et ai., 1987; Kordon et ai, 1973/ 

a 

ratos, o bloqueio agudo 

( pCPA ), suprime 

completamente o incremento da prolactina circulante que é condições 

( Kordon et.al., 1973/ ). O bloqueio com um antagonista 

serotoninérgicol também inibe o aumento da PRL, induzida pela sucção ( Gallo 

et.al., 1975 ). Mena et. ai., ( 1 ), a liberação de induzida sucção 

mamilar se acompanha uma diminuição na da 

hipotalâmica e de um aumento correspondente 
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hidroxi-indolacético ( 5-HIAA). Este aumento do 5-HIAA coincide com a duração da 

sucção e foi detectado na parte posterior dos núcleos do hipotálamo anterior. A 

diminuição da 5-HT e o aumento da PRL são observadas por até 24 horas, após o 

desmame. Apesar destas evidências, os resultados de De Greef et ai., 1987, também 

em ratos, sugerem que a liberação de prolactina, induzida pela sucção, independe do 

mecanismo serotoninérgico. Neste estudo, ocorreu aumento de PRL sérica, mesmo 

após o bloqueio da secreção de 5-HT com pCPA, em dose suficiente para reduzir o 

conteúdo de 5-HT cerebral a 10o/o. 

Os picos de induzidos por estrogênio de natureza circadiana e 

regulados pelo ~~~::!ir.o.nr'~ serotoninérgico central ( Mistry & Voogt, 1989; Jahn & Deis, 

1988 ). A serotonina está envolvida no mecanismo determina prolactina 

diurnos e noturnos, observados durante a gestação, na tarde proestro ( & 

1988 ) e na liberação prolactina induzida por estrogênio, em ratos ovariectomizados 

( & 1 ). ratos, já demonstrado que ocorre aumento da 5-HT no 

hipotálamo, a inicial e média da gestação. A 

dois dias determina a interrupção ( & ). 

grávidas ocorre aumento do metabólito da 5-HT no hipotálamo médio basal , que 

coincide com os noturnos ( Mistry & Voogt, 1990 ). evidências 

sugerem que a 5-HT pode ser necessária para a indução e gestação. 

Existem outras situações de liberação de PRL que parecem, pelo menos 

parcialmente, dependerem atividade central da Em ratos machos, a liberação 

de PRL, estimulada pelo éter ou pelo de contenção ( Gallo 1975; Murai & 

Ben-Jonathan, 1987 ), pode ser bloqueada com serotoninérgicos 
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( Jorgensen et ai., 1992a ; Nonaka, 1999 ). Alguns estudos, sugerem que o efeito 

estimulante da 5-HT sobre a PRL, que ocorre no estresse, depende da inibição dos 

neurônios dopaminérgicos tuberoinfundibulares ou do estímulo de algum fator liberador 

como o VIP ( Pilotte & Porter, 1981; Shimatsu et ai., em 1982 ). Entretanto, outros 

neurotransmissores podem estar implicados . 

Balsa et ai., 1998, não obtiveram resposta secretória quando adicionaram 5-HT 

à cultura de células da hipófise anterior. Entretanto, a estimulou a secreção de 

GH ( do ), ACTH ( hormônio adeno-corticotrófico ), LH 

hormônio luteinizante ) e em cultura de células hipófise posterior, 

provavelmente, através da liberação pelos melanotrofos, de algum mediador não 

identificado. Os autores demonstraram, a 

5-HT é mediada por um mecanismo autócrino e I ou parácrino VIP. Os resultados de 

Apfelbaum, ( 1 ), a importância do VIP como mediador da ação da 5-HT 

sobre a liberação de PRL. Entretanto, adicionando um antagonista VIP à cultura 

induzida por inibição foi na presença ketanserina, um 

inibidor , o que além ação mediadora do VIP, a 5-HT 

estimula a liberação PRL por direta sobre o lactotrofo, ou envolvendo outros 

mecanismos intermediários. 

Ainda, a 5-HT parece estar relacionada com o autocontrole retroativo da 

~o.r,rro., .. o::».., de Diminuindo os níveis de através de hipofisectomia 

em ratas ovariectomizadas, observa-se um incremento concomitante na síntese de 

HT pela eminência média e hipotálamo mediobasal, ser revertido pela 
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administração exógena de PRL ( King et ai., 1985 ). Posteriormente, os mesmos autores 

demonstraram que a DA representa um componente intermediário, neste mecanismo 

( King et ai., 1986 ). 

RECEPTORES SEROTONINÉRGICOS RELACIONADOS COM A SECREÇÃO DE 

PROLACTINA: 

Os receptores serotoninérgicos correntemente são divididos em sete grandes 

grupos. relacionados com a secreção aos 

três primeiros grupos: 5-HTz e S-HT3. Os receptores S-HT1 são subdivididos em: 

S-HT1A. S-HT1a. 5-HTm, e S-HT1F ; enquanto os S-HT2 , são 

subdivididos em, 5-HT 2A ( prévia mente denominado ), ( Bradley et 

ai., 1986; Rittenhouse et ). 1!-.AI~II.v 

que, a partir 1990, oa:ssa1ra111 a ser cJasslttcéaOc•s como 

( Wijngaarden et ai., 1990 ). 

evidências 

' 1 

Muitas evidências sugerem que a 

núcleos hipotalâmicos paraventriculares, agindo como um 

1 

fortes 

a 

no estímulo à secreção de estímulo serotoninérgico sobre a secreção de PRL 

tem sido como marcador de possíveis disfunções na secreção 

em muitas condições psiquiátricas como depressão, e 

compulsivos. Substâncias como 

serotonina, 

obsessivo

como a 
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ipsapirona e flesinoxan, em homens e o 8-0H-DPAT, em ratos, demonstram efeito 

sobre a secreção de prolactina, em alguns estudos ( Smith et ai., 1991; .Aguilar et ai., 

1994; Lacau-Mengido et ai., 1996 ). Também existem evidências do envolvimento dos 

receptores 5-HT 2 , no estímulo á secreção de prolactina ( Pan & Gala, 1987; Jahn & 

Deis, 1988; Mistry & Voogt, 1989; Lacau-Mengido et ai., 1996; Apfelbaum, 1998 ). 

Segundo Jorgensen et ai., 1992b e Van de Kar et ai., ( 1996 ), a ativação de 

qualquer um dos receptores dos subtipos 5-HT 1A , e n.oi~.annil"l~ aumento na 

,..,..,"'i-tu·&n~II'Y\ o envolvimento dos 

( et 1989; , 1995) ou ( et 

ai., 1993; Jahn & Deis, 1988; Lacau-Mengido al.,1996 ), no estimulo à 

pela 

I tem sido noc~lf"ll"l,~~ como mc,aesta ( Jlf"\li"AI"1.011''\~Q.n et 

Hormônios nor"I'I"OI'f"llf"tr\~ como os 

no 

em a 

importância fisiológica e o mecanismo de t;;;;u.Y,a\_.<(;llV dos estrogênios no r-nrltrnlo 

fisiológica 
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Sobre o Sistema Dopaminérgico: 

Os mecanismos que explicam o aumento da prolactina secundária ao estímulo 

estrogênico sobre o sistema dopaminérgico, por ação sobre a hipófise são: 

1 ) Os estrogênios apresentam ação direta sobre o lactotrofo, estimulando tanto a 

síntese como a secreção de prolactina. 

Por ação direta no lactotrofo, o estradiol aumenta a incorporação de 

( & 

mRNA da pré-prolactina ( Vician et ai., 1979) e transcrição do 

2) Determinam hipertrofia ( Terry et 

mitótica dos lactotrofos ( Amara et , 1 

Arita 1990 ) e 

et ai., 1 ). 

1 

( 

), 

1984 ). 

a divisão 

3 ) Alteram a que controlam a secreção de 

dopamina é 

res;oosta estimulante ao TRH ont"'nn,tr~.-eo 

l:iU!Clei:SKV et 

u·non't~f"i<!:! (Willoughby 

), a 

ai., 1985, Cannon 

et , 1991; 1993 ). parecem ao de que os 

estrogênios diminuem a sensibilidade dos receptores dopamina ( Raymond et ai., 

1978) e aumentam os receptores TRH ( Terry ai., ). experimentos 

"in vivo" em humanos e macacos evidenciam algumas particularidades, no efeito dos 

a da PRL, mediada dopamina. A durante 

a fase folicular do ciclo menstrual suprime a ~Oif .. ,.Ot .. "51n de PRL, mais intensamente, do 
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que em mulheres hipogonádicas ( Judd et ai., 1979 ). Estudo realizado "in vitro", sobre a 

relação entre estrogênio e DA em cultura de células de hipófise anterior de macacos, 

sugere que o estrogênio aumenta a efetividade da DA, como inibidor da secreção de 

PRL ( Bethea, 1984 ). 

O hipotálamo também tem sido proposto como um sítio de atuação estrogênica, 

modulando a síntese e secreção de PRL. mecanismo foi inicialmente proposto por 

Cramer et ai., 1979 e Raymond et ai., 1978, que demonstraram que os estrogênios 

diminuem a atividade inibitória dopaminérgica. ratos, ocorrem variações na 

liberação de dopamina pelo hipotálamo, durante o ciclo estral ( Ben-Jonathan, 1985 ). O 

núcleo arqueado, onde receptores estrogênicos são abundantes, é principal local de 

mediação da ação estrogênica, no controle endócrino da adenohipófise ( a L, 

1985 ). 

