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RESUMO
O transtorno do humor bipolar é um transtorno psiquiátrico grave, multifatorial e
altamente incapacitante, sendo sua progressão associada a grandes prejuízos
cognitivos aparentemente irreversíveis. É caracterizado por episódios alternados de
humor (mania/hipomania e depressão) que variam em intensidade, duração e
frequência. O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos comportamentais do
tratamento agudo de olanzapina em

animais tratados cronicamente com

metilfenidato. Para isso, ratos Wistar machos adultos foram divididos em dois
grupos, animais que receberam administração aguda de olanzapina nas doses de
2mg/kg (n=40) e de 5mg/kg (n=40). Para a caracterização do modelo de mania, os
animais receberam metilfenidato (2,5mg/kg), administrado por via intraperitoneal,
durante sete dias consecutivos. Os resultados mostraram que a olanzapina exerce
efeito antimaníaco observado no número de cruzamentos, movimentos de
exploração e de auto-limpeza avaliados no teste de habituação ao campo aberto, de
forma semelhante entre as doses de 2mg/kg e 5mg/kg. No entanto, a administração
aguda de olanzapina, de forma mais expressiva na dose de 2mg/kg, apresentou
efeito amnésico, representado pelo menor índice de reconhecimento observado no
teste de reconhecimento de objetos. O conjunto destes resultados sugere que não
existe associação entre efeitos indicadores de mania a partir da administração de
metilfenidato e o melhor desempenho no teste de memória em animais
experimentais que receberam tratamento agudo de olanzapina.

Palavras-chave: Transtorno do humor bipolar; Olanzapina; Metilfenidato.

ABSTRACT
Bipolar disorder is a severe psychiatric disorder, multifactorial and highly disabling
whose progression has been associated with apparently irreversible cognitive
impairments. Is characterized by alternating episodes of mood (mania / hypomania
and depression) that vary in intensity, duration and frequency. The objective of the
present study was to evaluate the behavioral effects of acute treatment with
olanzapine in animals chronically treated with methylphenidate. In order to do that,
adult male Wistar rats were divided into two groups, animals that received acute
administration of olanzapine in doses of 2mg/kg (n = 40) and 5mg/kg (n = 40). For
the characterization of the model of mania, animals received methylphenidate
(2,5mg/kg) administered intraperitoneally for seven consecutive days. The results
show that olanzapine has antimanic effect observed in the number of crossing,
rearings and groomings in the open-field habituation test, similar between the 2mg/kg
and 5mg/kg. However, the acute administration of olanzapine, more significantly at a
dose of 2mg/kg, showed amnesic effect, represented by lower recognition rate
observed in the test object recognition. Together these results suggest that there is
not an association between indicators of mania effects from administration of
methylphenidate and performance in the memory test in experimental animals that
received acute treatment of olanzapine.

Keywords: Bipolar disorder; Olanzapine; Methylphenidate.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 TRANSTORNO DO HUMOR BIPOLAR

O Transtorno do Humor Bipolar (THB) é uma síndrome afetiva complexa,
multifatorial, potencialmente grave e relacionada a alterações na plasticidade
estrutural cerebral em neurônio e glia (ONGUR et al., 1998; JOHNSTON-WILSON et
al., 2000; RAJKOWSKA et al., 2001; KILBOURNE et al., 2004). Acomete cerca de
1,6% da população mundial e está associado a um alto índice de suicídio e
desemprego, representando um

impacto significativo na qualidade de vida dos

pacientes, além de grande carga para família e sociedade em geral (ROCCA e
LAFER, 2006; DEL PORTO; DEL PORTO, 2005; FREY; FONSECA; MACHADOVIEIRA 2004; KAPCZINSKI ; FREY; ZANNATTO, 2004). Além disso, o THB está
associado com o aumento da morbidade e da mortalidade por condições médicas
gerais, como doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes mellitus (KUPFER,
2005).
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o THB é considerado
a sexta causa de incapacidade entre as condições médicas e psiquiátricas em
pessoas de 15 a 44 anos (LOPEZ; MURRAY, 1998). A prevalência do THB na
população geral varia entre 0,4 e 1,6% (APA, 2002) e é maior em mulheres, com
aproximadamente 1,3%, quando comparado aos homens, com 0,8% (MERIKANGAS
et al., 2007), sendo que o início dos sintomas ocorre geralmente entre o fim da
adolescência e o início da vida adulta (JUDD; AKISKAL; SCHETTLER, 2002).

