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RESUMO

O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) Translacional em Medicina, do qual
faz parte o Laboratório de Neurociências (Neurolab) da Universidade do Extremo Sul
Catarinense (Unesc), busca a aplicação de achados de pesquisa básica no contexto clínico. O
Neurolab procura entender o funcionamento do cérebro normal para compreender os
processos fisiopatológicos e seus tratamentos. Utilizamos modelos animais de transtorno de
humor bipolar, depressão e sepse com o objetivo de avaliar o efeito de novos fármacos.
Transtorno bipolar é uma importante doença psiquiátrica caracterizada pela presença de
episódios recorrentes de mania e depressão, com taxa de suicídio de 19%. Os pacientes
passam metade de suas vidas doentes, com a maioria dos dias em depressão. A depressão é
um dos mais prevalentes transtornos psiquiátricos, e estima-se que 121 milhões de pessoas
sejam afetadas mundialmente. A característica essencial do episódio depressivo é a presença
de humor deprimido e/ou perda de interesse ou prazer em quase todas as atividades além de
altas taxas de morbimortalidade. A sepse, décima causa de morte nas unidades de terapia
intensiva, é caracterizada por uma resposta inflamatória à infecção. Com alta
mobimortalidade, está associada a um largo espectro de danos e disfunções cerebrais a curto
e longo prazo, acometendo principalmente a memória. Nesse contexto, nosso laboratório se
alicerça principalmente na tentativa de elucidar os mecanismos fisiopatológicos e na busca
de novos alvos terapêuticos para o tratamento do transtorno de humor bipolar, da depressão
e da sepse, e suas sequelas.
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INTRODUÇÃO

O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) Translacional em
Medicina busca a aplicação de achados de pesquisa básica no contexto clínico,
privilegiando a obtenção de patentes e o desenvolvimento de produtos. Por meio da
combinação de técnicas de proteômica e transcriptômica, será obtido um perfil de
proteínas-alvo que serão estudadas à luz dos possíveis mecanismos de ação por meio de
inibidores farmacológicos e/ou mecanismos de inibição ou superexpressão gênica.
Dessa forma, a equipe de pesquisa – da qual faz parte o Laboratório de Neurociências
(Neurolab) da Universidade Extremo Sul Catarinense (Unesc) – buscará a validação da
participação da proteína-alvo no efeito do fármaco estudado.
O Laboratório de Neurociências da Unesc estuda o sistema nervoso central sob
uma ótica que integra as ciências básica e clínica. Primeiramente, procura entender o
funcionamento do cérebro normal para, então, compreender os processos patológicos e
seu tratamento. Dentro dessa grande área da neurociência, as pesquisas deste laboratório
estão subdivididas em transtorno de humor bipolar (THB), depressão e sepse.
Com o objetivo de avaliar o efeito de novos fármacos como possíveis candidatos
ao arsenal terapêutico para os transtornos de humor e doenças infecciosas, são utilizados
modelos animais que mimetizam características fisiopatológicas e comportamentais
típicas de cada doença.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Modelos Animais do Transtorno do Humor Bipolar
Transtorno bipolar (TB) é uma das maiores doenças psiquiátricas
caracterizadas pela presença de episódios recorrentes de mania e depressão
(BELMAKER, 2004). A organização mundial de saúde (OMS) estima que TB seja a
quinta maior causa de incapacitação (MURRAY & LOPEZ, 1997). Talvez a mais letal
das doenças mentais, com uma taxa de suicídio para casos não tratados de 30 vezes
maior do que a encontrada na população geral, o TB apresenta um enorme desafio para
pacientes, famílias e médicos. A taxa de suicídio no TB foi estimada em 19%, igualando