Além a síntese DA depende atividade da tirosina hidroxilase ( Ben-

). tratamento com em diminuição 

( et ai., 1992 ). 

algumas situações, observa-se uma modulação de fatores hipotalâmicos, 

tanto estimulantes como inibitórios. A curto os estrogênios incrementam a 

atividade dopaminérgica tuberoinfundibular, com aumento na concentração de DA que 

atinge a hipófise, enquanto o tratamento crônico exerce efeito contrário (Crowley, 1982; 

Arita et ai., 1990 ) . Caron & Deis, ( 1996 ) , observaram que o implante de estradiol no 

núcleo arqueado, a partir de duas semanas, passa a determinar uma diminuição da 
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influência dopaminérgica sobre a secreção de prolactina. Close & Freeman, ( 1997 ), 

observaram que lactotrofos de ratas ovariectomizadas, tratadas ou não com 

progesterona, respondem a altas doses de DA com uma importante redução na 

secreção de prolactina. Entretanto, os lactotrofos de ratas tratadas com estradiol 

respondem a altas doses de dopamina com um estímulo moderado, seguido de inibição 

da secreção de PRL, menos intensa do que aquela observada em ratas sem 

tratamento, ou tratadas com progesterona. A administração de dopamina em baixas 

doses não permite esta diferenciação. Em lactotrofos de ratos tratados com estradiol, 

em associação com progesterona, a administração de DA, tanto em baixa como em alta 

dose, determina estímulo à secreção de prolactina. No estudo de 

( 1996 ), a DA apresentou ação estimulante sobre a 

lactotrofos obtidos na tarde do proestro, momento pico de secreção 

& Freeman 

prolactina, em 

progesterona, contrariamente ao observado em células obtidas em outros momentos do 

ciclo estral. Assim, a concentração ovarianos, t'ioirorrn•n~~ se a terá 

efeito estimulante ou inibitório sobre a secreção de prolactina, em condições 

experimentais, como as 

Além 

infinidade 

sua ação sobre a DA central, os estrogênios podem exercer uma 

""'?"""''"'"""""' sobre outros como a a NA e os 

peptídeos opióides ( Shimizu & Bray, 1993 ). ainda evidências de os 

estrogênios aumentam a secreção de prolactina, através da liberação 

estimulante, originário da hipófise posterior ( Murai & Ben-Jonathan, 1990 ). 

um fator 

A atividade neuronal tuberoinfundibular apresenta um circadiano, com 

alterações que se repetem diáriamente. Estudos em ratos, demonstraram que estas 
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alterações são essenciais para o pico de PRL que ocorre à tarde e é estimulado pelo 

estradiol. Embora o estradiol não seja imprescindível para a ocorrência deste ritmo, ele 

aumenta sua magnitude. Vários fatores estão envolvidos na promoção da natureza 

circadiana da atividade tuberoinfundibular, como acetilcolina, opióides, bombesina, 

serotonina e óxido nítrico, recentemente identificado como um neurotransmissor ( Mai et 

ai., 1994; Shieh & Pan, 1995; Yen & Pan, 1999 ). 

Sobre o sistema opióide e serotoninérgico: 

Outros fatores, além do dopaminérgico, regulam a liberação de induzida por 

estradiol, quando é administrado periféricamente. Os principais 

neurotransmissores responsáveis pelo estímulo à os peptídeos 

opióides e a serotonina ( Kordon et , 1 I & 1988 ) . do 

núcleo arqueado responsáveis produção de peptídeos opióides apresentam 

Alem os serotoninérgicos participam na 

pico ocorre no & & 

) e na a 

ovêlrie~ctolnizad<:ls ( Crowley, 1982; et ai., 1983; Johnson & Crowley, 1983 ). 

CALIGARIS & TALEISNIK ( 1983 ), demonstraram que, em 

ovariectomizadas ( OVX )e com estradiol, a ao estresse 

é mais intensa do que em ratas não tratadas. A resposta da PRL ao estresse sofre 

variações durante o dia, intensa à noite e mínima pela manhã. A 

administração concomitante OVXe 

tratadas com estradiol, a orc•aesteron1a influencia a resposta ao estresse. 
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Em ratos machos, tanto intactos como castrados, a resposta da PRL ao estresse é 

menos intensa e não apresenta um ritmo circadiano. Estas observações sugerem que 

existe uma influência dos esteróides gonadais sobre a secreção de PRL induzida por 

estresse: o estradiol aumenta a resposta da PRL ao estresse, enquanto a progesterona 

diminui. A concentração basal de prolactina também interfere na resposta da prolactina 

baixos, o estresse estimula a 

resposta, quando são altos, o estresse diminui a resposta da 

A 

nos receo1tore~s 

mulheres normais nOl""""l'll'll 

o ciclo ln!"l.c>~n~ih·, 

pré-menstrual ( 

como uma 

A ( 

e 

plasmática. 

marcador 

a e o sexo, com 

1991, que a 

) é uma 

à 

a 

trltJii!Cé~OO no nor·•n~ln 

r-'!IUil'LIIC;;.,, interpretaram 

PRL 

pronunciadas nas mulheres. 

é na 

folicular inicial, variando, paralelamente, com as flutuações 
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Vários estudos têm sugerido que os esteróides ovarianos modulam a 

manifestação de outros aspectos dependentes da via serotoninérgica, como a 

temperatura corporal ( Matsuda et ai., 1991; Alper & Schmitz, 1996 ), grau de hiperfagia 

( Uphouse et ai., 1991 ) e receptividade sexual ( Jackson & Uphouse, 1996 /1998 ). O 

estudo de Flugge et ai. ( 1999 ), sugere que o estradiol aumenta a expressão dos 

É conhecido o envolvimento do sistema serotoninérgico em aspectos do 

comportamento, especialmente, nas desordens afetivas. Uma vez que os esteróides 

gonadais influenciam a atividade serotoninérgica tanto em animais, como em humanos, 

vários estudos têm pesquisado a influência da privação hormonal sobre estes distúrbios. 

Halbreich et ai., em 1995, investigaram a influência a 

atividade serotoninérgica, em mulheres após a menopausa, e observaram que a terapia 

aumenta a 

prolactina ao m-CPP ( um ( 1996 ), 

estudaram o 

mas 

Os autores concluem que o mas todos os 

Pecins-Thompson et ai., em 1996, demonstraram que o tratamento com estradiol 

aumenta significativamente a do mensageiro (mRNA) para 

a triptofano hidroxilase, a serotonina, na dorsal 

de macacas a'I.UJliii.Q,.;;). 
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Juntos, estes dados sugerem que o sistema "neuronal" serotoninérgico é um 

ponto alvo da ação estrogênica. 

Existem evidências de que os esteróides também podem influenciar a ação dos 

opióides sobre a secreção de prolactina ( SINGH et ai., 1992 ). que utilizam 

técnicas de imunohistoquímica mostram que um substancial número de neurônios 

hipotalâmicos secretores de (3-endorfina acumulam estrogênio ( Morrell et 1985 ) e 

progesterona ( et 1990 ). Também está bem estabelecido que os a~'f·arrun~::•e 

podem influenciar tanto a concentração dos opióides endógenos hipotalâmicos, quanto 

sua ligação com os receptores específicos ( Weiland & Wise, 1990 ). Segundo 

Merchenthaler et , ( 1995 ), a receptores opióides no 

eminência média e hipófise anterior indica a possibilidade sua 

uma localizações. 

no nrnOCT!F't"\ ( et 1 ), 0 oe1·roc~eo 

( Rossier 

administração 

prolactina 

1978; 1\IIOI''i"'hO,n'th,~IOII" 1994 ). A 

se observa em situações fisiológicas como a lactação, ou por estímulo de 

estresse ( & Voogt, 1998 ). condições basais, a administração de NAL não 

modifica os valores de prolactina plasmática ( Melis et ai., 1985; Cook et ai., 1991 ). 

Alguns autores têm referido os peptídeos 

e a dopaminérgicos. A de 
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imunorreatividade da encefalina e tirosina hidroxilase, enzima envolvida na síntese de 

catecolaminas, nos neurônios tuberoinfundibulares de animais em estado crônico de 

hiperprolactinemia, sugere que esta interação pode ser importante no controle da 

secreção de prolactina ( Merchenthaler et ai., 1995 ). Segundo Arbogast & Voogt 

( 1998 ) , os peptídeos opióides endógenos participam do mecanismo de aumento da 

liberação prolactina, em resposta à sucção mamilar, diminuindo a atividade neuronal 

dopaminérgica, em parte, por suprimir a expressão gênica da tirosina hidroxilase. 

Alguns estudos pesquisaram as possíveis variações da atividade dos opióides 

a durante as do estral de ratas. Piva et ai. 

( 1985 ) , não detectaram qualquer mocUtlca(;ao o 

modificar os valores ( 1980 ), o NAL se mostrou 

~nnhOII'n tem sido o C.OJC.O'irOll"''l"l~ OI)O!Cie 

podem inibir a prolactina, em 

e 

o 

et 

que a morfina determina supressão dose-dependente prolactina, em 

ratos tratados com estradiol. et , em 1 estudaram a possível modulação dos 

esteróides ovarianos a secreção prolactina, em resposta à de 

naloxone durante as diferentes ciclo menstrual e em mulheres hipogonádicas. 