1.1.1 Características Clínicas

O

THB1

é

caracterizado

por

episódios

alternados

de

humor

(mania/hipomania e depressão) que variam em intensidade, duração e frequência.
Além destes, há ainda aqueles mistos, ou seja, episódios nos quais ocorrem
sintomas tanto característicos das fases de mania/hipomania como da fase de
depressão (ROCCA;LAFER, 2006). O curso clínico do THB é crônico, usualmente
caracterizado por períodos de exacerbação dos sintomas (episódios agudos)

1

O termo “bipolar” expressa dois polos de humor ou de estados afetivos que se alternam (CALABRESE et al.,
2003).
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intercalados por períodos subsindrômicos e períodos de eutimia2 (JUDD; AKISKAL,
2003). O episódio maníaco é definido, segundo a Associação Psiquiátrica Americana
(APA, 2000), por um período em que o humor encontra-se alteradamente
exacerbado ou irritável, com duração de uma semana ou menos, acompanhado por
pelo menos três dos seguintes sintomas: hiperatividade com falta de necessidade de
sono, fuga de ideias, aceleração do pensamento, agressividade, paranoia,
impulsividade e um otimismo aumentado que geralmente se torna tão extremo a
ponto de prejudicar o julgamento dos pacientes (BELMAKER, 2004). É a
intensidade, o tipo e a cronicidade desses sintomas que determinam a subdivisão do
diagnóstico entre mania e hipomania. Na hipomania as alterações são mais
moderadas e podem ou não resultar em sérios problemas para o indivíduo.
Os critérios diagnósticos para definição dos episódios de mania e
hipomania pelo Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica
Americana, quarta revisão (DSM-IV-TR), são descritos abaixo, nos quadros 1 e 2
respectivamente:

Quadro 1 - Critérios do DSM-IV-TR para episódio maníaco.
(continua)
A) Um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou
irritável, com duração mínima de uma semana (ou qualquer duração, caso a
hospitalização seja necessária).
B) Durante o período de perturbação do humor, três (ou mais) dos seguintes
sintomas estiverem presentes em grau significativo:
- autoestima inflada ou grandiosidade;
- redução da necessidade do sono;
- mais loquaz que o habitual ou pressão por falar;
- fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão
correndo;
- distratibilidade
- agitação psicomotora
- envolvimento excessivo em atividades prazerosas com alto potencial para
consequências dolorosas
2

A eutimia, usualmente, é definida como a remissão dos sintomas, entretanto, idealmente, seria o período no
qual o paciente não apenas estaria sem sintomas, mas (re)integrado funcionalmente em suas atividades de
rotina (SOUZA, 2005).
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Quadro 1 - Critérios do DSM-IV-TR para episódio maníaco.
(conclusão)
C) Os sintomas não satisfazem os critérios para episódio misto.
D) A perturbação do humor é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo
acentuado nas atividades sociais ou em relacionamentos costumeiros, ou de exigir
hospitalização co mo meios de evitar danos a si mesmo e a terceiros.
E) Os sintomas não se devem a efeitos fisiológicos diretos de uma substância ou de
uma condição médica geral.
Fonte: Adaptado de Americam Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
th
Disorders. 4 ed. rev. (2000).