(e talvez superando) a de transtorno depressivo maior (GOODWIN & JAMISON,
1990). Pacientes bipolares passam metade de suas vidas doentes, com a maioria dos dias
passados com depressão (JUDD et al., 2003).
Pouco se sabe sobre a precisa neurobiologia do TB, o que é essencial para o
desenvolvimento de terapias específicas, que são mais efetivas, agem rapidamente e são
mais toleráveis que as terapias existentes. Para o desenvolvimento de novos
medicamentos para TB é importante: 1) Entender os alvos bioquímicos de
medicamentos terapeuticamente relevantes e utilizar esse conhecimento para o
desenvolvimento de novos fármacos, que atuem diretamente nesses alvos. Incluindo não
somente os alvos bioquímicos diretos, mas também os alvos que são regulados pela
administração crônica do fármaco. 2) Entender a fisiopatologia da doença (nos seus
primórdios) e usar o que se sabe para o desenvolvimento de fármacos para atenuar ou
prevenir o processo patológico (ZARATE et al., 2006).
Recentes estudos têm consistentemente demonstrado um aumento de
estresse oxidativo e alterações em enzimas antioxidantes em pacientes com TB
(KULOGLU et al., 2002; OZCAN et al., 2004). Além disso, tem sido levantada a
hipótese de que o TB está associado a disfunções na mitocôndria (KATO & KATO,
2000), que podem levar a uma queda na produção de energia e degeneração celular
(CALABRESE et al., 2001). Em adição, algumas teorias atuais relacionam o possível
envolvimento de neurotrofinas, particularmente o fator neurotrófico derivado do cérebro
(BDNF da sigla em inglês) e fator de crescimento neural (NGF da sigla em inglês) com
a fisiopatologia do TB (SHALTIEL et al., 2007).
Estudos prévios de nosso laboratório caracterizaram bem o modelo
animal de mania bipolar induzido pela administração da anfetamina (AMPH), em que
os estabilizadores do humor reverteram e preveniram a hiperatividade induzida por esse
psicoestimulante (FREY et al., 2006a).
Nesses mesmos estudos verificamos que o estresse oxidativo induzido
pela AMPH é também revertido e prevenido pelos estabilizadores do humor Li e VPA
(FREY et al., 2006b). Foi demonstrado também um aumento de BDNF (FREY et al.,
2006a), de NGF (FREY et al., 2006c) e de NT-3 (WALZ et al., 2007) em tecido
cerebral de ratos Wistar submetidos ao modelo animal de mania induzido pela
administração de AMPH, que foram parcialmente revertidos quando tratados com Li e
VPA. Esses dados sustentam as evidências de que o estresse oxidativo e fatores
neurotróficos podem estar ligados à fisiopatologia de THB.

Além disso, Christo e Mallakh reportaram direta e indiretamente que a
atividade da sódio-potássio trifosfatase de adenosina (Na+/K+ ATPase ou bomba de
Na+) está envolvida na neurobiologia do THB (1993). Os estudos propõem que os
sintomas maníacos são uma manifestação da hiperexcitabilidade neural que resulta de
uma diminuição da atividade da Na+/K+ ATPase (El-Mallakh, 1983; El-Mallakh, 1993).
A Ouabaína (inibidor da Na+/K+ ATPase) é um composto que promove alterações na
Na+/K+ ATPase (El-Mallakh et al., 2006; Lees et al.,1995), cuja administração
intracerebroventricular (i.c.v) em ratos é considerada um bom modelo animal de mania
(Li et al., 1997; El-Mallakh et al., 2003; Hennion et al., 2003).
Recentemente nosso laboratório demonstrou que a hiperatividade induzida
pela administração i.c.v de ouabaína em ratos Wistar está associado à produção de
espécies reativas de oxigênio e dano oxidativo em partículas submitocondrial no tecido
cerebral (Riegel et al., 2009), sugerindo que a diminuição da atividade da Na+/K+
ATPase no cérebro de pacientes bipolares pode estar ligada ao estresse oxidativo
também observado nos pacientes bipolares.
O desenvolvimento de modelos animais é importante para investigar
sistemas intracelulares que podem estar envolvidos na fisiopatologia do THB. Nossa
expectativa é que os resultados destes estudos permitam melhor caracterizar as
alterações neuroquímicas e comportamentais para que possamos usar o conhecimento
produzido como ferramenta para o entendimento neurobiológico do THB bem como
para o desenvolvimento de novos agentes farmacológicos.
BASES BIOLÓGICAS DA DEPRESSÃO: AVANÇOS RECENTES
A depressão é um dos mais prevalentes transtornos psiquiátricos e estima-se
que 121 milhões de pessoas sejam afetadas mundialmente (Sattler & Rothstein, 2007).
De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, IV edição da
Associação Americana de Psiquiatria (DSM-IV), os transtornos afetivos do tipo
depressivo podem se manifestar através de episódios depressivos. A característica
essencial do episódio depressivo é a presença de humor deprimido e/ou perda de
interesse ou prazer em quase todas as atividades, durante um período de pelo menos
duas semanas. Pode-se experimentar alteração do apetite e peso, distúrbio do sono,
sentimento de culpa, dificuldade de pensar, falta de energia e ideias suicidas. Além
disso, pacientes que sofrem de depressão severa apresentam altas taxas de morbidade e