Observaram um aumento da prolactina circulante, com aumento da freqüência e 

amplitude pulsos se manifesta mediante altas 

concentrações ai, ( 1985 ), 

mulheres após a menopausa, demonstrou o naloxone a 
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piasmãtical mas determina um aumento significativo na vigência de tratamento com 

estradiol isolado ou em associação com progestágeno. Em ratos, no final da gestação ( 

Jahn & Deis, 1987 e 1988; Soaje & Deis, 1994 I 1997 ) e após o implante de uma 

cápsula de estrogênio no núcleo arqueado ( Caron & Deis, 1996 ), tanto o mecanismo 

serotoninérgico, como opióide, passam a apresentar uma influência inibitória, sobre a 

secreção 

Além de interferir com mecanismos reguladores hipotalâmicos e hipofisáríos 

~l"'lirOii"'ll"\l"'l"'nOin'l'o CltélOOS, o na 

prolactina por autócrino e parácrino. O estrogênio estimula a síntese e 

secreção de O efeito positivo do estradiol sobre a 

OVV"\I"'O,t:'t:'>~llf"\ l"'lf.~l"'llt"•~ e IF'tf"\V'IIF'OI"''lrlf'•~r>':lon a~astE~S ""''"'""""'ro.--....-.co é h""ll<E'1'~n+o 

hiperprolactinemia, 

a 

e 90% 

prolactina. A 

nos 

dados constituem uma evidência 

estimula a e>or•rOif"''5ln 

1998 ). 

Vale no entanto, que os 

e 

na vigência 

estímulo 

semanas de 

intensa 

( et 

os 
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demonstrado por muitos pesquisadores, pois os dados da literatura ainda são 

conflitantes. São necessários estudos adicionais, para o entendimento da interferência 

dos esteróides ovarianos, sobre as compiexas interações envolvidas no mecanismo 

controle da de prolactina. 

33 



GERAL: 

Avaliar a influência do estradiol sobre o mecanismo ~ar·ni'I''\I"'HI"'lar·n·r·n no controle 

da secreção prolactina. 

• Verificar a influência do estradiol, sobre a secreção de prolactina, dependente de 

• Detectar possíveis ll"'li'L:l.II"~•F>I"'I/!~~ com o ~·~jrarv\~ rt.nn·~nf'I>U"\.f:~ll"ni""'R'\ e Selrotc::>ninérai~co_ nas 

alterações 

na 
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Os estrogênios exercem múltiplas atividades reguladoras que interferem na 

síntese e liberação de prolactina em humanos e em várias espécies animais. É bem 

conhecido o efeito estimulante do estradiol sobre a secreção de prolactina, decorrente de 

sua interação com o sistema a 

concentração de dopamina { DA ) na hipófise {2, 7, 35), também, exerce uma 

potente antidopaminérgica, sobre os lactotrofos (11, 38). 

Entretanto, outros fatores, além do sistema dopaminérgico, a 

é 

É o ( 
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prolactina. Existem referências de que, com a administração da p-clorofenilalanina 

(pCPA), um depletor da serotonina central, ocorre um aumento significativo da secreção 

de prolactina, no final da gestação (13,14) e, em alguns dias após o implante de cânula 

com estradiol, no núcleo arqueado de ratas virgens (5). Os autores têm justificado este 

efeito inibitório na secreção de prolactina, em decorrência da interferência de substâncias 

mediadoras sobre o sistema serotoninérgico, como o lactogênio placentário (24) ou os 

No presente estudo, foi administrado pCPA, um inibidor da síntese de a 

em 

de identificarmos rru .. .,.e;~c;:n,n:::u~ variações na 

prolactina, com a 
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com constituindo 
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impregnação estrogênica, com a finalidade 

de estradiol. 
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com 
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os 

os experimentos 

sob anestesia 
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oleoso, ao grupo de ratas castradas, e, somente, veículo oleoso, ao grupo de ratas 

intactas. 

Experimento 1: determinação da dose de estradiol a ser utilizada. Testamos 

dois esquemas de administração de estradioi, com a finalidade de identificarmos a dose 

mais indicada para a observação de modificações, na atividade serotoninérgica. Assim, 

administramos salina ou p-clorofenilalanina ( pCPA, SIGMA CHEMICAL Co., St. Louis, 

Mo., USA), diluído em NaCI 0,9°/o, com pH ajustado para 6,0 e administrado na dose de 

200 mg I Kg I dia, durante 2 dias, a grupos de ratas ovariectomizadas e tratadas com 

benzoato estradiol (Benzoginoestril®, SARSA), diluído em girassol, nas doses 

50 !J-g ( E ) ou 300!J-Q ( E ) semana, 4 ou 2 semanas, 

efeito administração em am~rA,nrf~s situações de 

tratadas com girassol 

(veículo oleoso ) ou benzoato estradiol, na de 300 J.!9 I duas 

semanas, 

respectivamente. As 

ratas nor·mc>estro~tJerliC'..:::~s 

via se, nos últimos 2 dias 

As ratas foram decapitadas, com guilhotina, 24 

) ou 

a 

última dose de pCPA ou salina. Imediatamente após a decapitação, era realizada a coleta 

sangue troncular que, a seguir, era centrifigado ( 1000 x g, por minutos ) e o soro 

<ôol"l"lf'l<ôo"?Ot"\<ôol"'lln a de radioimunoensaio. 

a administração fármacos como as decapitações foram 9:00 e 11:00 
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h. Todos os procedimentos realizaram-se de acordo com o NIH Guide to the Care and 

Use of Laboratory Animais. 

Dosagem de prolactina: a concentração da prolactina sérica foi determinada 

por radioimunoensaio (RIE) de duplo anticorpo, utilizando-se material fornecido pelo 

National lnstitute of Diabetes and Digestive & Kidney Diseases ( NIDDK ), conforme 

descrito anteriormente (31 ,37). A prolactina marcada com pelo método da 

Cloramina T, a curva padrão foi estabelecida utilizando-se o r-PRL-RP-3 do NIDDK e o 

segundo anticorpo foi fornecido pelo Laboratório de Neuroendocrinologia do Depto. de 

Fisiologiam, da Faculdade de Medicina, de Ribeirão Todas as amostras de cada 

no mesmo em duplicata e a curva em 

quadriplicata. Os resultados foram expressos em ng/ml, considerando-se a curva padrão 

e 

os 
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._aoc=: ••. o.A do pCPA com diferentes doses de estradiol. 

Os dois esquemas de administração de estradiol foram efetivos em determinar 

hiperprolactinemia. Os valores de prolactina obtidos no grupo E 

41 ,90 a 148,60 ng/ml (mediana 

(p=O, 1761). A 

nos 

com 

Não 

ratas 

I semana (1 
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submetidas a uma 
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11 
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administração de pCPA ou salina, nestes dois grupos (p = 0,8797 e p = 0,4055). 

Entretanto, no grupo de ratas castradas e tratadas com estradiol, a amplitude dos valores 

de prolactina, no grupo controle, foi de 14,60- 151,60 ng/ml (mediana de 37,80 ng/ml) e, 

após a administração de pCPA, a prolactina sérica variou de 51 130 a 440,00 ng/ml 

(mediana de 195,00 ng/ml). Assim, observamos que, somente, no grupo tratado com 

estradiol, após a administração pCPA, ocorre um aumento significativo nos valores de 

prolactina, adicional ao obtido com estímulo estrogênico (p = 0,0152). A resposta da 

prolactina ao pCPA foi significativamente diferente, entre os três grupos (p < 0,001). Estes 

resultados estão representados na figura 2. 

dois esquemas de administração de estradiol em 

estaOle!e1cer um modelo hiperprolactinemia rntrl.nor<!:!rl<!:i Rn::u:::tR~n 

este mesmo modelo experimental induzir hiperprolactinemia dependente de 

estrogênio, nestas o mecanismo dopaminérgico 

preservado. A administração de bromocriptina, um agonista em 

mesmo 

suficiente para determinar hiperplasia lactotrofos. 

O pCPA é um inibidor da triptofano hidroxilase, enzima responsável 

conversão 5-hidroxitriptofano ( 5-HTP ) em depletar a serotonina 

cerebral por inibição de síntese (18,25). Em ratos, o bloqueio da biossintese de 5-HT 

ocorret gradualmente, a partir administração da drogaf atingindo o ponto máximo 

(inferior a 1 O o/o da concentração inicial) 3 dias após uma intraperitonial 

mg/Kg. Na dose de 100 mg/Kg/dia, 3 obtém-se o mesmo supressão, 
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24 horas após a última dose (18 ). YANG & PAN ( 1999 ), detectaram 10 a 20°/o da 

concentração inicial de 5-HT, no sangue troncular, 3 dias após a administração de pCPA, 

i.p., tanto na dose de 125 como de 250 mg I Kg I dia, por dois dias. 

Por este mecanismo, o pCPA é reconhecido como um depletor da 5-HT cerebral, 

sendo, usualmente, utilizado em manipular o sistema 

serotoninérgico (5,23,40). Por outro lado, após uma injeção de pCPA, existe a produção 

de metabólitos, um dos quais, a p-clorofeniletilamina metabólito uin vitro'' 

demonstrou ser um inibidor N-metiltransferase, enzima responsável pela conversão de 

(NA) em (6). Assim, também, deve ser 

de catecolaminas li"" ............. k•·""''""' pelo 

outros autores, a administração 

Entretanto, 

única 

de 

de 

hipotalâmica, com 

com 
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ainda mais intensa nos núcleos accumbens e striatum, 3 dias após a administração i.p. de 

125 ou 250 mg/Kg/dia de pCPA. 

