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PART TEÓRICA



l.-INTRODUCCIO.

El present treball resulta de la intersecció de dos nuclis

d1interés: d'una banda conéixer els efectes de l'etanol

ingerit voluntaria i crónicament sobre la psicomotricitat, i

d'altra estudiar la possible relació entre consum i inhibició

conductual.

Al pertanyer a l'área de coneixement de la psicobiologia, i

dins d'ella a la psicofarmacologia, al formar la nostra línia

de recerca ens van interessar prioritáriament els efectes de

l'etanol sobre el sistema nervios, tant a nivell neuroquímic

com neuroanatómic. La hipótesi original de la nostra línia de

recerca proposava que 1'alcohol podría actuar directament

sobre els centres cerebrals que controlen la inhibició de

conductes, provocant un empitjorament de la inhibició en els

subjectes alcohólics. Aquest fet es reflexaria en la

incapacitat que teñen els subjectes alcohólics en deixar

d1ingerir la droga.

Per comencar a aprofondir en aquesta qüestió, várem fer una

extensa revisió bibliográfica, i la nostra sorpresa va ser

gran a 1'observar que no hi havia una relació clara a nivell

conductual entre consum d'alcohol i inhibició. En realitat, el

que nosaltres consideravem com un empitjorament de la

capacitat inhibitoria, els propis autors deis treballs el

tractaven amb termes d'interferencia d'aprenentatges previs, o

dificultat en aprendre el canvi de contingéncíes (Hernández i

Powell, 1986; Hernández, Valentine i Powell, 1986; Maier i

Pohorecky, 1986; Beracochea, Lescaudron, Tako, Yerna i

Jaffard, 1987). Semblava haver una mena de rebuig per part

deis investigadors a tractar o tant sois mencionar el terme

"inhibició" .

Aquest fet, va ser rellevant per l'orientació del nostre

pía de treball: era incongruent comencar a buscar relacions

neurofisiológiques entre alcohol i inhibició sense teñir una

prova clara a nivell conductual de que aqüestes existíssin.

Per aquest motiu, dones, várem dissenyar un experiment

fonamentat en 1'aprenentatge instrumental apetitiu, que
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impliques 1'aturada o la inhibició de la conducta. Així, várem

utilitzar la discriminació operant i la prova deis dos

estímuls com a proves d'inhibició sota control d'estímuls, i

l'extinció operant com una prova d 1inhibició sense control

d'est ímuls.

Per realitzar aquest experiment necessitavem uns animáis de

control, i d'altres que ingeríssin la droga, a ser possible de

forma voluntaria. L'experiment que havíem plantejat requeria

de la privació de menjar, i per aquest motiu, vam fer servir

un model basat en la privació d'aliment (veure el punt A3 del

subapartat 4.1.). Várem descartar models com el de la

polidípsia induida per programa (veure el punt Al del mateix

subapartat) i el de la substitució progressiva de sucrosa

(veure el punt AS del mateix subapartat), per massa llargs i

perqué es tractava de consums instrumental itzats (en el cas

del "sucrose fading") o pseudoinstrumentalitzats (en el cas de

la polidípsia), que podrien interferir amb els nostres

programes d 1inhibició, també instrumentáis, a mes de que el

model de la polidípsia era criticable per altres aspectes, tal

com es veurá mes endavant (a l'esmentat punt Al). Altres

factors que podien potenciar el consum també van ser

considerats en el nostre experiment. Per exemple, l'accés a la

droga era limitat a 1 hora al día (veure el punt E de

l'apartat 4.2.), i várem utilitzar una dissolució alcohólica

endolcida (veure el punt F de l'apartat 4.2.), presumiblement

mes agradable pels animáis, com a mínim en un principi.

Per altra banda, es va considerar que els efectes

depressors de 1'alcohol sobre l'activitat psicomotriu podrien

interferir amb la resposta instrumental de prémer la palanca.

Per aquest motiu els animáis van ser sotmesos, de forma previa

a 1'aprenentatge, a dues proves de psicomotricitat (Joseph,

Bartus, Clody, Morgan, Finch, Beer i Sesack, 1983), com son el

pía inclinat de 802 i la barra penjada, que son descrites al

punt 4.2. de la part experimental.

Així, al dissenyar el present experiment va ser el nostre

objectiu la fonamentació a un nivel 1 conductual de la nostra

hipótesi que relacionava alcoholisme i inhibició, deixant per
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posteriors investigacions els temes mes neurofisiológics, en

cas de que obtinguéssim la relació esperada a nivel 1

conductual.

Per últim, només cap comentar la part teórica que vé a

continuació. ' En primer lloc, es fará una mica d'história sobre

el consum d'alcohol, per passar a les propietats

farmacocinétiques i farmacodinámiques de l'etanol, no sense

parlar del tema deis models animáis d'alcoholisme i en els

efectes de l'etanol sobre la conducta observable. Al final, es

tractaran conceptes claus com la tolerancia i la dependencia.

5.-ETANDL COM A DRDGA

Actualment, les begudes alcohóliques constitueixen el tipus

de droga de major impacte a la nostra societat. En realitat,

aquest fet es degut, en bona part, a la impotencia del ví a

les cultures antigües (especialment grecolatines), una

importancia que ha anat perdurant al llarg de la historia i

que ha arribat pletórica de forca ais nostres dies.

2.1.-DROGA LEGAL

L'alcohol es la droga mes utilitzada a la nostra societat,

tant pels adolescents com pels adults. Per exemple, en EEUU

les estimacions sobre el nombre d'alcoholics varien entre 1 i

5 milions, al mateix temps que existeixen entre ¿t i 10 milions

de persones catalogades com a "bevedors problemátics" (Mothner

i Weitz, 198¿t). Malgrat els problemes amb els que está

relacionat, com addicció, mort, delinqüéncia, violencia,

accidente, problemes medies i psiquiátrics, conflictes

familiars, manca de productivitat a la feina, etc., l'etanol

es una droga legal. Des de temps histories, la societat ha

minimitzat les conseqüéncÍes del consum d'alcohol. Excepte en

alguns casos, com la "llei seca" deis Estats Units a principi

d1aquest segle o la recent campanya que es va dur a terme a



1'India, la societat ha estat molt permissiva respecte al

consum d'alcohol. Igualment, malgrat aqüestes petites

restriccions esporádiques, mai s'ha aconseguit eliminar el

consum, i aqüestes mesures normalment han provocat la creació

de xarxes d'estraper1istes, máfies, etc., que s'han ecarregar

d'abastir clandestinament a determinats locáis que operaven

sota la llei. Inclús alguns rituals religiosos, com el

cristianisme católic, utilitzen el ví a les seves cerimónies

com a metáfora de la sang de Crist.

Com veiem, 1'alcohol es una droga molt arrelada a la nostra

societat, i l'explicació d'aquest fet la trobarem a l'análisi

de la historia de les begudes alcohó1iques, especialment del

ví .

A.-Historia

Sembla ser que la substancia que va servir a l'home per

l'obtenció de la primera beguda alcohólica va ser l'aiguamel

(Martínez i González de Pablo, 1989a). La cervesa també era

coneguda des de fa milenis, ja que va ser consumida per

sumeris, babilónics i egipcis. Per l'obtenció d'aquesta beguda

es necessari el llevat de cervesa (saccharomyces cerevisiae).

que es un fong microscópic format per cél.lules de 5 a 1S

mil.léssimes de milímetre, arrodonides o ovalades. De fet, els

posos de la cervesa s'utilitzen en medicina des del temps deis

egipcis, com a tónic per regularitzar les funcions

intestinals, ja que es un laxant suau, encara que també era

utilitzat per combatre la febre tifoidea (Font, 1976).

Posteriorment, s'ha utilitzat per combatre l'escorbut,

malalties cutánies, malalties catarrals de les vies

digestives, atonia intestinal, diabetis, etc.

No obstant, la principal beguda alcohólica ha estat el ví,

que prové de la fermentació del suc del raim per mitjá d ' un

altre saccharomyces. Quan el suc del ra'im es deixa a qualsevol

receptacle, entra en fermentació per mitjá del llevat del vi

que que es troba a la raspa, a la pell i al suc que resulta de
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trepitjar el raim. Aquest llevat viu a expenses del sucre del

ra'im, i el converteix en alcohol i gas carbónic. El gas es

desprén, pero 1'alcohol queda disolt en el suc del raim,

augmentant progressivament al llarg de la fermentació, al

mateix temps que va disminuint el sucre. A mesura que es va

formant 1'alcohol i disminuint els sucres del suc del raim,

empitjoren les condicions de vida del llevat, ja que els

sucres han minvat molt, i 1'alcohol resulta nociu per ell. En

general, quan el ví arriba ais 152 o 163, encara que quedin

sucres per fermentar, el llevat no pot continuar actuant i la

fermentació s'atura.

La vinya se suposa originaria deis vertents caucásics, de

les vores del Mar Negre i mes cap a l'orient (Font, 1976). Es

molt difícil atribuir a una civilització la invenció del ví.

Sembla ser que prové de l'Asia menor, d'una zona situada entre

Turquia, Armenia i Irán (Martínez i González de Pablo, 1989a).

Se suposa que el cultiu del raim i la prodúcelo de ví va

arribar a l'Egipte cap al 3000 A.C., on el seu comerc estava

controlat per l'estat i el seu consum sotmés al pagament

d'impostes. En realitat, el ví era menys popular a l'Egipte

que la cervesa, ja que estava reservat a les classes socials

mes altes.

Posteriorment, el cultiu del raim i la técnica de la

fabricació del ví van arribar a Grecia a través de Creta, que

havia rebut la técnica be deis egipcis o be deis fenicis

(Martínez i González de Pablo, 1989a). El consum de ví va

teñir una rápida i bona acceptació entre els grecs, que li van

consagrar una de les seves divinitats, Dionisos. Segons la

mitología grega, Dionisos va inventar el ví i va extendre per

tot el món civilitzat el consum del raim i les orgíes

dionisíaques. En realitat, el mite de Dionisos representa el

triomf del ví sobre altres begudes alcohó1iques, especialment

sobre la cervesa. Aquests rituals anaven acompanyats d'al tes

dosis de violencia, dances, cántics, i sacrificis d'animals.

A mes d'aquest ús religiós, que buscava una comunicació amb

la divinitat, a l'Antigüitat Clássica el ví també tenia un ús

terapéutic, ja que s'utilitzava per augmentar la gana, per



dormir, per socorrer ais enverinats amb cicuta o bolets, per

desinfectar ferides provocades per animáis, peí singlot, la

diarrea, etc. De fet, alguns autors proposen que els antics

grecs ja sospitaven que el ví era produit per l'acció d'un

fong (Wassqn, Hofmann i Ruck, 1980).

Pero els grecs també utilitzaven el ví per facilitar les

relacions interpersonals, especialment ais banquets o reunions

de bevedors, on havia tant intercanvi d'idees com diversió.

Aqüestes reunions servien per filosofar, comtemplar

espectacles de danca, sentir música, poemes o discursos

polítics.

En realitat, els grecs ingerien el ví barrejat amb aigua (5

parts d1aigua i 1 de ví). Se suposa que aixó era degut a que a

la seva fermentació intervindrien herbes o plantes amb

propietats psicoactives, que proporcionarien unes molt

elevades propietats psicoactives a la beguda, i per aquesta

rao els antics grecs tenien que suavitzar els seus vins

agefint aigua.

Poster iorment, els grecs van portar el cultiu del ra'im a

Sicilia, Italia, Franca i Espanya. No obstant aixó, els

principáis difusors del ví peí mediterrani van ser els romans,

que van incorporar a la seva religió al déu Dionisos sota el

nom de Baco. Els banquets grecs van donar pas a les bacanals

romanes. Malgrat que els desordres que acompanyaven les

bacanals les van fer prohibir per una temporada, el ví es va

convertir en el centre de cuites, a mes d'utilitzar—se en

medicina i a les llars. Posteriorment, els romans van donar a

conéixer al ví per tot l'imperi, establint vinyes en molts

territoris. Un exemple d'aixó ho proporciona el cas de les

Galies, que van aportar noves varietats de raim, i van

estendre 1'ús de la tina.

Un periode molt important per a la consolidació de les

begudes alcohóliques com les majors drogues d'abús, va ser

l'Edat Mitjana. Aquest fet va ser degut a dos factors

principáis: al gust deis bárbars invasors de Roma per

1'alcohol, i a la conversió del ví en un element important de

la liturgia cristiana (Martínez i González de Pablo, 1989b).
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Realment, a l'Edat Mitjana bevia tothom: els senyors

feudals, els clérigs, els agricultors, els soldats, els

infants, etc., i el desenvolupament i expansió del

cristianisme van estar molt relacionats amb 1'expansió de 1'ús

de les begudes alcohó1iques. La religió musulmana, en canvi,

prohibia el consum de begudes alcohó1iques, pero malgrat aixó,

els árabs que vivien a 1'Europa medieval van apreciar molt el

ví, i el van consumir. es mes, el nom "alcohol" prové del

terme árab "al-koho1", que vol dir "subtil" (Laporte, 1976),

recordem que els árabs eren uns excel.lents alquimistes.

Els monjos cristians van contribuir molt al desenvolupament

del cultiu del raim i a la producció de ví, que era necessari

per la liturgia, pero a mes a mes era una bona font

d'ingressos. Els monestirs tenien les seves própies vinyes, i

el ví que produien era comercialitzat. Posteriorment, per fer

els vins mes competitius o per perfeccionar-los, van realitzar

moltes millores i van treure noves modalitats.

A Catalunya, el cultiu del raim per l'obtenció de ví va ser

molt important i molt extés, i en algunes contrades gairebé

únic, proporcionant considerables recursos económics a

determinades comarques. Aquest fet va arribar al seu punt

culminant a la primera meitat del segle XIX, pero a partir de

la segona meitat el flagell de la fil.loxera va provocar una

crisi agraria molt important (Iglésies, 1968), de la qual van

trigar molt en recuperar-se els viticultors catalans. La

recuperació va succeir a partir de la importació d'exemplars

de vinya americana, que era resistent a la fil.loxera i que va

ser acoblada a les maltractades vinyes catalanes per mitjá de

la técnica de l'empelt.

B.-Origen (fermentado o desti 1. lacio )

Com veiem, fins al moment hem estat considerant begudes

alcohol iques obtingudes per fermentació de fruites com el ra'im

o be de cereals, com la civada i el lúpul. Normalment, aquest

procés de fermentació está catalitzat per uns levats (del
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genere saccharomyces), que utilitzen els sucres del suc de

fruita peí seu metabolisme, produint alcohol i gas carbónic.

Normalment, el gas carbónic es desprén i es perd, excepte en

el cas deis vins escumosos, on es reté artificialment

juntament amb el suc del raim. El ví conté: aigua, alcohol

vínic o etílic, petites quantitats d'altres alcohols,

glicerina, colorants naturals, tanino, reduides quantitats

d'ácids acétic, láctic, succínic, málic, tartáric, tartrat

cálcic, sulfats, fosfats, ésters (proporcionen 1'aroma del

ví), eséncies, matéries grases i substancies nitrogenades

(Font, 1976).

Quan el ví es torna agre, es degut a l'actuació d'altre

microorganisme del grup deis bacteris, l'anomenat ftcetobacter

aceti. que converteix 1'alcohol en ácid acétic i el ví en

vinagre.

Una vegada el consum del vi es va extendre peí Mediterrani,

es va aplicar el procés de destil.lacio per tal d'augmentar la

graduació alcohólica. Es pensa que l'alambic podria haver

estat descobert a 1'época Alexandrina, i que hauria arribat a

Europa per mitjá deis árabs. No obstant, alguns autors

(Crombie, 197^, en Martínez i González de Pablo, 19B9b)

proposen que l'alambic tradicional hauria aparegut a l'Egipte

grecoromá, que hauria estat perfeccionat pels árabs

posteriorment, pero que no permetria l'obtenció d'alcohol fins

l'Edat Mitjana, quan es van desenvolupar métodes de

refredament d'alambics.

Els monjos van ser també els que es van encarregar de la

prodúcelo i difusió deis destil.lats alcohólics. Per exemple,

la paternitat del whisky encara se la disputen monjos

irlandeses i escocesos. Malgrat tot, el procés de destil.lacio

va proporcionar una manera fácil d1augmentar la graduació

alcohólica, pero va ser utilitzat també per elaborar perfums i

molts medicaments: recordem que molts licors eren freqüentment

associats amb bona salut.

No obstant les propietats curatives que s'atribuien ais

licors, el seu consum va estar bastant limitat a l'Edat

Mitjana, subordinat al de ví o cervesa, que es consumien de
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forma preferent a la ciutat i al camp respectivament. Així, a

les primeree ciutats van proliferar tavernes, albergs,

hosteries, etc., que avui en dia s'han multiplicat, ja no tant

sois a les ciutats sino també en pobles, zones rurals, etc..

3.-CARACTERI5TIQUES DE L'ETANDL.

3.1.-FARMACOCINETICA DE L'ETANDL.

Peí metabolisme normal de 1'alcohol en el fetge, dos enzims

deshidrogenases (alcohol i aldehid deshidrogenasa) son els

principáis responsables deis dos primers esglaons d'oxidació.

Tot el procés de degradació de l'etanol es mostra a la figura

1. El resultat es l'ácid acétic, acetat en medi fisiológic, i

el procés requereix de la intervenció del factor d'oxidació-

reducció a cada passa.

CH3-CHEOH (Etanol)

NAD

NADH+ «£-
Alcohol deshidrogenasa

CH3-CHO (Acetaldehid)

NAD

NADH+
Aldehid deshidrogenasa

CH3-COOH (Acetaldehid)
CH3-COO(-)

Figura 1. Cicle de degradació de l'etanol
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A.-Alcohol deshidrogenase (ADH).

Aquest enzim está ampliament distribuit a la natura, en

animáis, plantes i microorganismes. Está present en teixits

d'animals com els micos, caballs, ovelles, conills, rates,

ratolins, pollastres, etc. Per suposat, també está present en

teixits humans. En aquests, la seva localització es

principalment al fetge <80-90'/«), i la resta es distribueix

principalment peí tráete gastrointestinal <von Watburg, 1971).

B'ha observat que aquest enzim també está present en el

cervell, concretament en les cél.lules de Purkinje del cerebel

(von Watburg i Bühler, 198¿* dins de Agarwal i Goedde, 1990).

El metabolisme de 1'alcohol per 1'ADH es hepátic a la major

part de les especies excepte a la granota.

Hi ha un polimorfisme de l'ADH, ja que existeix un ADH

atípic que té una activitat específica que es de 3 a 5 vegades

mes gran que 1'ADH normal. Aquest ADH atípic requereix un pH

de 8,5, mentre que el normal requereix un pH óptim de 10,8

(von Watburg, 1971). Sembla ser que aqüestes diferencies

depenen exclussivament de la subunitat beta de 1'enzim, ja que

1'alfa no presenta variacions (Agarwal i Goedde, 199O). Es

pensa que un alt percentatge de poblado oriental disposa

d'aquesta forma atípica de 1'enzim, que degrada mo1t mes

rápidament 1'alcohol a acetaldehid, que té efectes

hepatotóxics (Agarwal i Goedde, 1989). A mes a mes,

1'acetaldehid provoca un augment de les catecolamines

plasmátiques, que es reflexa en una elevació de la taxa

cardíaca, dilatació deis vasos sanguinis periférics i augment

del fluxe cardíac en arteries carótides (Agarwal i Goedde,

1989). D'altra banda, s'ha suggerit un possible paper mediador

de 1'acetaldehid sobre els efectes psicofarmacologics de la

ingesta d'etanol, com reforcament, tolerancia o dependencia

física (Amit i Smith, 1985 dins de Agarwal i Goedde, 1989). A

mes a mes, els alts nivells d'acetaldehid en sang observats en

alcohólics i individus d'alt risc després d'haver ingerit la

droga, s'ha considerat com un marcador biológic que pot

indicar una propensió genética vers 1'alcoholisme (Eriksson,
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1987 dins de Agarwal i Goedde, 1989). S'ha de considerar,

pero, que el consum crónic d'alcohol provoca una redúcelo de

l'activitat de l'aldehid deshidrogenasa hepática, el que

provoca una acumulació d'acetaldehid en sang (Agarwal i

Goedde, 1989).

Respecte a la degradació d'etanol a acetaldehid, 1'ADH es

combina amb el coenzim d'oxidació-reducció (NAD), formant un

complexe binari. Aquest complexe oxida la mol.lécula d'etanol

convertint-la en aldehid. L'hidrógen derivat de l'etanol es

acceptat peí NAD, reduint-se a NADH. Posteriorment, l'aldehid

es alliberat, formant-se un complexe binari reduit ADH-NADH. A

continuació el coenzim NADH es desenganxat de l'enzim, que pot

tornar a comengar un nou cicle. El coenzim reduit NADH pot ser

reoxidat fins NAD a les mitocóndries amb el procés de

respiració cel.lular.

La taxa d'oxidació de l'etanol está determinada per alguns

factors com la concentració d'ADH en fetge, el tipus d'enzim

(atípic o isoenzims de 1'ADH normal) i la velocitat de la

reoxidació de NADH al citosol.

Determinacions d'ADH a 372 C en pH fisiológic i óptimes

condicions respecte al substráete i al coenzim, mostren la

presencia aproximada de 2700 unitats internacionals (micromols

de substráete oxidat per minut) en un fetge huma sencer (von

Watburg, 1971).

Sembla ser que "in vivo", la reoxidació del coenzim reduit

format a la reacció pugui limitar la taxa d'oxidació de

1'etanol.

Es dona el fenomen d'inhibició competitiva entre dos

substractes, fonamentalment amb aldehids de la Vitamina A, o

amb substancies que poden anar barrejades amb 1'alcohol com

altres alcohols en forma d'olis, isobutanol o propanol. Es

pensa que els inhibidors competitius poden teñir cert ús

terapéutic. Els principáis inhibidors de 1'ADH son:

~ Pirazol i derivats, que teñen efectes "in vivo" en animáis i

humans.

~ Disulfiram (Antabuse)
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- Butiraldoxin

- Acids grasos i les seves amides

- Metronidazo1

- Hormones tiroidals

L'alcohol deshidrogenase hepátic huma, es una protei'na

dimérica d'un pes molecular de 80.000 daltons que consisteix

en dos subunitats de ¿fO.OOO daltons cadascuna. L'enzim conté

dos átoms de zinc, necessaris per la funció enzimática, i un

lloc actiu per subunitat (Agarwal i Goedde, 1990). S'ha de

teñir en compte que els cirrótics presenten deficiéncies de

zinc (von Watburg, 1971).

B.-Aldehid deshidrogenasa.

Els aldehids produits peí metabolisme de les amines

biógenes son, presumiblement, els substractes fisológics mes

importants deis enzims que oxiden els aldehids.

Aquests enzims son, fonamentalment:

- 2 deshidrogenases que utilitzen NAD com a coenzim.

- 2 oxidases que produeixen peróxid d'hidrógen.

- Liases.

Les aldehid deshidrogenases están ampliament distribuides a

la natura. Oxiden aldehids transferint hidrógen a NAD. Les que

es localitzen al cervell oxiden aldehids alifátics i

b iogénics.

Hi ha una alta especificitat per alguns enzims, que només

oxiden determinats aldehids.

La seva localització en diferents teixits es,

fonamentalment:

- fetge

~ intestí

~ ronyó
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- teixit adipós

- teixit adrenal

- ovaris

- testicles

- úter

- cor

- cervel1

- musculatura esquelética

- pulmó, etc.

Aquest enzim pot ser dividit en tres clases segons la seva

local ització: citoplasmátic (tipus 1), mitocondrial (tipus 2)

i tumoral o microsomal (tipus 3) (Agarwal i Goedde, 1989). Els

tipus presents en fetge huma son el 1 i el 2, i están

composats per subunitats homotetramériques de 5̂ .000 daltons

de pes molecular cadascuna (Agarwal i Goedde, 1989).

Per altra banda, s'ha observat que la població oriental

(japonesos i chinesos principalment) presenten una falta

d'activitat de l'isoenzim de tipus 2. Aquesta deficiencia

sembla ser deguda a la substitució d'ácid glutámic per lisina

a la posició l^S desde la C-terminal (Agarwal i Goedde, 1989).

Aquest fet pot explicar com en alguns individus, per exemple

els de raca oriental, la ingesta de moderades quantitats

d'etanol provoca marcades reaccions adverses. Així, s'ha

observat que els individus amb la citada anormalitat

enzimática normalment ingereixen menys alcohol, rarament son

alcohólics, i pateixen menys malalties hepátiques (Agarwal i

Goedde, 1989).

Peí que fa a les oxidases (xantina oxidasa i aldehid

oxidasa), semblen no ser gaire abundants en fetge huma, i les

liases sí que s'han trobat en fetge, pero el seu paper i la

seva actuació son bastant desconeguts (von Watburg, 1971).

El principal inhibidor de 1'aldehid deshidrogenasa es el

disulfiram i el seu metabolit dietiIditiocarbamat. No obstant,

hi ha altres substancies que teñen alguna acció inhibitoria

"in vivo" pero no clarament "in vitro", com la cianamida, el

butiraldoxim i els agents antidiabétics (von Watburg, 1971).



L'acetat es el producte del metabolismo de 1'acetaldehid

per part de l'enzim aldehid deshidrogenasa. es producte del

metabolisme intermediar! i la seva forma activada es l'acetil

coenzim A, que es pot incorporar a altres processos

cel.lulars.

3.2.-PROPIETATS FARMACODINAMIQUES

A.-Efectes de l'etanol sobre el sistema nervios central (SMC)

A.1.-Neurotransmissors

L'objectiu d'aquest apartat es analitzar el substráete

neuroquímic deis diferents efectes conductuals de l'etanol,

centrant-nos básicament en estudis animáis, encara que de

vegades es faci referencia a resultats obtinguts a partir de

la investigació en humans. Serán d'especial interés aspectes

com les propietats gratificants, la tolerancia o la

dependencia física.

Els sistemes cerebrals de neurotransmissió química están

directa o indirectament relacionats amb els efectes de

l'etanol sobre la conducta, principalment les vies de les

monoamines i deis opioids. No obstant, s'ha de teñir en compte

que 1'alcohol té efectes inespecífics sobre les membranes, i

per aquest motiu podem trobar alteracions en tots els sistemes

de neurotransmissors i estructures cerebrals. Així, es de gran

importancia el diferenciar aquelIs efectes que son específics

i sobre tot aquells que son crítics en 1'autoadministració, la

tolerancia i la dependencia.

a.-ACETILCOLINA (ACh)

L'administració aguda d'etanol sembla disminuir

1'al 1iberació d'ACh, mentre que quan el consum es cronifica,

es dona un efecte compensatori i aquesta augmenta. Aquesta



disminució es concreta en árees cerebrals com el córtex

temporal (Freund i Ballinger, 1989a), córtex frontal (Freund i

Ballinger, 1988), putamen (Freund i Ballinger, 1989c) i

hipocamp (Freund i Ballinger, 19B9b). Tant els receptors

nicotínics com els muscarínics semblen afectats per 1'alcohol.

Per altra banda, es pensa que el desenvolupament de la

tolerancia ais efectes depressors de l'etanol va acompanyat

d'una alliberació d'ACh paral.lela, mentre que l'efecte de

1'administració aguda d'etanol acostumaria a provocar una

disminució, suposadament en funció de la dosi (Kalant i Woo,

1981; Feldstein, 1971). Aquest efecte no sembla degut a

alteracions de 1'aceti Icolinesterasa, enzim que degrada a

1'ACh (Feldstein, 1971), encara que s'ha observat en

alcohólics humans que la fisostigmina, que inhibeix

1'aceti Ico 1inesterasa, té menors efectes que en subjectes

normáis. Tampoc sembla que el desenvolupament de la tolerancia

a l'etanol alteri el nombre o l'afinitat deis receptors

nicotínics. En canvi, s'ha proposat un hipotétic estat

desensibi1 itzat o no funcional d'aquests receptors que es dona

de forma paral.lela a la tolerancia a 1'alcohol (Collins,

Burch, DeFiebre i Marks, 1988). De totes maneres aquest estat

no está molt ben definit.

Respecte a la dependencia física, sembla relacionada amb

els receptors muscarínics, ja que durant la SAA s'incrementen

en determinades estructures cerebrals, com al córtex, hipocamp

(Tabakoff i Hoffman, 1987) o estriat (Nordberg i Wahlstrom,

1982). Altres dades recolzen aquesta relació, per exemple,

1'atropina (antagonista deis receptors muscarínics) disminueix

el nombre de convulsions que es produeixen durant la SAA

(Nordberg i Wahlstrom, 1982).

L'acció estimulant psicomotriu provocada per l'etanol a

baixa dosi, també podria dependre del seu efecte sobre les

vies colinérgiques. Així, en soques de rates genéticament

seleccionades per manifestar increments de la seva activitat

després de dosis baixes d'etanol, es va trobar un increment de

1'activitat colinérgica en córtex, hipocamp i estriat, mentre

que en animáis control, que no presentaven canvis d'activitat,



tampoc es van observar canvis a la neurotransmissió

colinérgica (Kochhar i Erickson, 1986).

Aqüestes vies també semblen estar involucrades a la pérdua

de memoria que es dona de forma persistent en rates

administrades amb etanol, ja que aquest déficit, independent

de possibles alteracions de les vies noradrenérgiques, anava

acompanyat d'una hipofunció colinérgica (Arendt, Alien,

Sinden, Schugens, Marchbauks, Lautos i Gray, 1988). es mes,

els déficits podien ser revertits amb transplantaments de

córtex i hipocamp rics en ACh.

al.-RELACIO ETANOL-NICOTINA

L'alcoholisme i el tabaquisme son les dos addiccions mes

exteses, i que mo1t sovint acostumen a anar juntes. S'ha

proposat que el consum crónic d'aqüestes substancies podria

provocar una desensibi 1 ització nicotínica, un estat desactivat

0 no funcional. Així, les soques de ratolins "LS" ("long-

sleep") i "SS" ("short-sleep"), criades selectivament per la

seva diferent sensibilitat ais efectes de 1'etanol, també

mostren una sensibilitat diferent a la nicotina, suposadament

deguda a una major desensibi1 ització deis receptors nicotínics

en els ratolins "LS" (DeFiebre i Collins, 1988). La

possibilitat d'una interacció a nivell de receptor nicotínic

es la mes probable, ja que alguns estudis no han trobat encara

cap interacció de tipus farmacocinétic (Burch, DeFiebre, Marks

1 Collins, 1988; Collins et al., 1988; DeFiebre i Collins,

1989) .

Es dona tolerancia creuada parcial entre les dues

substancies, pero depén de la mesura que s'utilitzi. Per

exemple, s'ha trobat tolerancia creuada a la nicotina, en

animáis tractats crónicament amb etanol, amb mesures com la

resposta acústica de sobresalt (Burch et al., 1988),

temperatura corporal i taxa cardíaca (Collins et al., 1988),

encara que en aqüestes dos ultimes mesures hi ha resultats

contradictoris (Burch et al-, 1988). Inversament, s'ha trobat
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tolerancia creuada a l'etanol, en animáis tractats crónicament

amb nicotina, amb mesures com la temperatura corporal (Burch

et al., 1988; Collins et al., 198B) i la taxa cardiaca (Burch

et al., 1988). En canvi, en cap cas s'ha trobat tolerancia

creuada en mesures d'activitat motora com els creuaments o

"rearings" en laberint en forma de "Y" (Burch et al., 1988).