Quadro 2 - Critérios do DSM-IV-TR para episódio hipomaníaco.
A) Um período distinto de humor permanentemente elevado, expansível ou
irritável, com duração mínima de quatro dias, nitidamente diferente do humor
habitual não deprimido.
B) Durante o período de perturbação do humor, três (ou mais) dos seguintes
sintomas estiverem presentes em grau significativo:
- autoestima inflada ou grandiosidade;
- redução da necessidade do sono;
- mais loquaz que o habitual ou pressão por falar;
- fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão
correndo;
- distratibilidade
- agitação psicomotora
- envolvimento excessivo em atividades prazerosas com alto potencial para
consequências dolorosas
C) O episódio está associado com uma inequívoca alteração do funcionamento,
que não é característica do indivíduo quando assintomático.
D) A perturbação do humor é observável por terceiros.
E) O episódio não é suficiente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no
comportamento social ou ocupacional ou de exigir hospitalização.
F) Os sintomas não se devem a efeitos fisiológicos diretos de uma substância ou
de uma condição médica geral.
Fonte: Adaptado de Americam Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
th
Disorders. 4 ed. rev. (2000).
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Segundo o DSM-IV-TR, o episódio maníaco define o diagnóstico do THB
tipo I e, portanto, a diferença para o THB tipo II, onde apenas episódios
hipomaníacos estão presentes (FERNANDES et al., 2011). É importante ressaltar
que os episódios hipomaníacos não devem ser confundidos com os vários dias de
eutimia que podem seguir-se à remissão de um episódio depressivo maior. Outro
aspecto importante é que episódios de humor induzidos por substância ou condição
médica geral não se enquadram nos critérios para um THB tipo I ou II.
Os episódios de depressão caracterizam-se por humor deprimido, perda
de interesse, perda de apetite, perturbações no sono, retardo psicomotor, diminuição
da velocidade de pensamento e fala, baixa estima e ideação suicida (BELMAKER,
2004).

Assim

como

nos

episódios

maníacos,

a

gravidade

pode

variar

consideravelmente de uma discreta lentificação física e mental até quadros de
estupor depressivo, com delírios e alucinações (GOODWIN;JAMILSON, 2007).
O quadro 3 demonstra os critérios diagnósticos para definição de episódio
depressivo, segundo o DSM-IV-TR:

Quadro 3 - Critérios do DSM-IV-TR para episódio depressivo.
(continua)
A) No mínimo cinco dos seguintes sintomas estiverem presentes durante o período
mínimo de duas semanas consecutivas, quase todos os dias:
- humor deprimido na maior parte do dia;
- acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as
atividades, na maior parte do dia;
- perda ou ganho de peso significativo sem estar em dieta;
- insônia ou hipersonia;
- agitação ou retardo psicomotor;
- fadiga ou perda de energia;
- sentimento de inutilidade, culpa excessiva ou inadequada;
- capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se, ou indecisão;
- pensamentos de morte recorrentes (não apenas medo de morrer), ideação
suicida recorrente sem um plano especifico, tentativa de suicídio ou plano
especifico para cometer suicídio.
Nota: Pelo menos um dos sintomas descritos acima deve ser: (i) humor deprimido
ou (ii) perda de interesse ou prazer.
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Quadro 3 - Critérios do DSM-IV-TR para episódio depressivo.
(conclusão)
B) Os sintomas não satisfazem os critérios para um episódio misto.
C) Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no
comportamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do
indivíduo.
D) Os sintomas não se devem a efeitos fisiológicos diretos de uma substância ou de
uma condição médica geral.
Fonte: Adaptado de Americam Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
th
Disorders. 4 ed. rev. (2000).

