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RESUMO

O transtorno bipolar é uma psicopatologia crônica que atinge de 1 à 4% da
população mundial. Esse transtorno do humor é caracterizado por alterações
cíclicas do humor, nas quais o indivíduo alterna entre os estados de depressão
e mania. A mania é descrita na literatura, como um estado de exacerbação
anormal do humor, em que o sujeito apresenta um comportamento expansivo,
eufórico, porém com aumento da irritabilidade, intensa agitação psicomotora e
um sentimento de invencibilidade inconsequente, que contribui para a
exposição à comportamentos de risco. O tratamento dessa psicopatologia é
complexo e não apresenta eficácia em todos os casos, além de possuir muitos
efeitos colaterais. Nesse aspecto, o sistema da Nociceptina/Orfanina FQ
(N/OFQ) pode ser estudado como um possível alvo terapêutico para o
tratamento do transtorno bipolar, devido ao seu papel modulatório sobre os
sistemas monoaminérgicos e sua participação na modulação do humor. Este
trabalho visa investigar o efeito de ligantes do receptor NOP em um modelo
animal de mania induzida por metilfenidato. Para isso foi avaliada a atividade
motora espontânea, em um campo aberto, de camundongos tratados com
metilfenidato (10 mg/kg, sc, 15 min). O valproato de sódio (300 mg/kg, ip, 30
min), fármaco utilizado no tratamento clínico da mania, foi capaz de prevenir a
hiperlocomoção causada pelo metilfenidato. O tratamento agudo com o
antagonista do receptor NOP, UFP-101 (1-10 nmol, icv, 5 min), não afetou per
se a locomoção espontânea dos camundongos, mas foi capaz de atenuar a
hiperlocomoção induzida por metilfenidato. Por sua vez, o tratamento agudo
com o agonista do receptor NOP, N/OFQ (0,1 e 1 nmol, icv, 5 min), não alterou
significativamente a distância percorrida, mas quando testada na dose de 1
ηmol, a N/OFQ foi capaz de reverter discretamente os efeitos hiperlocomotores
promovidos pelo metilfenidato. Em conclusão, tanto a administração de N/OFQ
quanto de UFP produzem ações do tipo antimaníacas. Além disso, estes dados
sugerem que o sistema da N/OFQ efetua uma modulação complexa sobre o
movimento voluntário e, consequentemente, sobre a neurotransmissão
dopaminérgica.

Palavras-chaves: camundongo, mania, transtorno bipolar, metilfenidato,
nociceptina/orfanina FQ, dopamina.

ABSTRACT
Bipolar disorder is a chronic psychopathology that reaches from 1 to 4% of the
world population. This mood disorder is characterized by cyclical mood
changes, in which an individual alternates between states of depression and
mania. Mania is described in the literature as an abnormal state of exacerbation
of humor, in which the subject presents an expansive, euphoric behavior, but
with increased irritability, psychomotor agitation and a feeling of invincibility,
which will contribute to risks exposure. The treatment of this psychopathology is
complex and it is not effective in all cases, and it evokes many side effects. In
this respect, the system of Nociceptin/Orphanin FQ (N/OFQ) can be studied as
a possible therapeutic target for the treatment of bipolar disorder, due to its
modulatory role on monoaminergic systems and on mood. This study aims to
investigate the effect of NOP receptor ligands in an animal model of mania
induced by methylphenidate. To this aim, locomotor activity was assessed in an
open field, in mice treated with methylphenidate (10 mg/kg, sc, 15 min).
Valproate (300 mg / kg, ip, 30 min), standard treatment of mania, prevented
methylphenidate-induced hyperlocomotion. The acute treatment with the
antagonist of NOP receptor UFP-101 (1-10 nmol, icv, 5 min) per se did not
affect the spontaneous locomotion of mice, but it was able of attenuating
hyperlocomotion induced by methylphenidate. The acute treatment with N/OFQ
(1 and 0.1 nmol, icv, 5 min) did not alter the distance moved, but when tested at
a dose of 1 ηmol, N/OFQ slightly reduced methylphenidate-induced
hiperlocomotion. In conclusion, the administration of UFP-101 and N/OFQ
produced antimanic-like actions. Furthermore, these data suggest that the
system of N/OFQ performs a complex modulation of voluntary movement, and
consequently on dopaminergic neurotransmission.
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INTRODUÇÃO

O transtorno bipolar
Os distúrbios de humor junto com os transtornos de ansiedade são os
mais prevalentes transtornos psiquiátricos existentes. O transtorno bipolar é
uma condição severa e crônica que atinge de 1 à 4% da população (MachadoVieira & Soares, 2007; Severino et al., 2013), podendo causar problemas
sociais e fisiológicos aos seus portadores, indo desde desmembramentos
familiares e incapacidade ocupacional (Vázquez, 2011), até um maior risco de
desenvolver doenças cardiovasculares (Garcia-Portilla, 2009). Ainda, está
associado aos transtornos afetivos um risco de 15% de suicídio (Rocca & Lafer,
2006).
O transtorno bipolar é caracterizado por oscilações periódicas do humor,
nas quais o indivíduo alterna entre os estados de mania/hipomania e
depressão. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais IV (DSM-IV), o transtorno bipolar pode ser dividido em duas
categorias: transtorno bipolar do tipo I, no qual ocorrem episódios de depressão
e mania; e o transtorno bipolar do tipo II, caracterizado pela alternância de
depressão e episódios mais leves de euforia, ou também denominados de
hipomania.
Não há ainda o conhecimento das causas geradoras do transtorno
bipolar, no entanto, é um consenso que elas são multifatoriais, envolvendo
características genéticas, fisiológicas e sociais (Michelon & Vallada, 2005;
Iwamoto et al., 2004). De acordo com Frey et al. (2009), estudos relacionados à
genética desse distúrbio apresentam dados que indicam que o risco de um
indivíduo desenvolver a doença aumenta cerca de dez vezes, se este possuir
um familiar em primeiro grau que seja portador da mesma. Segundo Cardno et
al. (1999) há uma taxa de concordância de 60% a 80% entre irmãos gêmeos
monozigóticos no desenvolvimento da doença.
De acordo com o DSM-IV-TR (2002), um episódio maníaco é um período
no qual existe um humor anormal e persistentemente elevado, expansivo, ou
9

irritável. Pelo menos três das características a seguir devem estar presentes:
auto-estima anormalmente aumentada, ou sentimento de grandiosidade,
diminuição do sono, euforia, pressão por falar, distratibilidade, agitação
psicomotora, envolvimento em atividades prazerosas com alto risco para
consequências dolorosas. A hipomania assemelha-se ao estado de mania, no
entanto, apresenta-se de forma mais branda.
Em um quadro de mania o indivíduo apresenta um comportamento
expansivo, eufórico, exagerado, com um sentimento de superioridade,
invencibilidade, entusiasmo excessivo e uma sensação de intenso bem-estar,
porém geralmente irritável. Há também um aumento da impulsividade e da
velocidade do pensamento, dessa forma o indivíduo pode apresentar um
pensamento confuso, com muitas ideias surgindo ao mesmo tempo, podendo
causar uma dificuldade de compreensão. Nesse estado podem ainda ocorrer
quadros

psicóticos

e

alucinações.

Ocorre

ainda

um

aumento

na

psicomotricidade, e diminuição da necessidade de sono (Moreno & Moreno,
2009).
Já nos episódios depressivos, são observadas as seguintes alterações:
aumento de apetite e ganho de peso, sonolência excessiva durante o dia e
aumento da quantidade de sono, lentificação psicomotora, dificuldade de
concentração, avaliações negativas a cerca do próprio valor e sentimento de
culpa (Lafer et al., 2009).
Devido à complexidade do transtorno bipolar e a grande variabilidade
clínica encontrada, não existe um tratamento único ou uma combinação de
tratamentos que sejam efetivos em todos os casos, dessa forma pode-se
encontrar um grande número de diferentes abordagens clínicas. Assim, várias
classes de medicamentos vêm sendo empregadas no tratamento dessa
condição, tais quais os estabilizadores de humor, como o lítio e os
anticonvulsivantes valproato, carbamazepina e lamotrigina, os antidepressivos
e ainda os antipsicóticos atípicos (Souza, 2008).
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Fármacos utilizados no tratamento do transtorno bipolar
O tratamento farmacológico do transtorno bipolar é primariamente
centrado na prevenção dos episódios de mania e depressão, por meio dos
fármacos

estabilizadores

do

humor

como

o

lítio,

o

valproato

e

a

carbamazepina. No entanto, a ocorrência de crises exige um tratamento
polifarmacêutico, no qual são utilizados também outros anticonvulsivantes,
antipsicóticos atípicos, antidepressivos e benzodiazepínicos (Fountoulakis et
al., 2005; Matson et al., 2006; Sanches et al., 2010).
O lítio é um dos principais fármacos usados no tratamento do transtorno
bipolar, porém sua eficácia não é observada em todos os pacientes. De acordo
com Rosa et al. (2009), estudos apontam que apenas 25% dos pacientes
tratados somente com lítio, permanecem estáveis. Além disso, sua eficácia
também parece ser reduzida em uma terapia de manutenção (Rybakowski et
al., 2001). A busca por outros fármacos em substituição ao lítio ainda é
estimulada por fatores como início de ação lento, efeito antimaníaco limitado,
possíveis interações farmacológicas, e substanciais efeitos adversos, afetando
principalmente os sistemas renal e endócrino (Rosa et al., 2009; Matson et al.,
2006; Lydiard & Gelenberg, 1982).
Dentre os fármacos anticonvulsivantes, o ácido valpróico, ou valproato, é
amplamente utilizado no tratamento do transtorno bipolar, apresentando
propriedades antimaníacas equivalentes ao lítio (Smith et al. 2007). Embora
seja mais prescrito que o lítio nos EUA (Rosa et al., 2009), o valproato possui
limitações como a falta de eficácia em todos os casos, interações
farmacológicas, teratogenicidade e necessidade de monitoração terapêutica
(Freeman & Stoll, 1998).
Vários trabalhos apontam o uso de estabilizadores do humor em
associação com um antipsicótico atípico, como uma terapia eficaz contra a
mania (Cookson, 2001; Vieta et al., 2002). Além disso, alguns estudos indicam
um possível uso desses fármacos durante as fases depressivas do transtorno
bipolar (Tohen et al., 2004; Calabrese et al., 2005). A clozapina foi o primeiro
antipsicótico atípico a ser utilizado no tratamento da mania, apresentando
eficácia em pacientes bipolares refratários (Green et al., 2000), porém seu
11