MISTRY & VOOGT ( 1990 ), demonstraram que estas divergências entre 

diferentes autores, quanto à depleção catecolaminas podem ser decorrentes da forma 

de administração do pCPA. Uma única dose de 250 mg/Kg é capaz de reduzir a 

concentração da serotonina hipotalâmica a 20o/o, em relação aos controles, porém não 

reduz significativamente a concentração de DA hipotalâmica e não é capaz de bloquear o 

pico noturno prolactina, que ocorre na gestação inicial e, comprovadamente, relaciona

se ao estímulo serotoninérgico. A mesma dose administrada por 2 dias determina 

diminuição semelhante, no conteúdo de 5-HT, entretanto, não só o índice de secreção de 

5-HT (relação 5-HIAA /5-HT) é significativamente como ocorre do pico 

noturno prolactina e a na torna-se 

Analisando em conjunto, observamos apresentam em comum a 

demonstração indiscutível do efeito como inibidor da biossíntese de 5-HT 

qual a 

seu estimulante 

na 

em 

é pouco 

(1 ,3, 14, 16, ,26,27,29,33,34,39). Segundo os estudos, anteriormente c1taoos e vários 

outros (13,14, 19,23,33), também indiscutível o efeito pCPA como aer.:>letc:>r 

hipotalâmica. Assim, após a administração do é esperada uma inibição da 

prolactina, o é referido por vários A administração de pCPA 

impede o pico de prolactina que ocorre na do pro-estro, em virgens (12), em 

ratas castradas e tratadas com estradiol e na fase inicial da gestação (3, 13). Entretanto, 
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este efeito não é obtido em algumas situações experimentais. Algumas referências 

mostram que após a administração de pCPA ocorre um aumento significativo na secreção 

de prolactina, no final da gestação (13), e alguns dias após o implante de cânula com 

estradiol, no núcleo arqueado de ratas virgens (5). Estes resultados sugerem que, em 

algumas situações, a serotonina parece exercer um efeito inibitório sobre a secreção de 

prolactina. O presente estudo mostra outra situação que poderia envolver uma ação 

inibidora do sistema serotoninérgico, sobre a secreção de prolactina. 

É possível cogitar que este efeito paradoxal decorrente, em maior 

intensidade, da ação do as do que a 

Entretanto, no de JAHN & 1987, a restauração . no 

síntese DA (6), também, 

antidopaminérgico mesmos 

em 

a 

Isto indica que a 

sua 

pCPA sobre a 

do 

que a 

um modelo experimental 

e a 
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Assim, a serotoninérgica a prolactina ser 

modulada o oc-;·r~.-'llU"\I oot:eniCiaiiiZe 

a resposta da prolactina ao estresse (4). HORN & FINK (1985), detectaram dois padrões 
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estradiol mais alto, o pico de prolactina, após a administração do pCPA, foi mais intenso 

do que no grupo controle. Alguns estudos têm demonstrado variações na expressão dos 

receptores serotoninérgicos centrais, moduladas pela concentração sérica do estradiol 

(10,32). Também existem evidências de que o estradiol aumenta a resposta da prolactina 

à d-fenfluramina (agente liberador de serotonina e inibidor da recaptação). Durante o ciclo 

menstrual, a na máxima na 

metade do ciclo e intermediária na fase luteal (30). 

Assim, acreditamos que o estimulante a de prolactina, 

com a do em ratas estimuladas com 

estradiol, primariamente, à sua 

resultados 

estradiol, o estímulo à uma vez que 

em ou a 

a a 

mas 
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neurônios serotoninérgicos 

com 

conseqüente 

estradiol a 

neurônios 

mas 

pelo 

e uma 

nos 

prolactina. 

com a ~nlrnn·,•e-tr~r·!::::in pCPA, 

o .E>.<E"li"'\""'l>"'•"'ll"''n aumento da atividade A"'lt"U'\'!:!III"II'Un,orl"'lli">'!:!l seja 

55 



antagonizado pelo efeito antidopaminérgico do estradiol. O resultado final seria a 

elevação adicional na concentração sérica de prolactina, observada por nós e outros 

autores. Além disto, com o desenho experimental utilizado, não se pode excluir que, em 

situação de hiperestrogenismol se estabeleçam condições favoráveis para a manifestação 

do efeito do pCPA sobre outros mecanismos reguladores da secreção de prolactina. 

Em conclusão, nossos dados sugerem que a depfeção da 5-HT central, que 

constitui o efeito preponderante de atuação do pCPA, resulta inefetiva em relação à 

secreção de prolactina, em situação de hiperestrogenismo. O efeito paradoxal do pCPA 

sobre a secreção de prolactina~ em ratas hiperestrogênicas, pode ser justificado pela 

manifestação do efeito direto do composto sobre outros mecanismos reguladores da 

secreção prolactina~ que se soma à inibição dopaminérgica já es1taoele~c!cla 

estradiol. Estudos adicionais estão em andamento pelo nosso grupo verificar de 

forma mais sistemática, o papel do dopaminérgico e sistemas reguladores 

da de prolactina, em resposta à administração do pCPA, em situação 

hiperestrogenismo. 
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Mallmann Ribeiro MF, Spritzer PM .. 

t-ISIOiiOOira e de t:.naotcrn10I,OOtla 

Clinicas de Porto Alegre, Universidade L.a•"ialll""!lll 

RS, Brasil. 

A 5-hidroxitriptamina (5-HT) é reconhecida como um dos fatores estimulantes sobre a 
secreção de prolactina. em algumas situações fisiológicas ou experimentais, a 
administração de p-clorofenilalanina (pCPA), um inibidor da síntese de 5-HT, tem sugerido 
que a ativação do sistema serotoninérgico, também pode inibição 
de prolactina. que a administração (200mg/Kg/dia, 
se, 2 dias) a ratas ovariectomizadas e tratadas com estradiol determina um aumento 
significativo nos prolactina sérica, enquanto nenhum efeito é observado em 
ratas intactas ou O objetivo estudo foi verificar a 
possível 
paradoxal ao pCPA, em ratas hiperestrogênicas. A 
estradiol (300 f.!Q/semana, por duas 
hiperprolactinemia, foi inl""ronf'!or•t'!:!lri~ 

administração 
aumentados 

em determinar 
< 0,05). A 

previamente 
naloxone 

uma prolactina, 
previamente, os 
valores obtidos, após o pCPA. A administração e permite 
confirmar o envolvimento do sistema dopaminérgico e opióide no estimulo à secreção de 
prolactina, determinado pelo estradiol. A administração do pCPA a 
hiperprolactinêmicas, por influência do estradiol, determina um aumento adicional na 
secreção de prolactina, que pode ser revertido pela administração de Os resultados 
obtidos neste modelo experimental demonstram a ocorrência entre o 
sistema dopaminérgico e serotoninérgico, no controle da secreção prolactina. Além 
disto, a intensa inibição dopaminérgica, determinada pelo estradiol, parece antagonizar 
funcionalmente o efeito da depleção de 5-HT sobre o mecanismo dopaminérgico. Nas 
condições experimentais utilizadas, não foram observadas interações funcionais entre o 
sistema serotoninérgico e opióide, no da secreção de prolactina. 
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Os esteróides ovarianos exercem múltiplas atividades reguladoras que interferem 

com a síntese e liberação de prolactina em humanos e em várias espécies animais. O 

efeito estimulante do estradiol sobre a secreção de prolactina se deve, primariamente, à 

supressão da atividade dopaminérgica (2, 14,40,46,47,52,54) e, secundariamente, ao 

aumento da sensibilidade ao principal estimulante fisiológico da secreção de prolactina, o 

(8,56). existem várias evidências do envolvimento de outros fatores no 

estímulo à secreção de prolactina, determinado 

(4,7,12, 

especialmente, a 

ex1ste1m evidências 

que tanto o sistema serotoninérgico como o opióide utilizam o mecanismo de inibição 

IYIIJYIQI ( 1 

do estradiol sobre a secreção de 

reguladores que parecem atuar 

seu 

completamente compreendido {3,6,20,22,23,27,36,37,39,41 

Assim, o 

a 

em 

a 

~nr·a~&:::t.n'l"~~r um efeito inibitório sobre a secreção de prolactina. Em 

a administração p-clorofenilalanina ( ), um 

inibidor da síntese de determinou um aumento significativo, na secreção de 

prolactina sérica em ratas castradas e com estradiol, enquanto nenhum 

sobre a obtido com a administração em ratas 
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normoestrogênicas ou hipoestrogênicas (30). Em alguns estudos, com a administração de 

pCPA, também, ocorreu um aumento significativo na secreção de prolactina, em 

condições específicas, como no final da gestação (19,20) e na vigência de tratamento 

estrogênico (9,41). Os autores têm justificado este efeito inibitório da 5-HT sobre a 

secreção de prolactina, devido à interferência de substâncias mediadoras sobre o sistema 

como o iactogênio (31) ou os ovarianos 

(9, 11 '19,20). 