Aixó sembla indicar que l'acció de l'etanol sobre els

receptors muscarínics no mediaria els efectes conductuals de

l'etanol sobre l'activitat motora o 1'exploració, sino mes

aviat amb les seves accions hipotérmiques i cardiovasculars.

De fet, 1'administració de nicotina potencia el

desenvolupament de la tolerancia ais efectes hipotérmics i

sedants (disminució de l'activitat locomotora) de l'etanol en

rates (Hjeresen, 1989). Bi l'efecte de la nicotina fós

potenciar la tolerancia ais efectes depressors de l'etanol,

indirectament podria potenciar també el seu consum, degut a la

relació possitiva entre tolerancia i preferencia (Gatto,

Murphy, Waller, McBride, Lumeng i Li, 1987; L§ i Kiianmaa,

1988; Li, Lumeng, McBride i Murphy, 1987; Tabakoff i Hoffman,

1987). En aquest sentit, s'ha demostrat que 1'administració de

nicotina pot potenciar 1'autoadministració d'etanol sota

paradigmes de lliure elecció d'aigua versus alcohol (Potthoff,

Ellison i Nelson, 1983).

b.-CATECOLAHINES

bl.-DOPAMINA (DA)

L'administració aguda d'etanol provoca una disminució de

1'al 1iberació de dopamina i un augment del seu metabolisme,

mentre que la ingesta crónica provoca l'efecte compensatori de

disminució del metabolisme (Ledig i Mandel, 1988).

Les vies dopaminérgiques están relacionades amb l'activació

psicomotriu que provoca l'etanol administrat a baixa dosi, ja

que 1'alfa-meti1-para-tirosina, un inhibidor de la tirosina-

hidroxilasa (enzim que sintetitza a la DOPA, precursor de la



DA) i que per tant disminueix la concentració de DA

intracel.lular actuant directament sobre la seva síntesi,

provoca una disminució de l'activació motora induida per

1'alcohol en ratolins (Strombom i Liedman, 1982). En el mateix

sentit, 1'apomorfina (agonista deis autoreceptors inhibitoris

de DA), que provoca una disminució de 1 'al 1iberació de DA,

antagonitza 1'increment motor degut a l'etanol <Strombom i

Liedman, 1982). Altres autors proposen que la incoordinació

motora induida per 1'alcohol també podria estar mediada pels

sistemes dopaminérgics (Ledig i Mandel, 1988). Alguns autors

han proposat la hipótesi de que les drogues addictives que

provoquen reforcament també provoquen activació psicomotriu

(Wise, 1988), per exemple els psicoestimulants com

l'anfetamina o la cocaína o drogues clarament depressores com

l'etanol i els opiacis que, en canvi, provoquen activació

psicomotriu quan s'administren a baixa dosi, i es precissament

a aqüestes dosis quan son suposadament reforcants.

En aquest sentit, les propietats reforgants de l'etanol es

relacionen directament amb l'activitat dopaminérgica central

(Ollat, Párvez i Párvez, 1988; Tabakoff i Hoffman, 1987;

Topel, 1985), ja que l'efecte de 1'alcohol sobre l'AEIC podria

ser degut a la seva acció sobre els sistemes dopaminérgics i

opioids. En aquest sentit, administrant una substancia

agonista deis autoreceptors dopaminérgics (dihidroergotoxina),

que provoca una disminució de 1'al 1iberació de DA a l'espai

sináptic per feedback negatiu, disminueix el consum voluntari

d'etanol en rates, mentre que 1'administració d'un agonista

postsináptic (tioridazina) augmenta el consum (Fadda, Franch,

Mosca, Meloni i Gessa, 1987). També s'han realitzat estudis

amb selecció genética deis animáis, obtenint nivells de DA, en

estriat i estructures del sistema límbic, superiors en rates

preferidores ("AA"-"Alcoho1-accepting") que en controls (Dllat

et al., 1988), en condicions normáis (sense beure alcohol). De

totes maneres, hi ha resultats contradictoras a aquest

respecte, ja que s'han trobat nivells baixos de DA al tálem

(Murphy, McBride, Lumeng i Li, 1987a) i al nucí i accumbens

(Murphy, McBride, Lumeng i Li, 1987b) de rates preferidores
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("P"-"alcohol-preferríng"). Igualment, rates preferidores de

la soca "HAD" presenten uns nivelIs. mes baixos a les mateixes

estructures, tálero i accumbens (Gongwer, Murphy, McBride,

Lumeng i Li, 1989). Encara que de vegades no es troba relació

entre nivells de DA i preferencia per l'etanol (Yoshimoto i

Komura, 1987), o d'algunes proves en contra del paper de la DA

sobre el consum voluntar! (Aalto i Kiianmaa, 1986), hi ha

dades experimentáis que indiquen una possible relació. Els

resultats contradictoris poden ser deguts a les diferencies

entre les árees cerebrals estudiades, les soques d1animáis i

la técnica de valoració de la preferencia o del valor

gratificant de 1'alcohol. Aquest fet, en realitat, es general

a tots els estudis.

Per últim, s'ha de remarcar el possible paper de la MAO-B

(enzim que degrada les monoamines) com a marcador

d'alcoho1isme (Faraj, Lenton, Kutner, Camp, Stammers, Lee,

Lolies i Chandora, 1987; Sullivan, Baenziger, Wagner,

Rauscher, Nurnberger i Holmes, 1990). 9'ha bbservat que

1'alcohol inhibeix aquest enzim (Tabakoff i Hoffman, 1987),

pero a mes el nivell d'activitat de la MAO-B es baix en

alcohólics, i no está ciar si torna ais nivells normáis

després d'un periode perllongat d'abstinéncia. Hi ha proves

que mostren que els filis d'alcohó1ics també mostren nivells

mes baixos d'activitat de la MAO-B, encara que els resultats

no son sempre estad ísticament signif icat ius (Schuckit, 198é>).

bS.-NORADRENALINA (NA)

De forma general, administracions agudes d'etanol semblen

provocar un augment del recanvi metabólic de la NA, mentre que

si el consum es crónic es produeix l'efecte compensatori

(Topel, 1985).

El valor gratificant de 1'alcohol sembla estar relacionat

amb la seva acció sobre els sistemes noradrenérgics (Ollat, et

al., 1988), ja que els inhibidors de la dopamina-beta-

hidroxilasa (enzim que catalitza la síntesi de NA), que
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provoquen una disminució de la concentració de NA

intracel.lular, indueixen una davallada del consum de la droga

(Amit, Brown, Levitan i ogren, 1977). En el mateix sentit, la

destrucció de les neurones catecolaminérgiques per 6-

hidroxidopamina (6-OHDA), quan s'injecta en zones

noradrenérgiques provoca una disminució de la preferencia per

l'etanol (Corcoran, Lewis i Fibiger, 1983). A mes a mes, si

els animáis son preferidors (seleccionats genéticament), hi ha

una relació possitiva entre consum i nivells cerebrals de NA

(Yoshimoto i Komura, 1987). De totes maneres, hi ha una gran

varietat de resultats centradictoris, que indiquen que factors

com la dosi d'etanol, l'área cerebral, la soca d'animals,

etc., poden estar involucrats. (Gilí, Amit i ogren, 198^;

Bill, Kiianmaa, Fuxe, Jhonsson i Ahtee, 1975, citat per Ollat

et al., 1988; Ollat, et al., 1988).

Per altra banda, sembla ser que perqué apareixi el fenomen

de la tolerancia a l'etanol, es requereix que el sistema

noradrenérgic estigui intacte (Tabakoff i Hoffman, 1987 i

1988; Topel, 1985). No obstant, s'ha demostrat que les lesions

del fascicle dorsal noradrenérgic amb 6-Hidroxidopamina, no

alteren el desenvolupament de la tolerancia ais efectes

hipnótics de l'etanol (Steketee, Swann i Silverman, 1989). De

totes maneres, aquest fet podria dependre de la prova de

tolerancia utilitzada i de la zona cerebral estudiada.

El sistema noradrenérgic, es igualment necessari peí

desenvolupament de la tolerancia ais barbitúrics i la

tolerancia creuada entre etanol i barbitúrics (Topel, 1985).

S'ha suggerit, que la tolerancia ais efectes depressors de

l'etanol podria estar mediada per la seva acció sobre els

sistemes noradrenérgics a nivell de locus coeruleus (Tabakoff

i Hoffman, 1987). Concretament, els receptors adrenérgics que

semblen mes involucrats son els beta (Zawad i Brown, 198^), ja

que la seva activitat es el doble de gran en rates tolerants

que en animáis control.

Peí que fa a la dependencia física, no es requereix que el

sistema noradrenérgic estiqui intacte (Tabakoff i Hoffman,

1987; Topel, 1985). De totes formes, la NA sembla intervenir a
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la SAA, ja que darrera de la retirada de la droga s'observa

híperactivitat noradrenérgica en el sistema nervios deis

animáis (Ollat et al., 1988). No obstant, la major part

d'estudis en aquest ámbit procedeixen de la investigació

clínica en humans, utilitzant fonamentalment la clonidina

(agonista deis receptors adrenérgics alfa-2 presináptics), que

disminueix la SAA (Jraidi et al., 1987), o el propranolol

(antagonista deis receptors adrenérgics beta). En consonancia

amb aquests resultats, la síndrome d'abstinéncia a opiacis

també sembla relacionada amb els adrenoreceptors alfa-2, ja

que els addictes a 1'heroína presenten major densitat i

funeionalitat d'aquests receptors quan están en abstinencia

(Uribarri, Ugedo i García-Sevi1 la, 1988).

Per últim, experiments molt recents mostren que els

receptors alfa-S també están relacionats amb els efectes de

l'etanol sobre conductes tant complexes com les d'interacció

social (Durcan, Hilakivi, Lister i Linnoila, 1989). L'etanol

provoca una disminució de la interacció social entre els

animáis de la colonia (veure el pun A5 del subapartat 4.1.),

que pot ser atenuada per mitjá de 1'administració d'atipamezol

i idaxozan, antagonistes deis receptors alfa-2.

C.-5EROTOIMINA (5-HT)

L'etanol sembla afectar ais receptors 5-HT1B (Signs i

Schechter, 1988) i ais 5-HT2 (Simonsson i Alling, 1988), pero

no está totalment establert ni que siguin els únics ni els mes

importants.

Sembla haver una relació negativa entre el funcionament del

sistema serotoninérgic i el consum d'alcohol. Per exemple, la

injecció de 5-HT o del seu precursor, el 5-hidroxitriptófan,

produeixen una disminució del consum d'etanol (Amit,

Sutherland, Gilí i ogren, 198¿t). Igualment, un agonista

serotoninérgic com el 8-OH-DPAT, disminueix el consum

voluntará de rates preferidores (Svensson, Engel i Hárd,

1989). En el mateix sentit, els inhibidors de la recaptació de
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5-HT, que provoquen un major temps de permanencia del

neurotranmissor a l'espai sináptic i per tant una major

activitat serotoninérgica, disminueixen el consum d'etanol en

animáis. Aquest es el cas de la zimeldina (Amit et al., 1984-;

Gilí i Amit, 1987), la clomipramina (Daoust, Chretien, Moore,

Saligut, Lhuintre i Boismare, 1985), la fluoxetina (Murphy,

Waller, Gatto, McBride, Lumeng i Li, 1988; Grupp, Perlanski i

Stewart, 1988), o la sertralina (Gilí, Amit i Koe, 1988; Gilí,

Filion i Amit, 1988). En el cas deis animáis seleccionats

genéticament per preferir la droga, es pensa que poden patir

una hipofunció serotoninérgica (Ollat et al., 1988), ja que en

ratolins seleccionats per la seva preferencia, s'ha obtingut

una relació negativa: a major consum d'etanol, menors nivells

de 5-HT (Yoshimoto i Komura, 1987). Utilitzant la rata com a

subjecte experimental, també s'han obtingut els nivells mes

baixos de 5-HT a les soques preferidores <Yoshimoto, Komura,

Kano i Mizohata, 1985; Daoust et al., 1985). A mes a mes, la

relació negativa entre consum d'etanol i nivells de 5-HT, s'ha

obtingut en diverses estructures del cervell de la rata, com

el córtex frontal, el nucli accumbens i l'estriat anterior

(Gongwer et al., 1989; Murphy, et al., 1987b; Murphy, McBride,

Gatto, Lumeng i Li, 1988), o inclús a nivell de tálem i

hipotálem (Murphy et al., 1987a). De totes maneres, alguns

autors han considerat que la relació entre 5-HT i consum

d'etanol podría ser inespecífica, ja que aquest

neurotransmissor está involucrat a la major part de les

conductes consumatóries (Kalant, 1986), i entre elles estaría

la conducta de beure alcohol. En el cas de 1'alcoho1isme huma,

els inhibidors de la recaptació de 5-HT podrien teñir

aplicacions clíniques per reduir el consum de la droga. En

aquest sentit s'ha fet servir amb éxit el citalopram (Naranjo,

Sellers, Sullivan, Woodley, Kadlec i Sykora, 1986), reduint el

nombre de begudes alcoholiques ingerides i augmentant els dies

d'abstinencia. Altra substancia que provoca els mateixos

efectes es la zimeldina (Linnoila, Eckardt, Durcan, Lister i

Martin, 1987), encara que la seva aplicació clínica es molt

limitada degut ais seus efectes secundaris. No obstant,
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aquests efectes van poder ser verifícate en humans abans de la

prohibido de 1'ús d'aquesta substancia (Naranjo, Sellers,

Roach, Woodley, Sanchez-Craig i Sykora, 198̂ ).

Se suposa que la 5-HT es un important neurotransmissor que

forma part del sistema d'inhibició conductual (Gray, 1987).

Aquest sistema, i per tant les vies serotoninérgiques, están

afectats per 1'alcohol, que es una droga amb propietats

ansiolítiques (Cloninger, 1987). Els ansiolítics podrien

inhibir les neurones serotoninergiques del nucli dorsal del

Rafe, per mitjá de la seva acció sobre el complexe receptor

GABA-Bzs-canal de clorur, ja que les neurones

serotoninergiques reben modulació GABAérgica (Sainati i

Lorens, 1983). D'aquesta forma, 1'alcohol activarla les vies

del GABA, i aqüestes inhibirien a. les neurones

sorotoninérgiques del nucli del Rafe, amb la qual cosa

l'activitat de la 5-HT en aquesta estructura disminuirla, i

com a conseqüéncia es potenciarien els efectes ansiolítics de

l'etanol. Dones be, la fluoxetina, un inhibidor de la

recaptació de 5-HT i que per tant augmenta l'activitat

serotoninérgica, disminueix l'efecte ansiolític de 1'alcohol

en ratolins (Durcan, Lister, Eckardt i Linnoila, 1988), encara

que l'etanol podria actuar també directament sobre les

neurones serotoninergiques del nucli del Rafe. No obstant

aixó, altres inhibidors de la recaptació de 5-HT, com la

fluovoxamina o el citalopram no provoquen l'efecte de la

fluotexina (Durcan et al., 1988).

D'altra banda, sembla que es necessari que les vies

serotoninérgiques estiguin intactes perqué es manifesti la

tolerancia a l'etanol (Tabakoff i Hoffman, 1987; 1988), tal

com s'havia suggerit amb les vies noradrenérgiques, ja que

tant la disminució deis nivells de 5-HT com la destrucció de

les vies serotoninérgiques provoquen alteracions del

desenvolupament de la tolerancia a la droga. es mes, els

inhibidors de la síntesi de 5-HT impedeixen la tolerancia ais

efectes hipnótics de 1'alcohol (Tampier, Urrutia i

Quintanilla, 1988). De totes maneres, sembla que aqüestes

substancies només actúen si s'administren abans de que s'hagi
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establert la tolerancia, ja que en cas contrari no teñen

efecte sobre el seu manteniment (Topel, 1985). S'ha suggerit

que les vies serotoninérgiques també están involucrades en la

tolerancia a altres substancies, com per exemple ais

barbitúrics, o a la tolerancia creuada entre etanol i

barbitúrics (Topel, 1985).

d.-ACID GAMNA-AMINÜBUTIRIC (GABA)

La potenciació de la neurotransmissió GABAérgica

inhibitoria pre i postsináptica, actuant sobre el complexe

receptor GABA-Bzs-canal de clorur, sembla ser que pot ser

provocada tant per les Bzs com pels barbitúrics i 1'etanol.

Aquest últim, a baixa dosi, potencia l'acció del GABA que

consisteix en augmentar la conductancia deis ions clorur,

mentre que a altes dosis pot afectar directament al canal de

clorur (Mehta i Ticku, 1989). Encara que el GABA no sembla

estar relacionat amb els efectes hipotérmics de 1'etanol (Dar

i Wooles, 1985), sí que té relació amb els efectes depressors

de 1'etanol en general (Ticku i Kulkarni, 1988), concretament:

1.-Efectes ansiolítics.

2.-Incoordinació motora.

3.-Efectes hipnótics.

¿t. -Relaxació muscular.

5.-Efectes anticonvulsius.

6.-Símptomes de la SAA (com les convulsions).

L'estimulació deis receptors del GABA amb homotaurina

(agonista) provoca reduccions del consum d'alcohol, mentre que

la bicuculina (antagonista) per sí sola no es capag de reduir

la ingesta (Boismare, Daoust, Moore, Saligut, Lhuintre,

Chretien i Durlach, 1984).

Respecte a la dependencia física, s'ha observat que els

inhibidors de la GABA-transaminasa (enzim que degrada al

GABA), o el muscimol (agonista GABAérgic), disminueixen la
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freqüéncia d'aparició de convulsions audiógenes durant la SAA,

mentre que els inhibidora de l'enzim glutamat-descarboxi lasa

(enzim que participa a la síntesi del BABA), i que per tant

disminueixen la concentrarlo de BABA, augmenten la freqüéncia

de les convulsions (Kalant i Woo, 1981). Igualment, els

antagonistes del BABA produeixen símptomes semblants ais de la

SAA (Ticku i Burch, 1980). La retirada de l'etanol, que

provoca una aturada de la potenciació deis mecanismes

inhibitoris SABAérgics, podría explicar el fenomen

d'hiperexcitabi1 itat durant la SAA.

Altres accions conductuals de 1'alcohol que podrien teñir

una base SABAérgica son els déficits de memoria provocats per

1'administranió d'etanol. En aquest sentit, el record d'un

aprenentatge d'evitació passiva, empitjorat de forma dosi-

dependent per l'etanol, podia ser potenciat mitjancant

1'administrarió de muscimol o empitjorat amb picrotoxina i

bicuculina (Castellano i Pavone, 1988).

d.1.-RELACIO ETANOL-BENZODIAZEPINES (Bzs)

Els receptors de les Bzs disposen de lligands agonistes

(acció ansiolítica, relaxant muscular i anticonvulssiva),

agonistes inversos (accions conductuals contraríes ais

agonistes), agonistes inversos parcials (algunes de les

accions conductuals deis agonistes inversos) i antagonistes

(bloquejen les accions d'agonistes i agonistes inversos).

1g/Lliqands aqonistes

Hi ha tolerancia creuada entre etanol i Bzs respecte a la

hipotermia, capacitat psicomotriu mesurada en "horitzontal

dowel" i tolerancia creuada parcial en roda d'activitat (Chan,

Langan, Schanley, Penetrante, Leong i Aldrich-Castanik, 1988),

pero sembla dependre de la prova utilitzada.



Normalment, amb 1'administranió conjunta a baixes dosis de

lligands agonistes del BABA i etanol s'obté una potenciació

deis efectes individuáis (Hu, Reiffenstein i Wong, 1986), per

exemple en paradigmes de conflicte, on el diazepam potencia

1'augment de la conducta suprimida peí cástig provocat per

1'etanol (Dalterio, Wayner, Beller i Hartmann, 1989a). No

obstant, en altres casos 1'administració conjunta pot provocar

una disminució deis efectes individuáis, com en el temps de

reacció per respondre a aprenentatges complexes de

discriminació (Dalterio, Wayner, Beller i Hartmann, 1989b).

Per altra banda, el consum de Bzs no implica variacions en

la ingesta d'etanol (Beaman, Hunter, Dunn i Reid, 198̂ ). De

totes maneres, la Bz s'ha d'administrar de forma intermitent

per no obtenir disminució de la preferencia per 1'etanol, i

1'animal ha de teñir experiencia previa amb 1'alcohol (Chan,

Leong i Schanley, 1983).

La interacció entre etanol i Bzs s'observa inclús en els

estudis realitzats en cries selectives. Per exemple, animáis

que se seleccionen per manifestar mes convulsions induides per

manipulació durant la SAA, també presenten mes convulsions

quan son convertits en dependents físics al diazepam i es

provocada una síndrome d'abstinéncia benzodiazepínica

(Belknap, Crabbe i Laursen, 1989).

La major part deis estudis fets amb humans han tingut com a

centre d1interés el rendiment cognitiu i psicomotriu. La

combinació de les dos substancies provoca un empitjorament

psicomotriu (Higgins, Bickel, O'Learly i Yingling, 1987), que

es tradueix en un major risc d'accidents (Sirre, Facy, Lagier

i Daily, 1989). es mes, les Bzs s'han arribat a utilitzar peí

tractament de la SAA, sobre tot en els casos de del ir ium

tremens (Busch i Frings, 1988).

gg/Lligands antaoonistes

L'antagonista deis receptors benzodiazepínics mes conegut i

estudiat ha estat el RolS-1788, que pot antagonitzar alguna de
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les accions conductuals de l'etanol, com per exemple els

efectes ansiolítics (Belzung, Misslin i Vogel, 1988), actuant

com un agent ansiógen, es a dir, com a agonista parcial invers

deis receptors de les Bzs. També pot revertir 1'estimulació

motora (mesurada en roda d'activitat) provocada per 1'alcohol

a. baixa dosi (Chan et al., 1988).

En canvi, no antagonitza la incoordinació motora provocada

per l'etanol que s'observa a la prova de "horitzontal dowel"

(Chan et al., 1988), ni sembla disminuir el consum d'alcohol

(Beaman et al., 198¿O, peí que no sembla estar relacionat amb

la seva preferencia ni amb el seu poder reforcant.

3g/Lliqands aqonistes inversos

La substancia mes estudiada ha estat el Rol5-^513, que es

un agonista parcial invers, es a dir, que disminueix la

neurotransmissió GABAérgica, i per aquest motiu s'ha

considerat com un possible antagonista de l'etanol. A mes a

mes, aquesta substancia es capac de bloquejar la recaptació de

clorur elicitada per 1'alcohol (Mehta i Ticku, 1989), pero no

peí pentobarbital o peí muscimol (Koch, 1988) a nivell del

complexe receptor GABA-Bzs-clorur. De totes formes el seu ús

clínic es molt limitat degut a les seves propietats pro-

convulsives (Kulkarni i Ticku, 1989; Lister i Karanian, 1987;

Mehta i Ticku, 1989), a la seva curta durada d'acció i

toxicitat (Lister i Nutt, 1988), i a que no protegeix de la

letalitat induida per-l'etanol (Nutt, Lister, Rusche, Bonetti,

Reese i Rufener, 1988). D'altra banda, s'ha de teñir en compte

que el Rol5-¿t513 antagonitza mes els efectes depressors de

l'etanol que els estimuladors (Becker, 1988).

Respecte a 1'estimulació motora provocada per l'etanol

administrat a baixa dosi, hi ha resultats contradictoris, ja

que el Rol5-^513 pot provocar tant antagonisme (Lister, 1989),

com cap efecte (Becker, 1988; Lister, 1989; Lister i Nutt,

1988), com increment de la conducta (Lister, 1989). Sembla ser

que el Rol5-^513 tampoc afecta a la hipotermia provocada per
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1'alcohol (Durcan et al., 1989; Lister i Nutt, 1988), ni a les

propietats d'estímul discriminatiu de l'etanol en paradigmes

de "drug-discrimination" (Hiltunen i Jarbe, 1988), encara que

a aquest respecte alguns autors sí que troben antagonisme

(Rees i Balster, 1988). De totes formes, el Rol5-4513 sembla

no teñir efectes sobre les alteracions conductuals induides

per 1'alcohol en paradigmes operants (Hiltunen i Járbe, 1989),

0 inclús potenciar la disminució de la taxa de resposta

induida per l'etanol (Woudenberg i Slangen, 1988) en lloc

d'augmentar-la. Tampoc els efectes de 1'alcohol sobre la

conducta social, tant en paradigmes d'agressió com de no

agressió, son sensibles al Rol5-¿*513 (Lister i Nutt, 1988).

El Rol5-¿f5l3 té efectes ansiogens (Lister i Nutt, 1989), i

així, les propietats ansiolítiques de l'etanol son uns deis

principáis efectes antagonitzats, mesurades en laberints

(Lister, 1988; 1989) o en paradigmes de conflicte (Geller i

Selfter, 1960 citat per Iversen i Iversen, 1981) on 1'alcohol

augmenta la conducta suprimida peí cástig. En aquests

paradigmes, el Rol5-¿t513 també pot antagonitzar l'efecte

ansiolític del pentobarbital i el clordiazepóxid (Koob, Percy

1 Britton, 1989). Es planteja es si el Rol5-¿t513 reverteix els

efectes ansiolítics de l'etanol degut a les seves propietats

ansiógenes intrínseques o no. Alguns autors troben antagonisme

amb dosis de Rol5-^513 que no teñen efecte intrínsec (Glowa,

Crawley, Suzdak i Paul, 1989), pero altres opinen el contrari

(Belzung et al., 1988).

Els efectes de l'etanol sobre la conducta exploratoria,

mesurada en "holeboard", també son molt susceptibles de ser

bloquejats peí Rol5-^513 (Lister, 1989), especialment la

disminució d'aquesta conducta provocada peí diazepam,

pentobarbital i etanol a alta dosi (Lister, 1987b). Altres

agonistes inversos parcials, com el FG-7142, no comparteixen

aqüestes propietats del RolS-4513 (Mehta i Ticku, 1989), i

aixó podria indicar una acció directa del Rol5-^513 sobre

llocs de fixació específics.

Les propietats reforcants de l'etanol també son bloquejades

peí Rol5-¿t513, ja que aquest provoca supressió dosi-dependent
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de la resposta operant per aconseguir etanol en paradigmes de

"sucrose-fading" (veure el pun A2 del subapartat 4.1.)

(Samson, Tolliver, Pfeffer, Sadeghi i Mills, 1987). Igualment,

en rates "P" preferidores d'alcohol, el Rol5-4-513 redueix el

consum de la droga sense alterar el d'aigua o menjar, i

aquesta acció pot ser bloquejada peí Rol5-1788, un antagonista

benzodiazepínic (McBride, Murphy, Lumeng i Li, 1988). De totes

maneres, alguns autors consideren aqüestes proves com bastant

indirectes (Bonetti, Burkard, Gabl, Hunkeler, Lorez, Martin,

Moehler, Osterrieder, Pieri, Ploc, Richards, Schaffner,

Scherschlicht, Schoch i Haefely, 1989).

L'acció hipnótica o sedant de 1'etanol també pot ser

bloquejada mitjancant 1'administració de RO15-4513, i aquest

efecte revertit peí Rol5-17B8 (Becker, 1988). No obstant aixó,

hi ha resultats contradictoris, per exemple en el temps de son

induit per 1'alcohol en ratolins (Match i Jernigan, 1988). Mes

a nivell de motricitat, la incoordinació motora elicitada per

1'etanol (moviments sacádics deis ulls) també pot ser aturada

amb el Rol5-¿t513 (Rossi, Chelazzi, Tempia i Strata, 1988;

1989) .

El Ro^-^SlS, encara que no desencadena la SAA, sí que pot

augmentar-la un cop aquesta s'ha produit (Becker i Antón,

1989). En aquest sentit, 1'efecte anticonvulsant de 1'alcohol

es revertit peí Rol5-¿t513 que té propietats pro-convulsants

(Lister i Nutt, 1989). La bicuculina i la picrotoxina,

antagonistes del GABA, també provoquen convulsions, que poden

ser revertides per 1'alcohol. Dones be, el pretractament amb

Rol5-^513 anuí.la aquesta capacitat de 1'etanol, encara que es

pugui tornar a manifestar amb 1'administració de 1'antagonista

benzodiazepínic Rol5-1788 (Kulkarni i Ticku, 1989). En canvi,

1'efecte anticonvulsant del pentobarbital tant sois es

revertit parcialment peí Rol5-¿+513, i, altre agonista invers,

el FG-71^E, no produeix els mateixos efectes que el RolS-^513

(kulkarni i Ticku, 1989). De totes formes, alguns autors han

suggerit 1'existencia d'un lloc de fixació específic per les

substancies convulsivants al complexe receptor del GABA, per

exemple peí lindane, els ciclodiens, els tetrazols o les
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piretrines (Casida i Lawrence, 1985; Eldefrawi i Eldefrawi,

1987; Fishman i Gianutsos, 1988; Joy i Albertson, 1987;

Matsumoto, Eldefrawi i Eldefrawi, 1988; Dbata, Yamamura,

Malatynska, Ikeda, Laird, Palmer i Casida, 1988). L'acció

anticulvulsant de l'etanol també podria ser deguda al seu

efecte directe sobre aquests llocs receptors.

Alguns deis efectes de l'etanol sobre aspectes com

1'aprenentatge i la memoria també poden ser antagonitzats peí

Rol5-¿f513 pero no peí FG-71¿tE, per exemple, 1 ' empi t jorament

d'aqüestes capacitats, mesurades en paradigmes d'evitació

passiva (Nabeshima, Tohyama i Kameyama, 1988). Igualment, el

rendiment en tasques motores complexes, com aprenentatges

operants, que es empitjorat per l'etanol, pot ser revertit peí

Rol5-4513 (Koob et al., 1989).

S'ha suggerit que les propietats del Rol5-^513 com agonista

parcial invers es podrien dissociar de la seva capacitat per

antagonitzar els efectes de l'etanol, ja que altres lligands

agonistes inversos o teñen menys o cap efecte, o actúen de

forma contraria (Bonetti, et al., 1989; Lister i Nutt, 1988).