mortalidade, com consequências econômicas e sociais profundas (Nemeroff & Owens,
2002).
O

tratamento

da

depressão

se

baseia

principalmente

na

teoria

monoaminérgica. Essa teoria postula que a depressão é causada por uma deficiência na
transmissão de monoaminas (noradrenalina, dopamina e serotonina) no sistema nervoso
central (SNC). As evidências que apóiam essa teoria é o fato de que diversos fármacos
utilizados no tratamento da depressão agem aumentando a concentração de monoaminas
na fenda sináptica (Anderson et al., 2000).
Entretanto, estudos recentes têm sugerido que o sistema monoaminérgico
não representa a via final comum na regulação do humor, mas exerce uma influência
modulatória. Outros sistemas que estariam regulando a plasticidade neuronal e sináptica
teriam importância central na neurobiologia e tratamento desses transtornos (Sanacora
et al.; 2008; Zarate & Manji, 2008) e as pesquisas atuais procuram buscar um ponto em
comum entre todas essas evidências.
O papel do sistema glutamatérgico na fisiopatologia e tratamento dos
transtornos do humor tem sido recentemente investigado e evidências sugerem que a
atividade alterada desse sistema provavelmente contribui para o prejuízo na plasticidade
neuronal que tem sido observada em pacientes com transtornos de humor (Zarate et al.,
2002, Pittenger et al., 2007; Witkin et al., 2007; Sanacora et al., 2008; Zarate & Manji,
2008).
O glutamato é o neurotransmissor excitatório mais abundante no SNC de
mamíferos e em condições normais esse neurotransmissor tem um importante papel na
plasticidade sináptica, aprendizado e memória, mas em condições patológicas pode
causar neurotoxicidade (Pittenger et al., 2007). O glutamato exerce seus efeitos através
de dois subtipos de receptores: ionotrópicos e metabotrópicos.
Os receptores metabotrópicos do glutamato (mGluRs) são receptores
acoplados à proteína G, que exercem seus efeitos através de sistemas de segundos
mensageiros (Pilc et al., 2008; Sanacora et al., 2008). Já os receptores ionotrópicos de
glutamato (iGluRs) são canais iônicos que são ativados pela ligação de um agonista.
Eles são divididos em três subgrupos: Receptores AMPA (ácido propioníco -amino-3hidroxi-5-metil-4-isoxazola), receptores cainato e receptores NMDA (N-metil-Daspartato).
Os receptores AMPA medeiam a maioria das sinapses rápidas, e são
responsáveis pelas respostas ao glutamato na sinapse. Sua ativação abre os poros da