estudo foi bastante limitado devido a efeitos adversos como o risco de
convulsões e agranulocitose (Rosa et al. 2009). Diversos estudos indicam a
olanzapina como eficaz no tratamento da mania (Zajecka et al., 2002; Berk,
Ichim & Brook, 1999; Perlis et al., 2006) e ainda com algum efeito
antidepressivo em associação com a fluoxetina (Rosa et al., 2009). O uso
dessa droga pode causar a longo prazo ganho de peso, levando a outros
prejuízos metabólicos, como a diabetes do tipo II. Dentro dessa categoria de
fármacos, a risperidona também é uma opção para o tratamento da mania, no
entanto, seu uso prolongado pode causar efeitos indesejados como alterações
extrapiramidais, discinesia tardia e hiperprolactinemia (Wetterling, 2001;
Cordioli et al., 2005).
Embora os antidepressivos sejam extensivamente usados na clínica,
diversos autores condenam sua utilização em pacientes bipolares, devido a um
maior risco de ocorrência de uma “virada maníada”, ou seja, a passagem do
estado de depressão para a mania diretamente, em um curto espaço de tempo
(Altshuler et al., 1995; Wehr & Goodwin, 1987).
Como foi visto, o tratamento farmacológico do transtorno bipolar ainda é
complexo e, por vezes, complicado, visto que os fármacos atualmente
empregados não são sempre efetivos, ou podem causar diversos efeitos
colaterais indesejados. Por esse motivo a procura por novos tratamentos mais
específicos, efetivos, ou que causem menos prejuízos, se faz necessária.
Nesse sentido, podemos olhar para os sistemas peptidérgicos como
uma fonte de pesquisa para descoberta de novos alvos terapêuticos para o
tratamento

de

transtornos

psiquiátricos.

De

fato,

os

sistemas

neuropeptidérgicos desempenham papel modulatório sobre outros sistemas de
neurotransmissores

principalmente

em

situações

patológicas

ou

não

fisiológicas, como por exemplo no estresse, na injúria e na dependência
química (Hökfelt, Bartfai & Bloom, 2003). Portanto, ligantes seletivos e
específicos para sistemas peptidérgicos são potenciais candidatos para o
tratamento de transtornos psiquiátricos como ansiedade e depressão (Holmes
et al., 2003; Catena-Dell'Osso et al., 2013).
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O sistema da Nociceptina/Orfanina FQ (N/OFQ) e o receptor NOP
O receptor acoplado à proteína G, ORL1 foi descoberto em 1994 e
identificado como um receptor opióide, baseado em critérios genéticos e
estruturais (Bunzow et al., 1994; Fukuda et al., 1994). Inicialmente era tido
como um receptor órfão, pois não possuia ligantes naturais conhecidos (Civelli,
2008). Em 1995 dois grupos isolaram e identificaram independentemente um
heptadecapeptídeo capaz de interagir com o receptor ORL1, provocando uma
resposta comportamental de hiperalgesia (Meunier et al., 1995; Reinscheid et
al., 1995). Esse peptídeo foi então chamado de nociceptina, devido às suas
propriedades pró-nociceptivas, e recebeu ainda a denominação de orfanina
FQ, por se ligar a um receptor órfão e possuir como primeiro e último
aminoácidos, a fenilalanina (F) e glutamina (Q), respectivamente. Assim,
atualmente esse peptídeo é conhecido como nociceptina/orfaninaFQ (N/OFQ)
e seu receptor, como receptor da nociceptina (NOP) (Meunier, 1997).
Esse receptor tem vasta distribuição pelo sistema nervoso central, sendo
altamente expresso nas áreas corticais, giro denteado do hipocampo,
amígdala, tronco cerebral, locus coeruleus, núcleo olfatório, dentre várias
outras

áreas.

Além

disso,

a

expressão

do

receptor

NOP

e

da

nociceptina/orfaninaFQ estão bem correlacionadas, e de acordo com Mollereau
& Mouledous (2000) há o indicativo de que o receptor está predominantemente
localizado em regiões nas quais pode exercer uma função modulatória sobre a
neurotransmissão dopaminérgica, serotonérgica e noradrenérgica.
O

receptor

NOP

possui

mecanismos de

transdução

de

sinal

semelhantes aos de receptores opióides, levando à ativação da proteína G
inibitória (Gi), inibindo a atividade da adenilato ciclase e promovendo uma
hiperpolarização na membrana. Assim, a ativação do receptor NOP produz
uma resposta inibitória na transmissão neuronal. Alguns trabalhos têm ainda
demonstrado que a N/OFQ é capaz de inibir a liberação de diversos
neurotransmissores, como a noradrenalina (Schlicker et al., 1998), GABA (Meis
& Pape, 2001), glutamato (Nicol et al. 1996) e dopamina (Murphy et al., 1996;
2004).
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A N/OFQ e seu receptor desempenham uma série de papéis funcionais,
como processamento de estímulos nociceptivos, controle das funções
neuroendócrinas, balanço hídrico, controle motor, resposta ao estresse,
modulação dos processos emocionais, comportamento sexual e regulação da
pressão arterial, entre outras funções (Lambert, 2008).
O único ligante endógeno conhecido para o receptor NOP é a
nociceptina/orfaninaFQ (Meunier et al., 1995; Reinscheid et al., 1995), no
entanto, o estudo da estrutura e função desse peptídeo permitiu a descoberta
de outros ligantes exógenos desse receptor (McDonald et al, 2003), sejam eles
agonistas e antagonistas.
A partir das informações sobre a estrutura do receptor NOP e seus
ligantes, foi possível sintetizar moléculas capazes de interagir com o receptor
como antagonistas, porém os primeiros resultados demonstraram baixa
afinidade pelo receptor (Calo et al., 2000; Guerrini et al., 2000; Hashimoto et
al., 2000). Através de modificações estruturais nessas moléculas peptídicas foi
possível produzir um antagonista potente e altamente seletivo ao receptor
NOP, chamado de UFP-101 (Calo et al., 2002 ;McDonald et al., 2003).
Além de diversos trabalhos sobre a afinidade e potência do UFP-101
frente a diversos outros ligantes do receptor NOP, sua atividade biológica foi
testada, e alguns estudos apresentam evidências para uma função ligada ao
sistema nervoso central, principalmente em áreas relacionadas a distúrbios do
humor, como a depressão. De acordo com Gavioli et al. (2004), o UFP-101
produziu efeitos do tipo antidepressivo em modelos animais testados, indicando
a participação do sistema da nociceptina/orfaninaFQ e do receptor NOP no
sistema de modulação do humor. Um outro trabalho mais recente demonstrou
o efeito do tipo ansiolítico do UFP-101 em ratos submetidos a um modelo
animal de ansiedade, o labirinto em T elevado (Duzzioni et al., 2011).

De

acordo com os dados apresentados, podemos ver o sistema da N/OFQ e o seu
receptor, como possíveis envolvidos na regulação de mecanismos importantes
para a modulação do humor e o transtorno bipolar.
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Bases biológicas da mania
Diversos trabalhos na literatura têm sugerido uma relação entre a
dopamina e a mania. A administração de levodopa, um precursor da dopamina,
produz episódios de hipomania (van Praag & Korf, 1975). Além disso, drogas
que conhecidamente aumentam os níveis de dopamina, como a anfetamina,
pode induzir hipomania em indivíduos saudáveis (Jacobs & Silverstone, 1986),
além de provocar o estado de mania/hipomania em pacientes diagnosticados
com transtorno bipolar (Wingo & Ghaemi, 2008). De acordo com Berk e
colaboradores (2007), doses moderadas de anfetamina causam liberação de
dopamina das vesículas sinápticas e seus efeitos mais comuns são o aumento
do humor, energia e movimentação, além da diminuição da necessidade de
sono, enquanto, a retirada dessa droga está associada com uma entrada
brusca na depressão, semelhante ao que ocorre no transtorno bipolar. Por
outro lado, antagonistas seletivos da dopamina são eficientes no controle dos
sintomas da mania (Tohen et al., 2003; Vieta et al., 2005). Estas observações,
bem como diversas outras na literatura sugerem que um excesso de dopamina
leva a sintomas de mania ou hipomania, que são aliviados por redução da
dopamina.
Já os sintomas da depressão podem surgir no contexto de uma
transmissão dopaminérgica reduzida, enquanto que o alívio sintomático pode
ser obtido por aumento da concentração de dopamina (Berk et al. 2007). A
reserpina, droga utilizada como um modelo clássico de depressão, inibe a
captação de monoaminas pelas vesículas, aumenta os níveis de dopamina
citoplasmáticos, gerando assim um aumento da degradação da dopamina pela
monoamina oxidase (MAO) e reduzindo reservas intracelulares de dopamina
(Bahls, 1999; Berk et al., 2007). Estudos demonstraram ainda que drogas com
atividade

dopaminérgica

apresentaram

efeitos

do

tipo

antidepressivo

(Chouinard, 1983; Renard et al., 2001; Leverich et al., 2006).
Por meio dos dados encontrados na literatura, Berk e colaboradores
(2007) propuseram um modelo para o transtorno bipolar, no qual há uma
desregulação cíclica na quantidade de transmissão dopaminérgica. De acordo
com esse modelo, na fase de mania há uma um aumento dessa transmissão,
15

porém com o passar do tempo mecanismos adaptativos homeostáticos
endógenos são ativados, promovendo uma regulação negativa de receptores e
elementos importantes desse sistema, eventualmente levando à uma fase de
diminuição da transmissão dopaminérgica, característica da fase depressiva do
transtorno bipolar. Por consequência, pode haver uma regulação positiva
secundária, mediada novamente por mecanismos homeostáticos endógenos,
fazendo com que a transmissão doparminérgica aumente novamente, iniciando
um novo ciclo. Assim, substâncias exógenas que levem a um aumento da
transmissão dopaminérgica, podem gerar um aumento na frequência ou
intensidade desse ciclo, como por exemplo, fármacos com ação antidepressiva,
que tem como efeito secundário o aumento da concentração sináptica de
dopamina. Como já citado anteriormente, o uso desses fármacos em pacientes
bipolares não é recomendado por diversos autores, pois podem induzir uma
passagem rápida da fase de depressão para a mania (Altshuler et al., 1995;
Wehr & Goodwin, 1987), como previsto nesse modelo. No entanto, os autores
reconhecem que do ponto de vista da patogênese, o transtorno bipolar é uma
desordem de grande complexidade, não sendo o sistema dopaminérgico o
único relacionado, visto que a regulação do humor envolve uma interação de
múltiplos sistemas, sendo assim necessários mais estudos para determinar
consistentemente as causas dessa doença.