Alguns deis agonistes inversos que de vegades reverteixen els

efectes de 1'alcohol son el FG-7142 i el Rol5-35O5. Aquest

últim no reverteix els efectes ansiolítics de l'etanol en

laberint "plus-maze" (Lister, 1988), pero si a les proves de

1'escala i de llum-foscor, sense teñir efectes intrínsecs

(Belzung et al., 1988). S'ha proposat que la diferencia pugui

dependre de 1'especie animal, ja que la major part deis

estudis que no troben diferencies entre els agonistes inversos

s'han dut a terme en ratolins (Durcan i Lister, 1989). Altra

possible hipótesi es que l'etanol actui de forma directa sobre

el canal de clorur (Hehta i Ticku, 1989; Ticku i Kulkarni,

1988), que podria implicar un lloc de fixació específic. El

Rol5-¿t513 podria teñir mes afinitat per aquest receptor que la

resta d'agonistes inversos. Així, els efectes de l'etanol

revertits peí Rol5-^513 serien deguts a la seva acció sobre el

lloc de fixació específic i no sobre el lloc de fixació de les

Bzs. Malgrat aixó, podria ser que aquest lloc fós compartit

per etanol i barbitúrics, ja que aquests també poden actuar de
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forma directa sobre 1'ionófor de clorur (Mehta i Ticku, 1989;

Ticku i Kulkarni, 1988). De totes maneres, l'acció del Rol5-

4513 sobre el fluxe d'ions clorur es diferent a la deis altres

agonistes inversos, i aixó podria mediar les diferencies

respecte a 1'antagonisme deis efectes de l'etanol (Lister i

Nutt, 1989).

d2.-RELACIO ETANOL-BARBITURICS

Hi ha tolerancia creuada parcial entre alcohol i

barbitúrics. Quan es realitzen mesures d'hipotermia, ataxia i

efectes hipnotice, després del pretractament amb etanol no

sembla haver tolerancia creuada amb el pentobarbi tal, pero si

el pretractament es amb pentobarbital sí que es dona

tolerancia creuada a l'etanol (Khanna, L§, Gougos i Kalant,

19BB). Per aquest efecte sembla d'especial importancia el

nucli medial del Rafe (Campanelli, Le, Khanna i Kalant, 1988;

Khanna, Campanelli, L§ i Kalant, 1987), ja que la seva lesió

provoca un retrás en el desenvolupament de la tolerancia

creuada, sense observar-se alteracions de tipus

farmacoc inét ic.

S'han descrit algunes interaccions conductuals entre

barbitúrics i etanol. Per exemple, tant 1'alcohol com el

pentobarbital provoquen un augment del llindar d'aparició de

convulsions induides per electroxoc (Crabbe, Belknap i Young,

1989), i aquest efecte es manifesta mes en els ratolins

genéticament mes sensibles a l'etanol (mes en "LS" que en

"SS"). De totes maneres, altres autors proposen que l'acció

hipnótica de l'etanol i la deis barbitúrics poden teñir una

base genética diferent (Alian i Harris, 1989).



e.-OFIDIOS

el.-ENDORFINES

L'administranió aguda d'etanol provoca increments deis

nivelIs cerebrals d'endorfines, mentre que el tractament

crónic redueix aquests nivelIs (Topel, 1985). De totes formes,

els resultats depenen en gran mesura de la zona del cervell

estud iada.

Les endorfines formen part del sistema cerebral de la

recompensa, el que fa pensar que els efectes euforitzants de

l'etanol a baixa dosi podrien ser deguts a la seva actuació

sobre aquests sistemes. Es a dir, l'etanol activarla les vies

cerebrals de la recompensa provocant reforcament en el

subjecte. En aquest sentit, s'ha proposat una relació entre

1'estimulació conductual i el reforcament que provoquen les

drogues (Wise, 1988).

D'altra banda, en rates dependents de l'etanol <Frye,

Luttingerg, Nemeroff, Vogel, Frange i Bréese, 1981), quan es

provoca la SAA, els tremolors corporals i els atacs audiógens

poden ser suprimits per mitjá de 1'administració d'endorfines.

Inclús alguns autors indiquen que el desenvolupament de la

dependencia a l'etanol va lligat a una disminució progressiva

deis nivells d'endorfines (Wilkinson, Crabbe, Keith, Kendall i

Dorsa, 1986). En consonancia amb aixó, la perdua de tolerancia

a 1'hipotermia provocada per 1'alcohol que es dona quan es

retira la droga, pot anar acompanyada de la disminució deis

nivells d'endorfines a l'hipotálem preóptic per iventricular

(Hutchinson, Gianoulakis i Kalant, 1988).

Els efectes hipnótics de l'etanol poden ser augmentats de

forma dosi-dependent per les endorfines (Frye et al., 1981;

Morrow i Erwin, 1987). Aquest efecte pot reflectir una relació

de les endorfines amb el desenvolupament de la tolerancia ais

efectes depressors de l'etanol, tenint en compte la relació

proposada anteriorment per la hipotermia, o be pot

correspondre a una interacció farmacológica, suma deis efectes

depressors de les dues substancies.



Respecte ais estudis en humans, l'aspecte mes destacable es

la hipótesi que proposava que una deficiencia en els nivells

d'endorfines (genética o adquirida) era la base comú per les

addiccions <Topel, 1985). No obstant, s'ha pogut observar que

la millora de pacients alcohólics sotmesos a un tractament de

relaxació mediant la técnica de biofeedback, va acompanyada

d'una disminució deis nivells circulants d'endorfines

(Peniston i Kulkosky, 1989).

eE.-ENCEFALINES

També s'obté una disminució deis seus nivells quan la

ingesta de l'etanol es crónica (Blum, Briggs, Elston, Delallo,

Sheridan i Sar, 198S).

Semblen molt relacionades amb el consum voluntar! d'etanol,

ja que a major nivell de metencefalina, menor consum voluntari

d'etanol i viceversa (Ledig i Mandel, 1988). Igualment,

administracions (ICV) de metancefalina provoquen una

disminució significativa del consum d'etanol (Ho i Rosi,

198E). Altres autors han trobat que animáis preferidors

dependents de 1'alcohol presentaven una deficiencia del

mecanisme de transport de les encefalines a través de la

barrera hematoencefalica (Banks i Kastin, 1989). Aquesta

relació entre encefalines i consum voluntari d'etanol es

podria donar a través de la potenciació de les capacitats

reforcants de l'etanol.

B3.-DPIACIS

IS/Norfina

La morfina, un agonista deis receptors opioids, presenta

tolerancia creuada amb l'etanol (Topel, 1985), ja que rates

exposades a l'etanol intrauterinament, presenten major

resposta a la morfina en edats adultes (Nelson, Lewis,



Liebesk ind, Branch i Taylor, 1986). De la mateixa manera, la

morfina pot suprimir les convulsions de la síndrome

d'abstinéncia alcohólica (SAA), i 1'alcohol pot disminuir

alguns deis símptomes de la síndrome d'abstinéncia opiácea,

com la diarrea (Ho i Alien, 1981).

La morfina pot alterar el valor gratificant de l'etanol, ja

que en moltes ocasions provoca un augment del seu consum. Per

exemple, una injecció previa de morfina augmenta la

preferencia per l'etanol, encara que redueixi el total de

líquid consumit (Beaman et al., 1984). Resultats similars es

van obtenir amb infusions continúes de morfina (Hubbell,

Abelson, Burkhardt, Herlands i Reid, 1988), on la seva

retirada provocava una disminució del consum d'etanol. De

totes maneres, alguns autors no han trobat correlacions

significatives entre la preferencia per la morfina i per

l'etanol sobre l'aigua (Rcinnback, 1988).

D'altra banda, la unió de la morfina amb els receptors "mu"

provoca la inhibició de l'activitat de l'enzim adenilat

ciclasa, disminuint la concentració intracel.lular d'AMPc i

reduint l'activitat de la Kinasa A <Sánchez-Blazquez i Garzón,

1988), pero quan 1'administració es cronifica, apareix una

desensibi1 ització que es cristalitza en una menor inhibició de

l'adenil ciclasa. Igualment, quan la droga es retira apareix

un augment de l'activitat de l'enzim. Aquests fenomens de

tolerancia i dependencia a nivell de l'enzim adenilat ciclasa

que repercutei xen sobre la f une ional i tat d'una prote'i'na G, son

necessaris perqué es doni la dependencia ais opiacis (Sánchez-

Blázquez i Garzón, 1988) i probablement la dependencia a

1'etano1.

gg/Naloxona

La naloxona (antagonista deis receptors opioids, encara que

a alta dosi pot actuar sobre el receptor BABA) antagonitza

molts efectes depressors de l'etanol (Topel, 1985).



La naloxona actúa de manera contraria a la morfina respecte

a la capacitat reforcant de l'etanol, ja que disminueix la

quantitat d'alcohol ingerit sense afectar la quantitat

d'aigua, tant en paradigmes d'elecció entre dues ampolles

(Beaman et al., 198^; Dewitte, 198^; Pulvirenti i Kastin,

1988), com en autoadministració operant (Samson i Doyle,

1985), com en models de polidípsia induida per programa (Riley

i Wetherington, 1987). Es mes, quan major es la preferencia de

1'animal, mes poder reductor té la naloxona (Pulvirenti i

Kastin, 1988). Malgrat tot, alguns autors han proposat que

les interaccions entre naloxona i etanol podrien ser únicament

a nivell farmacocinétic (Badavy i Aligu, 1985; Benítez, Boada,

Díaz, Feria i Prunell, 1987), encara que alguns experiments

mostren que la naloxona no altera els nivells d'etanol en sang

(Lorens i Sainati, 1978). La possibilitat d'una acció

inespecífica (sobre la conducta consumatória) es petita, ja

que la naloxona afecta el consum d'etanol sense afectar el

d'aigua. No obstant aixó, Koob i Weiss <1990) consideren que

l'efecte de la naloxona sobre la preferencia per 1'alcohol no

es específic.

Les convulsions presents a la SAA també son bloquejades per

la naloxona (Blum, Futterman, Wallace i Schwertner, 1977). De

totes maneres, hi ha resultats contradictoris (Topel, 1985; Ho

i Alien, 1981). Malgrat tot, les dades obtingudes amb morfina

i naloxona indiquen que les bases de la dependencia física i

de la síndrome d'abstinencia poden ser similars tant per

1'alcohol com pels opiacis, probablement a través de la seva

acció sobre 1'AMPc i l'enzim adenilat ciclasa.

La naloxona antagonitza l'efecte anticonf1icte o ansiolític

(augment de la conducta suprimida peí cástig) provocat per

l'etanol quan la primera s'administra a alta dosi (Vogel,

Frye, Koepke, Mailman, Mueller i Bréese, 1981), encara que se

suposa que es degut a la seva acció sobre el complexe

receptor-canal del BABA, ja que les Bzs (augmenten l'activitat

GABAérgica) teñen efectes ansiolítics. La naloxona a baixa

dosi també bloqueja els efectes depressors de l'etanol sobre

la psicomotricitat (Prunell, Boada, Feria i Benítez, 1987).



De totes formes, algunes de les accions de l'etanol no

semblen ser bloquejades per la naloxona, com la sensibilitat

al dolor (Jorgensen i Hole, 1981) o la modificado deis

potenciáis evocats acústics que produeix l'etanol (Ehlers,

1989). Aquesta última data suggereix que els mecanismes

atencionals afectats per l'etanol son independents de les vies

opioids. Respecte ais efectes hipotermics de 1'alcohol, no

semblen ser bloquejats per la naloxona (Jorgensen i Hole,

1981), encara que un experiment mes recent mostra antagonisme

(Yirmiya i Taylor, 1989). Les accions hipnótiques de l'etanol

tant sois son antagonitzades per elevades dosis de naloxona

(Khanna, Mayer, Kalant i Shah, 198E), el que fa suposar que

poden estar mediades via GABA.

e¿f.-PRODUCTES DE CONDENSAD IO

Es formen per la condensació d'acetaldehid i certes amines

a partir de reaccions no enzimátiques. L'exposició a 1'alcohol

augmenta marcadament la formació endógena de productes de

condensació (Myers, 1989). Aquests son de natura alcaloid i

están relacionats amb l'addicció alcohólica i opiácea. Se

suposa que poden actuar sobre els receptors opioids,

dopaminérgics, serotoninérgics i benzodiazepínics.

Uns d'aquests productes son les tetrahidrobetacarbo1ines,

que poden provocar ansietat o disfória (disminueixen els

efectes deis opioids). Aquesta ansietat pot ser disminuida per

l'etanol, i aixó fa que augmenti el seu consum (Airaksinen,

Mahonen, Tuomisto, Peura i Ericksson, 1983). En aquest sentit,

la THBC (una tetrahidrobetacarbo1ina) a alta dosi augmenta el

consum voluntar! d'alcohol (Airaksinen et al., 1983; Myers,

1989; Tuomisto, Airaksinen, Peura i Ericksson, 1982). El grup

de les tetrahidroisoquinolines també sembla augmentar la

preferencia per l'etanol, efecte bloquejat per la naloxona

(Meisenberg, Simmons i Collins, 198̂ ).

La polémica respecte a aqüestes substancies radica en si es

troben en concentracions suficients com per teñir efectes. De



totes maneres, etanol i THBC poden compartir carácterístiques

farmacológiques o llocs d'acció al sistema nervios, ja que hi

ha general ització creuada entre les dues substancies en

paradigmes de "drug-discrimination" (Schechter i Signs, 1988).

f.-ADENOSINA

L'adenosina es una substancia que funciona com a.

neuromodulador al SNC, i que sembla relacionada amb la

incoordinació motriu que provoca 1'etanol (Clark i Dar, 1988;

Dar, 1988), especialment a nivell de circuits localitzats al

cerebel (Clark i Dar, 1989). De totes maneres, els

antagonistes de l'adenosina no bloquejen els efectes de

1'alcohol, tant sois els disminueixen. Aqüestes substancies

son metiIxantines, com la cafeína i la teofilina, que poden

teñir altres llocs d'acció diferents deis mecanismes

adenosínics, per exemple actúen inespecíficament sobre l'enzim

fosfodiesterasa, i sembla que també poden interactuar amb els

receptors benzodiazepínics i dopaminérgics.

Moltes dades experimentáis suporten la implicació d'aquests

mecanismes en la incoordinació motora induida per 1'etanol.

Per exemple, tractaments previs amb teofilina poden disminuir

la incoordinació motriu, mentre que 1'administració

d'agonistes adenosínics pot potenciar aquest efecte de

1'alcohol (Clark i Dar, 1988). Una altra manera de potenciar

aquest efecte de 1'etanol, es inhibint la recaptació

d'adenosina amb dilazep (Dar, 1989). Inclús, els tractaments

amb etanol poden produir increments deis receptors adenosínics

en determinades estructures cerebrals, per exemple en l'área

magnocel.lular de l'hipotálem (Clark i Dar, 1988). En el

mateix sentit, la teofilina pot disminuir la pérdua del reflex

de redrecament induida per 1'etanol (Dar, Jones, Cióse,

Mustafa i Wooles, 1987). També s'han realitzat estudis en

animáis seleccionats genéticament, i mostren que els subjectes

mes sensibles a 1'etanol també son mes sensibles ais agonistes

i antagonistes adenosínics (Proctor i Dunwiddie, 1984).



La cafeína té uns efectes bifásica (dosi-dependents) sobre

la incoordinació motora. es a dir, que a baixa dosi pot

disminuir la incoordinació provocada per 1'alcohol, pero a

alta dosi pot potenciar-la (Dar, 1988). La cafeína

administrada a baixa dosi actúa fonamentalment sobre els

mecanismes adenosínics, pero es pensa que a alta dosi pot

actuar sobre altres sistemes neurotransmissors. Així, a baixa

dosi, pot revertir altres efectes de l'etanol com la

disminució del temps d'interacció social (Hilakivi et al.,

1989). De totes formes, els efectes intrínsecs d'aquesta

substancia son d'estimulació de l'activitat motriu, per tant

aquest efecte podria ser inespecífic.

q.-GLUTAMAT

L'etanol inhibeix la unió del glutamat a les membranes

(Kalant i Woo, 1981), pero aquest efecte es fa tolerant amb

1'administració crónica. D'altra banda, 1'alcohol no sembla

teñir efectes bifásics sobre l'ácid glutámic, sino que sempre

sembla provocar augments del seus continguts (Ledig i Mandel,

1988).

El receptor NMDA sembla ser substráete de l'acció de

l'etanol, ja que els efectes deis agonistes sobre aquest

receptor poden ser inhibits per 1'alcohol a concentracions

rellevants fármacológicament (Hoffman, Rabe, Grant, Valverius,

Hudspith i Tabakoff, 1990), per mitjá de la inhibició de la

captació de calci per part del receptor (Gonzales, 1990;

Grant, Valverius, Hudspith i Tabakoff, 1990) i de la inhibició

de la prodúcelo de GMPc (Hoffman, Rabe, Moses i Tabakoff,

1989). No obstant, alguns autors obtenen un augment de la

concentració de calci intracel.lular provocat per 1'alcohol

(Dildy i Leslie, 1989). Aquest resultat pot indicar un segon

efecte sobre els dipósits interns de calci, o pot ser que

només reflexi un fenomen cel.lular de tipus compensatori.

Si el consum es cronifica, apareix un increment de

receptors NMDA en hipocamp, i si s'administra un antagonista



del receptor com a tractament de la SAA, disminueix la seva

severitat de forma dosi dependent (Grant et al., 1990). Per

altra banda, animáis entrenats a discriminar l'etanol del

salí, generalitzen les seves respostes ais antagonistes del

receptor NMDA (Gonzales, 1990). En aquest sentit, es pensa que

els atacs d'hiperacti vitat durant la SAA poden estar mediats

peí receptor NMDA (Gonzales, 1990), ja que els antagonistes

del receptor NMDA poden potenciar els efectes anticonvulsants

de l'etanol (Kulkarni, Mehta i Ticku, 1990).

Per últim, la potenciació a llarg termini de la transmissió

glutamatérgica podría indicar un paper d'aquest receptor en

els efectes de 1'alcohol sobre 1'aprenentatge i la memoria

(Gonzales, 1990; Hoffman et al., 1990).

h.-NEUROPEPTIDS

hl.-ANGIOTENSINA

Té efectes sobre el consum voluntari d'etanol. En general,

disminueix la ingesta voluntaria d'etanol de forma dosi-

dependent i sense interaccions farmacocinétiques (Grupp,

Killian, Perlanski i Stewart, 1988). Aquest efecte sembla ser

específic, ja que 1'administració previa d'un antagonista de

1'angiotensina (SAR-1 Thr-8) pot impedir el seu efecte sobre

el consum d'etanol (Grupp et al., 1989), i aquest antagonista

no té cap efecte intrínsec sobre la ingesta d'alcohol, es mes,

l'acció de 1'angiotensina es específica sobre el consum

d'etanol i independent del consum d'aigua (Grupp et al.,1988).

Altre efecte de 1'alcohol que sembla involucrar a

1'angiotensina es la disrupció deis processos d'aprenentatge,

ja que el consum crónic provoca un empitjorament deis

aprenentatges d'evitació activa, que pot ser revertit per

1'administració d'angiotensina (Borawska, Kucharewicz i

Wisniewski, 1988).



hE.-ARGININA-VASOPRESINA

Sembla estar relacionada amb la tolerancia a l'etanol, ja

que pot mantenir-la o retrassar la seva pérdua (Tabakoff i

Hoffman, 19B7¡ 1988; Topel, 1985). Els receptora de la

vasopresina que semblen estar relacionats amb la tolerancia i

al mateix temps amb procesaos de memoria son els VI (Hoffman,

Ishizawa, Szabó, Dave, Liu i Tabakoff, 1989; Szabó, Tabakoff i

Hoffman, 1988). El manteniment de la tolerancia a l'etanol pot

ser fácilment bloquejat amb un antagonista selectiu deis

receptors VI (Hoffman et al., 1989). Aquests efectes son

independents de l'acció d'aquesta substancia sobre la SAA, que

no esté afectada (Tabakoff i Hoffman, 1988; 1989; Topel,

1985). Perqué la vasopresina modul.li la tolerancia a

l'etanol, es requereix que tant el sistema serotoninérgic com

el noradrenérgic estiguin intactes, ja que aquesta substancia

es troba en estructures cerebrals com el locus coeruleus

(Caffé, VanLeeuwen, Buijs i VanderGugten, 1988), 1'área septal

(Hoffman i Tabakoff, 1989), o els nuclis del Rafe (McBride,

Murphy, Lumeng i Li, 1989), que utilitzen la NA i la 5-HT com

a neurotransmissors, i que están molt relacionades amb la

tolerancia, com a mínim el septum (Hoffman i Tabakoff, 1989) i

el locus coeruleus (Koob i Bloom, 1988). Alguns autors han

proposat que 1'arginina-vasopresina també podria estar

involucrada en la tolerancia ais opiacis (Tabakoff i Hoffman,

1987) .

L'arginina-vasopresina també está relacionda amb

1'empitjorament de 1'aprenentatge i la memoria que provoca

l'etanol, ja que pot revertir els déficits d'aprenentatge

d'evitació activa induits per 1'alcohol administrat tant

prenatalment com en edat adulta (Markel, Scaccianoce, Kóranyi

i Endroczi , 1986).



H3.-BOMBESINA

La bombesina provoca saciació per l'etanol i disminueix la

seva ingesta, encara que s'ha d'administrar amb contigüitat

temporal a 1'accés a 1'alcohol (Kulkosky i Glazner, 1988).

Aquest efecte sembla ser de tipus central, ja que la bombesina

es mes efectiva quan s'administra ICV que quan s'administra IP

(Kulkosky, Sánchez, Chiu i Glazner, 1987). El fet de que hi

hagi saciació el mostra l'etograma de conductes: menor nombre

de conductes d'ingesta d'aliment i de beguda, i mes periodes

de descans (Glazner, Cannon i Kulkosky, 1988). Aquesta relació

es dona sense que hi hagi cap interacció de tipus

farmacocinétic entre bombesina i etanol (Glazner et al.,

1988).

La disminució del consum d'etanol sembla, dones, donar-se a

través d'una potenciació deis mecanismes de saciació mes que a

una acció inhibitoria sobre les vies del reforcament cerebral.

h^.-NEUROTENSINA

Sembla relacionada amb els efectes hipnótics de l'etanol,

ja que pot provocar una potenciació d'aquests efectes

(mesurats a partir del reflex de redrecament), com a mínim en

ratolins de la soca "SS", encara que no ho fa en els "LS"

(Erwin, Korte i Marty, 1987; Morrow i Erwin, 1987). Aquesta

diferencia pot ser deguda a la major concentració de receptors

de neurotensina en córtex de ratolins "SS" (Erwin i Su, 1989).

Altres efectes de l'etanol que poden ser potenciats per la

neurotensina son els hipotérmics, també de forma major en

ratolins "SS" (Erwin i Su, 1989). Aquest efecte pot dependre

també deis receptors de neurotensina distribuits per tot el

cervell, ja que la potenciació es mes gran si 1'administració

es ICV que si s'injecta neurotensina directament al nuc1 i

accumbens o a 1'área tegmental ventral (Erwin i Su, 1989).

Els efectes estimuladors de l'activitat motora que teñen

les dosis baixes d'etanol, son bloquejats o inhibits per la
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neurotensina, tant en ratolins "SS" com "LS", i tant si

s'administra ICV com si s'injecta directament dins del nucli

accumbens (Erwin i Bu, 1989). En canvi, si s'injecta dins

1'área tegmental ventral no produeix aquest efecte (Erwin i

Su, 1989).

AS.—Estructures cerebrals

Hi ha moltes estructures cerebrals involucrades en la

conducta addictiva, i mes concretament en l'addicció a

l'etanol. Els enfocs tradicionals de la conducta addictiva

enfatitzen els factors de manteniment relacionats amb la

síndrome d'abstinencia. No obstant, molts autors coincideixen

en que les drogues addictives actúen sobre els centres de la

recompensa cerebral, activant aquest sistema i provocant

reforgament positiu (Wise, 1988; Koob i Bloom, 1988). El

substráete neuroanatómic del sistema cerebral de la recompensa

es complexe, tal com es pot apreciar a la figura següent, on

es representen els nuclis inplicats amb les seves conexions

tant aferents com eferents.

S'ha de teñir en compte que a 1'esquema següent només están

representades les connexions referents al reforgament per

drogues, ja que molts d'aquests circuits son bidireccionals

<per exemple les vies GABAérgiques que van des del pal 1idum

fins l'área tegmental ventral).
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Figura S. Centres de la recompensa i addicció a les drogues.
Interpretarió a partir de Koob i Bloom, 1988.

Com es pot apreciar a la figura anterior, tots aquests

nuclis están molt ben interconnectats. Destaca 1'área

tegmental ventral i les seves projeccions cap al nucí i

accumbens, que son molt importants per la funeionalitat

d'aquest sistema (Fibiger i Phillips, 1987). Aqüestes neurones

que envien les seves projeccions fóra de l'área tegmental

ventral, utilitzen com a neurotransmissor la DA, i son claus

peí reforcament cerebral (Bozarth, 1987), ja que la lesió

d'aqüestes eferéncies acostuma a provocar disminucions de la

taxa d'AEIC reforgant (Fibiger i Phillips, 1987). A mes a mes,

les neurones dopaminérgiques d1aquesta estructura han d'estar

intactes perqué els opiacis siguin gratificants. Inclús els

opiacis son mes gratificants quan s'administren a prop deis

somes de neurones dopaminérgiques que quan s'administren a les
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vies encefalíñiques. Que també son importante peí reforgament

que provoca l'etanol, ho mostra el fet que tant 1'alcohol com

la cafeína poden activar-les (Wise, 1988). A mes a mes, es

donen paral.leíismes importants entre els resultats que

s'obtenen a nivell conductual i a nivell cerebral. Per

exemple, se sap que les dosis baixes d'etanol son les

preferides pels animáis (Cox i Mertz, 1985; Iso, 19Bó; Iso,

Matsunaga, Sakaki i Hishida, 1980; Iso i Sakaki, 1982), i les

suposadament reforgants. Dones be, l'efecte activador de

1'alcohol sobre les neurones dopaminérgiques de l'área

tegmental ventral ñames es dona si la droga s'administra a

baixa dosi (Koob i Bloom, 1988).

Per altra banda, el nuc1 i accumbens, estructura que també

forma part del sistema de la recompensa, conté NA i 5-HT, i

aquests neurotransmissors semblen estar involucrats en el

poder reforcant de 1'alcohol, ja que aquesta estructura té un

paper molt important com a regulador de la ingesta d1alcohol,

involucrant probablement mecanismes serotoninérgíes,

dopaminérgics i GABAérgics (McBride, Murphy, Lumeng i Li,

1990). Alguns autors consideren que el reforgament provocat

per drogues addictives com la morfina, heroína, anfetamina o

diazepam també está relacionat amb aquesta estructura

<Spyraki, Nomikos, Belanopoulou i Daifotis, 1988). Aqüestes

substancies, pero, també provoquen efectes d'increment

locomotriu quan son administrades en aquesta estructura.

Els nuclis estriats també semblen estar relaciónate amb el

reforgament que provoca 1'alcohol. Les neurones

dopaminérgiques que van de la substancia negra a l'estriat,

que constitueixen un circuit relacionat amb el reforgament

cerebral, podrien ser regulades per mitjá de l'acció de

l'etanol sobre mecanismes opioids (Tabakoff, UrNyler i

Hoffman, 1981), substancies que podrien provocar un augment de

la descárrega de DA, provocant una desinhibició local.

Igualment, aqüestes neurones reben una inhibició presináptica

GABAérgica provinent de fibres que teñen els seus somes al eos

estriat i que fan el recorregut en sentit invers (Iversen i

Iversen, 1981). No obstant, aquests nuclis també contenen
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serotonina, que també podría estar relacionada amb el poder

gratificant de les drogues. S'ha observat que 1'administració

d ' anf"etamines i cocaína en aquests nuclis provoca estereotipia

i desorganització (Casas, Prat, Guix i Ferré, 1988), aspecte

que indica altres posibles implicacions d'aquests nuclis.

L'área tegmental ventral i la substancia negra están

formades per neurones contigües, emparentades i en cert grau

interpenetrades, igual que passa entre 1'accumbens i l'estriat

en el cervell de la rata, i aquest motiu fa difícil la

distinció funcional entre aqüestes dues estructures (Iversen,

1985).

El locus coeruleus sembla ser un nuc1 i molt important en el

desenvolupament de la tolerancia a les drogues addictives, ja

que la descárrega de les cél.lules que el formen es fa

tolerant després de 1'administració repetida d'etanol, i per

tant aquest nucli esta molt relacionat amb els símptomes

d'abstinéncia després de la retirada de la droga (Koob i

Bloom, 1988). Se suposa que 1'alcohol actúa sobre els

mecanismes noradrenérgics o opioids del locus coeruleus (Wise

i Routtenberg, 1981). S'ha proposat que l'etanol podria

inhibir l'activitat noradrenérgica d'aquesta estructura

cerebral, provocant indirectament una alliberació de DA que

estaria relacionada amb el reforcament. es a dir, que

l'alcohol podria eliminar el control inhibitori que el locus

coeruleus exerceix sobre el sistema de la recompensa (Wise i

Routtenberg, 1981). De totes maneres, aquesta hipótesi ha

estat molt criticada i qüestionada (Amit i Brown, 198H),

encara que existeixen dades que indiquen que tant 1'agonista

opiaci morfina com 1'agonista alfa-2 clonidina provoquen

accions inhibitóries sobre l'activitat eléctrica espontánia de

les neurones noradrenérgiques del locus coeruleus a través de

1'estimulació de receptors independents, sense aparéixer

tolerancia creuada entre els agonistes alfa-2 i els agonistes

opioids, i aquest mateix efecte tambes es provocat per la

cocaína (Ugedo, 1988).

Respecte a l'hipocamp, s'ha relacionat amb els efectes de

les drogues sobre 1'aprenentatge i la memoria, que queden



empitjorats específieament sota els efectes de l'etanol

(Beracochea et al., 1987; Dalterio et al., 19B9b; Hiltunen i

Járbe, 1988; Iso i Sakaki, 1980; Kelly, Boodlett, Hulsether i

West, 1988; Maier i Pohorecky, 1986). Inclús s'ha trobat que

l'exposició prenatal a 1'alcohol provoca un retrás en

l'aparició de les sinápsis del qirus dentat de l'hipocamp en

rates (Hoff, 1988), i aquest podría empitjorar 1'aprenentatge

i la memoria, a curt i a llarg termini. L'administrarió

d'etanol provoca una disminució del nombre de neurones de

l'hipocamp (18X menys) (Beracochea et al., 1987). Inclús, si

es provoca dependencia física, apareix una progressiva pérdua

de cél.lules piramidals, granulars i de sinápsis (Cadete-

Leite, lavares, Pacheco, Volk i Paula-Barbosa, 1989). De totes

maneres, altres experiments donen mes importancia ais cosos

mamilars de l'hipotálem que a l'hipocamp en l'alteració de

1'aprenentatge i la memoria ocasionada per l'etanol

(Beracochea et al., 1987; Beracochea i Jaffard, 1987). Peí que

fa a l'addicció a les drogues, la via que connecta directament

el locus coeruleus amb l'hipocamp podria estar relacionada amb

la formació de la memoria deis efectes plaents i gratificants

de la droga, mentre que la via que connecta hipocamp-septum-

amigdala-accumbens podria estar involucrada en el record o la

traca d'aquests efectes plaents, que provocarla el desig de la

droga i la conseqüent recaiguda (Ferré, 1988). Aquest desig

provocat per la memoria del plaer provocat per la droga es

l'anomenat "craving". En aquests processos podrien estar

involucrats alguns neuropéptids, com 1'arginina-vasopresina

(Tabakoff i Hoffman, 1988).