reserva interna de Na+, resultando na despolarização da membrana neuronal (Sanacora
et al., 2008; Zarate & Manji, 2008). Os receptores cainato estão associados a canais
dependentes de voltagem e medeiam ações modulatórias indiretas e excitatórias diretas
(Sanacora et al., 2008). Os receptores NMDA são normalmente bloqueados em
condições de repouso pelos efeitos dos íons Mg2+. Uma vez que a membrana é
despolarizada, esses receptores podem ser ativados pela ação combinada de duas
moléculas de glutamato e duas moléculas de glicina ou D-serina. Assim, a ativação de
receptores NMDA funciona como um marcador da convergência excitatória e produz
excitação por longos períodos de tempo. Receptores NMDA, localizados no espaço
sináptico, ativam proteínas cinases ativadas por mitógenos (MAPK) e o fator de
transcrição, proteína ligante ao elemento responsivo ao AMPc-Ca2+ (CREB); induz
expressão do gene que codifica o fator neurotrófico derivado do encéfalo (BDNF); e
promovem a sobrevivência neuronal. Já os receptores NMDA, localizados no espaço
extrasináptico, agem de forma oposta, propagando sinais que promovem a morte celular
(Sanacora et al., 2008).
Alterações no sistema glutamatérgico têm sido reportadas no plasma, soro,
líquor e tecido cerebral de indivíduos afetados com transtornos de humor. Também têm
sido encontradas alterações nos receptores NMDA, AMPA e cainato nesses quadros
clínicos (Francis et al., 1989; Mauri et al., 1998; Levine et al., 2000; Karolewicz et al.,
2005; Frey et al., 2006; Mitani et al., 2006; Schiffer & Heinemann, 2007; Sanacora et
al., 2008;). Além disso, tem sido mostrado que diversas classes de antidepressivos
alteram a expressão e/ou produtos glutamatérgicos em diversas regiões cerebrais
(Nowak et al., 1998; Cotter et al., 2001; Moutsimilli et al., 2005; Barbon et al., 2006;
Stoll et al., 2007).
Muitas pesquisas têm mostrado atividade antidepressiva envolvendo o
sistema glutamatérgico. As drogas antagonistas do glutamato apresentam efeito
antidepressivo em modelos animais de depressão, e em humanos alguns resultados
começam a ser promissores.
A cetamina tem sido usada clinicamente como um anestésico dissociativo
(Martin & Lodge, 1985) e age como antagonista do receptor NMDA, mas também
interage com

canais

de voltagem

sensíveis

ao

Ca2+, receptores

opióides,

monoaminérgicos e muscarínicos (Hirota & Lambert, 1996). Recentemente observações
clínicas sugerem que doses subanestésicas de cetamina produzem efeitos terapêuticos

em pacientes com depressão. Essas ações antidepressivas foram caracterizadas por uma
rápida ação (Berman et al., 2000; Correl & Futter, 2006) ou perduraram por um tempo
significativo (uma semana) após uma única dose e foram efetivas em pacientes com
depressão maior, resistentes a tratamento (Zarate et al., 2006). Evidências sugerem
também que administração aguda e crônica de cetamina exercem efeitos antidepressivos
rápidos e prolongados em distintos modelos animais de depressão, tais como o teste do
desamparo aprendido e teste do nado forçado (Chatuverdi et al., 2001; Garcia et al.,
2008a, 2008b; Maeng et al., 2008; Yalmaz et al., 2002). Mostrou-se também que a
cetamina reverteu comportamentos anedônicos e alterações fisiológicas em ratos
submetidos ao modelo do estresse crônico moderado (Garcia et al., 2009).
A memantina (1-amino-3,5-dimetiladamantane) é um antagonista não
competitivo, voltagem-dependente do receptor NMDA, que bloqueia os efeitos
patológicos dos níveis elevados de glutamato e é aprovada para o tratamento da doença
de Alzheimer nos Estados Unidos e na Europa e está sob investigação para outras
indicações neurológicas (Ferguson et al., 2007). Estudos prévios têm mostrado que a
memantina 3-10 mg/kg administrada agudamente exerceu efeitos antidepressivos em
ratos submetidos ao teste do nado forçado (Rogóz et al., 2002; Skuza & Rogóz, 2003) e
em camundongos (Almeida et al., 2006a; 2006b). Além disso, a co-administração de
memantina com imipramina, venlafaxina e flouxetina produziu efeitos antidepressivos
sinérgicos no teste do nado forçado (Rogóz et al., 2002). Uma pesquisa realizada por
Zarate et al. (2006) em um estudo duplo-cego placebo-controlado com oito semanas de
experimento, memantina nas doses de 5-20 mg/kg não foi efetiva em pacientes com
transtorno de depressão maior. Já Ferguson et al. (2007), em um estudo de etiquetaaberta dose flexível, mostraram que memantina na dose de 40 mg/kg exerceu efeito
antidepressivo em pacientes com transtorno de depressão maior, os pacientes
começaram a melhorar com uma semana de tratamento e a eficácia permaneceu até o
fim do estudo. Diferenças nesses achados podem ser devido ao pequeno número de
pacientes e nas doses de memantina administrada.
Os avanços mais recentes têm mostrado o envolvimento do sistema
glutamatérgico no transtorno depressivo e acredita-se que brevemente drogas com esse
perfil farmacológico estarão disponíveis ao arsenal terapêutico da depressão.