Há, ainda, a possibilidade de ocorrerem episódios mistos e ciclagens. Os
episódios mistos caracterizam-se por uma complexa apresentação clínica de
sintomas em intensidade e proporções variadas. Representam tanto um estado de
depressão entre as fases depressiva e maníaca, bem como uma condição clínica
independente com características comuns a ambas (GOODWIN; JAMINSON, 2007).
Durante a vida, o THB I atinge aproximadamente 0,8% da população
adulta, sendo homens e mulheres igualmente afetados, já o THB tipo II afeta cerca
de 0,5% da população, sendo mais comum em mulheres (SANTIN; CERESER;
ROSA, 2005). A história familiar tem uma importante relação com o THB, pois o risco
é aumentado para parentes de primeiro grau, sendo 4 a 24% para o tipo I e de 1 a
5% para o tipo II (LIMA et al., 2005).
Há uma grande heterogeneidade na apresentação clínica dos episódios
ao longo da vida (NEVES et al., 2009). Além disso, o THB apresenta altos índices de
racaída (JUSTO; CALIL, 2004; LOTUFO NETO, 2004), quando não tratado
corretamente os episódios tendem a tornarem-se cada vez mais frequentes. As
pesquisas demonstram que mesmo após a remissão dos episódios, os pacientes
bipolares podem manter sintomas residuais, o que dificulta ainda mais o tratamento
(JUDD; AKISKAL; SCHETTLER, 2002).

1.1.2 Tratamento

Devido ao curso crônico e a frequente reincidência e gravidade dos
sintomas de humor, o tratamento do THB baseia-se principalmente no manejo dos
episódios agudos e no tratamento de manutenção como prevenção para ocorrência
de novos episódios (YATHAM; GOLDSTEIN; VIETA, 2005). Dado o significativo
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grau de morbidade e mortalidade associado com esta doença, atividades clínicas e
de pesquisa tem focado na identificação de intervenções farmacológicas e
psicossociais que resultem em índices de eficácia terapêutica satisfatórios
(PERLICK et al., 2007; ZARETSKY; RIZVI; PARIKH, 2007; FIGUEIREDO et al.,
2009), no entanto, ainda não há um tratamento único ou uma combinação de
tratamentos que funcione em todos os pacientes bipolares (CHENIAUX, 2011).
Os objetivos do tratamento da fase aguda estão focados no tratamento da
mania sem causar depressão e/ou consistentemente melhorar depressão sem
causar mania. A fase de continuação tem como meta estabilizar os benefícios,
reduzir os efeitos colaterais, tratar até a remissão, reduzir a possibilidade de recaída3
e aumentar o funcionamento global (CHENIAUX, 2011). Os objetivos do tratamento
de prevenção estão relacionados à prevenção da mania e/ou depressão e a
maximização da recuperação funcional, ou seja, que o paciente continue em
remissão (SOUZA, 2005).
Medicamentos efetivos usados, em combinação com psicoterapia,
permitem que 75 – 80% dos pacientes portadores de THB levem vida
essencialmente normal. A presença de comorbidades em pacientes bipolares e seu
diagnóstico correto podem influenciar na escolha do tratamento, bem como na
resposta do paciente (SANTIN; CERESER; ROSA, 2005). Os principais fármacos
estabilizadores do humor são o lítio, a carbamazepina e o ácido valpróico, além
disso, antipsicóticos atípicos também são utilizados com este propósito (FREEMAN;
STOLL, 1998; SANTIN; CERESER; ROSA, 2005).
O tratamento da mania aguda envolve a suspensão de medicações
antidepressivas que estejam em uso pelo paciente e início de tratamento com
agentes antimaníacos (lítio, ácido valpróico, carbamazepina e antipsicóticos)
(KAPCZINSKI et al., 2005), caso o paciente ainda não os esteja usando.
Para o tratamento da depressão, por outro lado, apenas a combinação de
olanzapina e fluoxetina e a quetiapina demonstraram eficácia. A lamotrigina, por sua
vez, foi aprovada para o tratamento de manutenção para a prevenção de episódios
depressivos (CONNOLLY; THASE, 2011).
Estudos destinados a avaliar a eficácia do tratamento na prevenção de
recaídas são escassos. O lítio (GEDDES; GOODWIN, 2001), o ácido valpróico
3