O objetivo do presente estudo é verificar a influência dos sistemas dopaminérgico 

e a ao pCPA, um inibidor de 5-

HT, em situação de hiperestrogenismo. 

e 

de 65 a 80 dias e entre 180 e 

animais 

semanal estradiol 

no inicio do OVII"\Of"ll!"n,Oif"'iFI"\ 

com ten1oe~ratu1 

ratas por 

Wistar, 

com 

Todos os 

± 

os animais 

ovariectomia bilateral 

era iniciada a administração 

realizada 
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segundo as doses e vias citadas a seguir. Quando havia associação de drogas, a 

administração era realizada de forma consecutiva. No final de duas semanas, as ratas 

eram decapitadas em guilhotina. O tempo decorrido entre a retirada do animal da caixa e 

a decapitação era inferior a 15 segundos. Durante o tempo de espera e o transporte, era 

evitado o contato das ratas com cheiro de sangue, ruído ou qualquer estresse previsível, 

capaz de aumento prolactina sérica. Imediatamente após a decapitação, 

era realizada a coleta do sangue troncular, que a seguir era (1000 x g, 10 

minutos) e o soro armazenado a -20° posterior dosagem de prolactina, por 

radioimunoensaio. a administração de fármacos como as decapitações ocorreram 

e 11 os acordo com o NIH 

to the and Use 

estradiol (Benzoginoestril®, 

semanas. dl-,o-c~loroté.mi/,ala'nlr1a mrem-es~rer 

MO, USA), diluído em NaCI 0,9o/o (pH ajustado 

2 a 

3 

30 

minutos decapitação. Todas as foram administradas por via subcutânea. 

no mesmo e 

administração em estudo. 
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Descrição dos experimentos: Quarenta e oito ratas OVX e tratadas com 

estradiol foram divididas em grupos de 8 ratas, tratadas com pCPA, bromocriptina ( BCP) 

ou naloxone ( NAL ) de maneira isolada ou em associação. Os grupos foram comparados 

entre si e com o grupo controle~ tratado com salina. 

foi no1rorul"tf'tn'"-:~o~"'l-:~o por 

utilizando material fornecido 

lnstitute of Diabetes & Digestiva & Kidney Dasea~>es (NIDDK). A prolactina 

National 

com 1
125

, a curva 

pelo Laboratório 

Preto. as em 

auJ:mcata e a curva n-:~~.,r~.n 

2 

e e 

os em 

p a 
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Efeito da administração de pCPA isoladamente ou em associação com 

bromocriptina sobre a prolactina sérica, em ratas castradas e tratadas com 

estradiol. 

A administração de pCPA a ratas castradas e tratadas com estradiol determinou 

aumento significativo prolactina sérica (p < 0,05) Figura 1. No grupo controle, tratado 

com salina, ratas castradas e tratadas com estradiol apresentaram valores prolactina 

que variaram 

tratadas com 

1 

com pCPA, 

ou 

a 

os valores de 

a 

Não houve 

nas ratas 

nlf'nl~l""i'lln~ variaram de 101,10 a 506,30 (mediana de 

ISOiaa:a. como em aslsoc~la<~ao 

a 

trataclos com 

dois grupos, entretanto, 

Jsc•Ja•'JatneJrJte ou em as~soc~1ac.:ao com naJroxon~e. 

a orc,/a(~ti!Jra ~~~''~"'~ em ratas l"'~d~lP~'i>n""'~~ e tratac,as com c~·'~'"'"'' 

valores ,70 a em 

(p<0,05) prolactina no grupo 

com a ,40 ngíml, 

68 



:~:mvamerne. aos valores oot1aos no tratamento com oCPA. de forma isolada. 

os valores de orolactina, no grupo NAL +pCPA, são significativamente 

superiores aos do grupo tratado com salina ou NAL isolado (p "'.::. 

Vários autores têm demonstrado aue o oCPA. um inibidor da síntese de 5-HT. 

a o 

pro-estro em ratas (16) e na inicial aestacão (6.19.20.37). Considera-se 

que os efeitos obtidos com a administração de são 

depleção da centraL embora se alguma capacidade de inibir outras aminas 

(DA) (5,25,34,37). """'"""·:: ... :.!!. 

a atividade em 

a o 

trabalho anterior (30), a administração a 

ratas ........ ::--tr~!!!ril~lt:' trataOé~s com 

de prolactina o que 

o tratamento O<E'i·'ff''"""'"""""'' .... " 

ocorre em ratas castradas ou em ratas intactas, sem 

pCPA sobre a de prolactina, 

observado nestas condições experimentais, pode ser considerado para um 

composto que inibe a de . O mesmo resultado foi no ...... L".c- ..... , ... +~ 

trabalho, em ratas castradas e tratadas com estradiol. estudos, também 

aumento na a administração pCPA, em 
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situações específicas, como no final da gestação (19,20) e após o estímuio estrogêníco 

(9,58). Estas evidências sugerem que o efeito serotoninérgico sobre a secreção de 

prolactina pode ser modificado por influência de outros hormônios. É possível que, em 

determinadas situações fisiológicas ou experimentais, modificações no tônus 

serotoninérgico passem a determinar inibição da secreção de prolactina. 

Alguns autores têm demonstrado que a 5-HT não atua diretamente sobre os 

lactotrofos, necessitando de mecanismos intermediários para exercer seu efeito 

estimulante sobre a secreção de prolactina. Sua ação parece envolver o estímulo de 

(1 0,44,49) , a dopaminérgica tem sido considerada 

a via preferencial de atuação dos neurônios serotoninérgicos (26,28,31 No presente 

estudo, procurou-se testar a hipótese de a resposta paradoxal elevação da 

prolactina pelo em hiperestrogênicas, estar associada a 

uma 

o 

prolactina, 

ou opióide. 

nosso modelo experimental, a 

como em as~soc;1a<~ao 

além 

pelo estradiol, 

estar 

prolactina observado com a administração de 

bromocriptina 

que 

no estímulo à secreção 

no aumento 

Apesar de admitirmos alguma direta antidopaminérgica do pCPA, uma 

interação entre o 

secreção de prolactina, pode 

e o dopaminérgico~ no controle da 

ocorrendo nas lf"'>"'W1G1:~-;c}~~s experimentais presente 

estudo, o já foi sugerido por outros autores. LA WSON & ( 
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que a apomorfina, um agonista dopaminérgico, bloqueia a resposta da prolactina à 

administração de 5-HT ou 5-HTP, em ratas ooforectomizadas e tratadas com estradiol. 

L YNCH et ai. ( 1984 ), com a administração de quípazina, um agonista serotoninérgico, 

obtiveram um estímulo à secreção de prolactina, concomitante com aumento na atividade 

da a-metiltirosina, enzima inibídora da síntese da dopamina. MA THIASEN et a1. ( 1992 ) e 

MOHANKUMAR et ai. ( 1998 ), observaram que o aumento da secreção de prolactina que 

ocorre com a administração de acompanha-se de diminuição na atividade da 

tiros i na nos neurônios tuberoinfundibulares. Assim, vários autores têm 

proposto que a inibição da atividade dopaminérgica é um dos mecanismos quais a 

5-HT determina aumento na prolactina, embora outros (42,58) 

na 

redução 

placentário. 

u....,....,,._..., ......... No ç.;;n.I.AYV 

57°/o, na atividade 

no 

atividade dopaminérgica, 

na 

ou 

e em ratas 

hiperestrogênicas, a um 

prolactina determinado pelo estradioi e pelo 

que, o 

aumento 

dopaminérgica. 

à 

determinado 

prolactina, 

( 1 ), a administração 

secreção prolactina e uma 

o mesmo 

lactogenio 

na 

ocorrem 

com 

<:lll'il't:~I'""51•,..,..1E.,~ na ser1SU)II!C:Saâle dos 

o estímulo à 

dados demonstram 

como o 

inibição 

se 
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estabelecer uma aparente refratariedade da prolactina ao sistema serotoninérgico, uma 

vez que tanto o estradiol como a serotonina atuam sobre a secreção de prolactina, 

utilizando a ínibição dopaminêrgica, como mecanismo intermediârio preferencial. O 

incremento na prolactina sérica, observado após a administração do pCPA, parece, 

portanto, ser decorrente, pelo menos em parte, de seu efeito supressor outras 

pelo se soma à 

estradiol. 

um 

reforçado 

Além 

(9) e no 

ser 

uma vez 

a 

ser 

& 

uma 

OS 09lDtUleC>S OOIOicJ€~S 

em 

nossos 

em 

nos 
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Em conclusão, estudamos um modelo de hiperprolactinemia induzida pela 

administração periférica de estradiol a ratas ovariectomizadas. Nossos resultados 

confirmam o envolvimento do sistema dopaminérgico no estímulo à secreção de 

prolactina determinado pelo estradioL Também permitem concluir que, em situação de 

hiperestrogenismo, se estabelece uma aparente refratariedade da prolactina ao sistema 

serotoninérgico, uma vez que tanto o estradiol como a 5-HT utilizam, preferentemente, a 

inibição dopaminérgica como mecanismo intermediário de atuação. O aumento adicional 

de prolactina que se segue à administração de pCPA, em ratas hiperestrogênicas, 

decorre, possivelmente, do efeito de inibidor catecolaminérgico inerente ao composto, 

somado ao efeito antidopaminérgico do estradiol. Os opióides endógenos, também, 

mostraram-se parcialmente envolvidos no estímulo à secreção de prolactina determinada 

pelo estradiol, porém, não foi possível demonstrar sua participação na resposta obtida 

com a administração de pCPA. 
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Os neurônios serotoninérgicos participam no controle neuroendócrino da secreção 

hormônios hipofisários, incluindo a prolactina. A administração da 5-hidroxitriptamina (5-

HT) (Porteret ai., 1971; Caligaris & Talleisnik, 1974), do seu precursor, 5-hidroxitriptofano (5-

HTP) (Lu & Meites, 1973; Caligans & Taleisnik, 1974; Kato ai., 1974; Woolf & Lee, 1977) 

ou de agentes liberadores de serotonina aumentam a liberação de prolactina (Yatham & 

Steiner, tem um crescente número receptores 

serotoninérgicos e muitas evidências apontam o hipotálamo como sítio do efeito 

neuroendócrino 

& Blue-Pajot rafe (Rittenhouse et a/., 

modulação 5;er·ott:'lnuner-rur::a a e>-OI"•'T'Oi'"'~F\ de rr..rr'l~l""''lf"i<':ll 

de uma diversidade 

S-HT2A, e 

agonistas e 

(Jorgensen 

ai., 1994; Lal-:au.-M~~na1ao 

HT2, no 

Voogt, 

dos roi""·oni~nr.e:~.,. 