Modelos animais de mania
O estudo do transtorno bipolar através de modelos animais é uma tarefa
desafiadora, visto que se trata de uma patologia complexa. De acordo com
Gould e Einat (2007), diversos fatores são obstáculos para a criação de um
modelo animal consistente para essa patologia, como a grande variedade de
casos clínicos, além de um limitado conhecimento sobre os mecanismos
patofisiológicos da doença, os mecanismos de susceptibilidade genética e
sobre o mecanismo de ação dos fármacos moduladores de humor. Um modelo
ideal deve ainda incluir comportamentos espontâneos característicos das duas
fases observadas nos humanos: depressão e mania, apresentando a oscilação
natural que ocorre entre ambas. A ausência de um modelo animal completo
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torna necessária a utilização de modelos parciais, que contemplam apenas
uma das duas fases do transtorno. Visto isso, abordaremos aqui apenas os
modelos animais de mania.
Um modelo animal para o estudo de doenças humanas pode ser
avaliado através de diferentes aspectos, os quais podem determinar seu grau
de validade. A validade aparente ocorre quando podem ser observadas
semelhanças entre os fenótipos dos animais submetidos ao modelo e os
sintomas observados em humanos (Gould & Einat, 2007). Nesse nível de
validade, os modelos atuais de mania estão focados principalmente em uma
abordagem comportamental, observando primariamente sintomas como
hiperatividade, insônia, interação social, etc. (Machado-Vieira et al., 2004;
Gavioli et al., 2009). Como exemplo está o modelo de privação de sono em
ratos, que consiste em manter o rato em uma pequena plataforma cercada por
água, por um longo período de tempo. Dessa forma, ao atingir o estágio de
sono paradoxal, no qual há um relaxamento muscular, o animal cai na água e
acorda novamente, gerando um ciclo de estresse e privação de sono. Ao final
do período de privação de sono o animal apresenta em um curto espaço de
tempo

(cerca

de

30

minutos),

comportamentos

como

hiperatividade,

irritabilidade, agressividade, desejo sexual hiperativo, além de outros
comportamentos estereotipados (Gessa et al., 1995).
A validade de construto avalia se o modelo é capaz de reproduzir os
mecanismos geradores da patologia, bem como suas bases biológicas, tendo
uma base teórica consistente. Já a validade preditiva é satisfeita quando as
drogas utilizadas no tratamento clínico da patologia são capazes de alterar o
comportamento dos animais submetidos ao modelo, pelo menos de forma
parcialmente similar (Machado-Vieira et al., 2004). Alguns modelos podem
apresentar aspectos de ambos os tipos de validade, como determinados
modelos farmacológicos baseados no aumento da concentração sináptica de
dopamina (Machado-Vieira et al., 2004).
Os indícios relatados na literatura de que a transmissão dopaminérgica
excessiva está envolvida no desenvolvimento dos sintomas da mania, servem
de apoio para a utilização de modelos de hiperatividade induzida por
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psicoestimulantes (Berk et al., 2007). Além disso, diversos estudos apontam
com sucesso para o uso de psicoestimulantes na indução de mania, sendo a
hiperlocomoção revertida por fármacos como lítio, valproato, haloperidol, dentre
outros (Varela et al., 2013; Feier et al., 2013; El-Mallakh, 2006).
Frey e colaboradores (2006) desenvolveram um modelo animal de
mania, baseado na administração crônica de anfetamina, que permitiu testar a
capacidade

de

reversão

e

prevenção

dos

efeitos

pelos

fármacos

estabilizadores de humor. Nos experimentos de prevenção os ratos foram
tratados por 7 dias com lítio ou valproato, recebendo por mais 7 dias o mesmo
tratamento em conjunto com injeções diárias de anfetamina. Já nos testes de
reversão os animais receberam anfetamina por 14 dias, passando também a
receber nos últimos 7 dias uma injeção diária de um dos estabilizadores do
humor já citado. Por fim todos os animais foram submetidos ao teste do campo
aberto e foi verificado que os estabilizadores do humor conseguiram prevenir e
reverter o efeito hiperlocomotor gerado pela anfetamina. Assim, podemos
considerar esse tipo de modelo farmacológico um forte candidato no estudo da
mania.
Outro modelo animal utilizado no estudo da mania é o da disfunção da
enzima Na+,K+-ATPase. Essa enzima presente na membrana celular é
responsável por gerar um gradiente eletroquímico, translocando íons de sódio
e potássio contra seus gradientes de concentração, na chamada “bomba de
Na+/K+, utilizando ATP como fonte de energia. O correto funcionamento da
Na+,K+-ATPase é essencial para a manutenção do potencial de membrana
necessário para a propagação dos impulsos nervosos, além do volume celular,
dentre outros fatores (Jorgensen et al., 2003). Estudos apontam que o mal
funcionamento dessa enzima pode desempenhar um papel na fisiopatologia da
mania (El-Mallakh, 1983). Dessa forma pesquisadores observaram que a
oubaína, um inibidor específico que se liga à essa enzima e impede seu
funcionamento, é capaz de gerar hiperlocomoção, que pode ser diminuída com
uso de fármacos como carbamazepina e haloperidol (Herman et al., 2007).
Considerando a necessidade de conhecer novos alvos biológicos
envolvidos na modulação do transtorno bipolar, haja visto a importância clínica
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deste tema, o presente trabalho visa atender a estas questões, a partir da
investigação dos efeitos de ligantes do receptor NOP na hiperlocomoção
induzida por metilfenidato.
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OBJETIVO GERAL
Neste trabalho buscamos compreender o efeito do uso agonistas e
antagonistas do receptor NOP, em um modelo animal de mania induzida por
metilfenidato,

a

fim

de

investigar

a

relação

do

sistema

da

nociceptina/orfaninaFQ com o transtorno bipolar, com ênfase na fase maníaca
dessa psicopatologia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Validar o modelo animal de mania induzida por metilfenidato, através da
análise do comportamento locomotor, analisando a hiperlocomoção
causada pela droga e sua reversão por meio do fármaco valproato de
sódio.



Verificar o efeito do antagonista do receptor NOP, UFP-101, sobre a
atividade locomotora de animais submetidos ao modelo animal de mania
induzida por metilfenidato.



Verificar o efeito do agonista do receptor NOP, nociceptina/orfaninaFQ,
sobre a atividade locomotora de animais submetidos ao modelo animal
de mania induzida por metilfenidato.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização dos experimentos propostos nesse trabalho, foram
utilizados camundongos Swiss machos, com pesos entre 30g e 35g,
provenientes do biotério do Departamento de Biofísica e Farmacologia da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Todos os animais foram
mantidos em gaiolas (41x34x17cm) com maravalha limpa, além de ração e
água ad libitum, sendo alojados no máximo vinte camundongos por gaiola. A
sala onde permaneceram possuía condições ambientais controladas, tendo
temperatura de 22ºC ± 1ºC e ciclo claro/escuro de 12:12 (6h:18h). Todos os
procedimentos realizados foram aprovados pelo CEUA/UFRN sob o protocolo
de número 042/2012.

1. Drogas
1.1 Metilfenidato
O Cloridrato de Metilfenidato foi obtido sob a forma de comprimidos do
fármaco comercial Ritalina (Novartis Biociências S.A., São Paulo, Brasil). Cada
comprimido continha 10 mg de Cloridrato de Metilfenidato. Para a obtenção de
uma solução da droga, os comprimidos foram triturados, diluídos em água
destilada, e por fim, foi adicionado o composto tensoativo Tween 80. A droga
foi administrada em uma dose de 10 mg/kg por injeção subcutânea (s.c.).

1.2 Valproato de sódio
Essa droga foi obtida sob a forma de solução de concentração 200
mg/mL, conhecida comercialmente como o fármaco Valpakine (Sanofi-Aventis
Farmacêutica LTDA- Suzano, SP, Brasil). Uma solução de concentração igual
a 30 mg/mL foi obtida através da diluição da solução inicial em solução veículo.
A droga foi administrada por injeção intraperitoneal (i.p.), em uma dose de 300
mg/kg.
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1.3 Ligantes do receptor de Nociceptina
Os antagonista e agonista do receptor de nociceptina, respectivamente,
UFP-101 e N/OFQ, foram doados pelo professor R. Guerrini (Dept. of
Biotechnology and Pharmaceutical Chemistry, University of Ferrara, Itália). As
alíquotas dessas drogas permaneceram conservadas sob congelamento e
foram utilizadas para a produção de soluções com as concentrações
desejadas. O UFP-101 foi administrado nas doses de 10 ηmol/2µL, 1 ηmol/2µL
e 0,1 ηmol/2µL enquanto foram aplicadas doses de 1 ηmol/2µL e 0,1 ηmol/2µL
da

N/OFQ.

Ambas

as

drogas

foram

administradas

por

via

intracerebroventricular (i.c.v.), através de uma cânula guia, previamente
alocada por meio de cirurgia estereotáxica.