A recaída de um episódio de humor pode ser definida como o surgimento de sintomas na fase de continuação,
enquanto o surgimento dos sintomas na fase de manutenção constitui-se em uma recorrência (SOUZA, 2005).
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(MARCRITCHIE et al., 2001), a carbamazepina (OKUMA; KISHIMOTO, 1998) e a
olanzapina (TOHEN et al., 2003; BALDESSARINI et al., 2003) tem se mostrado
eficazes no tratamento de manutenção reduzindo recaídas maníacas e depressivas.
No entanto, mesmo recebendo os tratamentos preconizados pela literatura e em uso
regular da medicação, a maioria dos pacientes apresenta alterações de humor
durante a maior parte de suas vidas (JUDD et al., 2002; JUDD; AKISKAL, 2003), não
alcançando remissão sustentada dos sintomas.
Alguns fatores associados a esse insucesso terapêutico abrangem o
diagnóstico tardio, o tempo de doença, a comorbidade com dependência e abuso de
substâncias e as interações medicamentosas. Os maiores desafios no tratamento do
THB são, portanto, alcançar a remissão dos episódios de humor e recuperar a
função cognitiva.

1.2 FISIOPATOLOGIA

Nos últimos anos, avanços nas técnicas de neuroimagem, genéticas e de
biologia molecular têm gerado novos conhecimentos acerca das bases biológicas da
bipolaridade (ALVES et al., 2012).
As teorias iniciais a respeito da fisiopatologia do THB focaram-se
particularmente no sistema de neurotransmissão das aminas biogênicas, em
especial a dopamina (BERK; DODD; KAUER’SANTANA, 2007), visto que é
extensivamente distribuído nos circuitos límbico-estriado-córtex pré-frontal, regiões
que controlam as manifestações comportamentais dos transtornos de humor. Mais
recentemente, estudos também apontaram disfunções nas atividades neuronais dos
sistemas serotoninérgico, gabaérgico e glutamatérgico (STAHL et al., 2010).
Embora tais estudos não permitam que se alcance um substrato celular
mais específico nas regiões do sistema límbico, as alterações anatômicas e
funcionais podem ser observadas nos estudos de neuroimagem de determinadas
regiões do encéfalo de indivíduos bipolares. Confirmando isto, há estudos
neuropatológicos (pós-mortem) que demonstram diminuição significativa de células
gliais no córtex pré-frontal e sistema límbico e de células neuronais no córtex préfrontal e hipocampo de indivíduos com THB (FREY; FONSECA; MACHADO-VIEIRA,
2004; KAPCZINSKI; FREY; ZANNATTO, 2004). O aumento no volume da amígadala
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de pacientes crônicos com múltiplos episódios também foi constatado (HALDANE;
FRANGOU, 2005).
Outras evidências apontam que os transtornos do humor estão
associados a alterações no sistema de comunicação entre os circuitos encefálicos
reguladores do humor, e que antidepressivos e estabilizadores do humor ativariam
cascatas de sinalização que regulam a plasticidade e sobrevivência celular, com
subsequente melhora gradativa da transmissão da informação nestes circuitos
encefálicos (NESTLER et al., 2002; COYLE; DUMAN, 2003; CASTRÉN, 2005).
Especificamente no THB, foram observadas mudanças na atividade dos segundos
mensageiros, com um aumento da atividade das proteínas G e das vias da
adenosina monofosfato cíclica (AMPc) e do fosfatidilinositol (PIP2) que, por meio da
regulação da síntese de DNA, modificam as proteínas envolvidas com a plasticidade
sináptica e a neurogênese (FREY ; FONSECA; MACHADO-VIEIRA, 2004).
Outro aspecto no THB é o envolvimento do estresse oxidativo na sua
fisiopatologia. Estudos têm apontado alterações da atividade das enzimas
antioxidantes (superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase) em hemácias
(RAJENKAR et al., 2003; OZCAN et al., 2004) e no soro (ANDREAZZA et al., 2007;
FREY et al., 2007) de pacientes com THB. Os níveis de peroxidação lipídica, de uma
forma geral, aparecem aumentados nesses pacientes (RAJENKAR et al., 2003;
OZCAN et al., 2004; ANDREAZZA et al., 2007). No THB, a hipótese prevalente é de
que uma maior carga de estresse oxidativo seja gerada por um distúrbio na função
mitocondrial. Algumas teorias relacionam possível envolvimento das enzimas do
ciclo de Krebs (CORRÊA et al., 2007), da cadeia respiratória mitocondrial
(CALABRESE et al., 2001; KONRADI et al., 2004) e da creatina quinase (DAGER et
al., 2004; STRECK et al., 2008) com a fisiopatologia do transtorno bipolar, desta
forma demonstrando alteração no metabolismo energético.
A vulnerabilidade genética e os estressores psicossociais globais,
também podem representar fatores de risco associados ao THB e deflagrar,
conjuntamente, a ocorrência de episódios completos (MACHADO-VIEIRA; SOARES,
2007).