Bluet-Pajot ai., 1995). 

são pouco consistentes . et 

não estão envolvidos no estímulo à e-o.r•!f"Oif"'"=ll"" 

os recep1:ore~s 

prolactina, em ratos ll"'f'''!:lli""hl''\~ 

e núcleos 

ai., 1995). A 

por meio 

Nos 

Mistry & 

1989; 

os resultados 

centrais 

Jahn & Deis 

( 1988), t'!:llrv~holl"'f'' nos picos prolactina que ocorrem no 

pro-estro e durante a gestação e Lac~LI-Mienmdlo et efeito dos 

receptores 
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5-HTP a ratas pré-púberes. Quando aceita, a participação dos receptores 5-HT 3 tem sido 

descríta como modesta (Jorgensen et a/. 7 1992 atb). 

Em humanos, alguns autores sustentam a participação dos receptores 5-HT 1A, no 

controle da secreção de prolactina (Palazidou et ai. 1995; & Cowen, 1995). Outros 

autores defendem que o estímulo à secreção prolactina requer a participação conjunta 

dos subgrupos e agindo forma (Meltzer & Maes, 1994, 

1995a). 

Estudos em roedores diferenças na sensibilidade dos 

entre e descritas alterações sensibilidade, 

decorrentes variações séricas estradiol. A 

propilamino) tetralina ( ), um 

nos receptores 5-HT 1A, causa hipotermia e bradicardia, em 

,...,.<;;!1\..ll ... ,.;;< em que em 

aumentados administração 1996). A 

ativação este é 

na estradiol. (Uphouse lordose é um indicativo 

rAr.An1·1v1r1~n1A ..,~;;;A.ua• e ser dos rec:eo1torE~s 

facilitado por estímulo estrogênico, através redução de "-3'1'1\,#-:31!"•"-=ln 

no núcleo hipotalâmico ventromedial (Jackson & Uphouse, analisados 

em conjunto, estes estudos sugerem que o estradiol modula a expressão dos receptores 

serotoninérgicos, especialmente, do subtipo podendo exercer tanto um efeito 

estimulante como inibitório. Entretanto, são analisados pela 

prolactina. 
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Osterlund & Hurd (1998), utilizando técnicas de imunohistoquímica, observaram 

que a administração aguda de estradiol diminuí a expressão de RNAm dos receptores 

HT 1A, no sistema límbico de ratas, mas não, em outras áreas cerebrais estudadas. Flugge et 

ai. (1999), analisaram as modificações no número de receptores e a sua capacidade 

ligação ao 8-0H-DPAT, durante o ciclo estral e em tratamento estrogênico, em ratas 

ovariectomizadas. que concentrações estradiol se relacionam com 

aumento em número e na sensibilidade dos receptores 5-HT 1A, no núcleo ventro mediai 

(NVM}, onde OS receptores ac:-irrn'"'0~""• 1 ~"'~"''e.-

pesquisas anteriores, observamos que o estradiol modifica a resposta 

secretora 

(Mallmann 

da prolactina em o que 

aumento 

ocorreu em ratas normo ou 

hipoestrogênicas. Alguns inclusive, sugerem que sob influência estradiol, o 

prolactina (Pan & 

1996). 

a 

& 

e, também, de identificarmos o subtipo 

um 

& & Deis, 

determinarmos se o estradiol modula o 

receptor, possivelmente, envolvido neste 

mecanismo. Assim, propusemos um experimental com a agonistas e 

antagonistas serotoninérgicos com atividade nos receptores 5-HT 1A e 5-HT 2AI2c, em 
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Animais e ambiente de experimentação: utilizaram-se ratas Wistar, fornecidas 

pelo Biotério do Instituto de Ciências Básicas Saúde da UFRGS, com idade de 65 a 80 

dias e peso entre 180 e 220 gramas, no início do experimento. Os animais foram mantidos 

em ciclos I escuro, 12 horas, com temperatura de ± e alimentados com ração 

e água, à vontade. Durante todo o experimento, os animais permaneceram no biotério, com 

um número máximo de por caixa. 

e os experimentos 

iniciaram após, era 

iniciada a -:ll"tinrtii''UCt'li"'-:118''>-:le"\ C:QI"'fll~n~l ~on7e"\l'unn.oc'i'rll @ 
1 

2 semanas, 

s.c., ou V'VI"-"'bAIIIV VII'>JV<JV, 

respectivamente. A em vv~.YY~V. 

as ratas eram deical)ltéidcts 

e a ae~cal)ltC:!Calo era '"'~'i:=llf'U'\r a 15 

mesmo com 

cheiro 

a 

troncular que, a 1 O minutos ) e o soro, armazenado a 

para por radioimunoensaio. Tanto a administração 

de fármacos como as decapitações ocorreram entre 9:00 e 11 :00. os 

foram com o to 
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Experimento 1: efeito do MK 212, agonista serotoninérgico, com atividade nos 

receptores de subtipo 5-HT2AI2c.· 

Nos últimos 4 dias do experimento, as ratas receberam injeções s.c. de salina ou 

,.._r'""'"~-~- c; __ ,n,,nL:u~.,J'"111 r ... ,.,._,..,,/i",-3 { MK lnstitute for West 

Point, USA ), diluído em NaCI 0,9°/o, na de 10 mg, Kg por dia, a última 

antes 

e e 

pindolol ( Visken®, e s.c., em 

5 antes 

e com o com 
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segundo anticorpo foi cedido, gentilmente, pelo Prof. Dr. José Antunes Rodrigues, do 

Laboratório de Neuroendocrinologia do Departamento de Fisiologia da F acuidade de 

Medicina de Ribeirão Preto. 

A proiactina foi marcada com i 125
, pelo método da Cloramina T, obtendo-se, 

aproximadamente~ 70°/o de incorporação ( teste com TCA ) : com atividade es1:>ec:mc:a 

11Ci/Jlg e purificada em coluna de Sephadex ( X 0,9 em), 

M, com 

;:JV:.:liii;:Jr a 

todos OS onc~~U'\e 

A 

bovina, 

a1o/o(1 

diluído a 1 

a 5.000 pg/tubo. 

acrescentaram-se 

com 0,05 e 5°/o ( 1:10 ). 

os tubos foram centrifugados, a C ( 

'YJV•"'""'"',~<!;4.;;o no mesmo 

ratas nl">.!f'O'V\~I.,. em 

com o/o 

), 

ambiente, 

X g ), O 

sobrenadante aspirado com bomba a vácuo e a radioatividade do ........... ~ ............ ..,,,..,.... foi medida 

( ). 
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Os resultados foram expressos em ng/ml de prolactina, considerando-se a curva 

como referência. A sensibilidade dos foi de 2 ng/ml e os coeficientes de 

variação intra-ensaio e inter-ensaio foram e 12o/o, respectivamente. 

Análise estatística: Os resultados estão apresentados em valores máximos, 

mínimos e em cada e, representados através diagrama de caixas. Para 

comparação entre grupos, foi utilizado o teste de Mann-Whitney-U. Considerou-se 

significativa toda a diferença com valor de p inferior a 

A administração MK um aumento significativo nos valores de 

tanto em ratas .... ~.t"'l'r~:son'!::i!õ' e trataclas com estradiol, 

como em 

< 

(mediana = 

ng/ml), no 

ratas nuJ,oestrc:>ge~m<:;as 

ng/ml), no grupo 

com MK ( p < 

a 

}, 1. 

A administração do agonista serotoninérgico de subtipo 

em situação 

de prolactina 

os 

a 

em reH3Cato ao 

trataclas com 'V<b:ili.IYIYIIVI. 

no 

os 

no 

ng/ml 

1 

não 

tanto 
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controle, e de 31,80 a 64,20 (mediana de 42,60 ng/ml}, no grupo tratado com 8-0H-DPAT 

(p=1,17). Em ratas castradas e sem tratamento estrogênico, a prolactina variou de 2,90 a 

7,09 ng/ml (mediana= 4,75 ng/ml), no grupo controle, e de 2,90 a 12,02 ng/ml (mediana= 

6,60 ng/ml), no grupo tratado com 8-0H-DPAT (p = 0,60), FIG. 2. 

O tratamento com pindolol, também, não modificou os valores de prolactina sérica, 

tanto em situação de hipo como de hiperestrogenismo. Em ratas tratadas com estradiol, os 

valores de prolactina variaram de 34,70 a 79,40 ng/ml, com mediana de 50,60 ng/ml (p=0,81, 

em relação ao grupo controle). Em ratas hipoestrogênicas, os valores de prolactina variaram 

de 1,77 a 12,07 ng/ml, com mediana de 3,25 ng/ml ( p = 0,39 em relação ao grupo controle) 

Fig 2. 