ENVOLVIMENTO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL NA SEPSE
A Sepse é caracterizada por uma resposta inflamatória decorrente da reação do
sistema imunológico à infecção (Vandijck et al., 2006), com taxa de mortalidade de até
51%, sendo a décima causa principal de morte nas unidades de terapia intensiva (UTI)
(Martin et al., 2000). Um papel importante na patogenia da sepse é realizado pela
exacerbada ativação da resposta imune inata, que pode causar danos aos tecidos,
conduzindo à falência orgânica. O papel central do sistema imune inato é documentado
pelo aumento dos fatores pró-inflamatórios após a infecção (Mastronardi et al., 2000,
2001, 2005). Algumas horas após o início da sepse, há consequente aumento de
citocinas pró-inflamatórias tais como a interleucina (IL)-1 e TNF-α (fator de necrose
tumoral-alfa) e citocinas anti-inflamatórias como a IL-10 no sistema nervoso central
(SNC) (Takala et al., 2002).
Os efeitos biológicos causados pela liberação de citocinas refletem no sistema
nervoso central como febre (Dinarello, 2004), anorexia (Maier et al, 1998) e ativação do
eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (Licinio e Wong, 1997). As interações recíprocas
entre o SNC e sistema imunológico são considerados como os componentes principais
da resposta inflamatória à sepse, resultando em alterações nos sistemas neuroendócrino,
autonômico (Chrousos, 1995), comportamental e nas respostas imunoinflamatórias e
hemodinâmicas (Sharshar et al., 2003, 2004). O envolvimento do SNC pode ocorrer em
8-70% dos pacientes sépticos (Sprung et al., 1990; Young et al., 1990), associado a um
largo espectro de danos e disfunções cerebrais (Papadopoulos et al., 2000).
Estudos recentes mostraram que sobreviventes de UTIs apresentaram dano
cognitivo na alta hospitalar. Porém, os pacientes utilizados para esses estudos
apresentaram sepse e outras comorbidades. Esses estudos mostraram que pacientes
sobreviventes apresentaram melhora na função cognitiva total, porém algumas
habilidades, tais como a memória, não melhoraram completamente (Angus et al., 2001;
Hopkins et al., 2005). Muitos pacientes possuíam incapacidades neurocognitivas
crônicas significativas dois meses (Hopkins et al., 2005), seis meses (Weinert et al.,
Jackson et al., 2004), nove meses (Hopkins et al., 2005), um ano (Hopkins et al., 1999),
dois anos (Hopkins et al., 2006) e até seis anos (Suchyta et al., 2004) após a alta
hospitalar.
As dificuldades na definição de mecanismos fisiopatológicos em humanos, por
razões éticas, e as similaridades entre vias de resposta imune em animais e humanos