1.3 DÉFICT COGNITIVO NO THB
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Os pacientes com THB apresentam prejuízos cognitivos permanentes e
que estão presentes em todos os estados da doença, inclusive na eutimia, porém
são acentuados durante os episódios de humor (TORRES; BOUDREAU;YATHAM,
2007; BALANZÁ-MARTÍNEZ et al., 2010). Os déficits cognitivos comprometem o
funcionamento ocupacional ou social e representam um declínio em relação ao nível
prévio de funcionamento.
Ainda, os pacientes com maior duração da doença, maior número de
hospitalizações, tentativas de suicídio e número de episódios prévios de mania
tendem a apresentar piores desempenhos em tarefas avaliando memória, atenção
(BALANZÁ-MARTÍNEZ et al., 2010) ou a capacidade para solucionar problemas
(ROCCA; LAFER, 2006). Também podem apresentar déficits cognitivos, pacientes
bipolares com ou sem história de sintomas psicóticos, portadores de transtorno
esquizoafetivo, pacientes com comorbidades e população pediátrica de THB
(MARTÍNEZ-ARÄN et al., 2011).
As disfunções cognitivas podem refletir padrões anormais de ativação
cerebral (BENABARRE et al., 2005; STRAKOWSKI; DEL BELLO; ADLER, 2005),
envolvendo o córtex pré-frontal e sugerindo disfunções corticais-subcorticaislímbicas (MALHI et al., 2004). Os prejuízos nessas áreas e as dificuldades para a
remissão funcional, possivelmente, associam-se com a progressão da doença
(MALLOY-DINIZ; NEVES; CORRÊA, 2009).
As principais mudanças neuropsicológicas observadas em pacientes
bipolares estão relacionadas às funções executivas4 (ROCA; LAFER, 2006). Entre
as habilidades prejudicadas destacam-se a organização e o planejamento, o
comportamento orientado para metas, a memória operacional, o controle emocional,
a verificação e a regulação da ação e a inibição seletiva do comportamento.
Em um estudo feito com uma amostra de pacientes bipolares eutímicos e
bipolares I na fase maníaca, Fleck, Shear e Strakowski (2005), observaram
deficiências na memória de reconhecimento verbal durante a mania que não foram
evidentes durante a eutimia, além disso, os dois grupos apresentaram déficits de
memória verbal.
Apesar de não estar comprovado que pacientes com THB apresentam
disfunção cognitiva generalizada durante episódios agudos de mania e depressão, a
4

As funções executivas são aquelas relacionadas às habilidades de planejamento, ao uso de estratégias para
solução de problemas e execução de metas (RODRÍGUEZ et al., 2012).
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descoberta de que esses déficits persistem durante a remissão dos sintomas
aumenta a possibilidade de que o prejuízo cognitivo pode representar um traço para
a doença (ELSHAHAWI et al., 2010; CARRIE; WOOGEN; GLAN, 2010).