2. Cirurgia para a implantação da cânula intracerebroventricular em
camundongos
Para a administração de drogas por via i.c.v., os animais foram
submetidos à implantação de uma cânula guia, através de cirurgia
estereotáxica, como descrito a seguir.
Utilizaram-se como anestésicos para essa cirurgia, as drogas Cetamina
(100 mg/kg) e Xilazina (10 mg/kg) administradas por injeção i.p. Após verificado
o efeito da anestesia, era retirado uma porção de pele da cabeça do animal, a
fim de expor o crânio. Em seguida era utilizado o bregma como ponto de
referência para realizar a localização do ventrículo lateral, com auxílio de um
atlas estereotáxico (figura 1). Uma cânula de 8 mm de comprimento (22
Gauge) foi inserida no cérebro do animal, sendo posicionada 1 mm acima do
ventrículo lateral de acordo com as seguintes coordenadas: Anteroposterior 0.6 mm; Médio lateral +1.1 mm; Dorsoventral -1.0 mm. Em seguida a cânula foi
fixada e o crânio exposto foi coberto com acrílico dentário. Após o
procedimento os animais receberam o anti-inflamatório Diclofenaco Sódico (10
mg/kg) por injeção s.c.
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3. Teste comportamental do Campo Aberto
Todos os animais utilizados foram submetidos ao teste do campo aberto,
para verificação da ação das drogas usadas sobre o comportamento de
locomoção espontânea. Esse teste é um dos instrumentos mais utilizados nos
estudos de psicologia animal, em parte pela sua simplicidade e também pela
facilidade e rapidez de se medir comportamentos claramente definidos (Walsh
& Cummins, 1976).
O aparato utilizado consistiu em uma caixa de fórmica preta (40x40x40
cm), na qual foi mensurada a atividade locomotora espontânea dos animais,
por meio da análise em vídeo. Após a aplicação das drogas, os animais eram
postos no aparato, e sua atividade era registrada por uma câmera de vídeo
ligada em um computador. Os parâmetros distância percorrida (em metros) e o
tempo de imobilidade (em segundos) foram analisados automaticamente pelo
software de rastreamento Any-Maze (Stoelting Co., Wood Dale, Illinois, EUA).

Figura

1

–

Amostra

aproximada

das

coordenadas

intracerebroventricular. Retirada de Paxinos & Franklin (2001).
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de

inserção

da

cânula

4. Desenho experimental
4.1 Validação do modelo animal de mania induzida por metilfenidato
A primeira etapa deste trabalho consistiu na padronização e validação
do modelo animal de mania induzido pelo metilfenidato (figura 2), uma droga
derivada das anfetaminas. Para esse experimento foram seguidos os
procedimentos descritos por Barbosa et al. (2011), no entanto diferentemente
desse trabalho, o teste do campo aberto durou 30 minutos nos experimentos
realizados.
Um grupo de animais (n=16) recebeu injeção de metilfenidato (10 mg/kg,
s.c.) e outro grupo (n=15), a solução veículo (i.p), sendo submetidos ao teste
do campo aberto após 15 minutos. A fim de validar esse modelo animal de
mania, foi utilizado o valproato de sódio, um fármaco anticonvulsivante, com
efeito antimaníaco (Emrich et al., 1980). Um grupo de animais (n=20) foi prétratado com valproato de sódio (300 mg/kg, i.p.), após 30 minutos recebeu
injeção de metilfenidato na dose já descrita e depois de mais 15 min foi
submetido ao teste do campo aberto.
Por fim, para testar se a reversão do efeito hiperlocomotor foi resultado
da ação do valproato sobre o sistema de neurotransmissão modificado pelo
metilfenidato, e não apenas um efeito de diminuição da locomoção causado
isoladamente pelo valproato, um grupo controle (n= 6) recebeu o valproato de
sódio (300 mg/kg, i.p.), após 30 min, solução veículo e após mais 15 minutos
foi submetido ao campo aberto.
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Figura 2 – Esquema da etapa de validação do protocolo do modelo animal de mania induzido
por metilfenidato.

4.2 Efeito dos ligantes do receptor NOP sobre o modelo de mania
induzida por metilfenidato
Na segunda etapa deste trabalho foram testados os efeitos do
antagonista (UFP-101) e agonista (N/OFQ) do receptor NOP, em animais prétratados com metilfenidato (10 mg/kg, s.c.) (figuras 3 e 4). Os animais
receberam injeção i.c.v. dessa substância, 5 minutos antes do teste do campo
aberto, com auxílio de uma seringa Hamilton (Hamilton Company, Reno,
Nevada, EUA).
Para testar o efeito isolado dessas drogas sobre a locomoção espontânea
dos animais, foram criados grupos controles, os quais receberam solução
veículo no lugar do pré-tratamento com metilfenidato. Desta forma têm-se os
seguintes grupos:
1- Controle UFP-101 1 ηmol (n=9): Injeção de solução veículo i.p.; 15
minutos de intervalo; injeção de UPF-101 (1 ηmol/2µL) i.c.v.; 5 minutos
de intervalo; campo aberto.
2- Controle UFP-101 10 ηmol (n=8): Injeção de solução veículo i.p.; 15
minutos de intervalo; injeção de UPF-101(10 ηmol/2µL) i.c.v.; 5 minutos
de intervalo; campo aberto.
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3- Metilfenidato + UFP-101 1 ηmol (n=10): Injeção de metilfenidato s.c.; 15
minutos de intervalo; injeção de UPF-101 (1 ηmol/2µL) i.c.v.; 5 minutos
de intervalo; campo aberto.
4- Metilfenidato + UFP-101 10 ηmol (n=8): Injeção de metilfenidato s.c.; 15
minutos de intervalo; injeção de UPF-101 (10 ηmol/2µL) i.c.v.; 5 minutos
de intervalo; campo aberto.
5- Metilfenidato + UFP-101 0,1 ηmol (n=9): Injeção de metilfenidato s.c.; 15
minutos de intervalo; injeção de UPF-101 (0,1 ηmol/2µL) i.c.v.; 5 minutos
de intervalo; campo aberto.
6- Controle N/OFQ 0,1 ηmol (n=8): Injeção de solução veículo i.p.; 15
minutos de intervalo; injeção de N/OFQ (0,1ηmol/2µL) i.c.v.; 5 minutos
de intervalo; campo aberto.
7- Controle N/OFQ 1 ηmol (n=9): Injeção de solução veículo i.p.; 15
minutos de intervalo; injeção de N/OFQ (0,1ηmol/2µL) i.c.v.; 5 minutos
de intervalo; campo aberto.
8- Metilfenidato + N/OFQ 0,1ηmol (n=5): Injeção de metilfenidato s.c.; 15
minutos de intervalo; injeção de N/OFQ (0,1ηmol/2µL) i.c.v.; 5 minutos
de intervalo; campo aberto.
9- Metilfenidato + N/OFQ 1 ηmol (n=13): Injeção de metilfenidato s.c.; 15
minutos de intervalo; injeção de N/OFQ (0,1ηmol/2µL) i.c.v.; 5 minutos
de intervalo; campo aberto.
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Figura 3 – Esquema do protocolo para teste da ação do UFP-101 sobre o comportamento de
locomoção espontânea em animais submetidos ao modelo animal de mania induzida por
metilfenidato.

Figura 4 – Esquema do protocolo para teste da ação da N/OFQ sobre o comportamento de
locomoção espontânea em animais submetidos ao modelo animal de mania induzida por
metilfenidato.

É importante ressaltar que para garantir que os resultados encontrados
foram de fato um efeito das drogas testadas (UFP-101 e N/OFQ) em suas
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diferentes concentrações, sobre o modelo animal de mania induzida por
metilfenidato, foram utilizados animais como controles do metilfenidato, para
atestar que no dia de cada experimento a droga encontrava-se funcional,
produzindo efeito hiperlocomotor. Esses animais receberam metilfenidato (10
mg/kg) s.c., e após 15 minutos foi administrada por via i.c.v. o veículo, sendo
submetidos ao campo aberto após um intervalo de 5 minutos. Para fins de
análise de dados, esses animais foram incluídos no grupo “controle
metilfenidato”, já citado nos métodos de validação do modelo experimental
utilizado.

5. Análise estatística
Todos os dados obtidos passaram por análise estatística no software
PASW Statistics 18 (SPSS Inc., Hong Kong). Primeiramente foi feita a
estatística básica para todos os grupos, obtendo valores de média, intervalo de
confiança,

desvio

padrão,

erro

padrão,

normalidade

dos

dados

e

homogeneidade de variâncias. Em seguida, para as duas etapas de
experimentos, os grupos foram comparados através do teste ANOVA de um
fator, seguido dos testes post-hoc de Gabriel e Games-Howell, para cada um
dos parâmetros observados (distância percorrida e tempo de imobilidade), de
acordo com sua necessidade. Os testes foram aplicados com nível de
confiança

de

95%,

sendo

as

diferenças

significativas quando p≤0,05.
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encontradas,

consideradas

RESULTADOS
Primeiramente foi feita a estatística básica para todos os grupos,
obtendo valores de média, desvio padrão, erro padrão e normalidade dos
dados. Os resultados foram divididos de acordo com as fases definidas na
metodologia deste trabalho.

1. Validação do modelo animal de mania induzida por metilfenidato
As tabelas 1 e 2 apresentam os resultados da estatística básica, para os
grupos utilizados no experimento de padronização do modelo animal de mania.
A partir da comparação estatística feita através do teste ANOVA de uma
via, foi observado que o tratamento com metilfenidato (met) aumentou a
distância percorrida (vcl=38,57±5,29; met=139,01±10,77*; P<0,05) e reduziu o
tempo de imobilidade (vcl=1266,15±55,36; met=426,79±51,66*; P<0,05)
quando comparado ao grupo controle (vcl). O tratamento com valproato de
sódio (val) não afetou por si só a locomoção dos animais, no entanto, foi capaz
de

prevenir

os

efeitos

do

metilfenidato

na

locomoção

espontânea

(met=139,01±10,77; met+val=98,20±11,74#; P<0,05) e no tempo de imobilidade
(met=426,79±51,66; met+val=1093,97±77,91#; P<0,05) (Figuras 5 e 6).
Tabela 1. Estatística básica para os dados de deslocamento total no
campo aberto, no experimento de validação.
Estatística

Tratamento
Veículo

Metilfenidato

Valproato

Met+Val

Média

38,57

139,01

46,65

98,20

Desvio padrão

20,48

43,06

22,39

52,49

Erro padrão

5,29

10,77

9,14

11,74

Normalidade

0,04

0,02

0,20

0,13
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Tabela 2. Estatística básica para os dados de tempo de imobilidade no
campo aberto, no experimento de validação.
Tratamento
Estatística
Veículo

Metilfenidato Valproato

Met+Val

Média

1266,15

426,79

1380,95

1093,97

Desvio padrão

214,39

206,65

150,36

348,43

Erro padrão

55,36

51,66

61,39

77,91

Normalidade

0,15

0,73

0,20

0,10

1.1 ANOVA de uma via para o parâmetro deslocamento total no campo
aberto

Teste de homogeneidade de variâncias
Deslocamento total
Teste de Levene

gl1

4,842

gl2
3

Sig.
53

0,005

ANOVA
Deslocamento total
Soma de Quadrados gl
Entre Grupos

90603,804

Dentre Grupos

88545,447 53

Total

3

179149,252 56

30

Quadrado Médio

F

30201,268 18,077
1670,669

Sig.
,000

Teste Post Hoc de Games-Howell
Deslocamento total
Tratamento
Veículo

Metilfenidato

Valproato

Met+Val

Erro Padrão

Sig.