justificam o uso do modelo murino de sepse. Modelos experimentais são versáteis e
permitem a análise completa de interações moleculares e celulares. Estudos detalhados
da progressão da infecção ajudam a esclarecer informações relevantes sobre a sequência
de eventos que levam ao dano cognitivo.
Em laboratório, foi demonstrado recentemente que ratos sobreviventes à sepse
submetidos ao modelo animal de ligação e perfuração cecal (CLP) apresentaram dano
cognitivo 10 e 30 dias após a indução (Barichello et al., 2005a,b, 2007; Tuon et al.,
2008a). No entanto, 60 dias após não possuíam quaisquer alterações (Tuon et al.,
2008a). Alguns fármacos foram utilizados para tentar reverter o dano cognitivo como
Epinefrina, Glicose, Dexametasona, Naloxona (Tuon et al., 2008b), Rivastigmina
(Comim et al., 2009a), Anfetamina (Comim et al., 2009b), MK-801 (dados não
publicados) e Cannabidiol (dados não publicados). Além do dano cognitivo, foi
demonstrado que ratos sobreviventes à sepse apresentaram sintomas relacionados à
depressão como aumento do tempo de imobilidade no teste de natação forçada 10 e 30
dias após a indução (Barichello et al., 2007), mas não após 60 dias (Tuon et al., 2008).
Esta alteração foi revertida com o uso de Imipramina, um antidepressivo tricíclico
clássico (Tuon et al., 2007). Além disso, observamos comportamento anedônico,
aumento da glândula adrenal, aumento dos níveis de corticoesterona e do hormônio
adredocorticodrófico (ACTH), diminuição do volume hipocampal e dos níveis de
BDNF. Essas alterações também foram revertidas com o uso de Imipramina, um
antidepressivo tricíclico clássico – Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (dados não
publicados).
Recentemente, vêm se estudando as alterações neuroquímicas precoces e tardias
ocasionadas pela sepse em modelo animal, para justificar o dano cognitivo tardio
(Comim et al., 2009c). Nosso laboratório demonstrou que houve dano oxidativo em
tecido cerebral nas primeiras horas após a indução bem como diminuição na atividade
antioxidante (Barichello et al., 2006). Posteriormente, verificou-se que o tratamento
com antioxidantes reverteu o dano cognitivo precoce bem como tardio em tecido
cerebral (Barichello et al., 2007). Além disso, foram observadas alterações no
metabolismo energético cerebral com comprometimento do complexo I e da atividade
da creatina quinase (Comim et al., 2008).
Apesar dos conhecimentos atuais de alguns dos percursos celulares que
modulam a lesão neuronal aguda relacionada à inflamação, os mecanismos
neurobiológicos que culminam em dano cognitivo precisam ser mais bem esclarecidos,

entre eles o envolvimento neuroquímico tardio. Como consequência, a identificação de
novos alvos que podem estar relacionados ao dano cognitivo é extremamente
importante para proporcionar o desenvolvimento de novos fármacos.

ABSTRACT
The Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) Translacional em Medicina, with
the Laboratório de Neurociências (Neurolab) from Universidade Extremo Sul Catarinense
(Unesc) as a member, seeks the application of basic research into clinical context. Neurolab
looks to understand the normal functioning of the brain to better comprehend the
phisiopathologic processes and its treatments. We use animal models of bipolar humor
disorder, depression, and sepsis aiming to evaluate the effects of new therapeutic drugs.
Bipolar disorder is an important psychiatric disease characterized by the presence of
recurrent episodes of mania and depression, with suicide index of 19%. The patients spend
half of their lives sick, with most of the days in depression. Depression is one of the most
prevailing psychiatric disorders and it is estimated that 121 million people are affects
worldwide. The essential characteristic of a depressive episode is the presence of depressed
humor and/or loss of interest or pleasure in almost all daily activities, besides its high
morbimortality. Sepsis, the 10th cause of death in intensive care units, is characterized by an
excessive inflammatory response to infection. With high morbimortality, it is associated to a
large spectrum short and long-term damages and brain dysfunctions, affecting primarily
memory. In this context, our laboratory is based mainly on the attempt to elucidate the
phisiopathologic mechanisms and the search for new therapeutic targets to treat bipolar
humor disorder, depression, and sepsis and its sequelae.

ABSTRACT: Translacional Medicine. Bipolar. Depression. Sepsis.
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