A administração MK determinou aumento na prolactina séricaf o que era 

considerando seu em 

ratos, os receptores 5-HT 2AI2c estão envolvidos no estímulo à secreção de prolactina, 

conforme já referido por outros autores (Pan & Gala, 1987; Jahn & Mistry & 

Voogt, 1989; Lacau-Mengido et ai., 1996; Apfelbaum, 1998). Entretanto, este efeito não foi 

modificado nas diferentes situações de impregnação estrogênica testadas, sugerindo que o 

estradiol não interfere na expressão dos receptores 5-HT 2AI2c. em relação à secreção de 

prolactina. No estudo de Pan & Gala ( 1987 ), a ketanserina, um antagonista serotoninérgico, 

com atividade bloqueou completamente o pico prolactina que ocorre à tarde, em 

ratas ovariectomizadas e tratadas com estradiol, o que sugere o envolvimento deste receptor 
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nos mecanismos de estímulo à secreção de prolactina. Entretanto, fora do período de pico, 

nos animais tratados com ketanserina, os valores de prolactina eram significativamente 

maiores do que os observados, no grupo controle, tratado com salina. Estes achados 

indicam que, em condições basais e sob estimulo estrogênico, o mecanismo serotoninérgico 

passa a apresentar uma influência inibitória sobre a secreção de prolactina. Os autores, 

entretanto, compararam seus resultados com um grupo de ratas, sem estímulo 

estrogênico. Nossos experimentos realizados no período compreendido 9:00 e 

11:00 h, justamente, com a finalidade de observarmos o efeito estradiol, sem as variações 

circadianas ocorrem na de prolactina, à tarde. resultados não permitem 

existem t"!ll'll"l::::t.r.clnr!:l~ entre os 

estrogênico utilizado. 

A ou pindolol alterou a de 

tanto em vU.\AY .. ~V hiperestrogenismo. ..,....,,.,.,r;l.o.r .. ~nrô!n a atividade 

agonista e antagonista compostos os YÇ! .. ..IV.;;l! 001:10CíS nos 

a oartlc:roc:icao no aumento 

ser 

resposta 

et (1995), o um aumento 

Pajot 

em ratos 

experimento 

maneira a 

machos, após a <!:!!f"h!"lt'\iir\i~tr<!:llr•~n uma 

(0,1 mg/Kg), com aos 10 minutos e 

atingir os valores oas;a1s aos 60 minutos. 

mostrou ln;::~.r~rl\tn em a 

mg/Kg; aos e a administração 10 

se 

1 e 1 

a 
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prolactina se mostrou significativamente aumentada. Baseados neste resultado, os autores 

admitem a participação dos receptores no estimulo à secreção de 

prolactina dependente do mecanismo serotoninérgico. Entretanto, consideram que outros 

8-0H-DPA T é modesta, quando comparada com o efeito obtido com a administração de 5-

& Yang de maneira dose-

dependente, com a administração 

o se O"lf'll,...,,. ... ~ ....... ,.. ........ """''"'" em diminuir a 

e a 

estes 

o 

e 

se 

e 

outras é um 

indicativo em 

5-

HT1A, no e A 

é 

mais em e no em o e 
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et ai., 199 ). Estas evidências sugerem que o estradiol reduz a sensibilidade dos receptores 5-

HT 1A 1 entretanto, quando se consideram outros aspectos como temperatura corporal e a 

freqüência cardíaca1 o estradiol parece facilitar a ativação destes receptores. A administração 

de 8-0H-DPAT causa hipotermia (Matsuda et a/. 2 1991) e bradicardia (A/per & Schmitz, 1996), 

que podem ser antagonizadas pelo pindolol. efeitos são mais pronunciados em fêmeas 

do que em machos e 

estradiol 

atenuados pela ovariectomia ou revertidos peia administração de 

a resposta à é modulada pelo estímulo 

com estradiol o ciclo 

menstrual af.1 1991). A a 

aumenta a à ( ), um 

serotoninérgico 

feQ!I0€!S r>t::J.roikr.o:lic:- eSP,~CI1rfCéiS e .o:ll'i'.e:.!Fa!f"liMn a 

os 

os 

no 

Entretanto, nas /""IFU"IMI;f'>iM.If:.:!.c::" o·vn.e;,.rllr'!nlf::u"lt~i~ u·mt:z:aaas. 

não 
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qualquer influência da administração de estradiol, sobre a atividade deste subtipo de receptor. 

Considerando que outros autores relatam várias evidências do envolvimento dos receptores 5-

HT 1A, na resposta secretória da prolactina, e, no efeito modulador do estradiol sobre 

manifestações serotoninérgicas, estes resultados precisam ser confirmados. As condições 

experimentais do presente trabalho foram limitadas, com apenas uma dose e um tempo fixo 

de observação, após a administração das substâncias com atividade sobre os receptores 5-

HT 1A· São necessários novos estudos, com condições experimentais mais amplas, para 

esclarecer, definitivamente~ as possíveis interações entre o estradiol e os receptores 5-HT 1A., 

nos mecanismos de controle da secreção de prolactina. 
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benzoato de estradiol, 300mg/semana, durante 2 semanas (E2). Os valores entre 

parênteses representam o número de animais por grupo. No diagrama, as linhas 

horizontais no interior das caixas representam a mediana; os limites inferiores e 

superiores das caixas, os intervalos interquartil ( 25 e 75 ) e as linhas transversais, fora 

das caixas, representam a amplitude. 
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Summary 

The stimulatory effect of serotonin on prolactin secretion is well documented and the 

administration of an inhibitor of serotonin synthesis { p-chlorophenyialanine - pCPA ) has 

the expected inhibitory action on prolactin release in experimental situations. 

However some evidences has suggested thatl in some physiological or experimental 

conditions, activation the serotoninergic system can also determine inhibition of 

prolactin secretion. The aim of the present study was to investigate the ability of estrogen 

to modify the effect of pCPA on prolactin secretion and to evaluate participation of 

opioid and/or dopaminergic systems in reguiating pCPA-induced prolactin secretion in 

estradiol-treated We observed that pCPA administration (200 mg/kg/day, 2 days) 

to ovariectomized (OVX) femaie 

weeks o r 50 f.lg/week, for 4 weeks, se.} causes a significant n·u"'ra~lc:a 

f.!Qiweek, for 2 

serum prolaclin~ 

is observed in rats or in whereas no 

Bromocriptine 

estradiol and 

COmpletely Pf0I8Ctin vc:.~~n.<~v-"" OfF!VKJUS,IV 

(OVX rats + estradiol = 86.50ng/ml; OVX + estradiol + pCPA = 

1.30 ng/ml, OVX + estradiol + pCPA + bromocriptine = ng/ml, p<0.05). Naloxone 

administration n45\V"'"I..,.II•e 1 'Y>'YIY'""v'Y but 

not 

report confirms involvement of the dopaminergic system and, to a degree, of 

endogenous in prolactin stimutation determined by estradiol. 

Furthermore, our results suggest that stimulatory action of 

in estradiol-treated ovariectomized rats is medlated 

dopamine neurons. 

on nrr\l~r~hn secretion 

indirectly on 

opioids, 
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lntroduction 

Estrogens are known to have a stimulatory role in prolactin synthesis and release 

in rats and other species by acting at both pituitary and hypothalamus leveis {1-S).The 

stimulatory effect of estrogens on prolactin secretíon are primarily due to suppression of 

dopaminergic activity (6-13) and secondarily to the increased sensibility to the main 

physiological stimulant of prolactin secretion, i.e. TRH (14,15)~ However, there are several 

evidences of the involvement of other stimulating factors in the regulation of the estrogen

induced prolactin secretion, especially when estrogen is administered peripherally. The 

most important neurotransmitters stimulating prolactin secretion are serotonine (5-HT) ( 16-

25) and the endogenous opioids (26-32). Gonadal steroids seem to modulate the 

serotoninergic effect on prolactin secretion during the aftemoon of pro-oestrus (22,33), 

during the first half of pregnancy (23,29) and after the administration of estradiol to 

ovariectomized rats (34-36). In addition, it has been shown that the serotoninergic and 

opioid systems both use the tuberoinfundibular dopaminergic inhibition mechanism to 

express their effect (29,32,37). Thus, the effect of estrogens on prolactin secretion 

involves a ... n.'ll"'lnlov mechanism regulating factors that seem work interconnected 

ways. 

Whereas the effect of 5-HT on increasing prolactin secretion is well documented, 

the mechanism of this stimulatory action is still not clear. In tum, it has been shown that 

both serotoninergic (24,38) and opíoid systems (27,30) may inhibit prolactin secretion 

under certain conditions, such as late pregnancy (24,29,30) and during estrogen treatment 

(22,27,39). 

Working with an animal model previously established in our laboratory (4, 13,40) we 

used estrogen-treated ovariectomized (OVX) female Wistar rats to investigate the ability of 

estrogen to modify the effect of chlorophenytalanine {pCPA), an inhibitor of 5-HT 
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synthesis, on prolactin secretion. Therefore, the aims of this study were to: 1) determine 

the effects of pCPA in hypo- normo- or hyperestrogenic states and investigate whether 

pCPA-induced prolactin secretion in estradiol-treated rats is associated with changes in 

dopaminergic and/or opioid systems. 

Material and Methods 

Animais 

conditions 

water. Ali 

performed NIH 

Ali "=llll""""''51 1
e' were sut>lectea to 

(SHAM) 

vehicle. The drug administration was 

treatment, 8 11 a. m. 

drug or 

harvested and 

blood samples were 

-20°C until for 

h with 

on 

o r 

access to 

rats were 

surgery 

h the 

9 11h a.m. by 

and serum was 

by a double-antibody 
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Experiment 1 

Thirty-eight ovariectomized rats were allocated to 2 equal groups and injected with 

estradiol benzoate, s.c., 50 J.!Q/rat per week (E50) or 300 J.!Q/rat per week (E300) for 4 or 2 

weeks, respectively. During the last 2 days of estrogen treatment, rats each group were 

also injected daily with physiological saline (SAL) or p-chlorophenylalanine methyl ester 

(pCPA, SIGMA Co., Louis, Mo., USA), dissolved in NaCI 0,9o/o at 100g/l 

and administred subcutaneously ata dose of 200 mg/Kg/day. 

Experiment 2 

Estradiol benzoate, 300 J.lQ/rat (E300) or (OVX) was 

administered subcutaneously to rats two 

operated rats (SHAM) received sunflower oil vehicle. During 

estrogen treatment, groups were daily or 

subcutaneously. 