Metilfenidato

11,99

0,000

Valproato

10,56

0,868

Met+Val

12,87

0,000

Veículo

11,99

0,000

Valproato

14,12

0,000

Met+Val

15,93

0,014

Veículo

10,56

0,868

Metilfenidato

14,12

0,000

Met+Val

14,88

0,012

Veículo

12,87

0,000

Metilfenidato

15,93

0,014

Valproato

14,88

0,012
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a)

160,00

*

Distância percorrida (m)

140,00

#

120,00
100,00

Veículo
Metilfenidato

80,00

Valproato
Met+Val

60,00
40,00
20,00
0,00

b)
35

Distância percorrida (m)

30
25
20

Veículo
Metilfenidato
Valproato

15

Met+Val

10
5
0

5 min

10 min 15 min 20 min 25 min 30 min

Figura 5 – Comparação das distâncias totais médias (a) e em intervalos de 5 minutos (b)
percorridas no campo aberto, durante o experimento de validação do modelo
experimental. Observa-se diferença estatística entre os grupos Metilfenidato e Veículo
(*), como também entre os grupos Metilfenidato e Metilfenidato+Valproato (#).
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1.2

ANOVA de uma via para o parâmetro tempo de imobilidade no

campo aberto

Teste de homogeneidade de variâncias
Tempo de imobilidade
Teste de Levene

gl1

1,836

gl2
3

Sig.
53

,152

ANOVA
Tempo de imobilidade
Soma de Quadrados gl
Entre Grupos

7349008,830

Quadrado Médio

3

F

Sig.

2449669,610 35,05
4

Dentre Grupos

3703770,515 53

Total

69882,463

1,105E7 56

Teste Post Hoc de Gabriel
Tempo de imobilidade
Tratamento
Veículo

Metilfenidato

Valproato

Met+Val

Erro Padrão

Sig.

Metilfenidato

95,01

0,000

Valproato

127,69

0,926

Met+Val

90,29

0,308

Veículo

95,01

0,000

Valproato

126,55

0,000

Met+Val

88,67

0,000

Veículo

127,69

0,926

Metilfenidato

126,55

0,000

Met+Val

123,05

0,104

Veículo

90,29

0,308

Metilfenidato

88,67

0,000

Valproato

123,05

0,104
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,000

1600,00

a)

Tempo de imobilidade (s)

1400,00

#

1200,00
1000,00

Veículo
Metilfenidato

800,00
600,00

Valproato
Met+Val

*

400,00

200,00
0,00
350

Tempo de imobilidade (s)

b)
300
250
Veículo

200

Metilfenidato
150

Valproato
Met+Val

100
50
0

5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min
Figura 6 – Comparação do tempo de imobilidade médio (a) e em intervalos de 5 minutos
(b) no campo aberto, durante o experimento de validação do modelo experimental.
Observa-se diferença estatística entre os grupos Metilfenidato e Veículo (*), como
também entre os grupos Metilfenidato e Metilfenidato+Valproato (#).

34

2. Efeito do antagonista do receptor NOP (UFP-101) sobre animais
submetidos ao modelo animal de mania induzida por metilfenidato
O tratamento com UFP-101 não afetou por si só os parâmetros
comportamentais avaliados no teste do campo aberto, mas foi capaz de
antagonizar

os

efeitos

do

metilfenidato

na

locomoção,

diminuindo

significativamente a distância percorrida no aparato, pelos animais que
receberam

o

metilfenidato

(met=

139,01±10,77;

#

met+UFP-101

10

#

ηmol=49,2±6,08 ; met+UFP-101 1 ηmol= 47,09±4,17 ; met+UFP-101 0,1 ηmol=
79,11±7,04*;

P<0,05),

e

aumentando

o

tempo

de

imobilidade

(met=426,79±51,66; met+UFP-101 10 ηmol=1089,96±67,92#; met+UFP-101 1
ηmol=1135,42±59,8#; met+UFP-101 0,1 ηmol= 726,26±93,46*; P<0,05) (Figuras
7 e 8).

Tabela 3. Estatística básica para os dados de deslocamento total no campo aberto,
no experimento de reversão dos efeitos do metilfenidato, pelo UFP-101.
Estatística

Tratamento
Metilfenidato

UFP-101

UFP-101

Met+UFP-

Met+UFP-

Met+UFP-

1 ηmol

10 ηmol

101 1 ηmol

101 10 ηmol

101 0,1 ηmol

Média

139,01

30,54

49,21

47,09

44,92

79,11

Desvio

43,06

12,49

24,54

13,18

17,19

21,11

Erro padrão

10,77

4,16

8,68

4,17

6,08

7,04

Normalidade

0,02

0,78

0,72

0,58

0,05

0,16

padrão
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Tabela 4. Estatística básica para os dados de tempo de imobilidade no campo aberto,
no experimento de reversão dos efeitos do metilfenidato, pelo UFP-101.
Estatística

Tratamento
Metilfenidato

UFP-101

UFP-101

Met+UFP-

Met+UFP-

Met+UFP-

1 ηmol

10 ηmol

101 1 ηmol

101 10 ηmol

101 0,1 ηmol

Média

426,79

1338,23

1118,25

1135,42

1089,96

726,26

Desvio

206,65

169,74

272,07

189,28

192,36

280,39

Erro padrão

51,66

56,58

96,19

59,86

67,92

93,46

Normalidade

0,73

0,78

0,84

0,58

0,05

0,16

padrão

2.1 ANOVA de uma via para o parâmetro deslocamento total no campo
aberto

Teste de homogeneidade de variâncias
Deslocamento total
Teste de Levene gl1
7,837

6

gl2

Sig.

68 ,000

ANOVA
Deslocamento total
Soma de Quadrados gl
Entre Grupos

118764,762

6

Dentre Grupos 46349,225

68

Total

74

165113,987
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Quadrado Médio

F

19794,127 29,040
681,606

Sig.
,000

Teste Post Hoc de Games-Howell
Deslocamento total
Tratamento
Veículo

Metilfenidato

Erro Padrão Sig.

Metilfenidato

11,99418

Met+UFP (10 ηmol) 8,05808

,983

UFP (10 ηmol)

10,16021

,932

Met+UFP (1 ηmol)

6,73362

,861

UFP (1 ηmol)

6,73059

,889

Met+UFP (0,1 ηmol) 8,80251

,004

Veículo

11,99418

,000

Met+UFP (10 ηmol) 12,36361

,000

UFP (10 ηmol)

13,82592

,000

Met+UFP (1 ηmol)

11,54417

,000

UFP (1 ηmol)

11,54240

,000

Met+UFP (0,1 ηmol) 12,86119

,002

Met+UFP (10 ηmol) Veículo

UFP (10 ηmol)

Met+UFP (1 ηmol)

,000

8,05808

,983

Metilfenidato

12,36361

,000

UFP (10 ηmol)

10,59378

1,000

Met+UFP (1 ηmol)

7,37157

1,000

UFP (1 ηmol)

7,36880

,485

Met+UFP (0,1 ηmol) 9,29960

,029

Veículo

10,16021

,932

Metilfenidato

13,82592

,000

Met+UFP (10 ηmol) 10,59378

1,000

Met+UFP (1 ηmol)

9,62482

1,000

UFP (1 ηmol)

9,62270

,499

Met+UFP (0,1 ηmol) 11,17048

,176

Veículo

6,73362

,861

Metilfenidato

11,54417

,000

Met+UFP (10 ηmol) 7,37157

1,000

UFP (10 ηmol)

9,62482

1,000

UFP (1 ηmol)

5,89136

,131
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UFP (1 ηmol)

Met+UFP (0,1 ηmol) 8,17872

,022

Veículo

6,73059

,889

Metilfenidato

11,54240

,000

Met+UFP (10 ηmol) 7,36880

,485

UFP (10 ηmol)

9,62270

,499

Met+UFP (1 ηmol)

5,89136

,131

Met+UFP (0,1 ηmol) 8,17622

,001

Met+UFP (0,1 ηmol) Veículo
Metilfenidato

8,80251

,004

12,86119

,002

Met+UFP (10 ηmol) 9,29960

,029

UFP (10 ηmol)

11,17048

,176

Met+UFP (1 ηmol)

8,17872

,022

UFP (1 ηmol)

8,17622

,001
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a)
160,00

Veículo
Metilfenidato

Distância percorrida (m)

140,00

UFP-101 (1 ηmol)
UFP-101 (10 ηmol)

120,00

Met+UFP-101 (1 ηmol)
Met+UFP-101 (10 ηmol)

100,00

Met+UFP-101 (0,1 ηmol)

*

80,00

#

#

60,00
40,00
20,00
0,00

40
b)
Distância percorrida (m)

35
30
Veículo

25

Metilfenidato
UFP-101 (1 ηmol)

20

UFP-101 (10 ηmol)
Met+UFP-101 (1 ηmol)

15

Met+UFP-101 (10 ηmol)

10

Met+UFP-101 (0,1 ηmol)

5
0
5 min

10 min 15 min 20 min 25 min 30 min

Figura 7 – Comparação das distâncias totais médias (a) e em intervalos de 5 minutos (b)
percorridas no campo aberto, durante o experimento de reversão dos efeitos
hiperlocomotores do modelo animal de mania, pelo UFP-101. É possível observar a
redução da hiperlocomoção gerada pelo modelo, comparando os grupos Metilfenidato e
Metilfenidato+UFP-101

nas

doses

1

e

10

ηmol

(#).

Por

sua

vez

o

grupo

Metilfenidato+UFP-101 na dose 0,1 ηmol apresenta uma redução significativa da
distância percorrida em relação ao grupo Metilfenidato, no entanto também difere
estatisticamente do grupo Veículo (*).
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2.2 ANOVA de uma via para o parâmetro tempo de imobilidade no
campo aberto

Teste de homogeneidade de variâncias
Tempo de imobilidade
Teste de Levene gl1
0,502

gl2

6

Sig.

68 0,805

ANOVA
Tempo de imobilidade
Soma de Quadrados gl Quadrado Médio
Entre Grupos

8350526,836

6

1391754,473

Dentre Grupos 3242487,812

68 47683,644

Total

74

1,159E7

Teste Post Hoc de Gabriel
Imobilidade total
Tratamento
Veículo

Metilfenidato

Erro Padrão Sig.