Altra estructura relacionada amb el reforcament que provoca

l'etanol es l'hipotálem, ja que 1'alcohol administrat a baixa

dosi facilita la resposta d'AEIC a l'hipotálem (Magnuson i

Reid, 1977; Vrtunski, Hurray i Wolin, 1973), i 1'estimulació

eléctrica d'aquesta estructura provoca consumís d'alcohol a

concentracions mo1t elevades (Amit i Stern, 1971; Amit, Stern

i Wise, 1970), que en altres situacions podrien arribar a ser,

fins i tot, aversives. D'altra banda, els efectes hipotérmics

de l'etanol també semblen relacionats amb les sinápsis
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serotoninérgiques (Huttunen, Lapinlampi i Myers, 1988) i

noradrenérgiques (Kortelainen, Lapinlampi i Huttunen, 1986) de

l'área preóptica de l'hipotálem. Per últim, s'ha de tornar a

insistir que els cosos mamilars de l'hipotálem podrien estar

relacionats amb 1'empitjorament de 1'aprenentatge i la memoria

provocat per 1'alcohol, ja que 1'administració d'etanol

provoca una disminució del nombre de neurones deis cosos

mamilars (3E'/« menys) (Beracochea et al., 1987). es mes,

reproduint aqüestes lesions amb ácid kaínic o radiofreqüéncia

s'obtenen els mateixos déficits que amb 1'administració

d'etanol (Beracochea i Jaffard, 1987).

Les principáis proves de la relació entre les drogues

addictives i el sistema de la recompensa cerebral es poden

classificar en funció de les diferent drogues. En primer lloc,

els psicoestimulants (anfetamina i cocaína) augmenten l'AEIC

en el nucí i accumbens i l'área tegmental ventral, a mes que es

requereix un corréete fuñeionament deis circuits dopaminérgics

perqué aqüestes drogues conservin el seu poder addictiu.

D'altra banda, la síndrome d'abstinéncia a aqüestes

substancies está relacionada amb una tolerancia en l'efecte

sobre l'AEIC que es produeix en aqüestes estructures

cerebrals. En segon lloc els opiacis: les seves propietats

reforgants son degudes a la seva acció dobre els sistemes

dopaminérgics, especialment en les connexions del nucli

accumbens amb el nucli pal.lid i l'área tegmental ventral.

Igualment, la substancia grisa periaqueductal sembla estar

relacionada amb la dependencia ais opiacis. En tercer i últim

lloc l'etanol, que a baixes dosis augmenta la taxa d'AEIC en

l'área tegmental ventral i la substancia negra, i que la

tolerancia i la dependencia (no tant sois a l'etanol sino

també ais opiacis) está relacionada amb 1'acció sobre el locus

coeruleus. així com els aspectes de l'addicció relacionats amb

1'aprenentatge.

Considerant alguna estructura no representada a 1'esquema

de la figura E?, s'ha de mencionar el cerebel, que sembla estar

relacionat amb la incoordinació motriu provocada per l'etanol,

a través deis mecanismes adenosínics (Clark i Dar, 1988;1989).
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L'efecte hipnótic i de disrupció motriu de 1'alcohol sembla

estar relacionat amo les cél.lules de Purkinje del cerebel, ja

que l'etanol provoca una inhibició de la descárrega d'aqüestes

cél.lules (Sphuler, Hoffer, Weiner i Palmer, 198H). De totes

maneres, no es pot separar deis efectes de 1'alcohol sobre les

fibres enfiladisses procedents de 1'oliva bulbar, que son les

responsables de la disminució en la descárrega de les

cél.lules de Purkinje.

4.-CONDUCTA RELACIONADA AMB EL CDN5UM P'ETANDL

4.1.-MODELS D1ALCOHOLISME ANIMAL

Un model no s'ha d'entendre com a una imitació, sino com a

una analogia utilitzada per la visual ització d'un fenomen que

no pot ser observat directament <McClearn, 19S8). Així, el

model experimental d'addicció a l'etanol ha d'aconseguir una

autoadministració del mateix, voluntaria, tóxica i

preferiblement oral (encara que no es descartin

autoadministracions directes a la sang o

intracerebroventriculars) a través de la manipulació

experimental de variables rellevants. S'acostumen a realitzar

diferents tipus de manipulacions experimentáis:

a/ manipulació de variables situacionals.

b/ selecció genética, consistent en aconseguir animáis

preferidors mitjancant cries selectives per la preferencia per

l'etanol (["lardones i Segovia-Riquelme, 1983).

c/ manipulacions de tipus fisiológic, com provocar una

síndrome d'abstinéncia previa per mitjá de 1'administració

forcada i interrumpuda bruscament, per aconseguir la posterior

autoadministració (Marfaing-Jallat i LeMagnen, 1981;

Wahlstrüm, 1983; Wahlstrüm, Stenstróm, Tiger, O'Neill, Fowler,

Magnusson i Nordberg, 1988).
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ft.-Models de consum voluntar!.

A.1.-Polidípsia induida per programa (PIP).

John Falk, a 1'any 1961 va descobrir que rates privades de

menjar, sota programes de reforcament intermitent, si

disposaven d'aigua a la cambra experimental, ingerien

quantitats anormalment grans sense estar privades d'ella. El

patró d1ingesta consistia en beure un glop inmediatament

després d'haver rebut la pelleta i just abans de tornar a

prémer la palanca (Colotla, 1981). El propi Falk va suggerir

que aquesta era una conducta adjuntiva (Falk, 1967 i 1972),

com moltes d'altres que es donen en di"ferents especies animáis

(p.e. conductes d'atac en coloms). Inclús s'ha proposat

1'existencia de conductes adjuntives de beguda en humans

(Doyle i Samson, 1988).

David Lester, a 1'any 1961, va substituir l'aigua per

dissolucions que contenien etanol i va obtenir polidípsia

alcohólica en micos, rates i ratolins. Va ser el primer en

parlar de "model animal d'ingesta voluntaria" (Colotla, 1981).

Colotla, a 1'any 1981, va descriure alguns procediments per

modificar la polidípsia, considerant-los molt importants com a

possibles tractaments de 1'alcoholisme. Entre ells s'han de

destacar dos procediments fisiológics com:

a/ la precárrega (per intubació intragástrica), que disminueix

la polidípsia alcohólica.

b/ la paladejabi 1 itat: solucions dolces augmenten la

polidípsia i solucions salades la disminueixen. Aixó mostra la

importancia que té el gust de la dissolució per la seva

ingesta.

Existeixen altres variables rellevants. Així, si s'ofereix

a 1'animal la possibilitat d'executar una resposta concurrent

alternativa suficientment atractiva (p.e. roda d'acti vitat),

es pot eliminar la polidípsia alcohólica. De la mateixa

manera, si 1'alternativa es una altra palanca concurrent que
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1'animal ha de prémer regularment per prevenir un programa

d'extinció, la polidípsia prácticament desapareix.

Experimente mes recents (Keehn i Stoyanov, 1986a) mostren

que si els animáis disposen de molt menjar per obtenir i poc

temps, pot disminuir molt la polidípsia (programa mixte:

Extinció 60"/CRF 60" amb blocs de 1 a 100 pél.lets). A mes a

mes, si s'afegeix un conf1icte-estrés (xoc eléctric a les

potes) (Hiñes, 1986), es pot facilitar l'extinció de la

polidípsia alcohólica, encara que es mes difícil si el líquid

es aigua.

D'altra banda, si l'etanol competeix amb altres substancies

(p.e. dissolució salada) en un entrenament de polidípsia, el

consum d'etanol disminueix considerablement, i es de molt

difícil adquisició la polidípsia alcohólica si préviament

s'han fet els animáis polidípsics a la dissolució salada (Tang

i Falk, 1986).

Altra manera de retardar la polidípsia alcohólica consisteix

en injectar naloxona (i.p.) abans de les sessions (Riley i

Wetherington, 1987). Malgrat tot, si aquesta s'administra

després d'adquirida la polidípsia, els animáis continúen

bevent com els controls. Aquest fet indica que encara que la

polidípsia sigui considerada de natura no opioid (insensible a

la naloxona) (Riley i Wetherington, 1987), les vies de la

recompensa poden estar involucrades en 1'adquisició de la

resposta polidípsica i no en el seu manteniment.

A nivell teóric, existeixen alternatives a la tradicional

classificació de la polidípsia com a conducta adjuntiva. Des

de considerar-la modulada per factors associatius

(condicionament clássic d'estat emocional) essent el glop

d'aigua o de dissolució alcohólica un senyal predictiu de

disponibi1 itat d'aliment (Lashley i Rosellini, 1987), fins

considerar les conductes po1 idípsiques com respostes que

resten "inmobi1 itzades" fins al moment següent a la recepció

de l'aliment (Lucas, Timberlake i Gawley, 1988).

D'altra banda, sembla ser que la conducta adjuntiva té

components de natura associativa, i per tant modificables, com

la freqüéncia, latencia i durada de la beguda, i components no
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modificables, com la rao local i la durada de les llepades

(Keehn i Stoyanov, 1986b).

Les critiques a la polidípsia induida per programa, com a

model d'alcoho1isme, es basen en la interpretació de la

ingesta d'etanol en termes calórics, ja que els subjectes

están privats d'aliment (Colotla, 1981). En oposició a aquest

argument, el propi Colotla aporta proves que el percentatge

calóric que proporciona l'etanol es mo1t baix, i que rates

privades d'aliment, si reben dues ampolles (lliure accés), una

amb aigua i l'altra amb la dissolució alcohólica, no

incrementen el consum en proporció comparable a les rates

sotmeses a programes de polidípsia. El problema fonamental, no

obstant, resideix en que els animáis no s'autoadministren

l'etanol per les seves propietats reforcants, sino tant sois

per les seves propietats físiques. Segons aixó, els animáis

s'afeccionarien a qualsevol substancia que els hi presentéssim

a condició de que fós en forma líquida. Per exemple, s'ha

obtingut polidípsia a solucions de mirazolam (Falk i Tang,

1985), una benzodiazepina.

Entre els inconvenients, s'ha de considerar la llarga

durada que requereix aquest procediment, ja que implica teñir

ais animáis durant alguns mesos sota aquests programes.

Igualment, el periode de temps que resten dins la gábia

experimental a cada sessió es excessivament llarg. D'altra

banda, les quantitats de dissolució alcohólica que els animáis

ingereixen amb aquest procediment son considerablement grans,

només explicables peí volum hídric tant gran que pot admetre

l'esféric eos d'una rata, el que dificulta 1'extrapolació a

1'alcoho1isme huma.

A mes a mes, hi ha algunes diferencies importants entre la

ingesta polidípsica d'aigua i la polidípsia alcohólica

(Gilbert, 1978):

a/ la polidípsia alcohólica es generalment menor.

b/ La polidípsia alcohólica desapareix a partir de les 2 hores

de sessió, mentre que la polidípsia per 1'aigua persisteix.
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c/ el consum d'etanol declina menys que el d'aigua quan

s'atura el reforcament intermitent, fet que fa sospitar que la

variable important sigui la privació d'aliment i no el

programa per sí mateix. Aquest aspecte va ser vislumbrat peí

propi Falk a 1'any 1969, constatant que quan els animáis

s'apropáven al 100'/. del seu pes ad 1 ib i tum. disminuía la

polidípsia (Falk, 1969).

Igualment, s'ha de remarcar la crítica mes contundent al

model de la polidípsia alcohólica: malgrat les quantitats

d'etanol tan importants ingerides durant el procediment, els

animáis alternen la preferencia per l'etanol amb la

preferencia per l'aigua en condicions de lliure elecció

posteriors (Gilbert, 1978). Encara que l'addició de sucrosa o

sacarina a la dissolució alcohólica provoca que el consum

d'aigua prácticament desaparegui durant la polidípsia, en

situació de lliure elecció els animáis prefereixen l'aigua

sobre les dissolucions alcohóliques ensucrades (Gilbert,

1978). Aixó fa sospitar que, malgrat les quantitats de

dissolució alcohóliques ingerides durant la fase de

polidípsia, els animáis no consumien l'etanol per les seves

propietats reforcants. Senzi 1lament, la situació experimental

els feia beure.

De totes formes, aquest model constitueix una aproximació

acceptable si el comparem amb aquells que forcen la

dependencia física, en els quals no es pot parlar de

voluntarietat de la ingesta.

Per últim, s'han de teñir en compte les diferencies

individuáis entre els subjectes experimentáis, que poden

provocar patrons d'ingesta diferents. Així, determinats

animáis poden presentar tendencia a disminuir el consum

d'etanol quan s'augmenten progressivament les dosis, en

programes de polidípsia alcohólica. Igualment, poden aparéixer

animáis amb tendencia a augmentar el seu consum sota la

mateixa situació (Casalta, Arancibia i Gómez, 1983).
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A2.-Procediment de la substitució progressiva de sucrosa.

es un métode basat en 1'autoadministració operant (en gábia

d'Skinner) d'una dissolució alcohólica ensucrada, peí que té

certes semblances amb la polidípsia alcohólica. La diferencia

resideix en que aquest es un métode no prandial, es a dir, que

hi ha abséncia de motivacions primeries com fam o set. El

procediment va ser descrit per primera vegada a 1'any 1985 per

Grant i Samson, utilitzant la rata com animal experimental

(Grant i Samson, 1985a i 1985b). Mes recentment s'ha descrit

un procediment similar (amb alimentació lliure) en micos

rhesus (Grant i Johanson, 1988).

El procediment, repetidament posat a prova (Grant i Samson,

1985a i 1985b; Samson, 1986; Samson i Pfeffer, 1987),

consisteix en una primera fase de privació de líquid.

Posteriorment, se sitúa 1'animal en una gábia operant (sense

manipulandum) i se li dona 1'oportunitat de llepar una pipeta

que en un principi pot contenir aigua, pero que mes endavant

contindrá una dissolució d'aigua i sucrosa (EO'/.).

Posteriorment, s'instal.la el manipulandum i es modela la

resposta operant de prémer la palanca per aconseguir la

dissolució ensucrada, instaurant un programa de reforcament

continu, podent arribar fins una rao fixa baixa (des de RF4

fins RFEO). Quan 1'animal ha aprés a executar la resposta, es

retornat a la seva gábia-llar, disposant d'aigua ad libitum.

A continuació, es substitueix progressivament la sucrosa de

la dissolució per etanol. Així, es pot passar d ' un EO'/. de

sucrosa i un O'/, d'etanol (primera situació), a sessions on el

fluid contingui un 10V, de sucrosa i un 5% d'etanol. Després

d'algunes sessions, la dissolució pot arribar a un 10'/. de

sucrosa i un 1O'/. d 1 etanol, i poster iorment a un 5'/. de sucrosa

i un 10'/. d'etanol, fins la presentació d ' un 1O*/, d'etanol i res

de sucrosa. Aquest pas es mes crític perqué es retira

completament la sucrosa de la dissolució, i per aixó, la

durada (en nombre de sessions) d'aquesta fase ha d'ésser

superior a les anteriors (per exemple de 10 a EO sessions).

Posteriorment, es pot anar augmentant el contingut d'alcohol



(5V. cada vegada), fine arribar, per exemple, a un total final

del 207. (Tolliver, Sadeghi i Samson, 1988). També es pot

augmentar amb al tres series, com per exemple: 10V., 15*/., SO*/.,

30*/. i 40*/, (Grant i Samson, 1985b).

Arribant a aquest punt, es pot instaurar un segon

manipulandum a la gábia operant (porgrama concurrent), i

realitzar una prova operant de preferencia (serán comentades

mes endavant a l'apartat 5.S.), per comprovar que 1'animal

prefereix la dissolució alcohólica a l'aigua. També es pot

realitzar una prova de lliure accés o lliure elecció (veure

apartat 5.1.). En aquest cas (Samson, Tolliver, Pfeffer,

Sadeghi i Haraguchi, 1988), els resultats mostren que totes

les rates continúen ingerint la dissolució alcohólica

diáriament. S'observa, a mes a mes, que diverses vegades al

dia apareixen consums associats a 1'alimentació (beguda

prandial), pero que també es donen episodis de beguda no

prandial. Aqüestes dades suggereixen que el consum d'etanol en

situació de lliure accés no només está en funció de la

conducta alimentaria.

En un estudi posterior, Samson i co1.laboradors, van

intentar averiguar com es modificava la preferencia per

l'etanol mitjangant el métode "sucrose-fading" (Tolliver et

al., 1988), observant que els animáis de baixa preferencia

inicial, 1'augmenten marcadament després del procediment de

substitució de la sucrosa, mentre que els animáis de moderada

preferencia tant sois presenten un lleuger increment. No

obstant, aquests resultats podrien ser interpretats en base a

un efecte "sostre".

Recentment, s'ha comprovat que rates no preferidores ("NP")

d'etanol, seleccionades genéticament, poden ingerir etanol

fins concentrac ions del ¿tO'/, i fins i tot preferir-lo sobre

l'aigua, quan son sotmeses a aquest métode (Samson, Tolliver,

Lumeng i Li, 1989). De totes maneres, la quantitat d'alcohol

ingerida es menor a la de les rates preferidores ("P") o

inclús a la de rates de la soca Long-Evans sense seleccionar,

i el patró de respostes també es diferent.

63



Amb aquest procediment, no es dona supressió condicionada

de la resposta operant per obtenir etanol quan es presenta un

estímul que préviament ha estat condicionat a un xoc eléctric,

encara que sí hi ha supressió quan es presenta el xoc

(Tolliver, Sadeghi i Samson, 1989).

Així, mitjangant aquesta técnica es pot manipular

experimentalment la preferencia per 1'etanol, augmentant-la i

fent-la resistent inclús al procediment de supressió

condicionada. De totes formes, no tot son aventatges,

considerant especialment la llarga durada del procediment (un

mínim de 3 mesos). Depenent de la concentració de la

dissolució que es desitgi obtenir, pot requerir encara mes

temps.

A3.-Models basats en la privació.

Utilitzen la privació de líquid, aliment o ambdues. Sembla

ser de major importancia la privació d'aliment, ja que rates

en aquesta situació presenten posteriorment preferencia peí

gust associat a 1'etanol, mentre que rates privades de líquids

presenten aversió peí gust associat amb 1'alcohol (Deems,

Oetting, Sherman i Barcia, 1986). A la mateixa línia, estudis

clássics que utilitzen el paradigma operant

d'autoadministració (Meisch i Thompson, 1974), mostren que les

rates s'autoadministren mes etanol si están privades

d'aliment, encara que si son saciades de menjar posteriorment,

continúen ingerint volums d'etanol superiors ais d'aigua.

De totes maneres, la privació de líquids també sembla

rellevant. Si els animáis son privats de líquids i els hi

donem l'opció d'ingerir per via oral una dissolució alcohólica

ensucrada, es troben consums que augmenten gradualment i

després s'estabi1 itzen. En aquest moment, proporcionant aigua

ais animáis 30 minuts abans, no disminueix el subseqüent

consum d'etanol (Czirr, Hubbell i Reid, 1985). No obstant, hi

ha autors que argumenten que si s'utilitza la privació de

líquid, acostuma a disminuir el consum d'etanol en condicions



de lliure elecció posteriors (aigua versus etanol). ja que es

condicionaría aversió al gust de 1'alcohol (Cannon i Carrell,

1987). S'ha de teñir en compte, pero, que aquests autors no

afegeixen cap substancia edulcorant per augmentar la

paladejabi1 itat de les seves dissolúeions.

Les proves experimentáis semblen indicar que la privació

d'aliment es mes efectiva en generar preferencia per la droga,

encara que s'ha de valorar si els animáis beuen peí poder

caloric de l'etanol.

Estudis recents (Linseman i Harding, 1989), mostren que la

restricció del pes corporal <80'/.) s'acompanya d ' un augment de

la ingesta voluntaria d'etanol en animáis que préviament

havien estat consumint la droga en situació d'alimentació ad

1 ib i tum. La situació contraria també es dona: els animáis que

han estat sotmesos a consum voluntari d'etanol en estat de

privació alimentaria, disminueixen la ingesta quan son saciats

(Linseman i Harding, 1989). Es proposa la hipótesi de que

aliment i etanol podrien activar un substráete comú de

roforgament cerebral, que seria el proposat per Wise i Bozarth

a 1'any 1987 (Wise i Bozarth, 1987, citat per Linseman i

Harding, 1989).

Un altre bloc de treballs que centren el seu interés en la

dieta, son els que persegueixen majors consums d'etanol

utilitzant dietes riques en determinats components. Sembla ser

que animáis sotmesos a dietes riques en cadmi ingereixen

majors quantitats d'etanol que els controls (Nation, Baker,

Bratton, Fantasía, Andrews i Womac, 1987). En canvi, animáis

sotmesos a dietes riques en plom, augmenten tant el consum

d'alcohol com el d'aigua (Nation, Baker, Fantasia, Ruscher i

Clark, 1987), peí que es proposa que el plom podría actuar

d'una forma mes general sobre la motivació de la set. Els

autors proposen que les rates tractades amb plom son mes

emotives que les controls, ja que realitzen un gran nombre de

respostes en programes d'evitació tipus Sidman, amb igual

eficacia que els animáis control.
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A^f.-Modele genétics.

Han permés posar de manifest la importancia del genotip en

les addiccions (Crabbe, 1989; Elmer, Meisch, Goldberg i

George, 1988; George, 1987), ja que es un determinant del grau

0 capacitat reformadora de l'etanol per 1'animal (Ritz, George

1 Meisch, 1989a; Suzuki, George i Meisch, 1988). S'efectuen

cries selectives d'una determinada especie, seleccionades en

funció d'un tret concret. Així, es poden obtenir animáis

preferidors després de diverses generacions de creuar entre sí

ais animáis de major consum.

S'ha de destacar, en soques de rates: (1) les "P"

(preferidores) i "NP" (no preferidores) (Li et al., 1987), (2)

les "AA" (alcohol-accepting) i "ANA" (alcohol non-accepting)

(Ericksson, 19é>8) i (3) les "UChA" (baixes consumidores

d'etanol) i "UChB" (altes consumidores d'etano1)(Mardones et

al., 1988).

En ratolins, s'ha de destacar: (1) les soques C57BL/6J

d'alta preferencia i baixa sensibilitat i la BALB/cJ, de baixa

preferencia i alta sensibilitat (Elmer, Meisch, et al., 1988)

i (E) les "LS" (long sleep) i "SS" (short sleep), amb

toleráncies diferents ais efectes hipnótics de l'etanol

(McClearn i Kakihana, 1981).

La sensibilitat de totes aqüestes soques ais efectes

hipnótics o depressors de l'etanol, es sol mesurar a través de

la pérdua del reflex de redregament (Horowitz, Dendel, Alian i

Major, 198S; Howerton, Burch, O'Connor, Miner i Collins, 198¿t;

Spuhler et al., 1982; Tabakoff i Kiianmaa, 1982), que será

comentat mes endavant.

Per detectar animáis preferidors, es determina si l'etanol

serveix com a reformador de la conducta operant

d'autoadministració (Elmer, Meisch i George, 1987; Elmer et

al., 1988).

També es poden realitzar cries selectives de ratolins que

difereixin en la seva resistencia a la síndrome d'abstinéncia:

poc resistents ("WSP") i mo1t resistents ("WSR"). Aqüestes

línies presenten diferents patrons d'ingesta voluntaria
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d'etanol: els ratolins "WSR" ingereixen quantitats majors i

mes mantingudes en el tempe que els "WSP". Aqueste últims

ingereixen les mes grans quantitats tant sois en els primers

dies en que es presenta l'etanol (Kosobud, Bodor i Crabbe,

1988). Aixó suggereix la influencia d'alguns gens sobre la

severitat de la síndrome d'abstinencia alcohólica i a mes

sobre el consum voluntar! d'etanol.

La manipulació genética es una manera de disposar de

subjectes bevedors i preferidors de l'etanol, que consumeixen

grans quantitats diáries i de forma totalment voluntaria. Ens

proporciona animáis mo1t adeqüats per poder estudiar la seva

conducta i les variables que poden afectar sobre el consum.

AS.-Models socials.

Aquests models enfatitzen els aspectes socials del consum

de la droga. Una variable important per la ingesta d'etanol

sembla ser la companyia. Un experiment clássic va mostrar que

els gats bevien significativament mes llet amb etanol quan

estaven en companyia, consistint aquesta en un contacte visual

pero no físic, mitjangant una pantalla transparent (Wyrwicka i

Long, 1983). Resultats similars s'obtenen en rates <["lcCusker i

Bell, 1988): quan son situades per parelles consumeixen una

quantitat molt mes gran de dissolució alcohólica que quan

están a'illades, i la preferencia per l'etanol sobre l'aigua es

major. Aquests efectes es poden atribuir a una facilitació

social del consum. Es proposa que el contexte de l'exposició

inicial a la droga pot mediar les seves propietats reforcants.

Així, un contexte previ plaent mediat per la presencia d'un

company, pot afavorir la manifestació de les propietats

reforcants de l'etanol. En aquest sentit, algunes

investigacions han mostrat que les rates sense droga

prefereixen estar acompanyades per un congénere que en

soletat, presentant condicionament de preferencia peí lloc. De

totes maneres, quan es troben sota els efectes de l'etanol,

les rates prefereixen estar soles (Stewart i Brupp, 1985).
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Aquest resultat no es contradictor i amb els anteriors, ja que

la preferencia per la companyia es dona en el moment d1ingerir

la dissolució alcohólica, mentre que la preferencia per la

soletat apareix en el moment en que 1'animal está

experimentant determinats efectes de la droga.

Altre tipus d'estudis son els realitzats en colónies mixtee

de rates, on s'aconsegueixen consums tóxics voluntaris sense

necessitat de manipulacions prévies. Aquest sembla ser el

model animal que mes s'assembla a 1'alcoholisme huma. Aquests

experiments suggereixen la importancia de 1'estrés social de

subordinació en les addiccions, ja que els máseles subordinats

consumeixen mo1t mes etanol que els dominants i les femelles

molt mes que tots els máseles (Blanchard, Hori, Tom i

Blanchard, 1987). A la situació de colonia, tots els animáis

en general incrementen el consum d'etanol just abans de

menjar, pero només els grans consumidors presenten un pie

d'ingesta de la droga en hores primeres del matí, ingereixen

menys aliment, corren menys per la roda d'activitat, resten

mes temps ais seus caus i presenten molt baixa puntuació en

dominancia (Ellison, Levy i Lorant, 1983). A mes a mes, quan

son aillats en abséncia de la dissolució alcohólica, presenten

un patró d'hiperactivitat que suggereix símptomes

d'abstinéncia (Ellison, et al., 1983). Com veiem, dones, es un

model amb probabi 1 itats d'extrapo 1.lació.

En general, sembla ser que 1'etanol provoca una reducció de

la interacció social del subjecte bevedor (Durcan et al.,

1989). Malgrat que encara s'ha d'esperar un major acopi de

dades en aquesta direcció, la importancia de les variables

socials a 1'autoadministració de drogues pot suposar una

crítica severa a 1'ús d'animals emancipats i aillats com

subjectes d'experimentació válids.



B.-Models d ' administrado f oreada.

Bl.-Reforgament negatiu.

Consisteix en provocar la dependencia física de 1'animal

mitjancant administracions forcades (injeccions i.p.,

intubacions intragástriques, canul.lacions arterials) per

aconseguir uns consums d'etanol superiors ais d'aigua en una

situació posterior de lliure accés (aigua versus etanol)

(Marf aing-Jal lat i LeMagnen, 1981; Wahlstrom, 1983; Wahlstrom,

et al., 1988). També es pot utilitzar la ingesta oral,

presentant durant un periode de temps (per exemple 3

setmanes), 1'ampolla amb la dissolució alcohólica com única

beguda (Pietrzak, Wilce, Ward i Shanley, 1989). De totes

maneres, els animáis redueixen la ingesta d'etanol amb el pas

del temps (Chan, Schanley i Leong, 1983).

Aquests models han estat molt utilitzats en l'estudi deis

efectes de 1'alcohol sobre la conducta, pero ocasionalment

poden conduir a resultats centradictoris, ja que molts deis

efectes de 1'etanol depenen mes de la manera com aquest ha

estat administrat que de la dosi propiament dita (Moolten i

Kornetsky, 1990). Son models de difícil aplicació si s1intenta

aconseguir un model animal d'alcoho1isme comparable a l'humá,

ja que es forca al subjecte a ésser físicament dependent de la

droga perqué ingereixi 1'alcohol posteniorment i així eviti la

síndrome d'abstinéncia. En aquesta situació, 1'animal no

s'autoadministra 1'etanol per obtenir els seus efectes

reforcants possitius, tant sois l'ingereix com a una

necessitat (reforcador negatiu). Els animáis així tractats,

consumeixen majors quantitats d'etanol que d'aigua, pero en

cap cas es pot afirmar que presentin preferencia per 1'etanol.

La prova clara de que els animáis no son preferidors, es que

malgrat els aversius símptomes d'abstinéncia, els subjectes

van disminuint el consum d'etanol amb el pas del temps (Chan

et al., 1983), desintoxicant-se ells mateixos. Com veiem,

aquest es el model mes allunyat de 1'alcoho1isme huma. No

obstant aixó, darrerament s'ha obtingut preferencia peí
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compartiment associat amb els efectes de l'etanol (en

paradigmes de condicionament de la preferencia per un lloc)

quan la droga ha estat administrada intraperitonealment,

encara que de forma crónica <al llarg de 15 dies) (Bozarth,

1990) .

BE.-Dietes liquides amb etanol.

Utilitzades en models de carácter forcat, consisteixen en

incloure l'etanol a la dieta deis animáis, proporcionant fins

un 367. de les calories totals (DeCarli i Lieber, 1967). Aquest

tipus de dietes ha estat molt criticat, ja que provoquen

importants problemes nutricionals que es manifesten en en una

disminució del pes corporal deis animáis tractats (Rao, Larkin

i Derr, 1987; Rao, Nishimura, Larkin i Sankaran, 1988; Rao,

Tsukamoto, Larkin i Derr, 1985). Si son administrades

prenatalment (femelles gestants) s'observa una disminució

general del pes corporal de la descendencia, major mortalitat

i retrás general de maduració (Middaugh, Randall i Favara,

1988). Si peí contrari s'administra la dieta líquida ais

progenitors máseles (fase pregestacional), no s'observen

alteracions físiques a la descendencia, pero si conductuals

(Abel i Lee, 1988).

Hi ha treballs que mostren com els animáis sotmesos a

dietes liquides presenten problemes nutricionals, que es

tradueixen en una errónia elecció i aprofitament deis

components de la dieta: menys carbohidrats i mes proteines i

aigua (Rao et al., 1987; Rao et al., 1988). Investigacions

portades a terme en hámsters, mostren que al ser sotmesos a

dietes de "purina+etanol", presenten un augment del teixit

adipós similar al que s'obté coadministrant Purina i sucrosa,

convertint-se en hámsters obesos (Dibattista, 1986).