1"\0.I"'I'n•'::;!,II'U' 3 

groups 8 n~r-::~ria.r-tf"'o~rnl·,-a.n rats were tniE~CtE~O 

2 days 

mg/Kg, 

............... , .... , 300 (E300), S.C. the last days of estrogen treatment were 

sut>tec:ted to one following treatments. One group saline as (SAL) 

and the others received pCPA, mg/Kg/day, for 2 days 

(Parlodel ® Novartis-Brazil) 3mg/kg, daily, 5 days (BCP), nalox<>ne 

or bromocriptine 

~~~r.--::~n ® Rhodia-

Brazil), 2 mg/kg, in a single dose (NAL), pCPA in association with bromocriptine 

0,9o/o saline " .................. subcutaneously in a volume of 1 mi!Kg. Trunk blood samples 
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were taken 24 h following the last pCPA or bromocriptine injection and 30 min after 

naloxone injection. 

Prolactin Assay 

Prolactin was measured by a double-antibody radioimmunoassay with reagents 

supplied by the National Hormone and Pituitary Program of NIDDK, Bethesda, MO, USA. 

Anti-rabbit was kindly provided by J. A. Rodrigues, Ph.D. (Laboratory of 

Neuroendocrinology, Department of Physiology, Faculty of Medicina, Ribeirão Preto, 

Brazil). Prolactin was radioiodinated by the chloramine T method as described elsewhere 

(4, 13). The assay was linear at 78-2500 pg/tube using NIDDK-rPri-RP-3 as the standard 

and as antiserum. Mean intra- and interassay COE3ftlíCielnts variation 

were 8.6o/o and 12o/o, respectively. The sensitivity of the assay was 2 ng/ml. 

values for group are presented as median (M) and minimal and 

maximal values. Statistical analysis were performed by Mann-Whitney-U or Kruskal-

Wallis one-way analysis of (ANOVA) ronowea test. 

by a (Sigma Scientific, Chicago, 

probability error was less than 5o/o. 

Results 

of pCPA administration on serum 

OVirlri~~CtlomrJze~cJ rats 

USA). 

mustred estrogen dosages increased serum prolactin leveis. No 

difference was observed between groups of ESO for 4 weeks or E300 for 2 we~eK:s. 
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addition of pCPA to the treatment with two doses of estradiol benzoate resulted in a 

significant increase in serum prolactin leveis when compared to the respectiva control 

group treated with estrogen alone {p<0.05). Prolactin concentrations were not significantly 

different between pCPA-treated animais and pCPA-treated E300 ones. Considering 

these results, 2-week E300 was chosen for subsequent experiments. 

Effect of pCPA admínistration on serum prolactin leveis in different estrogen 

conditions: hypo-, normo- or hyperestrogenic states 

Figure 2 shows the different estrogen conditions, OVX, hypoestrogenic rats, 

SHAM, normoestrogenic rats OVX + rats. addition of 

pCPA both to hypo- or normoestrogenic animais did not change serum prolactin leveis 

was added 

the treatment hyperestrogenic rats, a significant paradoxical increase was observed 

on prolactin comparison to animais treated with estradiol plus saline 

(p<0.05). Moreover, prolactin leveis were also higher in pCPA-E300 when compared to the 

other two groups (OVX- SHAM-pCPA, 0.001). 

em~ro4'JetJ-trea2~ea ovariectomized rats 

Figure 3 illustrates the results obtained with the administration of BCP 

( dopaminergic agonist) o r NAL ( opioid antagonist) to rats aione o r 

associated to As shown in figure 3, the addition of BCP both to the E300 group and 

to the pCPA group significantly decreased serum prolactin concentrations to equal leveis 

(p< 0.05). Treatment with NAL reduced significantly prolactin concentrations in comparison 

to rats treated with estrogen alone {p< rats, 

treatment with NAL did not affect serum prolactin leveis. 
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Discussion 

In most experimental situations, serotonin stimulates prolactin secretion in the 

female rat (20,21,25,36). lnhibition of serotonin synthesis with pCPA had the expected 

inhibitory action on prolactin release in the pro-oestrus aftemoon in virgin rats (33) and in 

early pregnancy (20,23,24), thereby confirming the stimulatory role of serotonin in these 

situations. However, a number authors have demonstrated by using the administration 

of pCPA that serotonin may exert an inhibitory action on prolactin release during late 

pregnancy (24) and other well-defined conditions (39,41). lt seems probable that the 

effects following pCPA administration arise primarily from depletion of central 5-HT, though 

ability to other central has been described present 

results show another situation that invoives an inhibitory 

on prolactin secretion. 

In a ...... """'"""'' we found administration 

to rats a 

prolactin leveis, an effect was reversed by bromocriptin 

at different 

in serum 

present study, the 

to u..:;;JU,u::;u to ""'' 1
'"" .. ..,"..,.-~"•"'ll"'f'l".,""'rl 

was in 

lnhibition of serotonin synthesis with in OVX 

changes on prolactin reiease. lt is to stress leveis in 

hypo- and normoestrogenic rats were low as expected and at the limit sensibility of the 

assay. Hence no significant additional n .................... ,..,. could be observed. 

our results show that pCPA 

prolactin secretion to even 

hand, 

~trilál!"',n •~~"~•..,.r~~<"lllf"n in 

alone. 
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Moreover, there is a clearly different profile of prolactin secretion in response to pCPA 

when comparing OVX or SHAM rats with estradiol-treated animais. Thus, the stimulatory 

effect of pCPA on serum prolactin concentration observed in hyperestrogenic rats 

suggests that it is caused by a direct inhibition of serotonin synthesis. 

Although pCPA is a classic and widely used 5-HT synthesis inhibitor, it may also 

affect neurons a possible side-effect pCPA on 

dopamine synthesis cannot be ignored. lt has been shown pCPA decreases 

hypothalamic dopamine synthesis in male rats ( 42) and in ovariectomized rats primed with 

estrogens effect however, may be 

context our study rats 

results in no increase on prolactin refease. 

possible involvement dopamine oe!Dtlcies in the 

on In these 

experimental conditions, we show a NOt'"'I'"O~:\C!'o 

a linln~r'nll410 """'""',... ............ 

rrurr\l~t'"''i'tn C!'OII'"'ro'l·tnn in 

indirectly on 

dopamine neurons. lnteraction oe1rwe~en serotoninergic Rlf"\w .. ~,.,,.,,n,E!.rn•~~"" c:'>•>~c:'>i'oll"'f'lc:'> in 

controlling secretion .................... & 

in 1 (36), found apomorphine, a dopaminergic agonist, ""'""''"''".., prolactin 

response to or ovarectomized rats treated with estradiol. administering 

quipazine, a serotonínergic agonist, Lynch 1984 (46), demonstrated a stimulation 

of was an in a 

dopamine in et 
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ai., in 1998 (47), observed that, in addition to increasing prolactin secretion, 5-HT 

administration determines a decrease in tyrosine hydroxylase activity in tuberoinfundibular 

neurons. Thus, it has been accepted that one of the mechanisms through which 5-HT 

determines increase in prolactin secretion is dopaminergic activity inhibition ( 48). 

However, this interaction between the serotoninergic and dopaminergic systems 

does not expiain the inhibitory effect of on prolactin secretion observed in a few 

situations. In the study by Mathiasen et ai., in 1992 (38), administration of 5-HT in early 

pregnancy determined an increase in prolactin secretion and a in the 

tuberoinfundibular dopaminergic activity, whereas the same treatment in late pregnancy 

did not the dopaminergic or serum proiactin either. This refractoriness to the 

5-HT effect was ascribed to the of lactogen hormone. 

in a few studies, changes activity were not during 

fluctuations of serotoninergic activity that occur during pregnancy (49), lactation (50,51) 

in l"\\l~::u·it:~l""t;F\V"!fli"70.rl rats treated with oe-'i·r-::>1''\Íini findings suggest that changes 

in the dopaminergic neurons occur r~e:uF\or•r~•ru"'' on o r 

absence of increment on prolactin secretion by pCPA in and 

normoestrogenic rats ruies out a mechanism dopaminergic in this 

case. Otherwise, it is important to stress the well-known effect 

estradiol at the lactotrope ( 1 O) as an increased 

prolactin secretion following pCPA administration to rats previously treated with estradiol 

as observed in study. 
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lt has been well established that endogenous opioid peptides have a stimulatory 

effect on prolactin release (29-32). Under certain conditions, however, an inhibitory role of 

opioids on prolactin secretion has also been demonstrated (28,39). Furthermore, since 

proopiomelanocortin {POMC) neurons in the hypothalamus have estrogen receptors, (53) 

physiological or pharmacological concentrations of ovarian steroids can alter the content of 

hypothalamic peptides (54,55) and may contribute, by means of this opioidergic 

system, to the neuroendocrine contrai of prolactin secretion. 

Our results using the opioid antagonist, NAL indicate that an opioidergic system 

e:at .. roi·tnn when is stimulatory 

andare in agreement with others (28,31,32). Nevertheiess, the lack of 

estrogen 

of NAL seen 

in our pCPA-treated hyperestrogenic rats suggest that, at experimental 

conditions study, an opioid-induced stimulation of prolactin is not involved in the 

In conclusion, our results confirm involvement of 

to a of endogenous OPiiOiCis 

it stimulatory on prolactin 

secretion in estradiol-treated ovariectomized rats is mediated by serotonin, which in tum 

acts indirectJy on dopamine neurons. However, further studies are identify ali 

the interneurai components pathway. 
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