Metilfenidato

78,48017

,000

Met+UFP (10 ηmol) 95,60003

,735

UFP (10 ηmol)

95,60003

,917

Met+UFP (1 ηmol)

89,14748

,950

UFP (1 ηmol)

92,07113

1,000

Met+UFP (0,1 ηmol) 92,07113

,000

Veículo

,000

78,48017

40

F

Sig.

29,187 ,000

Met+UFP (10 ηmol) 94,55519

,000

UFP (10 ηmol)

94,55519

,000

Met+UFP (1 ηmol)

88,02609

,000

UFP (1 ηmol)

90,98577

,000

Met+UFP (0,1 ηmol) 90,98577

,029

Met+UFP (10 ηmol) Veículo

UFP (10 ηmol)

Met+UFP (1 ηmol)

95,60003

,735

Metilfenidato

94,55519

,000

UFP (10 ηmol)

109,18292

1,000

Met+UFP (1 ηmol)

103,58002

1,000

UFP (1 ηmol)

106,10673

,358

Met+UFP (0,1 ηmol) 106,10673

,021

Veículo

95,60003

,917

Metilfenidato

94,55519

,000

Met+UFP (10 ηmol) 109,18292

1,000

Met+UFP (1 ηmol)

103,58002

1,000

UFP (1 ηmol)

106,10673

,565

Met+UFP (0,1 ηmol) 106,10673

,009

Veículo

89,14748

,950

Metilfenidato

88,02609

,000

Met+UFP (10 ηmol) 103,58002

1,000

UFP (10 ηmol)

103,58002

1,000

UFP (1 ηmol)

100,33218

,608

41

UFP (1 ηmol)

Met+UFP (0,1 ηmol) 100,33218

,003

Veículo

92,07113

1,000

Metilfenidato

90,98577

,000

Met+UFP (10 ηmol) 106,10673

,358

UFP (10 ηmol)

106,10673

,565

Met+UFP (1 ηmol)

100,33218

,608

Met+UFP (0,1 ηmol) 102,93865

,000

Met+UFP (0,1 ηmol) Veículo
Metilfenidato

92,07113

,000

90,98577

,029

Met+UFP (10 ηmol) 106,10673

,021

UFP (10 ηmol)

106,10673

,009

Met+UFP (1 ηmol)

100,33218

,003

UFP (1 ηmol)

102,93865

,000
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a)

Tempo de imobilidade (s)

1600,00

Veículo
Metilfenidato

1400,00

UFP-101 (1 ηmol)

#

#

1200,00

UFP-101 (10 ηmol)
Met+UFP-101 (1 ηmol)

1000,00

Met+UFP-101 (10 ηmol)

*

800,00

Met+UFP-101 (0,1 ηmol)

600,00
400,00
200,00
0,00

300

b)
Tempo de imobilidade (s)

250
Veículo

200

Metilfenidato
UFP-101 (1 ηmol)

150

UFP-101 (10 ηmol)
Met+UFP-101 (1 ηmol)

100

Met+UFP-101 (10 ηmol)
Met+UFP-101 (0,1 ηmol)

50

0

5 min

10 min 15 min 20 min 25 min 30 min

Figura 8 – Comparação das médias do tempo de imobilidade total (a) e em intervalos de
5 minutos (b) no campo aberto, durante o experimento de reversão dos efeitos
hiperlocomotores

do

modelo

animal

de

mania,

pelo

UFP-101.

Os

grupos

Metilfenidato+UFP-101 nas doses 1 e 10 ηmol apresentam um aumento significativo do
tempo

de

imobilidade

em

relação

ao

grupo

Metilfenidato

(#).

Já

o

grupo

Metilfenidato+UFP-101 na dose 0,1 ηmol também apresenta um aumento significativo
desse

parâmetro

em

relação

ao

grupo

estatisticamente do grupo Veículo (*).
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Metilfenidato,

no

entanto

diferindo

3. Efeito do agonista do receptor NOP (N/OFQ) sobre animais
submetidos ao modelo animal de mania induzida por metilfenidato
O tratamento com a N/OFQ foi capaz afetar parcialmente os parâmetros
de locomoção espontânea, não apresentando diferença significativa na
distância percorrida no campo aberto, porém diminuindo o tempo de
imobilidade (vcl=1266,15±55,36; N/OFQ 0,1 ηmol=775,26±81,97*; N/OFQ 1
ηmol=907,42±66,78*; P<0,05), quando comparado ao grupo controle tratado
com o veículo.
No entanto, quando testada em animais submetidos ao modelo de mania
induzida por metilfenidato, a N/OFQ na dose de 1 ηmol diminuiu a distância
percorrida (met=139,01±10,77; Met+N/OFQ 1 ηmol=77,93±8,35#; P<0,05) e
aumentou o tempo de imobilidade (met=426,79±51,66; Met+N/OFQ 1
ηmol=792,56±89,81#; P<0,05) no campo aberto (Figuras 9 e 10).

Tabela 5. Estatística básica para os dados de deslocamento total no
campo aberto, no experimento efeitos do N/OFQ, no modelo de mania
induzida por metilfenidato.
Estatística

Tratamento
Metilfenidato N/OFQ

N/OFQ

1 Met+N/OFQ

Met+N/OFQ 1

0,1 ηmol

ηmol

0,1 ηmol

ηmol

Média

139,01

77,72

57,92

145,48

77,93

Desvio padrão

43,06

37,91

18,92

39,64

30,10

Erro padrão

10,77

13,40

6,31

17,73

8,35

Normalidade

0,02

0,03

0,26

0,10

0,43
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Tabela 6. Estatística básica para os dados de tempo de imobilidade no
campo aberto, no experimento efeitos do N/OFQ, no modelo de mania
induzida por metilfenidato.
Estatística

Tratamento
Metilfenidato N/OFQ

N/OFQ

1 Met+N/OFQ

Met+N/OFQ 1

0,1 ηmol

ηmol

0,1 ηmol

ηmol

Média

426,79

775,26

907,42

313,88

792,56

Desvio padrão

206,65

231,86

200,34

209,92

323,82

Erro padrão

51,66

81,97

66,78

93,88

89,81

Normalidade

0,73

0,03

0,26

0,15

0,09

Teste de homogeneidade de variâncias
Deslocamento total
Teste de Levene gl1
2,916

5

gl2

Sig.

60

0,02

ANOVA
Deslocamento total
Soma de Quadrados
Entre Grupos
Dentre Grupos
Total

gl

104881,007

5

63767,609

60

168648,616

65

Quadrado Médio

F

20976,201 19,737
1062,793

Teste Post Hoc de Games-Howell
Deslocamento total
Tratamento
Veículo

Erro Padrão Sig.

Metilfenidato

11,99418

,000

N/OFQ (0,1 ηmol)

14,40757

,161

N/OFQ (1 ηmol)

8,23054

,225

Met+N/OFQ (0,1 ηmol) 18,50051

,017

Met+N/OFQ (1 ηmol)

,008
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9,88232

Sig.
0,00

Metilfenidato

N/OFQ (0,1 ηmol)

N/OFQ (1 ηmol)

Veículo

11,99418

,000

N/OFQ (0,1 ηmol)

17,19023

,026

N/OFQ (1 ηmol)

12,47669

,000

Met+N/OFQ (0,1 ηmol) 20,74114

,999

Met+N/OFQ (1 ηmol)

13,62301

,002

Veículo

14,40757

,161

Metilfenidato

17,19023

,026

N/OFQ (1 ηmol)

14,81166

,761

Met+N/OFQ (0,1 ηmol) 22,22414

,109

Met+N/OFQ (1 ηmol)

15,78936

1,000

Veículo

8,23054

,225

Metilfenidato

12,47669

,000

N/OFQ (0,1 ηmol)

14,81166

,761

Met+N/OFQ (0,1 ηmol) 18,81691

,035

Met+N/OFQ (1 ηmol)

10,46268

,424

18,50051

,017

Metilfenidato

20,74114

,999

N/OFQ (0,1 ηmol)

22,22414

,109

N/OFQ (1 ηmol)

18,81691

,035

Met+N/OFQ (1 ηmol)

19,59578

,091

Veículo

9,88232

,008

Metilfenidato

13,62301

,002

N/OFQ (0,1 ηmol)

15,78936

1,000

N/OFQ (1 ηmol)

10,46268

,424

Met+N/OFQ (0,1 ηmol) 19,59578

,091

Met+N/OFQ (0,1 ηmol) Veículo

Met+N/OFQ (1 ηmol)
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a)

180,00

Veículo
Metilfenidato

160,00

Distância percorrida (m)

N/OFQ (0,1 ηmol)

140,00

N/OFQ (1 ηmol)

120,00

Met+N/OFQ (0,1 ηmol)
Met+N/OFQ (1 ηmol)

100,00

#

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
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b)

Distância percorrida (m)

30
25
Veículo
Metilfenidato

20

N/OFQ (0,1 ηmol)
N/OFQ (1 ηmol)

15

Met+N/OFQ (0,1 ηmol)
Met+N/OFQ (1 ηmol)

10

5
0
5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min
Figura 9 – Comparação das distâncias totais médias (a) e em intervalos de 5 minutos (b)
percorridas no campo aberto, no teste do efeito da N/OFQ sobre o modelo de mania. O
grupo Metilfenidato+N/OFQ na dose 1 ηmol apresenta uma redução estatisticamente
significativa da distância percorrida em relação ao grupo Metilfenidato (#).
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Teste de homogeneidade de variâncias
Tempo de imobilidade
Teste de Levene gl1

gl2

Sig.

,872

60

,506

5

ANOVA
Tempo de imobilidade
Soma de Quadrados gl Quadrado Médio F
Entre Grupos

6770877,998

5

1354175,600

Dentre Grupos 3416147,748

60 56935,796

Total

65

1,019E7

Sig.