Malgrat tot, alguns partidars de les dietes liquides

argumenten que també es produeixen retrasos similars amb

dietes comercialitzades de pelletes (Ward, 1986).
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Independentment, les dietes liquides han estat de gran

utilitat per l'estudi de la degeneració hepática, de les

anormal itats metabóliques. endocrines i nervioses ocasionades

per l'etanol, de la seva interacció amb solvents industriáis,

drogues, analgésics, carcinñgens i nutrients (Lieber i

DeCarli, 1989). Aixó es degut a la facilitat amb que s'obtenen

dosis elevades d'etanol en sang. Actualment cada vegada son

menys utilitzades en models d'alcoho1isme animal,

fonamentalment a causa deis problemes nutricionals,

maduratius, i al seu carácter d'administració forgada.

^.E.-VARIABLES QUE INFLUEIXEN SOBRE EL CONSUM

A.-Estrés.

L'estrés es una variable important peí consum voluntari

d'etanol. Pot modificar la ingesta depenent del grau previ de

preferencia per la dissolució alcohólica (Rockman, Hall i

Glavin, 1986; Rockman, Hall, Hong i Glavin, 1987). Així,

animáis de baixa preferencia no augmenten el consum encara que

siguin estressats, animáis propensos (de moderada preferencia)

sí que augmenten el seu consum després de ser estressats, pero

animáis d'alta preferencia no varíen el seu consum o inclús el

disminueixen una mica. Aquesta informació es de gran valor per

entendre alguns aspectes de 1'alcoho1isme huma. La contribució

de l'etanol a la proliferació d'úlceres gástriques provocades

per 1'estrés, será discutit mes endavant (veure punt A del

subapartat 6.3.).

Generalment, 1'estrés augmenta la sensibilitat a l'etanol

per la hipotermia (Cunningham i Bischof, 1987). En aquest cas,

si els efectes de 1'estrés se sumen ais de l'etanol, es com si

els animáis haguéssin estat sotmesos a dosis mo1t mes grans

d'aquest. Per aixo, la tolerancia ais efectes hipotérmics es

manifestará mes rápidament. Si es considera que la tolerancia

a la hipotermia es desenvolupa de forma paral.lela a la

tolerancia ais efectes depressors, les rates ingerirán majors
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quantitats d'etanol. En aquesta línea, alguns autors han

proposat que 1'augment del consum de la droga causat per

l'aplicació d'un agent estressant, podría venir determinat a

través d'un augment de la tolerancia <Peris i Cunningham,

1986). Cal teñir present que 1'alcohol té efectes ansiolítics.

No obstant, es important el procediment estressant que

s'utilitzi. AquelIs que involucren dolor teñen menor poder

estressant sota efectes de l'etanol, degut a 1'analgesia

induida per la droga (Pohorecky i Shah, 1987).

D'altra banda, si 1'alcohol s'associa directament amb un

estressor, com l'exposició a radiacions, els animáis presenten

menor aversió al gust de l'etanol contra mes tolerants s'hagin

fet ais efectes depressors de la droga <Hunt i Rabin, 1988).

De la mateixa manera, si 1'estressor que s'associa es aliment

enverinat amb actinomicina D, una micotoxina no letal (Ho,

Gentry, Chin i Dole, 1988), s'observa el següent: si durant

1'enverinament 1'única beguda disponible era l'etanol, apareix

una abolició absoluta de la preferencia en una fase posterior

de 11iure accés a aigua versus etanol. Si 1'única beguda es

l'aigua, augmenta la preferencia per l'etanol a la fase de

11iure accés, pero no perqué augmenti el seu consum, sino

perqué quasi s'elimina la ingesta d'aigua. Si peí contrari,

durant 1'enverinament la situació era de lliure accés, apareix

una gran varietat individual de respostes.

En resum, 1'estrés pot augmentar el consum de determinats

subjectes, possiblement a través de 1'augment de la

tolerancia. Si 1'estrés o 1'agent aversiu s'associa amb

l'etanol, la ingesta es pot abolir com a mínim temporalment,

encara que possiblement a través de mecanismes associatius

inespec í fies.

B.-Ritmes bioloqi.es.

Els patrons d1ingesta de l'etanol depenen del ritme

circadiá dia/nit. Les rates ingereixen majors quantitats

d'etanol durant el periode fose o periode d'activitat (Pasley,
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Powell i Halberg, 1987). No obstant, existeixen diferencies

entre les soques, depenent de que siguin animáis d'alta

activitat i baixa emocionabi 1 itat o viceversa (Pasley et al.,

1987).

El cicle menstrual es igualment important peí consum de la

droga per part de femelles, ja que durant la menstruació es

produeix una disminució de la ingesta d'etanol en micos

macacos femella (Mello, Bree i Mendelson, 1986), suposadament

deguda al balang alterat d'estrógens.

C.-Temperatura.

Pot mediar diferents sensibi 1 itats a l'etanol (Finn, Boone

i Alkana, 1986), ja que augmentant la temperatura corporal

augmenta la sensibilitat a l'etanol (s'obtenen majors temps de

son amb menors quantitats d'etanol). No obstant, altres

estudis mostren que elevades temperatures corporals provoquen

un augment de la tolerancia (Alkana, Bejanian, Syapin i Finn,

1987) i de la velocitat d'eliminació (Rom i Collins, 1987).

Aquests resultats en principi contradictoris, es poden

explicar a nivell de membrana: tant l'etanol com 1'elevada

temperatura augmenten la fluidesa de les membranes cel.lulars

seprant entre sí els fosfolípids bipolars (disgregació de la

bicapa). Aixó explica que en un principi hi hagi

sensibi1 ització o suma deis efectes de l'etanol i els de

1'elevada temperatura sobre la membrana. Posteriorment

apareixen els efectes compensatoris (Marques i Guerri, 1988;

Vanderkooy, 1979), que provoquen una alta compactació deis

fosfolípids perqué la membrana no es disgregui després de la

nova presentació de 1'alcohol, sino que mantingui el seu

nivell homeostátic. Com la membrana está mes compactada, es

necessitará una dosi mo1t mes gran d'etanol per aconseguir els

mateixos efectes. Aixó explica que elevades temperatures

corporals augmentin la tolerancia.

D'altra banda, altres experiments mostren la relació

existent entre temperatura i aversió per l'etanol: a major
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temperatura, menor aversió condicionada a l'etanol

(Cunningham, Hawks i Niehus, 1988). Els autors proposen que

els efectes hipotérmics produits per l'etanol podrien estar

relaciónate amb 1'aversió que provoca. La disminució de

1'aversió 1 ligada a l'augment de temperatura també pot estar

associada a l'augment de la tolerancia paral.leí. Aixó es

congruent amb el fet de que els animáis preferidors d'etanol

son aquells que mes rápidament es fan tolerants ais seus

efectes depressors, tal com veurem mes endavant, tant si la

mesura es el reflex de redregament (L§ i Kiianmaa, 1988) com

si es l'evitació activa (Gatto et al., 1987).

D.-Auqment gradual de la concentrado d'etanol.

Augmentar progressivament la concentració d'etanol a la

dissolució, partint de nivells baixos, condueix a l'obtenció

de majors autoadministracions i per tant de nivells superiors

d'etanol en sang (Rockman, Borowski i Glavin, 1986; Rockman et

al., 198¿>; Rockman et al., 1987; Rockman, Hall, Markert i

Glavin, 1987 i 1988; Rockman, Hall, Markert, Glavin i Pare,

1987).

No obstant, es pot invertir el procés: concentració inicial

elevada durant la fase d'inducció al consum, i disminució de

la concentració a la fase posterior de lliure accés per

potenciar el consum, obtenint-se majors volums ingerits, pero

difícilment majors dosis d'etanol en sang.

L'ús de dissolucions creixents, quan es combina amb 1'accés

restringit a la droga (veure punt E), provoca una clara

preferencia per dissolucions al 12V. d'etanol sobre l'aigua

(Linseman, 1988).

Els procediments d'alcohol ització que utilitzen l'augment

gradual del contingut d'etanol son mes efectius quan mes

individual itzats (Champagne i Kirovac, 198*0, ja que

1'establiment de concentracions creixents d'etanol per a

cadascun deis animáis, a partir deis consums de les sessions

anteriors, provoca majors ingestes que 1'increment comú de la



graduació per a tots els animáis.

E.-Accés restrinqit.

L'accés restringit a la dissolució alcohólica es important

peí consum voluntari (Marcucella i Munro, 1987)¡

1.— El nombre de respostes operants per obtenir etanol

correlaciona inversament amb el nombre de periodes de 1 hora

d'accés per sessió. es a dir, a mes periodes d'accés, menys

respostes operants per periode.

2.— El nombre total de respostes per aconseguir la droga es

similar entre animáis que disposen d'un accés de 1E hores o £3

hores diáries.

3.— El nombre de respostes incrementa ais primers 20 minuts de

cada hora d'accés restringit durant el periode fose.

A mes a mes, les pauses son importants per aconseguir

consums elevats. Després de la pausa (1 setmana) apareix un

increment de la ingesta molt superior, especialment els

primers dies de la renovada disposició <Sinclair i Tiihonen,

1987). Altres utilitzen procediments en els que alternen dies

d'accés a l'etanol amb dies d'accés a l'aigua (Rockman et al.,

1986; Rockman et al., 1987; Rockman et al., 1988).

En estudis clássics que utilitzen el paradigma operant

d'autoadministració (Meisch i Thompson, 1974O, es posa de

manifest que la major taxa de resposta es dona al principi de

les sessions.

A mes a mes, 1'accés limitat a concentracions creixents

d'etanol provoca una clara preferencia per dissolucions del

1S'/. sobre l'aigua (Linseman, 1988). Aquest fet indica que la

combinació de dos procediments que augmenten el consum,

afavoreix la generació de la preferencia, ja que aqüestes

concentracions tan elevades son rebutjades inicialment per la
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majoria de les rates (Linseman, 1988).

F.-Gust.

El gust de la dissolució es molt important peí consum

voluntar!. Per exemple, un augment de la paladejabi 1 itat de la

beguda alcohólica degut a l'addició de sacarina, provoca un

augment substancial del consum d'etanol, i en conseqüéncia

deis nivells d'etanol en sang (Linseman, 1989). No obstant, el

consum d'una dissolució alcohólica pot mantenir-se estable al

llarg del temps, mentre que la ingesta d'una altra dissolució

amargant, que no contingui etanol (sucrosa octa acetat),

disminuirá al llarg deis dies (Linseman, 1988). Aquest fet

suggereix 1'existencia de factors diferents del gust

(possiblement les propietats recompensante de la droga), que

mantenen la ingesta.

La importancia del gust de la dissolució será tractada amb

major profunditat quan s'expliquin els procediments operants

per mesurar la preferencia (subapartat 5.2.).

G.-Estimula contextuáis.

Els estímuls contextuáis son importants peí consum de

dissolucions alcohó1iques. Senyals ambientáis que amb

anterioritat havien estat associats amb 1'etanol (quan aquest

s1ingería voluntariament) poden augmentar el consum de la

dissolució alcohólica en una situació posterior de lliure

elecció (Krank, 1989). De la mateixa manera, senyals associats

amb la ingesta forgada de 1'etanol (infusió gástrica) poden

disminuir el seu consum posterior (Krank, 1989).
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H.-Via d ' administrado.

La vía d'administració també es una variable crítica. Així,

1'autoadministració voluntaria pot no ser oral, destacant la

inhalació de vapors d'etanol (Rijk, Crabbe i Rigter, 1982),

1'autoadministració mediant un catéter transesofagal implantat

quirúrgicament (Waller, McBride, Oatto, Lumeng i Li , 198¿t), o

mediant catéters o cánules intravenosas (Numan, Naparzewska i

Adler, 1984; Numan, 1986). De totes maneres apareixen idéntics

problemes ais que es donen a 1'autoadministració oral: si els

animáis son preferidors (cries selectives), es pot aconseguir

una autoadministració transesofagal tóxica important (Li et

al., 1987), pero hi ha dificultats amb animáis no seleccionats

genéticament (Waller, et al., 1984). L'autoadministració

intravenosa sembla especialment difícil inclús a baixes dosis,

quan 1'animal experimental es la rata (Numan et al., 1984),

encara que sí s'obté en monos (Winger, 1988).

5.-PROVES DE PREFERENCIA

É.B molt important dilucidar la natura gratificant o

reforcant de l'etanol en animáis, ja que, al contrari d'altres

drogues, hi ha una gran dificultat perqué els animáis

s'autointoxiquin amb alcohol de forma voluntaria. A mes, s'ha

de teñir en compte que en humans no es coneixen addiccions a

drogues que no siguin reforcants (Berjerot, 1987). Així, el

fet que 1'autoadministració d'etanol no aconsegueixi dosis

elevades ha qüestionat les seves propietats reforcants

positives en animáis. Per aquest motiu, s'han dissenyat i

utilitzat diferents proves de preferencia que son instruments

de mesura de la capacitat reforcant de 1'alcohol.
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5.1.-LLIURE ACCES

Es tracta de l'elecció entre dues ampolles, una amb aigua i

l'altra amb la dissolució alcohólica, encara que molts

investigadors afegeixen una ampolla buida a les dues

anteriors. Si s'utilitza una dissolució alcohólica ensucrada,

la prova de lliure accés por emprar 3 ampolles: una amb aigua,

l'altra amb dissolució alcohólica ensucrada i una tercera amb

aigua ensucrada (sense etanol), per verificar que la

preferencia es dona per 1'alcohol i no per la sucrosa. De

totes maneres, aquesta prova no acostuma a ser molt

utilitzada, potser degut a la seva "duresa": normalment, els

animáis prefereixen la dissolució que conté aigua i sucrosa

dobre les altres dues (Gentry i Dole, 1987), o una cervesa

sense alcohol sobre la propia cervesa (amb alcohol) i 1'aigua

(Cox i Mertz, 1985). Alguns autors proposen que aixó es degut

a. que els animáis consumeixen alcohol per algunes

carácterístiques que aquest comparteix amb la sucrosa, com el

gust o el valor calóric (Gentry i Dole, 1987).

Per lliure accés s'entén que els subjectes experimentáis

han de disposar de totes les dissolucions durant les £¿t hores

del día i no estar en situació de privació de cap tipus

(aliment i aigua ad 1ibitum). ni sota l'efecte de cap fármac

que pugui influir sobre l'elecció. De fet, aqüestes proves son

les mes freqüentment utilitzades per comprovar que el model

d 1indúcelo al consum de dissolucions alcohóliques ha produit

els resultats esperats.

Amb aquest procediment, s'ha pogut constatar que les rates

prefereixen begudes que continguin graduacions baixes d'etanol

(Cox i Mertz, 1985): la preferencia sempre es major per una

cervesa amb un 3.S o 4.5X d'etanol, que per l'aiqua (de 3.3 a

5.2 vegades). Pero quan la concentració d'etanol arriba al

10%, ela animáis prefereixen 1'aigua a la cervesa. De totes

formes, si s'utilitza una cervesa sense alcohol, aquesta es

preferida sobre els altres dos fluids en tot moment.

A mes a mes, utilitzant el lliure accés, s'obté tolerancia

a 1'etanol en rates preferidores ("P"), tal i com s'obté amb
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procediments forcats con les dietes liquides, que provoquen

consums mes grans de la droga (Lumeng i Li, 1986).

5.S.-PROVES OPERANTE DE PREFERENCIA

Es realitzen amb gábies d'Skinner mitjancant programes

concurrents amb dues palanques. Es solen utilitzar per:

A/ Validar un programa o model d'alcoholisme previ: els

animáis han de prémer mes vegades la palanca conectada al

dispensador de la dissolució alcohólica que la palanca

conectada al dispensador d'aigua.

B/ Mesurar preferéncies per determinades graduacions d'etanol:

situant cada graduació sota el control d'una o altra palanca.

C/ Comparar preferéncies entre etanol i al tres substancies,

entre elles la sucrosa.

D/ Valorar l'efecte de fármacs administrats previament sobre

la preferencia per 1'etanol.

Aquests programes concurrents han estat molt freqüentment

utilitzats com a proves de preferencia, i molt sovint han

estat anomenats paradigmas de "drug-discrimination". Alguns

autors han suggerit que aquest procediment de discriminació

pot substituir al tradicional métode de les dues ampolles (Iso

et al., 1980). De f et, es proposa que la preferencia per

1'etanol (mesurada amb la prova de les dues ampolles) i el

manteniment de la conducta d'autoadministració operant puguin

compartir mecanismes centráis comuns (Ritz et al., 1989a),

encara que les dues proves presentin algunes diferencies

(Ritz, George i Meisch, 1989b), especialment quan s'utilitzen

programes de reforcament intermitent.

Normalment s'utilitzen programes de rao fixa baixa (8-16) a

cadascuna de les dues palanques (Samson i Doyle, 1985). En

aquests experiments es requereix la privació de líquids, i

sobre aquesta base hi ha tota una serie de variants: situar a

la cambra experimental una petita quantitat d'aliment per
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afavorir el consum, encara que hi ha qui no ho fa, o privar

d'aliment ais animáis al mateix temps que de líquids. es

important no confondre aquests procediments amb el de la

polidípsia induida per programa, ja que en els de preferencia

operant, 1'animal sempre realitza la resposta per aconseguir

el líquid del que está privat (reforcador), mentre que al

model de polidípsia, 1'animal realitza la resposta per

aconseguir l'aliment, realitzant una resposta adjuntiva de

beguda si el líquid está disponible.

Al respecte de la preferencia per diferents graduacions

d'etanol, les rates trien dissolucions del é>% o inferiors.

S'obtenen preferéncies máximes per la graduado de S.5*/. ( Iso i

Sakaki, 1982), preferint l'etanol a l'aigua si les

concentracions son del 2.5-5'X., pero preferint l'aigua si la

graduació d'etanol es del 30 o 40'/. (Iso, 1986). Altres

vegades, s'obté la major preferencia amb concentracions del 5%

(Iso et al., 1980). La preferencia sembla seguir una funció de

"U" invertida al respecte de les concentracions d'etanol (Ritz

et al., 1989a; Suzuki et al., 1988). El pie de la "U"

invertida correspón a alguna de les baixes graduacions

preferidos pels animáis.

Certs estudis han incidit sobre la preferencia per l'etanol

sobre substancies com la sucrosa (Samson, Roehrs i Tolliver,

198S): quan la proporció de sucrosa dissolta en aigua está

entre el 1 i el 1.25%, les rates trien al 507, entre la palanca

per aconseguir aquesta dissolució i una altra que els permet

accedir a una beguda alcohólica al 5%. A 1'augmentar les

concentracions de sucrosa (3*/, o 5*/.), disminueix la resposta a

la palanca de l'etanol. Si en comptes d'augmentar la sucrosa

encara mes, s1augmenta el nombre de respostes necessáries per

aconseguir-la (de RF8 a RF6¿f), els animáis dupliquen les seves

respostes a la palanca de l'etanol. Existeix un balang entre

etanol, sucrosa i esforc necessari per tal d'aconseguir-los.

Considerant altra substancia edulcorant, en aquest cas la

sacarina (dolg no nutritiu), alguns autors proposen que la

preferencia per ella está alterada sota efectes de 1'alcohol i

depén del sexe (McGivern, Clancy, Hill i Noble, 1984), ja que

80



les rates másele presenten una preferencia augmentada per la

sacarina sota els efectes de l'etanol, deguda probablement a

alteracions del balang hormonal.

Sobre altres substancies, els resultats son molt variats,

pero destaca un treball en primats (Carroll, 1987b), que

mostra una preferencia per l'etanol (V/.) sobre concentracions

baixes de fenciclidina (PCP), una substancia al . lucinógena. No

obstant, els primats prefereixen la PCP si está a altes

concentracions. Malgrat que els al.lucinógens clássics no

semblen teñir propietats reforcants en animáis (Balster,

1987), la PCP sembla ser l'excepció (Balster, 1987; Carroll,

1987a; Carroll, 1987b).

3.3.-CDNDICIONAMENT DE LA PREFERENCIA PEL GUST <CPG>

Consisteix en associar un gust concret amb l'etanol i

observar si els animáis presenten posteriorment preferencia

per aquest gust en abséncia de 1'alcohol, respecte a altres

gustos que no han estat associats amb la droga. Dosi i formes

d'administració que converteixin en aversiu a l'etanol (dosi

alta i administració forcada), provocaran una aversió

condicionada al gust associat amb l'etanol. Inversament,

aquelIs procediments que intenten obtenir animáis addictes de

forma voluntaria, han d'aconseguir preferencia condicionada al

gust associat amb l'etanol, ja que en aquests models 1'animal

s'ha d'autoadministrar voluntariament la droga peí plaer o

recompensa que li provoca (Cicero, 1980; Kornetsky, Bain,

Unterwald i Lewis, 1988; Tabakoff i Hoffman, 1987).

L'exposició previa a l'etanol pot ser un factor protector

contra 1'aversió que es pugui generar al seu gust, ja que pot

impedir l'adquisició del condicionament d'aversió al gust de

1'alcohol (Rabin, Hunt i Lee, 1989).

Un altre factor que pot influir a l'obtenció de preferencia

condicionada es el gust de la dissolució alcohólica, molt

important peí seu consum. Una prova la proporciona el fet de

que animáis amb el neocórtex gustatori lesionat consumeixen
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menys etanol que animáis amb el neocórtex intacte (Kiefer,

Lawrence i Metzeler, 1987). El patró d'ingesta no es modifica

si els animáis disposen d'accés continu ais dos fluids (aigua

i dissolució alcohólica), consumint menors quantitats d'etanol

a mesura que augmenta la graduació de la dissolució. Pero si

l'accés es restringit, apareixen diferencies entre el patró

d1ingesta deis animáis amb el neocórtex gustatori lesionat i

el deis controls. Les rates lesionades consumeixen majors

quantitats d'etanol d'alta graduació, mentre que les intactes

mantenen el patró d'ingesta normal. Aixó indica que el métode

de prova pot ser un factor crític sobre la determinació deis

resultats i sobre el patró de consum (Kiefer et al., 1987). En

el mateix sentit, animáis en situació de lliure elecció entre

aigua i una dissolució alcohólica (37.) incrementen la seva

preferencia per 1'etanol si s'afegeix quinina dins ambdues

ampolles, mentre que l'addició de sacarina provoca la

supressió de la preferencia (DeWitte, 198*t).

Altres estudis mostren que l'olor també es de gran

importancia per la preferencia o aversió que es pot associar

al gust de la dissolució alcohólica. Així, rates so teñeses a

l'olor d'etanol associat al de clorur de liti (tóxic i

aversiu) en etapes infantils (5, 10, 15 i SO dies després del

neixement), van presentar menor preferencia per la dissolució

etílica que rates que havien olorat només etanol (Molina,

Serwatka i Spear, 1986). Aixó indica que l'associació d'olors

aversius a l'olor de 1'etanol pot provocar una abolició

posterior del consum, inclús amb periodes de temps amplis

emtre les dues situacions.

Factors metabólics semblen igualment importants en aquests

procediments. es important el nivel 1 de l'enzim aldehid

deshidrogenasa, ja que la injecció d'un inhibidor com la

Cianamida, que disminueix enormement els nivells d'aquest

enzim, pot afavorir 1'aversió condicionada al gust de la

sacarina quan aquest s'associa a injeccions i.p. d'etanol a

baixa dosi (0.4 g/Kg.) (Spivak, Aragón i Amit, 1987), aversió

deguda a l'acumulació d'acetaldehid.
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Utilitzant el CPB, s'obté preferencia per gusts associats a

l'etanol en rates privades d'aliment, pero aversió

condicionada si están privades d'aigua (Deems et al., 1986). A

mes a mes, 1'aversió condicionada a un gust concret (sucrosa,

quinina o sucrosa+quinina) mitjangant la seva associació amb

clorur de liti, es pot generalitzar a determinades graduacions

d'etanol. Concretament, 1'aversió condicionada ais 3 gustos es

pot generalitzar a dissolucions alcohóliques del 6VÍ. L'aversió

condicionada al gust "sucrosa+quinina" també es pot

generalitzar a solucions del 9'/. d'etanol (Lawrence i Kiefer,

19S7). De la mateixa manera, si es condiciona aversió al gust

de l'etanol en rates, aquesta es pot generalitzar fácilment al

gust "sucrosa+quinina" (Kiefer i Lawrence, 1988), molt similar

al gust de les dissolucions alcohóliques utilitzades (gust

dolc-amarg). Pero aquesta generalització requereix la

similitut entre el gust de l'etanol (aversiu) i el gust al

qual s1intentará generalitzar 1'aversió. Aquests resultáis

indiquen que 1'aversió condicionada a diferents gusts es

fácilment generalitzable al gust de l'etanol, mentre que

1'aversió condicionada al gust de l'etanol es difícilment

generalitzable a altres gusts, requerint-se una considerable

similitut de gustos.

S.4.-CONDICIONAMENT DE LA PREFERENCIA PEL LLOC (CPLL)

El procediment es similar a 1'anterior, pero ara s'associa

un lloc determinat amb els efectes farmacológics de l'etanol.

Com al condicionament anterior, els resultats depenen de la

dosi i de la forma d'administració. Així, no s'obté

preferencia peí lloc on s'han experimentat previament els

efectes de l'etanol, ni tant sois a dosi baixa, si aquest es

administrat i.p. (Asín, Wirtshafter i Tabakoff, 1985;

Cunningham, 1979; Cunningham, 1981), encara que hi ha algún

resultat contradictor i (Black, Albiniak, Davis i Schumpert,

1973; Bozarth, 1990). Tampoc s'obté si es administrat

forcadament mitjancant cánules intravenoses o intragástriques
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implantades quirúrgicament, ni a dosi alta ni baixa. Amb

aquests procediments d'administració s'obté aversió

condicionada al lloc d'experimentació deis efectes de l'etanol

(Vanderkooy, O1Shaughnessy, Mucha i Kalant, 1983). No obstant,

si l'experiment es repeteix amb animáis privats d'aliment i es

col.loquen petites quantitats de menjar al compartiment on

1'animal ha d'experimentar els efectes de la droga, es pot

arribar a obtenir preferencia per aquest lloc encara que

l'etanol s'hagi administrat i.p., pero tant sois si es a baixa

dosi (Stewart i Grupp, 1981; Stewart i Grupp, 1985).

Es pot obtenir condicionament de la preferencia per un lloc

després de injeccions i.p. d'etanol (Reid, Hunter, Beaman i

Hubbell, 1985), pero s'han de cumplir determinades condicions:

els animáis han d'haver tingut una experiencia previa amb la

droga (accés restringit de 3 hores/dia durant Eé> dies a una

dissolució al 6%) i el condicionament s'ha de realitzar amb

molta proximitat temporal a la injecció d'etanol (4- a 8 minuts

després). Aixó indica que els efectes iniciáis de l'etanol son

diferents deis efectes a llarg termini, en virtut de la

tolerancia, i possiblement están mes relacionats amb la

preferencia per l'etanol i per tant amb la seva capacitat

reformadora. No obstant aixó, molt recentment s'ha obtingut

condicionament de la preferencia peí lloc amb administració

i.p. d'alcohol, pero quan aquesta era crónica (Bozarth, 1990).

El procediment mes habitualment utilitzat consisteix en 2

cambres experimentáis (de colore diferents: pot ser una blanca

i altra negra, per exemple), on es realitzará el

condicionament, i una cambra de prova formada pels 2

compartiments experimentáis separats per una franja estreta

d'un color intermig (per exemple gris), on es dipositará

1'animal (Cunningham, 1979; Cunningham, 1981). Pero també es

poden fer servir els compartiments d'una gábia "Shuttle-box"

convenientment pintats de blanc i negre (Black et al., 1973).

Aquest métode presenta una serie d'avantatges per l'estudi

de les capacitats reforcants de les drogues, tal i com

s'indica a la revisió de Mucha, Vanderkooy, O'Shaughnessy i

Bucenieks (1982) i en Mucha i Iversen (1984). es un



procediment molt sensible que requereix poques associacions

amb la droga i no implica un entrenament molt llarg, al

contrari de les técniques d'autoadministració operant. A mes a

mes, el CPLL es realitza en un estat lliure de droga, i així

els efectes d'aquesta sobre aspectes com l'activitat motriu,

no interferirán sobre els resultats obtinguts. Altre del

avantatges d'aquesta técnica es el fet de que es una mesura

molt duradera, ja que es pot mantenir durant setmanes o mes

sense noves administracions.

6.-EFECTES DE L'ETANDL SOBRE Lfl CONDUCTA

6.1.-ETANOL I DIFERENCIES INDIVIDUALS

ft.-Conducte» de neteja.

L'administració i.p. d'etanol pot provocar un augment de

les conductes de neteja ("grooming") en ratolins de la soca

"short-sleep" (Alian i Isaacson, 1985). Els mateixos autors

han proposat que l'etanol pot actuar com un agent estressant

augmentant els nivelIs de corticoesterona en plasma, ja que

altres estressors i alguns estímuls de novetat, per exemple el

canvi de lloc de 1'animal, també provoquen un augment de les

conductes de neteja. No es d'extranyar que l'etanol actui com

un agent estressor si es administrat i.p., encara que de totes

maneres altres investigadors no troben diferencies en aqüestes

conductes ni administrant la droga de forma i.p., o inclús es

pot obtenir una reducció de la reactivitat emocional o de

l'ansietat (Eriksson i Wallgren, 1967).

B.-ftef lexo».

L'etanol afecta a reflexos de la rata tant importants com

el de redrecament, que consisteix en situar 1'animal potes

amunt i mesurar el temps que triga en donar-se la volta

85



tornant a la seva posició normal. El tempe acostuma a ser molt

curt, ja que aquest es un reflex molt potent i de difícil

abo 1 icio. Tant 1'administració oral uniforme al llarg del dia

(que provoca un nivell estable d'etanol en sang al llarg del

temps) com condensada a determináis moments (que provoca pies

d'etanol en sang), provoquen un retrás de l'adquisició

d'aquest reflex en cadells de rata (Kelly, Hulsether i West,

1986).

De forma general, l'etanol administrat i.p. provoca un

empitjorament d'aquest reflex a alta dosi (Keane i Leonard,

1903). No obstant, després de 1'administració mantinguda de la

droga, el subjecte es fa tolerant i el reflex es recupera

(Keane i Leonard, 1983).

Si l'etanol s'injecta i.p. a les rates mares gestants,

apareix un retrás a l'ontogénesi de patrons sensorio-motors de

la descendencia i entre ells alguns reflexos (Molina,

Hoffmann, Spear i Spear, 1987), com el de redrecament. A mes a

mes, s'observa un retrás a la prova de la pantalla horitzontal

(Molina et al., 1987), que consisteix en situar a 1'animal a

una malla de filferro situada sobre una base de plexiglás.

S'agafa 1'animal per la cua i s'estira horitzontalment.

Aquest, de forma reflexa, s'agafa de la malla i la desplaca de

la base sobre la que está situada. De la mateixa manera,

s'observa un retrás de 1'obertura deis cañáis auditoris i

visuals (Molina et al., 1987). No obstant, s'ha de teñir en

compte que la senzilla injecció i.p. administrada a una rata

gestant, independentment de que contingui o no etanol, per sí

mateixa ja pot provocar retrás d'alguns reflexos deis

descendents, com el d'aversió a un acantilat (laténcia de

retracció del eos quan es sitúa 1'animal a la vora d'un

acantilat), o la geotaxi negativa (Molina et al., 1987), que

consisteix en situar 1'animal en un pía inclinat (302) amb el

cap per baix. L'animal, normalment, rota el seu eos 180S de

forma reflexa en menys de 5 segons.