23,784 ,000

Teste Post Hoc de Gabriel
Tempo de imobilidade
Tratamento
Veículo

Metilfenidato

Erro Padrão

Metilfenidato

85,75667

,000

N/OFQ (0,1 ηmol)

104,46384

,000

N/OFQ (1 ηmol)

100,60775

,010

Met+N/OFQ (0,1 ηmol)

123,21883

,000

Met+N/OFQ (1 ηmol)

90,41790

,000

Veículo

85,75667

,000

103,32213

,017

99,42176

,000

122,25239

,997

89,09637

,002

Veículo

104,46384

,000

Metilfenidato

103,32213

,017

N/OFQ (1 ηmol)

115,94470

,984

N/OFQ (0,1 ηmol)
N/OFQ (1 ηmol)
Met+N/OFQ (0,1 ηmol)
Met+N/OFQ (1 ηmol)
N/OFQ (0,1 ηmol)

Sig.
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N/OFQ (1 ηmol)

Met+N/OFQ (0,1 ηmol)

136,02990

,017

Met+N/OFQ (1 ηmol)

107,22244

1,000

Veículo

100,60775

,010

99,42176

,000

N/OFQ (0,1 ηmol)

115,94470

,984

Met+N/OFQ (0,1 ηmol)

133,09154

,000

Met+N/OFQ (1 ηmol)

103,46920

,987

123,21883

,000

Metilfenidato

122,25239

,997

N/OFQ (0,1 ηmol)

136,02990

,017

N/OFQ (1 ηmol)

133,09154

,000

Met+N/OFQ (1 ηmol)

125,56606

,003

Veículo

90,41790

,000

Metilfenidato

89,09637

,002

N/OFQ (0,1 ηmol)

107,22244

1,000

N/OFQ (1 ηmol)

103,46920

,987

Met+N/OFQ (0,1 ηmol)

125,56606

,003

Metilfenidato

Met+N/OFQ (0,1 ηmol) Veículo

Met+N/OFQ (1 ηmol)
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1400,00

a)

Tempo de Imobilidade (s)

1200,00

*

1000,00

*

#

Veículo
Metilfenidato

800,00

N/OFQ (0,1 ηmol)
N/OFQ (1 ηmol)

600,00

Met+N/OFQ (0,1 ηmol)
Met+N/OFQ (1 ηmol)

400,00
200,00
0,00

300,00

Tempo de imobilidade (s)

b)

250,00
200,00

Veículo
Metilfenidato

150,00

N/OFQ (0,1 ηmol)
N/OFQ (1 ηmol)

100,00

Met+N/OFQ (0,1 ηmol)
Met+N/OFQ (1 ηmol)

50,00
0,00
5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min

Figura 10 – Comparação das médias do tempo de imobilidade total (a) e em intervalos de
5 minutos (b) no campo aberto, no teste do efeito da N/OFQ sobre o modelo de mania.
Os grupos N/OFQ nas doses 0,1 e 1 ηmol mostram redução do tempo de imobilidade em
relação ao grupo Veículo, no entanto também diferem estatisticamente do grupo
Metilfenidato (*). Por outro lado, o grupo Metilfenidato+N/OFQ na dose 1 ηmol, apresenta
aumento do tempo de imobilidade em relação ao grupo Metilfenidato (#).

50

DISCUSSÃO

A busca por novas terapias para o tratamento do transtorno bipolar é de
grande importância, pois os tratamentos disponíveis atualmente possuem
limitações na eficácia e ainda podem gerar efeitos colaterais significativos que
prejudicam a adesão ao tratamento. Nesse sentido, o presente trabalho visa
investigar o papel do sistema da nociceptina/orfanina FQ como um possível
alvo terapêutico para o tratamento das fases de mania do transtorno bipolar.
Neste trabalho, pode-se observar que o metilfenidato foi capaz de
provocar aumento da distância percorrida e diminuir o tempo de imobilidade no
teste do campo aberto. Esse resultado corrobora trabalhos anteriores, nos
quais o uso de psicoestimulantes foi capaz de gerar efeitos semelhantes em
roedores (Einat, 2006). O uso de drogas antimaníacas já utilizadas com
sucesso no tratamento clínico é de grande importância para a validação
preditiva do modelo de mania utilizado. Diversos trabalhos comprovaram a
eficácia de modelos de mania induzida por psicoestimulantes com o uso
desses fármacos (Einat, 2006; Frey et al., 2006; Gould et al., 2007). O
valproato de sódio foi a droga escolhida para a realização do presente estudo e
assim como visto por Eckermann et al. (2001), o valproato isoladamente não
alterou a atividade motora dos animais. No entanto, como visto nos resultados
aqui expostos, o valproato de sódio foi capaz de prevenir a hiperlocomoção
causada pelo metilfenidato, resultado já observado previamente na literatura
(Yang et al., 2000; Barbosa et al., 2011; Eckermann et al., 2001), que aponta
para a validação farmacológica, nas nossas condições experimentais, do
modelo de mania induzido pelo metilfenidato em camundongos. Ainda cabe
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salientar que na clínica o valproato pode ser utilizado de forma aguda para
tratar crises de mania (Kapczinski et al., 2005).
Diversos estudos pré-clínicos apontam para uma ação do tipo
antidepressiva promovida por antagonistas do receptor NOP, incluindo
[Nphe1]N/OFQ(1-13)-NH2, J-113397, UFP-101 e SB-612111 (Gavioli & Calo’,
2013). Estudos mostraram que antagonistas peptídicos do receptor NOP,
administrados por via i.c.v., e antagonistas não peptídicos, administrados
intraperitonealmente, reduziram o tempo de imobilidade de camundongos
(Redrobe et al., 2002; Gavioli et al., 2003; Gavioli et al., 2004; Rizzi et al., 2007)
e ratos (Gavioli et al., 2004) em testes de desespero comportamental, como por
exemplo, natação forçada e teste de suspensão pela cauda. Por outro lado, a
ativação do receptor NOP, promovida por agonistas do receptor NOP, como
por exemplo, N/OFQ e Ro64-6198, não foram capazes de afetar o tempo de
imobilidade nestes mesmos testes comportamentais (Gavioli et al., 2004;
Goeldner et al., 2012). O UFP-101, antagonista peptídico do NOP, também
mostrou atividade do tipo antidepressiva após tratamento crônico por 21 dias,
realizado por via i.c.v., em ratos avaliados no modelo de estresse crônico
variável. Neste estudo, Vitale e colaboradores (2009) mostraram que o
estresse crônico afetou diversos parâmetros comportamentais, hormonais e
neuroquímicos do animal, causando por exemplo, redução do consumo de
solução com sacarose, aumento do tempo de imobilidade no teste da natação
forçada, elevação dos níveis plasmáticos de corticosterona e redução dos
níveis de 5-HT no córtex frontal (Vitale et al., 2009). O tratamento crônico com
UFP-101 restaurou o consumo de solução de sacarose, os níveis de serotonina
e a corticosterona sérica dos animais estressados (Vitale et al., 2009). Este
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estudo foi o único que conseguiu demonstrar o efeito do bloqueio crônico dos
receptores NOP tanto em parâmetros comportamentais, como neuroquímicos e
endócrinos da depressão experimental.
Além dos estudos envolvendo ligantes do receptor NOP na depressão
experimental, ratos e camundongos geneticamente modificados para não
expressar o receptor NOP também foram utilizados a fim de entender o papel
deste sistema peptidérgico na depressão. Estudos mostraram que quando
submetidos

aos

testes

de

desespero

comportamental,

os

animais

apresentavam comportamento do tipo antidepressivo, reforçando o papel
exercido pelo sistema peptidérgico N/OFQ-receptor NOP na mediação da
depressão experimental (Gavioli et al., 2003; Gavioli et al., 2004; Rizzi et al.,
2011).
Apesar das evidências pré-clínicas do envolvimento do sistema da
N/OFQ-receptor NOP na depressão, nenhum estudo foi até o momento
publicando mostrando a ação de ligantes do receptor NOP em modelos
animais de mania. Semelhante ao valproato, o tratamento com N/OFQ e UFP101 reduziu estatisticamente a hiperlocomoção promovida pela administração
de metilfenidato e aumentou o tempo de imobilidade no campo aberto. Os
dados aqui apresentados apontam para um potencial antimania promovido pelo
UFP-101, em todas as doses testadas, enquanto que a N/OFQ promoveu efeito
discreto apenas na dose 1 ηmol.
Estudos em humanos disponíveis na literatura apontam para uma
relação entre o sistema da N/OFQ e transtornos afetivos. Destacam-se dois
trabalhos, tendo um deles correlacionado à depressão pós-parto com o
aumento nos níveis plasmáticos de N/OFQ (Gu et al., 2003). Outro estudo
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realizado por um grupo de pesquisadores chineses demonstrou haver alteração
na concentração plasmática de N/OFQ em pacientes na fase depressiva e
maníaca do transtorno bipolar. Amostras de sangue periférico foram coletadas
de 78 adultos, sendo 21 de pacientes diagnosticados com depressão bipolar,
26 de pacientes com mania bipolar e 31 de adultos saudáveis (grupo controle).
O nível plasmático de N/OFQ do grupo com depressão bipolar foi
significativamente maior do que a do grupo controle, e o nível de N/OFQ do
grupo com mania bipolar foi significativamente menor quando comparado ao do
grupo controle (Wang et al., 2009). Estes resultados sugerem o envolvimento
do sistema da N/OFQ-receptor NOP na etiologia do transtorno bipolar.
Estudos

genéticos

dão

suporte

adicional

à

hipótese

do

envolvimento do sistema N/OFQ-receptor NOP no transtorno bipolar. De fato,
um estudo baseado na técnica de microarray, que investiga a expressão de
transcritos de mRNA em tecido post-mortem de regiões do cérebro de
pacientes com transtorno bipolar mostrou aumento da transcrição do receptor
NOP destes pacientes no córtex orbitofrontal (Ryan et al., 2006). Serretti e
Mandelli (2008) demonstraram também através de estudos genéticos de
linkage e associação que o gene do receptor NOP está localizado no
cromossomo em regiões genômicas ligadas ao transtorno bipolar. Em conjunto,
evidências genéticas dão suporte ao envolvimento do sistema N/OFQ-receptor
NOP

na

receptor

fisiopatologia
NOP

pode

ser

do
um

transtorno
potencial

bipolar
alvo

e

sugere

que

o

farmacológico

para

o

desenvolvimento de novos estabilizadores de humor.
Ainda não foram esclarecidos os mecanismos pelos quais o sistema da
N/OFQ está envolvido na modulação do humor e na fisiopatologia de
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transtornos afetivos. De acordo com Gavioli e Calo’ (2013), dados reunidos na
literatura apoiam a hipótese de um efeito inibitório da N/OFQ sobre os
neurotransmissores monoaminérgicos, em regiões cerebrais importantes para
os distúrbios do humor. Estudos de microdiálise demonstram que a
administração de N/OFQ no dorsal da raphe reduziu a concentração de
serotonina no núcleo da raphe e no núcleo accumbens de ratos. Ainda, a
administração de um antagonista NOP bloqueou este efeito inibitório da N/OFQ
e por si só foi capaz de aumentar o efluxo de serotonina no núcleo dorsal da
raphe (Tao et al., 2007). Também foi observado que a administração sistêmica
de antagonista NOP, J-113397, aumentou a liberação de noradrenalina na
amígdala de ratos e este efeito foi suprimido pela infusão local de N/OFQ
(Kawahara et al., 2004). Outros trabalhos ainda demonstram que a N/OFQ é
capaz de reduzir o disparo de neurônios no locus coeruleus e rafe dorsal,
sendo esses efeitos prevenidos pelos antagonistas NOP (Connor et al., 1996;
Vaughan e Christie, 1996; Gavioli et al., 2004). Ainda sobre o efeito do sistema
N/OFQ-receptor

NOP

sobre

os

sistemas

monoaminérgicos,

estudos

empregando a técnica de sinaptossoma demonstram que a N/OFQ inibe a
liberação de serotonina e noradrenalina no córtex pré-frontal de roedores
(Schliker e Morari, 2000). Em conjunto, propõe-se que os efeitos do tipo
antidepressivo de antagonistas NOP pode ser devido ao efeito modulatório do
sistema N/OFQ sobre a neurotransmissão monoaminérgica.
Em se tratando de transtono bipolar, estudos apontam para uma
desregulação do nível encefálico de dopamina como uma das causas do
transtorno bipolar. De fato, os estabilizadores do humor, tais como lítio, são
capazes de reduzir os níveis de dopamina (Ago et al., 2012). Ainda, os
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fármacos antipsicóticos, que são empregados como medicação adjuvante nas
crises de mania, atuam como antagonistas de receptores de dopamina (Rosa
et al., 2009). Seguindo esta hipótese, a administração de metilfenidato
mimetiza nos animais alterações comportamentais semelhantes aos sintomas
de mania (validade de face) e ainda causam alterações neuroquímicas que
condizem com uma elevação da neurotransmissão dopaminérgica (validade de
construto). O metilfenidato interfere com o turnover de dopamina por inibir os
recaptadores desse neurotransmissor (Gatley et al., 1999), permitindo que as
moléculas de dopamina fiquem mais tempo disponíveis na fenda sináptica,
livres para ativar receptores dopaminérgicos.
Neste contexto, supõe-se que o sistema da N/OFQ seja capaz de
modular a neurotransmissão dopaminérgica e, portanto, contribuir para uma
ação antimaníaca. De fato, estudos empregando a técnica de sinaptossoma
demonstram que a N/OFQ inibe a liberação de dopamina no córtex pré-frontal
(Schliker e Morari, 2000). Ainda, evidências apontam para o efeito inibitório da
N/OFQ na libertação de dopamina mesolímbica, em estruturas como o
accumbens

núcleos,

modulando

assim

a

motivação

e

propriedades

gratificantes (Murphy et al, 1996; Murphy e Maidment, 1999; Koizumi et al.,
2004). Neste estudo também se analisou o efeito da administração de UFP-101
(1 e 10 ηmol) e N/OFQ (0,1 e 1 ηmol) na atividade locomotora de
camundongos no campo aberto em animais que não receberam metilfenidato.
Observou-se que o tratamento com o antagonista do receptor NOP, UFP-101,
ou o agonista, N/OFQ, não afetou per se a locomoção espontânea dos animais,
sendo esses dados para o antagonista já relatados na literatura (Nishi et al.,
1997; Redrobe et al., 2002; Gavioli et al., 2004). Dados recentes, no entanto,
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sugerem que o sistema endógeno da N/OFQ pode exercer uma ação complexa
sobre o controle do movimento voluntário. De fato, uma resposta motora dual
(i.e., hipo e hiperlocomoção) foi observada após administração exógena (i.c.v.)
de N/OFQ. Estudos mostram que baixas doses de N/OFQ facilitam o
movimento (Florin et al., 1996; Jenck et al.,1997; Higgin et al., 2001; Kuzmin et
al., 2004; Marti et al., 2009), enquanto que altas doses inibem o movimento
espontâneo de roedores (Reinscheid et al., 1995; Devine et al., 1996.; Sandin
et al., 1997; Higgins et al., 2001; Rizzi et al., 2001; Kuzmin et al., 2004; Marti et
al., 2009). Além disso, antagonistas NOP, como o J-113397 e o Trap-101,
facilitam a atividade motora em baixas doses, mas em altas doses o
prejudicam. Importante, ambos os efeitos produzidos na locomoção por estes
antagonistas NOP estão ausentes em camundongos knockout para o receptor
NOP, indicando que a resposta dual destas drogas é mediada pelo receptor
NOP e não por ações em outros receptores (Marti et al., 2008; Viaro et al.,
2008). Este efeito modulatório dual de ligantes do receptor NOP na locomoção
espontânea pode ser importante para explicar as ações antimania encontradas
neste trabalho.
Os mecanismos neurobiológicos subjacentes às respostas motoras para
ligantes do receptor NOP permanecem ainda desconhecidos, embora as
evidências preliminares apontassem para o envolvimento de neurônios
dopaminérgicos do mesencéfalo na mediação desses efeitos. De fato, a
hiperlocomoção induzida pela N/OFQ foi bloqueada pelo haloperidol (Florin et
al.,1996) ou um agente inibidor da síntese de dopamina (Kuzmin et al., 2004),
enquanto que a hipolocomoção induzida por N/OFQ foi acompanhada por
inibição da liberação de dopamina no estriado (Marti et al., 2004). Da mesma
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forma,

hiperlocomoção

induzida

por

baixas

doses

de

J-113397

foi

acompanhado por uma facilitação da liberação de dopamina no estriado (Marti
et al., 2004), enquanto hipolocomoção induzida por alta doses de J-113397 foi
revertido pela amissulprida, um antagonista do receptor D2/D3 (Viaro et al.,
2010). Embora bastante intrigantes, estes achados sugerem que a dopamina
endógena contribui tanto para a facilitação quanto para a inibição do controle
do movimento motor induzido por ligantes do receptor NOP (tanto agonistas
quanto antagonistas) e parece que esta ação dual na locomoção produzida por
ligantes NOP depende de mecanismos distintos envolvendo o sistema
dopaminérgico. De fato, Viaro e colaboradores (2013) propuseram que os
efeitos inibitórios na locomoção da N/OFQ (que ocorrem em altas doses)
podem ser devido à ação inibitória direta de neurônios dopaminérgicos
mesencefálicos, que por fim contribuem para uma liberação reduzida de
dopamina no estriado. Por outro lado, o efeito hipolocomotor produzido por
altas doses de antagonistas NOP pode ocorrer via ativação de autoreceptores
D2 (pré-sinápticos), possivelmente devido a um mecanismo regulatório
negativo ativado em resposta aos altos níveis de dopamina liberados, o que
resulta em uma supressão geral da atividade locomotora. Considerando às
informações supracitadas, a ação do tipo antimaníaca de ambos os ligantes do
receptor NOP conforme demonstrado neste estudo (i.e., N/OFQ ou UFP-101)
poderia ser explicada pelo efeito inibitório sobre a neurotransmissão
dopaminérgica exercida por estes ligantes.
Por

fim,

antidepressiva

fármacos
e

estabilizadores

antimaníaca

conjunta

do
e,

humor,
dentre

possuem
eles

ação

destaca-se

particularmente o lítio e a lamotrigina. Neste contexto, poderia-se imaginar que
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o bloqueio do receptor NOP pudesse de fato atuar nas duas fases do transtono
bipolar, semelhante aos fármacos estabilizadores do humor e por mecanismos
mais complexos que não envolveriam somente a modulação dopaminérgica.
De fato, inibidores da proteína quinase C (PKC), como o tamoxifeno (usado na
clínica como um antagonista de estrógeno) e o lítio, têm ação antimaníaca bem
comprovada tanto em estudos pré-clínicos como em clínicos (Bebchuk et al.,
2000; Einat et al., 2007). Estudos in vitro mostram que a N/OFQ causa ativação
da PKC (Lou et al., 1997) e, consequentemente, seu antagonista atuaria
diminuindo esta ativação, o que indica alto potencial no tratamento da fase
maníaca do transtorno bipolar.
Neste contexto, mais estudos empregando diferentes modelos animais
utilizados para estudar o transtorno bipolar e/ou as suas fases, bem como, o
emprego de diversos ligantes do receptor NOP, especialmente não peptídicos,
além dos animais knockout para o receptor NOP são mandatórios no
entendimento da participação do sistema da N/OFQ na fisiopatologia do
transtorno bipolar.
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CONCLUSÕES

No presente estudo observou-se que, em nossas condições de
experimentação, o efeito hiperlocomotor do metilfenidato, revelado no aumento
da distância percorrida e na redução do tempo de imobilidade de camundongos
submetidos ao campo aberto, foi presente em animais tratados com a dose de
10 mg/kg. Ainda, observou-se que o pré-tratamento com valproato foi capaz de
reduzir significativamente os efeitos estimulantes do metilfenidato, o que
validou farmacologicamente o teste de mania aqui utilizado.
Foi também demonstrado que o tratamento com UFP-101, um
antagonista do receptor NOP, em diversas doses, não afetou os parâmetros
locomotores de camundongos no campo aberto, mas foi capaz de atenuar
drasticamente a hiperlocomoção induzida por metilfenidato.
A N/OFQ, o agonista endógeno do receptor NOP, afetou discretamente
a locomoção espontânea de camundongos, conforme observado pela redução
significativa do tempo de imobilidade de animais na dose de 1 ηmol. Este efeito
pode estar relacionado à ação do tipo ansiolítica já prevista e extensamente
proposta para este peptídeo. Além disso, o pré-tramento com N/OFQ na dose
de 1 ηmol reduziu discreta e significativamente o efeito hiperlocomotor do
metilfenidato.
Portanto, os dados aqui apresentados sugerem uma ação do tipo
antimaníaca para o antagonista e o agonista do receptor NOP. Estes achados
foram discutidos a luz de um papel modulatório complexo exercido pelo
sistema da N/OFQ sobre o controle do movimento voluntário.
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