Si 1'administració consisteix en una intubació

intragástrica a les mares gestants, també s'afecta

negativament el desenvolupament del reflex de redrecament,
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encara que el desenvolupament físic de la descendencia es

mantingui normal (Wigal, Greene i Amsel, 198B).

També s'han realitzat estudis amb animáis criats

selectivament (LS i Kiianmaa, 1988), observant-se que aquelIs

animáis que presenten major tolerancia ais efectes depressors

o hipnótics de l'etanol, mesurats aquests mitjancant el reflex

de redrecament, son precisament aquelIs que presenten

preferencia per la droga ("AA"-alcohol accepting) i per tant

majors consums. Peí contrari, els animáis no preferidors

("ANA"-alcohol non-accepting) presenten menor tolerancia i

majors temps de son, veient-se enormement perjudicat el reflex

de redrecament (L? i Kiianmaa, 1988). Aquesta suposada relació

positiva entre tolerancia ais efectes depressors i

preferencia, tornará a aparéixer mes endavant en relació amb

les conductes apreses.

C.-Activitat motora.

Instruments molt utilitzats per mesurar aqüestes conductes

son: la plataforma d'activitat, el camp obert i el "holeboard"

(basat a la prova de Boissier), encara que també es pot fer

servir la roda d'activitat. Els dos primers no distingueixen

entre deambulacio i activitat exploratoria, mentre que el

tercer si que ho fa. Alguns autors enfatitzen la importancia

de distinguir entre els efectes de l'etanol sobre la conducta

exploratoria i la locomotora, i normalment utilitzen el

"holeboard" de forma preferent (Lister, 1987a; Lister, 1987b;

Lister, 19B7c). Encara que sembla que els efectes de l'etanol

son similars sobre aqüestes dues conductes, aquí serán

tractades de forma independent.

Administracions agudes d'etanol (a dosi baixa) augmenten la

deambulado, tant en camp obert (Keane i Leonard, 1983) com en

"holeboard" (Lister, 19S7c), mentre que 1'administració

crónica provoca una disminució de la deambulació i majors

laténcies d'inici (Keane i Leonard, 1983). Aquest efecte en

funció de la cronicitat de 1'administració, apareix inclús a
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l'activitat motora d1especies molt simples, com alguns

crustacis (Friedman, Bittner i Blundon, 1988). En el mateix

sentit, alguns autors obtenen que l'activitat motora

(registrada a un cilindre rotatiu) d'animals intoxicats

mitjancant administracions agudes (nivells baixos d'etanol en

sang), empitjora visiblement quan declinen els nivells

d'etanol en sang (York i Regan, 1988).

Es proposa que l'efecte de l'etanol sobre la motricitat es

de tipus bifásic i está en fuñe ió de la dosi: a baixes dosis

es produeix un increment de l'activitat, i a dosis elevades

una disminució, tant en camp obert i "holeboard" (Prunell et

al., 1987; Sonderegger, Ritchie, Berney-Key, Flowers i

Zimmermann, 1984-) com en roda d'activitat (Ward i Jones,

1989). De totes maneres, alguns autors manifesten que l'etanol

per sí sol no deprimeix l'activitat motora en camp obert

(Pohorecky i Shah, 1987), i altres no troben interaccions

entre activitat motora (mesurada en roda d'activitat) i etanol

administrat per mitjá d'una dieta líquida (Barr, 1988), encara

que 1'atribueixen a les baixes concentracions d'etanol

utilitzades. Igualment, hi ha investigadors que tant sois

troben estimulació locomotora (mesurada en camp obert)

provocada per dosis baixes d'etanol i.p., en rates de la soca

Maudsley reactiva (MR/N), pero no a les Sprague-Dawley o

Wistar (Erickson i Kochhar, 1985).

Si la droga s'administra a cadells de rata per vía oral

(Kelly et al., 1986), en una exposició repartida en el temps

(que provoca nivells estables d'etanol en sang) no apareixen

diferencies en camp obert, pero si 1'exposició es condensada

(provocant pies alts d'etanol en sang) apareix hiperactivitat.

A nivell pregestacional, administrant etanol ais máseles

per mitjá d'una dieta líquida (Abel i Lee, 1988), apareix una

disminució de l'activitat de la descendencia (mesurada en

plataforma), mes drástica a mesura que s'augmenta la dosi. Si

l'etanol s'administra a les mares gestants (dissolució al 5'/.

com a única beguda) no apareixen canvis d'activitat en camp

obert a la descendencia (Hilakivi, Tuomisto, Hilakivi,

Kiianmaa, Hellevuo i Hyytiá, 1987), encara que alguns autors
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troben hipoactivitat deis cadells másele (Lancaster i Spiegel,

1989).

Sembla, dones, que contra major grau d'impregnació

provoquin els procediments d'administrado prenatals, mes

possibi1 itats existeixen de veure reflectits a la descendencia

els efectes de l'etanol sobre l'acvtivitat motora mencionats

anteriorment.

També existeixen estudis amb selecció genética, deis que es

desprén que els animáis preferidors i que presenten mes

rápidament tolerancia ais efectes depressors, poden presentar

un augment de l'activitat motora i la deambulació, mentre que

els no preferidors, de pitjor tolerancia ais efectes

depressors de l'etanol, presentarien una disminució de

l'activitat (Lister, 1987a; Lister, 1987c). Els animáis

preferidors son aquelIs en els que la droga provoca activació

conductual (Suzuki et al., 1988). Altres autors proposen que

la falta d'activació locomotora induida per l'etanol que

presenten alguns animáis, podria ser deguda a una major

sensibilitat ais efectes depressors de l'etanol per part

d'ells (Masur i Dossantos, 1988).

S'han obtingut cries selectives de ratolins després de 4-

generacions, que difereixen en la sensibilitat a l'etanol a

partir de la seva activitat en camp obert, conseguint línies

"rápides" a les quals l'etanol provoca un augment de

l'activitat, i línies "lentes" a les que provoca una

disminució (Crabbe, Young, Deutsch, Tam i Kosobud, 1987). Aixó

indica 1'existencia de diferencies genétiques en quant a

1'estimulació de l'activitat motora elicitada per l'etanol o

en quant a determinades modificacions de l'activitat com

resposta a l'etanol.

Els ritmes circadians (dia/nit) poden alterar les

modificacions de l'activitat provocades per l'etanol. Injectat

i.p. a baixa dosi, augmenta l'activitat (mesurada en

plataforma) de ratolins femella sota la situació de "llum"

<fase de descans), pero no 1'augmenta sota la situació de

"foscor" (fase d'activitat) (Middaugh, Boggan i Randall,

1987).
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D.-Activitat exploratoria.

L'activitat exploratoria sembla dependre de 1'experiencia

de 1'animal amb l'aparell. Encara que ratolins ingenus

augmenten la seva activitat exploratoria en "holeboard"

després de 1'administració d'etanol, aixó no passa si els

animáis han tingut experiencia previa amb 1'instrument de

mesura (Lister, 1987c). A alta dosi, l'etanol fa disminuir el

nombre d'introduccions de cap dins deis forats del "holeboard"

("headdippings"), i per tant disminueix 1'activitat

exploratoria, tal i com passava amb la deambulació. En resum,

a baixa dosi augmenta 1'activitat i a alta la disminueix, pero

depenent de la forma d'administració, ja que una administració

oral alta pot provocar nivells d'etanol en sang similars ais

d'una administració i.p. baixa i fins i tot moderada.

E.-Emotivitat.

Es mesura per mitjá del nombre de defecacions realitzades

en camp obert o "holeboard", encara que també es poden

considerar altres mesures, com la neteja, vocal itzacions, etc.

En general, no s1observen diferencies en les defecacions entre

animáis tractats amb etanol i controls (Keane i Leonard, 1983;

Sonderegger, et al., 198̂ ), encara que la informado existent

al respecte es mínima. De totes maneres pot ser interessant

realitzar mesures d'emotivitat mes fisiológiques, que

segurament poden proporcionar major informació que mesures

conductuals tais com el nombre de defecacions en camp obert.

F.-Aqre»»ivit«t.

L'etanol pot actuar sobre la conducta agressiva, be

directament sobre els circuits cerebrals que la controlen, o

be indirectament a través d'una reducció de la por o d'una

disminució del llindar de dolor (Pohorecky i Shah, 1987).
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Normalment s'estudia el nivell de conductes d'atac i defensa,

i es mesura a partir de:

a) conductes relacionades amb la por, com l'evitació, fúgida o

congelament ("freezing").

b) conductes d'amanaca per atemorir al contrari.

c) conductes mes própies de l'atac, com mossegades,

persecucions, atac lateral, salts, etc.

En general, l'etanol a baixa dosi augmenta l'agressió i a

alta dosi la disminueix, tant en rates (Blanchard i Blanchard,

1987; Blanchard, Blanchard, Flannelly i Hori, 1986; Blanchard,

Flannelly, Hori, Blanchard i Hall, 1987), com en monos

(Winslow, Ellingboe i Miczek, 1988; Winslow i Miczek, 1988).

es mes, animáis tractats amb etanol de forma aguda (catéter

gástric) augmenten la seva agressió, pero si es tracten

crónicament son mes agressius quan no están intoxicats que

quan ho están (Maier i Pohorecky, 1987). Aquesta relació s'ha

observat inclús en rates salvatges sotmeses a un estímul

amenacant pero no dolores (Blanchard et al., 1986). A un

experiment de Blanchard i col.laboradors de 1988, es va

constatar que l'etanol realment actúa sobre 1'agressivitat,

pero no necessáriament a través de la via de reducció de la

por. L'experiment consistía en exposar rates a la presencia

d'un gat. Les rates responien amb una mantinguda congelació en

el mateix moment, i una disminució posterior de la seva

agressió versus un congénere introduit a la seva gábia-llar.

Els animáis injectats i.p. amb 0.3 g/kg d'etanol van presentar

una disminució del congelament (implica una reducció de la

por) i un augment de l'atac posterior versus un congénere

intrús. Els animáis injectats i.p. amb O.6 g/Kg d'etanol van

tornar a presentar congelament com els controls (tenien por),

pero l'atac versus el congénere va continuar alt (alta

agressivitat). Els animáis injectats i.p. amb 1.2 g/Kg

d'etanol es van congelar i el seu atac va disminuir, ja que la

dosi era molt alta. El resultat intermig (dosi 0.6) mostra que

l'etanol a moderada dosi augmenta 1'agressivitat, pero no a
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través d'una redúcelo de la por, ja que aquesta coexisteix amb

1'agressivitat (Blanchard, Blanchard, Flannelly i Hori, 1988).

També han estat estudiats els efectes de 1'alcohol sobre

1'agressivitat en colonias de rates, durant la formació del

grup (Blanchard, Hori, Flannelly i Blanchard, 1987),

observant-se que la droga provoca canvis en l'elecció de

blancs d'atac per part deis máseles, estant les femé11es les

mes susceptibles de patir els seus atacs (resultats fácilment

exptrapolables a 1'alcoholisme huma).

De la mateixa manera, rates femella que reben un intrús a

la seva gábia-llar, presenten un augment de l'agressió vers

ell, provocat per una dosi baixa d'etanol, pero només si

aquest es de petit tamany. Si 1'intrús es molt gran i pesat,

l'atac s'inhibeix (Blanchard, et al., 1987). Aixó dona idea de

que 1'agressivitat por ser modulada per 1'experiencia i per

1'adaptabi1 itat de la situació, encara que els autors parlen

de "por a les represálíes". En el model de confrontació a un

intrús, també s'observen alguns efectes anteriorment

mencionats, com 1'enorme reducció d'accions i postures

agressives després de 1'administració d'una dosi elevada

d'etanol, tant per part deis máseles residents com de les

•femelles lactants (Miczek, Haney, Tidey, Vatne, Weerts i

Debold, 1989).

El nivell previ d'agressivitat del subjecte també pot

modular els efectes de l'etanol. Així, els animáis no

agressius no arribaran mai a ser-ho encara que els administren»

una dosi baixa d'etanol. En canvi, els animáis d'una

agressivitat intermitja sí que son susceptibles a augmentar

significativament la seva agressivitat després de

1'administració de dosis baixes d'etanol (Blanchard, Hori,

Blanchard i Hall, 1987).

A mes a mes d'aquests estudis en rates, 1'agressivitat

modulada per l'etanol també s'ha estudiat en monos esquirol,

obtenint-se resultats similars (Winslow i Miczek, 1988),

hipotetitzant-se que alts nivells de testosterona poden

activar el substráete cerebral de les conductes agressives

susceptibles a l'etanol (Winslow et al., 1988).
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6.2.-ETANOL I APRENENTATBE

En aquest apartat es tractaran els efectes que provoca

1'administranió d'etanol (o autoadministració) sobre el normal

desenvolupament deis processos d'aprenentatge. L1alcohol

provoca desinhibició conductual quan es administrat a baixa

dosi o quan 1'individu s'ha fet tolerant ais efectes

depressors. Per aquest motiu, l'etanol podría teñir efectes

específics sobre la inhibició de la conducta, empitjorant la

capacitat d'aturar conductes de que disposen els animáis i les

persones, aspecte que es veuria reflectit en aquelIs

aprenentatges que involucren inhibició conductual, i que es

concretaría en la imposibi1 itat que teñen els individus

addictes per deixar de beure. Aquest aspecte es molt important

en la terapia conductual de 1'alcoholisme, especialment en

referencia ais entrenaments d'inhibició de conductes

indesitjabíes, entrenaments d'autocontrol, o inclús a nivell

de terapia preventiva, basada en el sobreentrenament en

inhibició de conductes, en aquel IB individus d'alt risc per

patir toxicomanies.

A.-Condicionament clAg»ic o pavloviá.

Existeixen alguns estudis de condicionament de la resposta

de parpadeig en conills (Hernández i Powell, 1986; Hernández

et al., 1986), deis que s'extreu la següent conclusió: les

dosis baixes d'etanol augmenten el poder deis estímuls per

elicitar reflexos condicionats pavlovianament, o el que es el

mateix, augmenten 1'adquisició. Aqüestes mateixes dosis

impedeixen, pero, l'habilitat de modificar adaptativament

aquests reflexos quan les contingéncies entre els estímuls

canvien posteriorment (aquests treballs utilitzen

fonamentalment l'extinció peí canvi de contingéncies).

L'etanol podria actuar disminuint la capacitat que té

1"animal per aprendre el canvi de situació experimental, pero

també podria provocar els mateixos resultats actuant sobre la

93



inhibició conductual: dificultant la capacitat de 1'animal per

inhibir conductes apreses anteriorment, o associacions

enfortides previament.

Estudis mes recents (Hernández i Valentine, 1989), mostren

que la supressió condicionada d'una resposta operant, també es

facilitada per l'etanol administrat a baixa dosi (£00 mg/Kg).

Els autors del treball proposen que la facilitació del

condicionament pavlovia pugui ser un efecte general de la

intoxicació alcohólica moderada.

Sembla ser que 1'alcohol pot empitjorar alguns aspectes de

1'aprenentatge sense influir d'altres, depenent de la

modalitat sensorial particular que es condicioni. Així,

semblen mes perjudicades les tasques visuals que les

olfactives (Molina, Serwatka, Enters, Spear i Spear, 19B7).

B.-Condicionament instrumental apetitiu.

Bl.-Babia d'Skinner.

L'etanol pot empitjorar aquest tipus d'aprenentatges, ja

que en programes de rao fixa (RF50), després d'injeccions i.p.

d'etanol (0.8 i 1.6 g/Kg), apareix una disminució del nombre

de respostes (Iso i Sakaki, 1980). Quan el nivel 1 d'etanol en

sang excedeix els S.5-3.O mg/ml, els animáis deixen de

respondre siguí quina sigui la ruta d'administració (efectes

depressors) (Iso i Sakaki, 1980). A mes a mes, en programes de

RF10, on els animáis han d'oprimir una barra per obtenir

líquids, l'etanol pot augmentar el temps utilitzat per obtenir

el reformador (Hiltunen i Járbe, 1988). No obstant, alguns

autors obtenen 1'empitjorament de l'activitat operant, no quan

1'animal está intoxicat, sino quan els nivells d'etanol en

sang comencen a declinar (York i Regan, 1988). De totes

formes, pot ser degut a les baixes dosis d'etanol en sang

registrades i 1'administradió aguda, que provoquen un augment

general de l'activitat motora, tal i com s'ha vist al punt C

del subapartat 6.1.



A mes a mes, s'ha de teñir en compte que amb

1'administració continuada d'alcohol, fácilment es genera

tolerancia ais efectes disruptors de la conducta operant de

que disposa l'etanol (Holloway, King, Michaelis, Harland i

Bird, 1989; Samson i Falk, 197̂ ).

Resultats similars s'obteñen utilitzant gats com subjectes

experimentáis (Stoulka, Medek, Hrbek i Komenda, 1986): quan

1'aprenentage requereix prémer una palanca per obtenir aliment

en presencia d'un estímul sonor, apareix una disminució de les

laténcies de resposta i un increment del nombre de respostes

incorrectes, ais 30 minuts d'haver rebut una dosi intermitja

d'etanol (0.6 g/Kg) administrada oralment (barrejada amb el

menjar). En aquest cas, els efectes negatius de l'etanol sobre

la conducta operant son deguts a la disrupció associativa

provocada per la droga i no a perturbacions de tipus

psicomotriu, ja que els animáis que havien rebut 1'alcohol

eren els que responien mes rápidament.

En mandrils, quan son sotmesos a tasques de discriminació

operant (S palanques), s'observa un increment del temps

requerit per respondre a 1'estímul corréete (Dalterio et al.,

1989).

Els experiments citats anteriorment mostren que l'etanol té

efectes directes sobre la capacitat associativa, encara que es

necessari poder-los diferenciar deis efectes sobre l'activitat

motora, que indirectament afecten ais aprenentatges que

requereixen de la realització d'una resposta que impliqui

motricitat.

B2.-Corredor rect» i laberint».

L'etanol fa disminuir la velocitat d'execució en corredor

recte (Cox i Mertz, 1982). S'interpreta, be per les capacitats

atáxiques i depressores de l'etanol, be perqué disminueixi el

valor de 1'aliment com a reformador, ja que es suposa que

1'alcohol es una droga reforgant i com a tal, podria reduir la

motivació provocant una menor apetencia per 1'aliment en els
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animáis. L'etanol podría debilitar l'associació entre resposta

i reforcament. No obstant, alguns autors parlen de contrast

possitiu entre alcohol i menjar quan son utilitzats

conjuntament per reforcar alguna conducta (McSweeney, Melville

i Higa, 1988). Altres estudis mostren que si s'administra

etanol prenatalment a les mares gestants (per mitjá

d'intubacions intragástriques), no apareixen diferencies

d'adquisició en corredor recte, pero l'extinció sí que es veu

afectada, endarrerint-se o fent-se mes persistent (Wigal et

al., 1988). Com veiem, tornen a aparéixer problemes

d'aprenentatge del canvi de contingéncies entre els estímuls,

i en aquest cas després d'una administració mes indirecta.

D'altra banda, en laberints radiáis, una dosi diaria de 1.5

g/Kg i.p. interfereix l'execució (Maier i Pohorecky, 1986). A

mes a mes, al canviar l'aliment de brac, 1'etanol retrassa la

flexibilitat o el desenvolupament d'una nova resposta diferent

o contraria a 1'anteriorment apresa (Maier i Pohorecky, 1986).

A mes a mes, aquest déficit es mes accentuat en femé11es que

en máseles (Maier i Pohorecky, 1986).

En laberints en "T" també es troben déficits en l'execució

de tasques que impliquen alternancia seqüencial (Beracochea et

al., 1987), potser deguts a un empitjorament deis processos

mnémics. Els autors d'aquest treball proposen que aqüestes

alteracions son degudes a la "interferencia proactiva", o

fixació persistent de 1'anterior aprenentatge sobre les noves

contingéncies entre els estímuls, considerant 1'existencia de

problemes de memoria. Pero també existeix la possibilitat de

que aquest déficit sigui degut a un problema d'inhibició

conductual: que 1'etanol dificulti o empitjori la capacitat

d'inhibir conductes, en aquest cas apreses previament, potser

actuant a través deis mecanismes cerebrals que controlen la

inhib icio.

D'altra banda, l'exposició pregestacional (máseles) també

provoca majors laténcies d'arribada a la meta per part de la

descendencia (Abel i Lee, 1988).

En laberints d'aigua tipus "Morris", on 1'animal ha de

localitzar i pujat—se a una plataforma subaquática que es
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troba a un brac di5tal del laberint, s'obté un empitjorament

de la navegació espaial en femelles, quan l'etanol s'havia

administrat concentradament (pies alts d'etanol en sang) els

dies 4- a 10 postnatals, durant 1'etapa de creixement de les

espines dendrítiques cerebrals (Kelly et al., 1988). Aquest

fet mostra la importancia de la sinapsi, mediada en gran part

per les espines dendrítiques, sobre la capacitat d'aprendre. A

mes a mes, denota una major sensibilitat del cervell de les

rates femelles a qualsevol agent extern, en el nostre cas

l'etanol, que pugui alterar el creixement d'aqüestes espines,

encara que també poden haver factors metabólics involucrats,

com la menor activitat enzimática per absorvir 1'alcohol a la

mucosa estomacal de les femelles.

Experiments molt recents realitzats amb laberints radiáis i

laberints d'aigua tipus Morris, mostren que els animáis

tractats amb etanol no presenten alterades les estratégies

cognitives de mapeig, pero sí que son molt persistents,

resistint-se molt a canviar una estrategia per altra

(Devenport, Stidham i Hale, 1989). L'etanol, dones, redueix la

flexibilitat necessária per canviar d'estratégies quan canvia

la situació d'aprenentatge.

S'ha de destacar, dones, que l'etanol afecta especialment a

la flexibilitat de 1'aprenentatge: a 1'animal li costa

enormement aprendre una nova resposta contraria o tant sois

diferent a una altra apresa amb anterior itat, com si tingues

grans problemes en inhibir la resposta apresa previament. Per

altra part, sembla ser que les femelles son mes susceptibles a

aquests efectes negatius de l'etanol aquest tipus

d'aprenentatges que els máseles (Kelly et al., 1988; Maier i

Pohorecky, 1986). De fet, hi ha opinions contradictor íes al

respecte, ja que alguns autors postulen que l'execució deis

máseles al laberint es millor que la de les femelles en

condicions normáis (diferencies lligades al sexe) (McGivern et

al., 198̂ ). Els mateixos autors proposen que l'etanol

administrat prenatalment (maternal) provoca una alteració del

metabolismo de la testosterona i els esteroids adrenals de la

descendencia, que condueix a una feminització deis máseles,
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amb el qual l'execució de máseles i femé11es s'equipararla

(McGivern et al., 1984). De fet, máseles exposats a 1'alcohol

prenatalment presenten una asimetría cerebral dimorficament

feminitzada (Zimmerberg i Reuter, 1989).

C.-Condicionament instrumental d'evitació.

Aquests aprenentatges involucren la presencia d'un estímuí

aversiu dolores (descárrega eléctrica). Per tant, préviament

s'han de considerar els efectes de l'etanol sobre la

sensibilitat nociceptiva (dolor). L'alcohol administrat i.p.

provoca una rápida analgesia dependent de la dosi, mesurada

peí desplagament de la cua de 1'animal després d'un xoc

eléctric dolores administrat a aquesta per mitjá d'un

electrode intradermal (Pohorecky i Shah, 1987). Aquesta

analgesia es important, ja que 90 minuts després d'una

injecció i.p. de 1.5 g/Kg encara es dona. Inclús

1'administració uterina d'etanol potencia els sistemes opioids

centráis d1analgesia de la descendencia, i augmenta la

responsivitat a la morfina quan els cadells son adults (Nelson

et al., 1986). Aquest aspecte podria provocar un empitjorament

de l'evitació. De fet, les rates tractades amb etanol

mitjancant una ingesta oral forcada a 3 edats (prenatal,

adolescent i adulta), presenten un empitjorament tant de

l'evitació activa com de la passiva en "Shuttle Box" (Markel,

Nyakas, Tal i Endroczi, 1986), encara que en aquest cas no es

atribu'ible ais efectes analgésics, ja que utilitzant com a

control una mesura de 11 indar de sensibilitat al dolor, Markel

i col.laboradors van obtenir una hiperalgésia (major

sensibilitat al dolor) per part deis animáis que havien rebut

la droga de forma crónica. Aixó sembla indicar una acció

directa i específica de l'etanol sobre aquest tipus

d'aprenentatges. En aquest sentit, l'etanol administrat i.p.

en rates, provoca un empitjorament (dosi-dependent) de la

resposta condicionada de prémer una palanca per evitar una

descárrega eléctrica a les potes (evitació activa Sidman),
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retardant específicament el temps de reacció (Spirduso,

Schallert, Erickson, Fenton, Fineg, Knight, Mayfield i

Walters, 1987).

Per altra banda, si s'administra etanol a les mares

gestants per mitja d'una dieta líquida, la descendencia

presenta déficits en 1'aprenentatge d'evitació activa amb

respecte a animáis control (Bond i DiGiusto, 1977 i 1978).

Altres investigadors proposen una relació en funció de la

dosi, obtenint els mateixos resultats que Markel i els seus

col.laboradors pero en aquest cas treballant amb dosis altes,

mentre que a baixes dosis obtenen una disminució de les

laténcies en "Shuttle box" (Prunell et al., 1987).

L'evitació passiva sembla ser especialment sensible ais

efectes de 1'etanol, ja que aquest provoca una reducció

significativa del percentatge de retenció i una disminució de

les laténcies (Castellano i Pavone, 1988; Nabeshima et al.,

1988). No obstant aixó, alguns autors no troben cap

empitjorament de 1'aprenentatge d'evitació passiva ni de la

seva retenció a curt termini, pero sí a partir de les S4- hores

(File i Mabbutt, 1990).

Els déficits d'aprenentatge es mantenen de generació en

generació i s'incrementen. Així, en ̂  generacions de rates

bevent alcohol al 5'/>, s'obté: a la primera generació, un 10'/.

de subjectes amb respostes aberrants al xoc durant l'evitació.

A la segona generació un 35% de subjectes, i a la quarta un

507., no podent-se establir una resposta condicionada estable

després de 1^ setmanes de tractament (Chaloupka i Vozeh,

1985).

Son importants també, estudis realitzats en cries

selectives, destacant les rates "AHA" (australianes d'alta

evitació) i les "ALA" (australianes de baixa evitació").

L'efecte de 1'etanol administrat i.p. sobre aquests animáis es

diferent, ja que mi llora l'adquisició de l'evitació activa a

les "ALA" pero no a les "AHA", mentre que l'evitació passiva

es perjudicada a les dos línies, augmentant les laténcies de

fúgida (Bammer, 1983).



Per altra part, s'han utilitzat animáis preferidors ("P"),

i s'ha vist que presenten una elevada tolerancia conductual,

mesurada per una prova d'aprenentatge que requereix entrenar a

les rates a saltar sobre una plataforma descendent per evitar

una descárrega eléctrica a les potes, després d'una única

injecció d'etanol, en comparació amb animáis no preferidors

("NP") (Batto, et al., 1987). Els autors proposen que la

persistencia d'aquesta tolerancia conductual aguda que apareix

després d'una simple exposició a l'etanol está sota control

genétic, i la possible existencia d'una associació positiva

entre tolerancia conductual i preferencia (Gatto et al.,

1987). Els animáis que manifesten preferencia per l'etanol

serán aquells que amb major facilitat tolerin els efectes

depressors de la droga, i per tant realitzin amb major

eficacia la prova d'evitació.

6.3.-ALTRES EFECTES DE L'ETANOL

ft.-Cfectea «obre 1'estrés.

L'etanol té efectes protectors respecte a 1'estrés (Fadda,

Mosca, Niffoi, Colombo i Gessa, 1987). L'estrés provocat per

un xoc eléctric indueix canvis cerebrals com: disminució deis

nivells de dopamina (SO*/.) i augment deis nivel Is de DOPAC -

metabolit de la dopamina- <7O*/.), que poden ser previnguts i

contrarestats per l'etanol (Fadda et al., 1987).

Per altra banda, la inmobilitat que presenten les rates a

la prova de natació forcada de Porsolt (model animal de

depressió) quan préviament han estat exposades a un agent

estressor, pot ser revertida per 1'administració d'etanol

(Hilakivi, Durcan i Lister, 1989), el que mostra que l'etanol

té propietats antidepressives o que augmenta la capacitat de

1'animal per reaccionar davant de situacions estressants.

Sembla ser que l'etanol no augmenta les ulceres d'estómac

produides per 1'estrés (Rockman et al., 1986; Rockman et al.,

1986), al menys en animáis preferidors i amb experiencia
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previa amb l'etanol (Rockman et al., 1987). De totes maneres

els resultats son contradictoris, ja que animáis sense

experiencia previa amb la droga, van generar ulceres de major

severitat i amb major freqüéncia quan van rebre etanol i

estrés, que animáis control que tant sois van ser estressats

(Rockman et al., 1987), el que suggereix que en alguns casos

l'etanol pot contribuir amb 1'estrés per la formació

d'úlceres, pero en altres pot disminuir-les (Rockman et al.,

1987), possiblement degut ais seus efectes ansiolítics o

antiestressants a alta dosi. Aquests efectes bifásics sobre la

generació d'ulceracions gástriques, poden dependre de factors

com la dosi, la situado concreta, el nivell de pre-estrés, la

forma d'administració (voluntaria o forcada), etc. Per

exemple, en rates situades durant 90 dies en un ambient

enriquit, l'etanol va atenuar el desenvolupament d'úlceres

ocasionades per 1'estrés, en comparació amb un grup control

que va rebre estrés, ambient enriquit, pero no etanol (Rockman

et al., 1988). En canvi, en rates situades a 1'ambient

enriquit pero que no van ser estressades, l'etanol per sí sol

va provocar lesions gástriques (Rockman et al., 1988).

Resumint, la contingencia o coadministració d'etanol i

estrés pot augmentar les ulceracions gástriques o disminuir-

les. En animáis pels quals l'etanol siguí reforcant (dosi

baixa i autoadministrat), possiblement es manifestaran els

seus efectes ansiolítics i disminuirá el nombre d'ulceracions

generades per estrés. En canvi, en aquelIs animáis pels quals

l'etanol sigui aversiu, possiblement es manifesti l'efecte

potenciador de l'etanol sobre 1'estrés. De totes formes, poden

intervenir factors vegetatius periférics, com per exemple

1'adrenalina.

B.-Efectea cobre la temperatura.

Un deis efectes mes importants i coneguts de l'etanol, es

el que té sobre la temperatura corporal. L'etanol indueix

hipotermia (Cunningham i Bischof, 1987), que no depén deis
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nivel IB de glucosa en sang, ja que també pot induir

hiperglicémia de forma paral.lela (Haller i Wittmers, 1989).

Normalment, el métode mes utilitzat per registrar la

temperatura corporal consisteix en mesurar la temperatura

rectal deis animáis intoxicats, ja que existeix una alta

correlació entre temperatura cerebral i rectal ais 60, 120 i

180 minuts després d'injectar etanol i.p. (Bejanian, Finn,

Syapin i Alkana, 1987).

La hipotermia produida per 1'etanol pot ser reduida

mitjancant la presentació d'un agent estressor (descárrega

eléctrica a les potes de 1'animal), ja que aquests eliciten

hipertérmia en abséncia d'etanol (Cunningham i Bischof, 1987).

Aixó ha fet proposar un pont de contacte entre etanol i

estrés, i ha fet pensar en 1'impacte de 1'estrés sobre el

consum voluntar! d'etanol. Podría actuar a través de la

tolerancia: a major temperatura corporal major tolerancia ais

efectes depressors de 1'etanol (Alkana et al., 1987). A major

tolerancia, menor aversió condicionada a 1'etanol (Cunningham

et al., 1988), i major preferencia per la droga (Gatto, et

al., 1987; L? i Kiianmaa, 1988). Aixó explicaría com 1'estrés

pot augmentar el consum d'etanol a través d'un augment de la

temperatura corporal (o una disminució de la hipertérmia

provocada per 1'alcohol), que conduiria a un augment de la

tolerancia ais efectes depressors, i per tant de la

preferencia.

A mes a mes, la hipotermia produida per 1'etanol també es

fa tolerant, a 1'igual que els efectes depressors sobre la

conducta. El desenvolupament de la tolerancia a la hipotermia,

especialment provocada per dosis baixes d'etanol, depén en

gran part de components condicionats clássicament (L?, Khanna

i Kalant, 1987) així com de determinats senyals ambientáis

<El-6hundi, Kalant, L§ i Khanna, 1989).
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C.-Efcctes sobre la lateralitat conductual.

Quan es realitza una administrado prenatal a les mares

gestants per mitjá d'una dieta líquida (Zimmerberg i Riley,

1988), apareixen unes pautes de conducta curioses en la

descendencia en programes concurrents (2 palanques), que

consisteixen en una major alternancia entre les 2 palanques

que els controls (implica una pitjor execució en aquests

programes), i en un ús predominant de les 2 potes davanteres

al mateix temps o alternadament, mentre que els controls

utilitzen una pota preferentment. Els efectes de la síndrome

alcohólica fetal sobre la interacció funcional entre

lateralitat intrínseca i contingéncies de reforcament semblen

clars. L'exposició prenatal pot provocar la disrupció del

desenvolupament normal de la lateralitat conductual

(Zimmerberg, Mattson i Riley, 1989). S'han obtingut similars

resultats utilitzant altres sistemes de mesura, com un aparell

molt semblant al "holeboard", pero amb 3. forats, i que mesura

l'activitat exploratoria a partir de les introduccions del ñas

(Zimmerberg i Riley, 1986).

S'ha de teñir en compte que les variacions de la

lateralitat acostumen a ser indicadores d'alteracions del

corréete desenvolupament embrionari del sistema nervios, en

aquest cas probablement degut a la síndrome alcohólica fetal.

7.-PODER ftDDICTIUi TOLERANCIA I DEPENDENCIA

Hi ha certa confusió respecte a les definicions i

uti1 itzacions deis conceptes de tolerancia, dependencia i

addicció (Miller, Dackis i Bold, 1987). Aquesta confusió es

fruit deis diferents criteris de que disposen les diferents

disciplines científiques per definir aquests termes.

Actualment, s'accepta 1'existencia d'una tolerancia passiva,

per simple exposició a la droga, que es reflexaria a nivell de

membranes cel.lulars o d'alteracions en determinats sistemes

de neurotransmissió; una tolerancia apresa, deguda a la
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repetido de la conducta i de 1'experimentació deis efectes de

la droga, relacionada amb l'activitat de certes estructures

cerebrals i certs neurotransmissors relacionats amb

1'aprenentatge; i una tolerancia depenent del contexte,

generada per associacions entre estímuís própies del

condicionament clássic o pavlovia, intervenint circuits

cerebrals que processen la informació sensorial, a mes deis de

1'aprenentatge (Kalant, 1990).

Com es pot apreciar, dones, aquests conceptes poden ser

estudiats des de diverses perspectives o disciplines

científiques. En els dos punts següents, s'intentaran

dilucidar aquests tópics enfocant-los des de diferents punts

de vista.

7.1.-TOLERANCIA

La tolerancia es un fenomen molt important per l'addicció a

la droga, ja que provoca un augment progressiu de les dosis

ingerides, a mes d'un increment del poder gratificant de

1'alcohol degut a la minimització o disminució deis seus

efectes negatius. Altres autors han definit la tolerancia com

una resistencia adquirida ais efectes fisiológics i

conductuals de l'etanol (Tabakoff i Hoffman, 19B8).

Malgrat tot, l'addició a 1'alcohol i a altres drogues pot

no teñir una relació específica amb la tolerancia i la

dependencia, ja que l'addicció es pot donar en abséncia de

tolerancia i dependencia observables (Miller, Dackis i Gold,

1987), encara que acostumen a coexistir. S'ha pensat que

l'addicció podría ser mes complexa que la tolerancia, i

realment es mes difícil d'estudiar degut a la varietat de

fenomens conductuals i al desconeixement del substráete

neuroanatómic i neuroquímic. Certament, no es coneix be la

relleváncia de la tolerancia i la dependencia en el curs de

l'addicció a 1'alcohol (Hoffman, 1983), pero sembla ciar que

la tolerancia permet 1'abús i 1'augment progressiu de les

dosis.



La tolerancia es pot desenvolupar al llarg d'hores o dies

després d'una única dosi d'etanol, i es una expressió

d'adaptació d'un organisme o una cél.lula particular a la

presencia continuada d'una substancia estranya. es una

resposta homeostática per ajustar el manteniment d'una funció

fisiológica normal. Per exemple, es dona tolerancia a

l'exposició a l'etanol a nivell de membranes cel.lulars, mes

concretament a nivell de disgregadió o fluidificació de la

bicapa lipídica (Marques i Guerri, 1988; Vanderkooy, 1979). En

aquest sentit, la tolerancia a l'etanol es tradueix en una

compactado deis fosfolípids bipolars que implica la

necessitat d'una dosi major per aconseguir el grau de

disgregació que inicialment s'obtenia amb dosis molt mes

petites. Per altra banda, també es important el fenomen de

tolerancia a nivell deis sistemes de transducció o segons

missatgers. Així, l'etanol, tal com ho fan els opiacis, pot

provocar una inhibició de l'enzim adeni1-ciclasa, disminuint

per tant el contingut intracel.lular d'AMPc, pero el consum

crónic pot provocar una desensibi1 ització o una reducció de

1'eficacia de la inhibició de l'enzim (Sanchez-Blazquez et

al., 1989), i per aquest motiu es pot requerir una dosi major

per obtenir la disminució del contingut d'AMPc que en un

principi s'aconseguia amb dosis molt mes baixes.

A aquest nivell neuroquímic, molts sistemes cerebrals de

neurotransmissió també semblen estar involucrats en el

desenvolupament deis processos de tolerancia:

1 .-Aceti Icol ina; sembla donar-se una desensibi1ització deis

receptors nicotínics de forma paral.lela al desenvolupament de

la tolerancia a l'etanol (Collins et al., 1988).

g.-Noradrenalina; per l'aparició de la tolerancia a l'etanol,

aquests sistemes han d'estar intactes (Tabakoff i Hoffman,

1987 i 1988; Topel, 1985), especialment a nivell del nucli

locus coeruleus (Tabakoff i Hoffman, 1987). A mes, semblen

involucrats els receptors beta (Zawad i Brown, 198̂ ), ja que

la seva activitat es el doble en rates tolerants que en

animáis control.
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3.-Serotonina; aqüestes vies també han d'estar intactes perqué

es manifesti la tolerancia a l'etanol (Tabakoff i Hoffman,

1987; 1988). Igualment, els inhibidors de la síntesi de

serotonina impedeixen el desenvolupament de la tolerancia ais

efectes hipnótics de la droga (Tampier et al., 1988), pero

nomes si s'administren abans d'establir-se la tolerancia.

Així, les vies serotoninérgiques podrien estar relacionades

amb l'aparició de la tolerancia mes que amb el seu

manteniment.

¿K—Endorfines; semblen relacionades amb la tolerancia ais

efectes hipotérmics de l'etanol a nivell d'hipotálem preóptic

periventricular (Hutchinson et al., 1988) o amb la tolerancia

ais efectes hipnótics (Frye et al., 1981; Morrow i Erwin,

1987).

5.—ftrqinina-vasopresina: pot mantenir o retrassar la pérdua de

la tolerancia a l'etanol (Tabakoff i Hoffman, 1987; Topel,

1985). Semblen estar involucrats els receptors VI (Szabó et

al., 1988). S'ha de teñir en compte, pero, que aquest

neuropéptid pot interaccionar amb noradrenalina i serotonina a

nivell de locus coeruleus (Caffé et al., 1988), área septal

(Hoffman i Tabakoff, 1989) o nuclis del Rafe (McBride et al.,

1989), estructures que están molt relacionats amb la

tolerancia, especialment el septum (Hoffman i Tabakoff, 1989)

i el locus coeruleus (Koob i Bloom, 1988).

La tolerancia existeix a diversos nivells. Per exemple, es

parla de tolerancia farmacocinética, que fa referencia a la la

biodisponibi1 itat de la droga. També es considera la

tolerancia farmacodinámica, que es refereix al debilitament

progressiu deis efectes de determinades dosis, i que es

independent de la concentració disponible de la droga.

Igualment important es la tolerancia conductual, que fa

referencia a l'adaptació progressiva deis efectes conductuals

del fármac. De totes maneres, l'acceptació d'aquesta

terminologia no implica l'acceptar que la tolerancia ais

efectes fisiológics tingui un substráete diferent de la

tolerancia ais efectes conductuals.
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De qualsevol manera, la tolerancia es el resultat de

1'experiencia repetida amb la droga, i es genera amb certa

independencia per cada aspecte del perfil farmacológic. Per

exemple, está ben documentada 1'existencia de tolerancia ais

efectes hipotérmics de l'etanol (Cunningham i Bischof, 1987;

Dar i Wooles, 1985; Durcan, Wozniak, lister i Linnoila, 1989;

Hjeresen, 1989; Hutchinson et al., 1988), ais seus efectes

disruptors psicomotrius per exemple en conductes operants

(Holloway et al., 1989), ais seus efectes anticonf1icte

(Criswell i Bréese, 1989) o ais seus efectes hipnótics

mesurats a partir del reflex de redrecament (Feldstein, 1971;

Le, Mana, Pham, Khanna i Kalant, 1989; Tampier et al., 1988).

D'aquesta manera, s'han seleccionat genéticament soques

d'animáis que presenten major o menor tolerancia a determinats

efectes de l'etanol, com per exemple els ratolins "short

sleep" i "long sleep" (McClearn i Kakihana, 1981), i s'ha

pogut observar que existeix una relació entre tolerancia i

consum d'etanol, ja que els animáis preferidors d'etanol son

els que mes rápidament desenvolupen tolerancia ais efectes

depressors o sedants de la droga (Waller et al., 19BM. Aquest

fet es converteix en una prova de que el desenvolupament de la

tolerancia a 1'alcohol va lligat a l'augment del reforgament

que provoca la droga i a la disminució deis efectes aversius.

Si l'etanol es administrat a l'organisme "sencer", els

estímuls que s'associen amb aquesta administració poden

adquirir un cert control sobre la resposta de l'organisme a la

droga. Realment, els factors associatius son molt importants,

ja que la tolerancia es pot demostrar en un ambient préviament

associat amb la ingesta d'etanol, pero no pot ser demostrada

en un ambient nou (Tabakoff i Hoffman, 1988), i pot ser

atenuada per la presentació d'un estímul nou (Siegel i Sdao-

Jarvie, 1986). Pavlov va suggerir que els estímuls associats a

1'administració d'una droga, arribaven a ser estímuls

condicionats clássicament, i per tant eren capacos d'evocar

una resposta condicionada. Aquesta resposta podria tendir a

contrarestar els efectes de l'etanol, donant-se el fenomen de

la tolerancia. Segons aixó, totes les variables que poguessin
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afectar al condicionament clássic, podrien afectar a la

tolerancia depenent deis estimáis. En aquest sentít, s'ha

pogut observar en repetides ocasions que determinats senyals

externs poden augmentar la tolerancia (Goudie i Demellweek,

1986). Richard Solomon va formular la teoría deis procéseos

oposats per explicar aquests fenomens (Solomon, 1977). Dades

en aquest sentit han estat proporcionades per Siegel i els

seus col.laboradors (Siegel, 1975a, 1976, 1977). Una dada en

favor d'aquesta hipótesi, la constitueix el fet de que la

resposta condicionada a un estímul predictor d'una injecció

d'insulina es una hipoglicémia (Siegel, 1975b). No obstant

aixo, la natura de la resposta oposada es de difícil

explicae ió.

Una prova en favor de la tolerancia apresa la constitueix

el fet de que aquesta está sotmesa a les liéis de l'extinció

(Siegel, 1975a), com a mínim en la tolerancia ais efectes

analgésics de la morfina, o en la tolerancia ais efectes

hipotérmics de l'etanol, que es pot condicionar clássicament

(Cunningham i Schwarz, 1989). S'ha suggerit que la tolerancia

ais efectes hipnótics de l'etanol també podria dependre de

factors ambientáis (Melchior i Tabakoff, 1985). Malgrat tot,

alguns autors, han proposat que la tolerancia podria ser el

resultat de la combinació de mecanismes associatius i no

associatius (Dafters, Odber i Miller, 1988), intentant

explicar-la per mitja d'una hipótesi basada en 1'habituació:

repetides presentacions d'un estímul a un organisme provoquen

una disminució progressiva de la resposta a l'esmentat estímul

(Baker i Tiffany, 1985, en Goudie i Griffiths, 1986). Així

l'habituació pot estar involucrada en processos apresos i no

apresos.

S'ha intentat explicar la tolerancia conductual a partir

del fenomen anomenat aprenentatge dependent d'un estat. Aquest

consisteix en que, quan l'individu ha realitzat un

aprenentatge estant sota els efectes d'una droga, requereix

del mateix estat per recuperar la informació enmagatzemada.

Aquest fenomen s'atribueix a una associació per condicionament

clássic. Dones be, la droga pot interferir una resposta de
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l'individu, pero aquest pot fer un reaprenentatge de la

resposta sota els efectes del fármac a través d'un procés de

general ització. Com es pot apreciar, dones, aquesta

general ització que permet que es doni 1'aprenentatge dependent

d'un estat podría explicar els fenomens de tolerancia

conductual. No obstant aixó, aquesta no pot ser 1'única

explicació, ja que es dona tolerancia creuada entre tasques

que no mostren transferencia de 1'aprenentatge entre el les

mateixes (Blackman i Sanger, 1978).

Necessáriament, els fenomens associatius o d'aprenentatge

han d'ésser d'especial importancia en el desenvolupament de la

tolerancia, ja que aquesta es pot sotmetre al control

d'estímuls. B'ha proposat una associació pavloviana de factors

farmacocinétics que podría reduir la biodisponibi1 itat de la

droga i provocar la tolerancia (Melchior i Tabakoff, 1985). De

totes maneres, s'ha demostrat 1'existencia de tolerancia

depenent del contexte en rates que havien rebut la droga (en

aquest cas morfina) directament al cervell (McRae i Siegel,

1987), resultat que treu importancia ais aspectes

farmacocinétics. A mes, sembla ser que els factors ambientáis

també son importants per la tolerancia a drogues

psicoestimulants, com la cocaína (Post, Weiss i Pert, 1987).

Per altra banda, alguns autors enfatitzen la importancia de

processos relacionats amb el record i la traga a la memoria

d'un efecte determinat de la droga, que també determinaría el

"craving" per la substancia (Dafters et al., 1988). El

"craving" o desig irrefrenable de droga es molt important

perqué es doni el fenomen d'addicció. Per exemple, hi ha molts

casos de pacients ais que s'administra morfina a dosis molt

elevades (per exemple per evitar el dolor d'una fractura), i

no es fan addictes a la droga. S'ha proposat que el "craving"

per 1'alcohol podría ser degut ais canvis de fluidesa de la

membrana o a un decrement persistent de l'activitat

dopaminérgica (Miller, Dackis i Gold, 1987).
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7.2.-DEPENDENCIA

La dependencia es un estat de sobreadaptació a

1'acumul.lacio progressiva de dosis significatives de la

droga, en el qual, la retirada de la mateixa produeix una

simptomatologia observable que manifesté disfuncions de tipus

•fisiológic i conductual. L'ansietat, depressió i insomni poden

aparéixer en humans després d'una senzilla dosi d'etanol. La

dependencia es una expressió de la desadaptació de l'organisme

o la cél.lula a l'abséncia de droga. La síndrome d'abstinencia

es un espectre que inclou ansietat, insomni, tremolors, mal de

cap, náusies, etc., encara que no tots els components han

d'estar necessáriament presents. A mes, sembla que hi ha una

relació entre tolerancia i dependencia, ja que la tolerancia a

1'alcohol disminueix a mesura que augmenta l'edat, mentre que

la severitat de 1'abstinencia incrementa (Kates i Manson,

198<t, en Miller et al., 1987).

Sembla ser que la dependencia física no es una condició ni

necessária ni suficient perqué es doni l'addicció a una

substancia (Topel, 1985), encara que pot constituir una prova

de la mateixa.

Entre les substancies que provoquen les majors i mes greus

dependéncies físiques es troben les depressores del sistema

nervios central (etanol i opiacis), que presenten efectes

bifásics (depressors-estimulants). S'ha observat que subjectes

addictes a algunes substancies psicoestimulants, concretament

la cocaína, també poden presentar dependencia física, tal com

ho mostren alguns experiments amb primats (Woolverton i

«leven, 1988). No obstant, la síndrome d'abstinencia cocaínica

es caracteritza per canvis de conducta i fonamentalment per

hiporeactivitat (Woolverton i Kleven, 1988). Actualment, no es

descarta 1'existencia de dependencia física a altres

substancies com les anfetamines o les benzodiazepines.

Per altra banda, sembla haver diferencies entre les

drogodependéncies provocades per les substancies depressores i

les estimulants (Ferré, 1988). La tolerancia pronunciada ais

efectes positius de la droga, després d'un periode previ de
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tolerancia ais efectes negatius, i una possible

instrumental ització de 1'autoadministració per tal d'evitar la

síndrome d'abstinencia, pot ser d'especial importancia en les

drogues depressores. Respecte ais psicoestimulants, s'acostuma

a donar un consum mes sostingut quant a dosi i mes irregular

en quant a freqüéncia. De totes maneres, aqüestes diferencies

s'observen normalment en els estadis mes avancats de

l'addicció, i per tant son de difícil observació en

preparacions de laboratori (models animáis), a excepció, en el

cas de l'addicció alcohólica, d'aquells models que obtenen

animáis dependents que no ingereixen dosis toxiques, o els que

utilitzen animáis seleccionats genéticament per preferir la

droga.

Els correlats conductuals i cel.lulars de la dependencia

física no son tant clars com en el cas de la tolerancia. A

nivell de membrana cel.lular, la SAA podria reflectii—se en un

estat no homeostátic d'alta compactació deis fosfolípids

bipolars. No obstant, l'alteració conductual persisteix quan

les membranes cel.lulars ja han recuperat el seu equilibri. A

nivell de l'enzim adenil ciclasa, es provoca un fenomen

d'augment de la seva activitat després de la retirada de la

droga (Sánchez-Blázquez i Garzón, 1988), contrari o oposat al

fenomen d'inhibició de l'enzim que provoca la seva

administració. No obstant, els canvis a nivell cel.lular que

s'observen a la SAA acostumen a ser de mes curta durada que

canvis fisiológics i conductuals.

Per altra banda, a 1'igual que amb el fenomen de

tolerancia, molts sistemes de neurotransmissió química semblen

estar relacionats amb el desenvolupament del fenomen de

dependencia, i presenten alteracions o canvis quan es retira

la droga:

1.—Aceti Icol ina; els receptors muscarínics incrementen en

córtex i hipocamp (Tabakoff i Hoffman, 1987) o estriat

(Nordberg i Wahlstrom, 1982), durant la SAA. Igualment,

1'atropina, antagonista deis receptors muscarínics, disminueix

les convulsions de la SAA (Nordberg i Wahlstrom, 198S).
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g.-Noradrenali na; després de la retirada de la droga s1observa

hiperactivitat noradrenérgica (Ollat et al., 1988) i

hipersensibi 1 ització deis receptors beta (Bañarjee et al.,

1978). En humans, la clonidina (Jraidi et al., 1987), que es

un agonista deis receptors adrenérgics alfa-E presináptics, o

el propranolol, que es un antagonista deis receptors

adrenérgics beta, disminueixen la SAA (Jraidi et al., 1987).

No obstant, no es requereix que les vies noradrenérgiques

estiguin intactes perqué es doni la SAA (Tabakoff i Hoffman,

1987; Topel, 1985).

3.-GABA; potenciant la transmissió GABAérgica disminueixen les

convulsions de la SAA i viceversa (Kalant i Woo, 1981).

Igualment, els antagonistes del BABA provoquen símptomes

semblante ais de la SAA (Ticku i Burch, 1980). L'etanol

potencia la neurotransmissió GABAérgica inhibitoria, i

1'aturada d'aquesta potenciació podría explicar el fenomen

d'hiperexcitabi1itat durant la SAA.

<t.—Endorfines; molts símptomes de la SAA poden ser suprimits

per mitjá de 1'administració d'endorfines (Frye et al., 1981).

Inclús s'ha suggerit que el desenvolupament de la dependencia

a l'etanol va lligat a una disminució progressiva deis nivells

d'endorfines (Wilkinson et al., 1986).

5.-Encefalines; els animáis preferidors d'etanol amb

dependencia física presenten deficiéncies en el mecanisme de

transport de les encefalines a través de la barrera

hematoencefálica (Banks i Kastin, 1989).

6.-Glutamat: L'etanol provoca una inhibició del receptor NMDA,

i aixó ha fet pensar que els atacs d'hiperactivitat durant la

SAA podrien estar mediats peí receptor NMDA (Gonzales, 1990;

Hoffman et al., 1990).

Per altra banda, les alteracions fisiológiques i

conductuals que constitueixen la síndrome d'abstinencia

alcohólica, poden estar sota el control d'estímuls, ja que

poden ser (Ferré, 1988):
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a/ alleujades per la presentado d' un estímul associat amb

1'agonista (Thompson i Schuster, 1968).

b/ "recreades". es a dir, els estímuls condicionats a la

síndrome d'abstinencia poden ser capados d'evocar-la, en

part, en un estat de no dependencia física. Aquest fet ha

estat observat en humans i reproduit en animáis (Morse,

Boldberg i Katz, 1985).

c/ previngudes, associant la droga a un medi absolutament nou

(Blick i Boldfarb, 1976; Solomon, 1977).

Alguns autors proposen que la síndrome d'abstinencia

condicionada a estímuls ambientáis podria explicar les

recaigudes deis toxicómans en fase de rehabi1 itació (Wikler,

1980, en Niaura, Rohsenow, Binkoff, Monti, Pedraza i Abrams,

1988), encara que molts altres models humans han intentat

explicar les recaigudes, per exemple els models d'aprenentatge

social <Niaura et al., 1988).
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PART EXPERIMENTAL



1.-Introdúcelo teórica.

La hipótesi principal de la nostra línia de recerca proposa

que l'abús d'algunes drogues, i entre elles l'etanol, pot

provocar un empitjorament de la capacitat de que disposen els

humans i els animáis per aturar o inhibir algunes conductes, i

entre elles la propia conducta d'autoadministració de la

substancia tóxica.

Alguns resultats obtinguts a 1'observar els efectes de

l'etanol sobre 1'aprenentatge, que indiquen un empitjorament

de la capacitat que té el subjecte per canviar la . seva

resposta quan canvien les contingéncies entre els estímuls

(Beracochea et al., 1987; Maier i Pohorecky, 1986) podrien ser

explicats en termes d'inhibició conductual: els animáis

intoxicats tindrien major dificultat en aprendre la nova

resposta ja que no podrien inhibir la resposta apresa

préviament.

En el present experiment, s'han intentat estudiar els

efectes de la intoxicació alcohólica sobre la capacitat que

teñen els animáis per inhibir o aturar la seva conducta. S'ha

fet servir un procediment operant en gábia d'Skinner, i les

mesures d'inhibició conductual s'han obtingut a partir de

proves d'extinció, de discriminació i de dos estímuls.

L'extinció operant pot ser interpretada com la inhibició d'una

resposta préviament apresa, pero no está sota control

d'estímuls discriminatius exteroceptius (Hearst, Besley i

Farthing, 1970; Morse i Skinner, 1958; Mackintosh, 1973 i

1974). En canvi, la discr iminació operant implica un control

d'estímuls excitatori (Mackintosh, 1974; Terrace, 1972) i un

control d'estímuls inhibitori (Farthing i Hearst, 1968;

Jenkins i Harrison, 1962), i la prova deis dos estímuls,

proposada per Pavlov (1927) peí condicionament clássic i

extesa a 1'operant per Rescorla (1969), es considerada com una

bona mesura de control inhibitori (Hearst et al., 1970).

L'establiment de la relació entre addicció alcohólica i

inhibició a nivell conductual, pot portar en estudis

posteriors a la localització anatómica de les zones cerebrals
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que controlen la inhibició, probablement circuits septo-

hipocámpics (Gray, 1971; 197Ea; 197Sb; 1985; 1987; Gray et

al., 197S), que serien substráete de l'acció de l'etanol i

possiblement d'altres drogues depressores com els opiacis.

Per altra banda, en el nostre experiment s'han intentat

observar els efectes de l'etanol sobre la psicomotricitat,

quan el consum es voluntar! i crónic, ja que encara que alguns

autors han obtingut una relació dosi-dependent entre etanol i

activitat motora, es dir que baixes dosis augmenten

l'activitat i altes la disminueixen (Prunell et al., 1987;

Sonderegger et al., 198¿t; Ward i Jones, 1989) i que quan el

consum es cronifica acostuma a apareixer una disminució

general de l'activitat motriu (Keane i Leonard, 1983), aquests

resultats han estat obtinguts amb administració forcada de la

droga, i amb aparells de mesura com el "holeboard", el camp

obert o la roda d'activitat. En el nostre experiment, les

tasques motrius han estat mesurades a partir de les proves del

pía inclinat de 802 i de la barra penjada, descrites per

Joseph et al. (1983).

S.-ObJectiu i hipótesis experimentáis.

S.l.-Objectiu.

L'objectiu general d'aquest experiment era obtenir un

déficit específic en inhibició de respostes, com a

conseqüéncia del consum crónic d'etanol, déficit que no fós

simplement degut a la disrupció motriu provocada per la droga.

S.S.-Hipótesis experimentáis.

Com a conseqüéncia de la nostra teoria segons la qual les

drogues addictives transtornen específicament la inhibició de

la conducta, podem fer les següents prediccions:
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IS.-Els animáis intoxicats presentaran menor índex de

discriminado que les rates del grup control.

SS.-Els subjectes intoxicats realitzaran mes respostes en

presencia de l'estímul negatiu de 'la discriminació que els

animáis del grup control.

35.-Les rates intoxicades realitzaran menys respostes en

presencia de l'estímul positiu de la discriminació que les

del grup control.

¿fS.-Els subjectes intoxicats realitzaran major taxa global de

resposta en programes d'extinció, o pauses menors o mes

demorades que les rates del grup control.

55.-Les rates intoxicades realitzaran major taxa de resposta

en la prova pavloviana d'inhibició de dos estímuls que els

animáis del grup control.

6&.-L'alcohol provocará un déficit específic d'inhibició

conductual, independent deis seus efectes sobre la

psicomotr ic i tat.

7S.-Els animáis intoxicats restaran menys temps al pía

inclinat de 802 i a la barra penjada que els animáis del

grup control.

BS.-Les rates que consumeixen crónicament la droga presentaran

tolerancia ais efectes depressors psicomotrius.

3.—Sub j ec tes.

Es van fer servir 55 rates albines másele, de la soca

Wistar, procedents del nostre estabular! de cria. Els

subjectes eren experimentalment ingenus. En comencar

1'experiment, l'edat mitjana era de 85.34 dies (sd=5.35), i el

pes promig de 36H.01B grams <sd=44.964). Els animáis, una

vegada separats deis seus germans, van ser instal.lats en

gábies individuáis de material plástic (S6xS6xl4 cm.) cobertes

amb tapadores d'enreixat metalic, i van disposar de 4 dies per

adaptar-se a la nova situació d'a'illament, amb aliment i aigua

ad libitum. abans de comentar 1'experiment. L'ambient de

1'estabular! es mantenia amb una temperatura de SO-S42 i un
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ritme circadiá de 1lum/foscor de IB/IB hores.

fr.-Material.

4.1.—Ingesta de líquida.

Es va dissenyar especialment un dispositiu consistent en un

tap amb válvula per aconseguir que les ampolles rajéssin només

quan els animáis accionéssin el mecanisme (veure la Figura 1).

L'aparell original era un abeurador de conills tipus bibero de

la casa Extraña, pensat per un funcionament a altes pressions

de líquid. Várem introduir el biberó dins d'un tap de goma del

número 5 foradat longitudinalment, que s'acoblava perfectament

al tamany deis colls de les ampolles que várem utilitzar

(capacitat 500 ce. i color ámbar). Per tal d'obtenir la

pressió de líquid necessária perqué el mecanisme actúes quan

fós accionat, es va foradar longi tudinalment el tap de goma en

una zona mes lateral, i es va introduir un tub de material

plástic de SO cm de 1 largada i 3 mm de diámetre (1.5 mm de

diámetre interior). Amb aquesta operació s'aconseguia la

intervenció de la pressió atmosférica. El funcionament del tap

de biberó, tal com es pot apreciar a la figura 3, consisteix

en un petit cilindre d'acer inoxidable que sobresurt i que pot

ser accionat cap endins o lateralment per 1'animal, per mitjá

d'una molla. Quan es accionat, la válvula deixa escapar una

petita quantitat de líquid. Quan 1'animal deixa d'accionar el

cilindre, el treball de la molla el retorna a la seva posició

original. Una junta de goma situada a 1'interior aconsegueix

tancar herméticament el pas al líquid.

En el moment de situar les ampolles a les gábies deis

animáis, per evitar que el líquid de dins de 1'ampolla entres

a 1'interior del tub, ja que les ampolles s'havien de rotar i

situar en posició oblicua (angle de 5̂2), es va fer servir la

pressió de l'aire generada per 1'accionament d'una pera de

goma.
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Les ampolles van ser convenientment etiquetades per poder-

les distinguir a simple vista, i 1'etiqueta es va plastificar

per facilitar la neteja.

Per elaborar les dissolucions es va utilitzar glucosa

anhidra de la marca Panreac, d' un 99.9'/. de puresa, alcohol

etílic de la mateixa marca i el mateix grau de puresa, aigua

destil.lada i una copa graduada de 11. de capacitat. Per

registrar els consums i tornar a omplir les ampolles, es van

fer servir probetes de 10, 50, 100, 150, 200 i 250 ce. de la

marca Simax.

Pels animáis del grup experimental es va fer servir una

dissolució composada per un 101/. d'etanol, un 10'/. de glucosa i

aigua destil.lada.

Els animáis del grup control van disposar d'una dissolució

d 1 aigua destil.lada amb un 10'/. de glucosa, pero sense etanol.

Figura 3. Esquema del bibero amb válvula utilitzat
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4.S.—Provee psicomotrius.

L'equip emprat per realitzar el control psicomotriu va

consistir en dos aparells, similars ais descrits per Joseph et

al. (1983). En primer lloc, un pía inclinat regulable situat

en un angle de SOS (veure página 1SS, fotografía superior

esquerra), de dimensions -4-5.5x65.5 cm. La superficie superior

(que entrava en contacte amb I1animal) estava coberta amb un

enreixat metálic de 0.6x0.6cm. En segon lloc, es va fer servir

una barra penjada (veure página 122, fotografía inferior

esquerra). La seva estructura metal.lica de 59 cm. d'algada i

30 cm. d1ampiada, estava situada sobre una plataforma també

metal.lica de dimensions 30x22.5 cm. El diámetre de la barra a

la qual s'agafaven els animáis era de 3 mm., i el de les

barres paral.leles verticals de 17 mm.

<t.3.-Equip de condicionament.

L'instrumental consistía en dues gábies d'Skinner (veure

página ÍES, fotografía inferior dreta), de la casa Ralph

Gerbrands Co. Model A Ref. 2110; de dimensions: 20.5x23.5x19.5

cm. El manipulandum era una palanca retráctil de 5 cm.

d'ampiada, de la mateixa casa, model R, Ref. G 6311. Estava

situada a una aleada de 7.5 cm. al mig del panel principal de

la gábia, amb un contrapés de 6 gr. Cada gábia disposava d'un

llum situat a 1'angle superior dret del mateix panel, cobert

amb una pantalla plástica transparent de 25 mm. de diámetre,

que s'i 1.luminava per una bombeta de 10 w. A 1'angle superior

esquerra del panel, es va instal.lar un bronzidor de la marca

Rodman, conectat a una font d'alimentació de 6 v. Sota aquest,

a 1'angle inferior esquerra hi havia el receptacle del

dispensador de la casa Ralph Gerbrands Co. model D-l Ref.

G5100.

Les gábies es van instal.lar dins dues caixes

d'esmorteiment acústic, fetes de conglomerat de fusta, fibra

de vidre i poliestiré (de fora a dins), equipades de
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ventilador per a la renovació de l'aire. Se situaven sobre

tacs de goma a fí d'aminorar les vibracions.

Aquest equip es va col.locar en una cambra especial per a

aquest ús, adjacent a una altra on hi havia tot 1'instrumental

de programació i control (veure página 15S, •fotografía

superior dreta) . Aquest equip estava format pels següents

elements:

— els panels de connexions de les gábies.

- un temporitzador de la casa Campden, Ltd. (Process Timer CI

242).

- dos comptadors per gábia (Campden, Ltd. model CI SIS) que

enregistraven el nombre de respostes i de reforcaments.

- dos registres acumulatius de la casa Ralph Gerbrands Co.

model SHS C-3 que proporcionaven la gráfica de la taxa de

cada sessió.

- Un conmutador a motor Crouzet Ref. 82342 per la

diser iminació.

- Un cronometre electrónic digital de la casa Condal.

Les connexions del llum, palanca i dispensador eren

projectades, a través d'un cable que anava de la cambra

experimental a la de control, a un panel de gábia, a partir

del qual era governat el conjunt. Un sistema de relés

multiplicava els senyals a fí d'enviar-los a les diferents

unitats de programació i registre.

Els reforcadors eren pelletes de 45 mg. de pes, dimensions:

4.0x3.3 mm., i composició segons la fórmula de la casa Noyes

Co.
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S.-Procediment.

5.l.-Característiques deis grupe.

Els subjectes, quan van ser emancipats deis seus germans,

van ser assignats a l'atzar a un deis següents grups:

experimental (n=30) que comprenia les rates que ingerien una

dissolució alcohólica endolcida, i control (n=S5) que incloia

els animáis que bevien una dissolució d'aigua endolcida.

A cada tongada d'animáis realitzada, hi havien tant del

grup experimental com del control. Es va treballar amb

tongades de 8 animáis cadascuna, excepte en dues ocasions en

que les tongades van ser de 5 i de 10 animáis, fet que va

obeir a la disponibi1itat d'animals.

Tots els subjectes van passar per tres fases experimentáis,

una primera de privado, una segona d'indúcelo al consum i una

tercera de seguiment. A la darrera fase es van realitzar

diáriament les proves psicomotrius i les d'aprenentatge.

5.S.-Fase d'estábilització del pes i adaptado a la situació

d ' ai 11 amen t.

Es va dur a terme ¿t dies abans de l'inici de 1 ' exper iment,

amb l'objectiu que els animáis s'acostumessin a les

carácterístiques de l'estabulari experimental i, especialment,

a la situació d'a'illament o de permanencia en una gábia

individual, ja que anteriorment sempre havien estat en

contacte amb els seus respectius germans. Durant aquests dies,

el pes es va estabilitzar i acomodar a la nova situació deis

animáis.

5.3.-Fase de privació d'aliment.

Aquesta fase tenia la finalitat de reduir el pes deis

subjectes al BO*/.. Després deis 4 dies d ' estabi 1 ització , es va
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suprimir el menjar durant 2̂  hores, encara que l'aigua era de

lliure accés. El día següent, el subjecte era pesat i rebia 5

g. de menjar si pesava mes del SO*/, del seu pes normal. Aixó

durava fins que 1'animal baixava d'aquest valor, llavors rebia

el SO'/, de la diferencia entre el pes d'aquel 1 dia i el BO*/. del

pes normal, pero sempre 5 g. com a mínim.

Es va fer servir la privació de menjar perqué era necesaria

pels programes d'aprenentatge que després realitzaríem en

gábia d'Skinner, on utilitzavem el menjar com a reforcador de

la conducta.

3.4.-Fase d1induceió al consum.

Va teñir una durada de 15 dies, i va consistir en el

registre del pes deis subjectes, i la presentado durant 1

hora al dia únicament de 1'ampolla amb la dissolució

(alcohólica o control). Després d'aquest temps, els animáis es

tornaven a pesar i a continuació es presentava la seva ampolla

d'aigua i el menjar de manteniment de la privació.

5.5.-Fase de seguiment.

En primer lloc, es pesaven els animáis i la seva ampolla

d'aigua era substituida per dues ampolles, una amb la

dissolució (alcohólica o control) i l'altra amb aigua. Les

rates disposaven de les dues ampolles durant 1 hora, pero no

disposaven de menjar, ja que a continuació havien de ser

sotmeses a una sessió d'aprenentatge on s'utilitzava el menjar

com a reforcament.

Aquest procediment pot ser descrit com de lliure accés a

les dues ampolles durant 1 hora al dia, i amb el menjar de

manteniment endarrerit fins la sessió d'aprenentatge.

Un cop transcorreguda l'hora de lliure accés, les ampolles

eren retirades i els animáis transportats des de l'estabulari

d'experimentació fins la cambra experimental. Inmediatament,



es passaven les proves psicomotrius i a continuació les rates

eren col.locadas dins les gábies operants. El control es

realitzava des d'una sala annexe. Un cop finalitzada la sessió

de condicionament, els animáis eren retornats a les seves

gábies individuáis i transpórtate novament a 1'estabular!

d'experimentació. En aquest moment, després de pesar novament

ais animáis, els hi proporcionavem la seva ampolla d'aigua i

el menjar de manteniment del pes de privació (BO'/« del pes

normal) si es que calla, en funció del pes a la sortida de la

gábia de condicionament.

La durada d'aquesta fase de seguiment va ser de 19 dies,

corresponents a la durada de les sessions d'aprenentatge. Es

va mesurar el consum d'aigua i de dissolució durant 1 hora, el

pes abans i després, el consum d'aigua de la resta del dia i

el menjar ingerit (pelletes en gábia i suplement posterior).

S.5.1.-PROVES PSICDMDTRIUS.

Es van dur a terme a continuació de l'hora d'accés a les

dues begudes, la dissolució alcohólica dolca o la dissolució

control, i l'aigua.

En primer lloc es realitzava el pía inclinat de 802 (veure

página 122, fotografía superior esquerra). S'agafava 1'animal

per la cua i era situat cap amunt a la part central del pía.

Es cronometrava el temps que trigava 1'animal en baixar-se de

l'aparell (es considerava quan 1'animal havia posat una pota

al térra com a mínim). El temps máxim permés de permanencia a

l'aparell va ser de £>0 segons. Una vegada 1'animal havia

finalitzat la prova, es tornava a la seva gábia individual, i

inmediátament després es realitzava la següent prova

psicomotriu.

La rata era agafada per la cua i se situava a la barra

penjada (veure pagina 122, fotografía inferior esquerra). Es

deixava que 1'animal s'agafes al mig de la barra horitzontal,

amb les dues extremitats anteriors. Una vegada s'havia agafat,

es deixava anar la cua de 1'animal. A la plataforma inferior
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de l'aparell se situava una gábia amb una bona quantitat de

flocs perqué 1'animal no es fes mal al caure. Es mesurava el

temps de permanencia a la barra. En cas de que el subjecte es

desplaces al llarg de la barra horitzontal i s'agafes a una de

les verticals per baixar de l'aparell deixant que el seu eos

rellisqués peí pal de suport, s'aturava el cronometre en el

moment en que les dues extremitats inferiors de 1'animal

s'agafaven a la barra vertical.

S.S.a.-PRQVES D1APRENENTATGE.

Tingueren lloc inmediatament després de les proves

psicomotrius, al llarg de les 19 sessions, i es van dividir en

5 fases:

a.-Modelament automátic.

Abans d'introduir 1'animal per primer cop a la gábia,

col.locárem dues pelletes al receptacle menjador, a fí

d'orientar-lo. La palanca era conectada sempre al dispensador

(CRF). El llum restava enees al llarg de tota la sessió.

El modelament es va fer seguint el procediment descrit per

Ferré (19S5): proporcionant pelletes a intervals fixes de 50

segons durant 20 minuts. Després d'aquest temps, 1'interval

fixe era incrementat a 2 minuts fins al final de la sessió. El

criteri d'aprenentatge era de 10 respostes, i quan era assolit

es deixava a 1'animal en un programa de CRF. La sessió

finalitzava quan la rata havia ingerit un máxim de 120

pelletes, o quan havien transcorregut 50 minuts des de

1'inici.

La durada d'aquesta fase va ser d'una sessió. El criteri

d'aprenentatge va ser l'execució de 10 respostes. Els animáis

que no van realitzar aquest nombre de respostes en els 50

minuts de la sessió (n=5; 3 subjectes del grup experimental i

£ del grup control), van disposar d'una segona sessió de
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modelament automátic (comencava directament amb un interval

fixe de 5 minuts), que substituía la primera sessió de CRF

(fase b).

Es van enregistrar les següents variables: durada de la

sessió, temps per emetre 1, 10, 50 i 100 respostes, nombre

total de respostes i nombre total de reforcaments. A mes a

mes, es disposava de la gráfica proporcionada peí registre

acumulatiu.

b.-fíeforcament continu (CRF).

En aqüestes sessions, la palanca estava permanentment

conectada al dispensador, de tal forma que cada vegada que

1'animal la premia, rebia una pelleta com a reforcador. Es van

establir dos criteris per a 1'aturada de la sessió: un criteri

temporal, amb una durada máxima de 30 minuts, i un criteri de

reforcament, amb un máxim de ISO pelletes. En acomplir-se

qualsevol deis dos criteris, la sessió era aturada. El llum va

restar enees al llarg de tota la sessió.

Aquesta fase consta de ¿t sessions, excepte pels animáis que

van requerir de S sessions de modelament automátic per

adquirir la resposta (aquests van disposar de 3 sessions de

CRF). Es van mesurar les mateixes variables que al modelament

automát ic.

c.-Extinció.

Consistía simplement en desconectar la palanca del

dispensador, col.locar a la rata durant 30 minuts i

enregistrar les respostes. El llum va restar apagat al llarg

de la sessió. Aquesta fase consta de dues sessions.

Es va enregistrar el temps a emetre 1, 10, 50, 100, 150,

SOO, S50 i 300 respostes, i el nombre total de respostes. A

partir de les gráfiques proporcionades pels registres

acumulatius es va calcular el percentatge de pauses de 3
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minute. respecte al temps total, i el nombre

realitzat abans de la primera pausa de 3 minuts.

de respostes

d.-Oiscriminació.

Consistía en un programa múltiple CRF/extinció. Els

estímuls que assenyalaven la situació de CRF <S+) van ser el

llum enees i el bronzidor apagat (sense so), i els que

assenyalaven la situació d'extinció (S-) van ser el llum

apagat i el bronzidor enees (amb so). Sempre es va comencar i

acabar la sessió per l'estímul positiu (CRF). Es van dur a

terme un total de 10 sessions, la durada de les quals va ser

determinada (tal com es mostra a la taula següent) en funció

de l'estat de privació deis animáis, a fí d'evitar que se

saciéssin per la sessió del dia següent. El rang deis periodes

d'estímul positiu va anar des de 48" fins a 5'16". El rang

deis periodes d'estímul negatiu va estar compres entre 2'26" i

7'6". El percentatge de temps deis dos components de la

discriminació (S+ i S-) a cada sessió, també es representa a

la taula següent.

SES.

1
E
3
4
5
6
7
8
9
10

durada

48'30' '
24'
33'
37'
£7'
28'
36'
24'
22'
30'

S+

7 S+
4 S+
5 5+
5 S+
4 S+
4 S+
5 S+
4 S+
4 S+
5 S+

S-

6 S-
3 S-
4 S-
4 S-
3 S-
3 S-
4 S-
3 S-
3 S-
4 S-

•/. s+

56 '/.
57 Y,
48 */.
46 '/,
46 '/.
48 '/.
44 '/.
60 */,
53 '/,
43 •/.

'/. S-

44 y.
43 '/.
52 y.
54 */.
54 '/.
52 */.
56 '/.
40 '/.
47 %
57 '/.

r»ula 1, Durada de les 10 sessions de discriminació i nombre
de presentacions de l'estímul positiu i del negatiu.
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Es van realitzar un total de 47 presentacions de l'estímul

positiu i 37 del negatiu. A mes, es van registrar les següents

mesures: durada de la sessió, temps i periode de la

discriminació en fer 1, 10, 50 i 100 respostes, nombre de

respostes i reforcaments a cada periode de la discriminació,

nombre total de respostes en presencia de l'estímul negatiu,

nombre total de respostes i reforcaments en presencia de

l'estímul positiu, nombre total de respostes i nombre total de

reforcaments. A partir de les gráfiques proporcionades pels

registres acumulatius, es va calcular la taxa de resposta en

els periodes foscos (S-) de cada sessió i el percentatge de

pauses iniciáis ais periodes foscos de cada sessió.

e.-Prova deis dos estímuls.

Va consistir en posar a 1'animal en extinció en presencia

de l'estímul positiu i del negatiu simultániament, durant dues

sessions de 30 minuts de durada.

Es van realitzar les mateixes mesures que a la fase

d'extinció (veure apartat c)•

5.6.-Resum del disseny experimental.

A les dues planes següents es presenta el quadre resum del

disseny experimental complert d'aquest experiment.
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FASE EBTABILITZACIO DEL PES

SES

PES

1

EMA

2

EST

3

EST

4

EST

5

EST

FASE DE PR I VACIO D'ALIMENT

SES

AL I

6

PRI

7

PRI

8

PRI

9

PRI

10

PRI

11

PRI

12

PRI

13

PRI

14

PRI

15

PRI

FASE D'INDUCCIO AL CONSUM

SES

CON

16

Ih
Ib

17

Ih
Ib

18

Ih
Ib

19

Ih
Ib

SO

Ih
Ib

21

Ih
Ib

22

Ih
Ib

23

Ih
Ib

24

Ih
Ib

25

Ih
Ib

26

Ih
Ib

27

Ih
Ib

28

Ih
Ib

29

Ih
Ib

30

Ih
Ib

FASE DE SEGUIMENT

SES

CON

MOT

APR

31

Ih
Sb

pía

bar

mod

32

Ih
Sb

pía

bar

crf

33

Ih
Sb

pía

bar

crf

34

Ih
Sb

pía

bar

crf

35

Ih
Sb

pía

bar

crf

36

Ih
Sb

pía

bar

ext

37

Ih
Sb

pía

bar

ext

38

Ih
Sb

pía

bar

dis

39

Ih
Sb

pía

bar

dia

40

Ih
Sb

pía

bar

dis

41

Ih
Sb

pía

bar

dis

42

Ih
Sb

pía

bar

dis

43

Ih
Sb

pía

bar

dis

44

Ih
Sb

pía

bar

dis

45

Ih
Sb

pía

bar

dis

46

Ih
Sb

pía

bar

dis

47

Ih
Sb

pía

bar

dis

48

Ih
Sb

pía

bar

2ss

49

Ih
Sb

pía

bar

2ss

Taula 2. Resum del disseny experimental
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NOMENCLATURA ÚTIL I TZ ADA A LA TAULA S

SES

PES

ALI

CON
Ih
Ib
2b

MOT
pía
bar

APR
fflod
crf
ext
dis
Ess

Sessions.

Pes.

Al iment .

Consum.
Accés restringit a 1 hora al dia.
Accés a una única ampolla ( dissoluc ió ) .
Accés a dues ampolles (dissolució i aigua).

Proves psicomotrius .
Pía inclinat SOS.
Barra penjada.

Proves d ' aprenentatge.
Modelament automátic.
Condicionament de reforcament continu.
Ext inció .
Discr iminació .
Prova de dos estímuls en extinció.
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6.-R»eultatg.

6.1.-Analisi del pes.

«.-PES D'EMANCIPACIO.

El pes deis subjectes en el moment de 1'emancipado, va

presentar els següents valors per cadascun deis dos grups:

Experim.

Control

x= 354.40

x= 371.16

sd= 49.87

sd= 37.2

se= 9.11

se= 7.44

Taula 3. Estadístics descriptius del pes d'emaneipac ió

A mes a mes, la distribució d'aquesta variable, mesurada

amb la prova de Kolmogorov-Smirnoff, va presentar llei normal

per cadascun deis dos grups.

Es va realitzar una prova de comparació de mitjanes (T-

TEST), i no es van observar diferencies significatives entre

eis pesos d' emancipació deis dos grups (f=l.B; p=0.14£j>.

Aquest resultat indica que els E grups eren homogenis respecte

el pes al principi de 1'experiment.

b.-PES A LA FASE D'INDUCCIO AL CGNSUM.

Per l'análisi estadística, es va considerar el percentatge

que representava el pes deis animáis respecte al pes de

referencia (era el pes de la darrera sessió de la fase

d'estabi1 ització, sobre el qual s'havia calculat el pes de

privació del 80%). L'objectiu d'aquesta manipulació de les

variables de pes era observar si havien existit diferencies

entre la motivació de fam deis animáis deis dos grups. Aquest

percentatge es va calcular a partir de la fórmula següent:
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PERCENTATGE DE PES = (Pes actual x 100) / Pes Referencia

Aquest percentatge va ser calculat peí pes inicial (abans

de l'accés a la dissolució).

Es va verificar la normalitat de les variables per mitjá de

la prova de Kolmogorov-Smirnoff, i es va poder observar que

totes presentaven una distribució normal en el cas del grup

experimental. En canvi, considerant el grup control, algunes

mesures no van presentar normalitat a les seves distribucions,

tal com es mostra a continuació.

G. CONTROL

Y, PES INICIAL

Sessió 9S
Sessió 125

Z

1 .597
1 .419

P

.012

.036

Taula t*m Variables de pes (en '/.) que no van seguir llei normal
en el grup control.

1 .-Análisi mixta de la varianca del pes a la fase

d ' induce ió .

Per aquesta variable, es va realitzar un disseny mixte de

la varianga (MANOVA) (análisi entre grups-intra subjecte),

pero no es va acomplir la condició d'aplicació de

1 ' homogenei tat de variances. Es van realitzar transf ormacions

iogari tmiques i exponencials de les mesures, pero tampoc es va

acomplir 1 ' homogenei tat de variances.

Ja que no existeix una prova mixta no paramétrica, es va

naver de realitzar 1' análisi entre grups de forma separada a
1 'análisi intrasubjecte.
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Aixó també va succeir amb moltes altres variables de

1'experiment. Per aquest motiu, en análisis posteriors tant

sois hi haura aquest apartat en els casos en que s'hagin

acomplert les condicions d'aplicació.

b.S.-Análisi intraqrup del pes a la fase d'indúcelo.

Es va realitzar una análisi de la varianga de mesures

repetides (MANOVA) pels dos grups, pero no es van acomplir les

condicions d'aplicació del component de simetría.

Quan es dona aquesta situació, hi ha dues estratégies

estadístiques a seguir: o utilitzar un factor corrector sobre

els graus de llibertat, o considerar les mesures repetides com

a variables independents, realitzant una análisi

muítivariable.

Es va optar per utilitzar el factor corrector de

Greenhouse-Geisser (no el mes estricte pero si el mes emprat),

que al ser multiplicat pels graus de llibertat, provoca la

necessitat d'una "F" major per obtenir la mateixa

significació. A continuació es presenten els resultats de

1'análisi de la varianga i la significació un cop aplicada la

correcció.

'/. PES INICIAL
Grup 1

Grup 2

F= 4.4

F=14.87

p < O.O01

p < 0.001

Taula 5. Resultats de 1'análisi de la varianga de mesures
repetides (significació ajustada amb el factor
corrector de Greenhouse-Geisser).



Aqueste resultats mostren que globalment van haver

diferencies significatives entre les mesures repetides. Per

dilucidar el sentit d'aqüestes diferencies es va recorrer a

l'análisi polinómica de 1'evo 1.lució de la mesura al llarg del

temps. Degut a l'aplicació del factor corrector, a l'análisi

de les tendéncies només es van considerar com a significatives

aquel les que presentaven una "p" inferior a "0.001" (tingui's

•n compte per totes les análisis en que s'utilitzi aquesta

correcció).

Quan es va considerar el grup experimental, les mesures van

presentar una tendencia quadrática (F=20.96; p<0.001), que

explicava el 31.¿ti'/, de la varianca de l'análisi. D'altra

banda, quan es va considerar el grup control, les mesures es

van ajustar a una funció lineal <F=58.39; p<O.O01) que

explicava el ¿f5.¿t5'/. de la varianga de l'análisi, pero també a

una funció quadrática (F=3S.53; p<0.001) que explicava un

22.96*/, de la varianca.

Va haver una tendencia a la disminució del percentatge de

pes inicial per part deis animáis del grup control al llarg de

les sessions (implica un augment de la motivació de fam al

llarg del temps), encara que hi ha una inflexió significativa

de la corba, com mostra la tendencia quadrática, i com es pot

apreciar a la Figura 4. Respecte ais animáis del grup

experimental, no es pot assegurar que existeixi cap tendencia,

encara que sí que hi ha una inflexió significativa de la

corba.
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Figura *t. Percentatge de pes inicial respecte al pes de
referencia a la fase d'inducció.
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b.3.-Comparado entre els qrups del pes a la fase d'indúcelo.

12/COMPARACIO DEL PES PROMIG.

Es va calcular el promig de les 15 mesures repetides del

pes inicial per cada grup, que va mostrar els valors següents:

Experim.

Control

x = 75.98

x= 74.69

sd= 0.64

sd= 1.51

se= 0.18

se= 0.3

Taula 6. Estadístics descriptius del percentatge de pes
inicial promig de les 15 sessions.

A continuació, aqüestes mitjanes van ser comparades entre

els dos grups (T-TEST GROUPS), pero es va haver d'aplicar una

prova no paramétrica <Kruskal-Wal1is) ja que no es van

acomplir les condicions d'aplicació d'homogeneitat de

variances. Es va observar que les rates del grup experimental

presentaven major percentatge de pes que les del grup control

a l'inici de les sessions (7¿ =14.08; p<O.OOl), i per tant

tenien menor motivació de fam.

a2/COMPARACIO DEL PES SESSIO PER SESSIO.

Per realitzar la comparació sessió per sessió, es va

recorrer directament a la prova no paramétrica de Kruskal-

Wallis, ja que l'análisi mixta de la varianca no s'havien

complert les condicions d'aplicació d'homogeneitat de

variances. Es van obtenir els resultats següents:
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'/. PES INICIAL

Sessió 12
Sessió 22
Sessió 32
Sessió 42
Sessió 52
Sessió 62
Sessió 7S
Sessió 8S
Sessió 9S
Sessió IOS
Sessió 112
Sessió 1S2
Sessió 132
Sessió 142
Sessió 152

X1

2.69
6.01
3.52
1.E8

11 .SO
12.48
16.18
2.11
10.86
8.16
0.18
6.34
7.87
20. 83
13.70

P

.1O11

.0142

.0606

.2574

.0008

.0004

.0001

.1460

.0010

.0043

.6726

.0118

.0050

.0000

.0002

SENTIT

GE = GC
GE > GC
GE = GC
GE = GC
GE > GC
GE > GC
GE > GC
GE = GC
GE > GC
GE > GC
GE = GC
GE > GC
GE > GC
GE > GC
GE > GC

Taula 7. Comparació entre grups del percentatge del pes
inicial respecte al pes de referencia.

Com podem apreciar a la Taula 7, a la major part de les

sessions els animáis del grup experimental van presentar un

percentatge de pes major que el de les rates del grup control,

i aixó implica que la seva motivació de fam era menor.

Aquests resultats poden ser contrastats amb els del

percentatge del pes al final de les sessions respecte al pes

de referencia, que es representen a la figura segiient.
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Figura 5. Percentatge de pes f ina l respecte al pes de
referencia a la fase d ' inducció .
( *: p<0.05; **: p<0.01; ***: p<O.001) .
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Com s'observa a la Figura 5, al final de les sessions el

percentatge de pes sempre va ser majar en els animáis del grup

control.

c.-PES A LA FASE DE SEGUIMENT.

Per a l'análisi estadística es va seguir el mateix

procediment que a la fase d'inducció, generant el percentatge

de pes inicial respecte al pes de referencia, per obtenir el

grau de privació deis subjectes.

Es va verificar la normalitat de les mesures per cada grup,

mitjancant la prova de Kolmogorov-Smirnoff. Totes les mesures

van presentar una distribució normal.

c. 1.-Análisi intraqrup del pes a la fase de sequiment.

Es va realitzar una análisi de la varianca de mesures

repetides (MANOVA), pero no es van acomplir les condicions

d'aplicació d'homogeneitat de covariances o component de

simetria (prova d'esfericitat de Mauchly). Un cop aplicat el

factor corrector de Greenhouse, es van obtenir els següents

resultats:

V. PES INICIAL
Grup 1

Grup 2

F= 42.12

F= 19.09

p < O. 001

p < 0.001

Taula 8. Resultats de l'análisi de la varianca de mesures
repetides (significació ajustada amb el factor
corrector de Greenhouse-Geisser).

140



Com es pot apreciar a la taula anterior, van haver

diferencies significatives globals entre les mesures repetides

de la variable. Per analitzar aqüestes diferencies, es va

realitzar una análisi polinómica de contrasts.

En el cas del grup experimental, les mesures repetides es

van ajustar a una funció lineal (F=83.07; p<O.001) que

explicava el 62.4S'/. de la varianca, i a una funció quadrática

(F=50.39; p<0.001), pero que explicava tant sois un 3.5'/. de la

varianca total. En el cas del grup control, la tendencia

lineal d'aqüestes mesures (F=189.6B; p<0.001) explicava un

75.19'/. de la varianca, i la tendencia quadrática no va ser

significativa. El percentatge del pes inicial deis animáis a

la fase de seguiment va presentar una tendencia significativa

a augmentar en els dos grups, tal com es pot apreciar a la

figura següent. A mes a mes, es poden observar dues davallades

del pes, que coincideixen amb les fases d'extinció i de prova

de dos estímuls, a les quals els animáis no obtenien

reforcaments.
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c.5.-Comparado entre els crups del pes a la fase de

seguiment.

1S/COMPARACIO DEL PES PROMIG.

Es va calcular el promig de les 19 mesures repetides del

percentatge de pes inicial per cada grup, que va mostrar els

valors següents:

Experim.

Control

x= 78.18

x"= 76. 43

sd= 1.01

sd= 1.41

se= 0. 18

se= 0.28

Taula 9. Estadístics descriptius del percentatge de pes
inicial promig de les 19 sessions.

A continuació, aqüestes mitjanes van ser comparades entre

els dos grups (T-TEST GROUPS). Es va observar que les rates

del grup experimental presentaven major percentatge de pes que

les del grup control a l'inici de les sessions (t =5.2;

p<0.001), i per tant tenien menor motivació de fam.

22/COMPARACIO DEL PES SESSIO PER SESSIO.

Per realitzar la comparació entre els dos grups sessió per

sessió, es va dur a terme la prova no paramétrica de Kruskal-

Wallis, ja que préviament s'havia realitzat una análisi mixta

de la varianga i no s'havien acomplert les condicions

d'aplicació d'homogeneitat de variances, ni per les variables

origináis ni per les seves transformacions logarítmiques o

exponencials.
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A continuació es presenten els resultáis del percentatge de

pes inicial.

*/. PES INICIAL

Sessió la
Sessió 2S
Sessió 3S
Sessió 4a
Sessió 5e
Sessió 6a
Sessió 7e
Sessió 8a
Sessió 9a
Sessió loa
Sessió lia
Sessió isa
Sessió 13a
Sessió 14a
Sessió 15a
Sessió 16a
Sessió 17a
Sessió IBa
Sessió 19a

-^
52. S4
25.54
E6.58
25. SO
32. B3
5.36
16.32
23.70
18.58
19.46
18.87
10.21
4. 18
3.78
1.48
2.69
0.66
1.97
0.31

P

.OOOO

.0000

.0000

.0000

.0000

.0206

.0001

.0000

.0000

.OOOO

.0000

.0014

.0408

.0519

.2236

.1011

.4172

.1606

.5770

SENTIT

GE > GC
GE > GC
GE > GC
GE > GC
GE > GC
GE > GC
GE > GC
GE > GC
GE > GC
GE > GC
GE > GC
GE > GC
GE > GC
GE = GC
GE = GC
GE = GC
GE = GC
GE = GC
GE = GC

Taula 10. Comparació entre grups del percentatge del pes
inicial respecte al pes de referencia.

Com podem apreciar a la taula 10, a les primeres 13

sessions, la privació (i per tant la motivació de fam) va ser

menor en els animáis del grup experimental a l'inici de les

sessions. No obstant, a les 6 darreres sessions, els animáis

deis dos grups no van presentar diferencies respecte al seu

percentatge de privació <veure la Figura 6).

Per contrastar aquests resultats amb el pes al final de les

sessions, a la Figura 7 es representa el percentatge de pes al

fináis de les sessions respecte al pes de referencia.
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Figura 7. Percentatge del pes final (grs.) respecte al
referencia, a la fase de seguiment.
( *: p<0.05; *»: p<0.01; ***: p<0.001).
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