1.4. MEMÓRIA

A memória é base inicial de todo o comportamento que vem a ser
executado, é a aquisição, a formação, a conservação e a evocação (aprendizado) de
informações (IZQUIERDO, 2002; ZARDO, 2006). Principalmente do ponto de vista
prático ou clínico, existem classificações de memória que têm contribuído para
esclarecer aspectos importantes.
As memórias são classificadas de acordo com o seu conteúdo
(declarativas ou explícitas, procedurais ou implícitas) (SQUIRE, 1992), de acordo
com sua natureza (memória de trabalho), e, ainda, de acordo com o tempo durante o
qual são armazenadas (memória de curta duração,STM – do inglês “short-term
memory” e memória de longa duração, LTM – do inglês “long-term memory”).
As STM são memórias do tipo declarativa, ou seja, estão relacionadas a
fatos, acontecimentos, lugares, objetos e pessoas e requerem atenção e esforço
consciente (IZQUIERDO, 2002). Estas memórias persistem por minutos a poucas
horas e são vulneráveis a perturbações (IZQUIERDO, 2002).
As LTM são aquelas cuja consolidação é mais demorada e persistem
dias, anos ou mesmo uma vida inteira (IZQUIERDO, 2002). A formação de uma LTM
envolve uma série de processos metabólicos no hipocampo e outras estruturas
cerebrais que compreendem diversas fases e que requerem entre três e oito horas.
Enquanto esses processos não estiverem concluídos, as LTM são lábeis. O conjunto
desses processos e o seu resultado final denomina-se consolidação (McGAUGH,
2000).
Durante muito tempo a STM foi relatada como um processo diretamente
relacionado à formação da LTM. No entanto, estudos têm demonstrado que a STM
pode ser reprimida sem afetar a LTM, ou seja, ambas ativam fenômenos diferentes,
recrutando eventos celulares e moleculares de forma distinta (IZQUIERDO et al.,
1998).
Acredita-se que a formação de memórias e o aprendizado envolvam
alterações na representação neural, através de eventos plásticos que modificam a
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comunicação entre os neurônios (DUDAI, 1989). Estes eventos plásticos podem
incluir alterações na estrutura, na distribuição e no número de sinapses e também
alterações morfológicas (RUSAKOV et al., 1997; WOOLF, 1998; GEINISMAN,
2000).
Diferentes testes comportamentais possibilitam o estudo de diferentes
tipos de memórias. A tarefa de reconhecimento de objetos, por exemplo, caracterizase por ser uma memória de conteúdo não aversivo, podendo ser facilmente
correlacionada com tarefas de memória de reconhecimento em humanos, as quais
são amplamente utilizadas em testes cognitivos para a avaliação de diferentes
transtornos psiquiátricos (REED, SQUIRE, 1997; DIX; AGGLETON, 1999).

1.5 USO DE PSICOESTIMULANTES PARA INDUZIR MODELO ANIMAL DE MANIA

A utilização de modelos animais tem trazido novos conhecimentos sobre
a neurobiologia do THB (MACHADO-VIEIRA et al., 2005), mas a escassez de
modelos consistentes é uma das atuais limitações no entendimento da fisiopatologia
dos transtornos de humor (MANJI et al., 2001).
Não existem modelos animais apropriados para o estudo do THB, uma
vez que os modelos disponíveis não conseguem mimetizar a ciclicidade das fases
mania-depressão (MACHADO-VIEIRA et al., 2004). A maioria dos modelos animais
utilizados é, portanto, específica para o episódio de mania ou para o episódio de
depressão e poucos se aventuram em mimetizar a ciclicidade e recorrência típica do
THB em animais (POST, 2007).
Um dos modelos animais de mania mais bem consolidados na literatura é
o modelo induzido pela administração de psicoestimulantes, incluindo a anfetamina
(NESTLER et al., 2002; MACHADO-VIEIRA et al., 2004; GOULD et al., 2004; FREY
et al., 2006) e derivados anfetamínicos, entre eles o metilfenidato (BARBOSA et al.,
2011), baseando-se no fato que há aumento nos níveis de dopamina em pacientes
durante o episódio de mania (VOGEL et al., 2004).
O aumento da atividade motora e alterações no comportamento
exploratório de animais experimentais têm sido utilizados como medidas objetivas e
critério central para o diagnóstico de mania nestes modelos (MACHADO-VIEIRA et
al., 2004; EINAT, 2006). Os critérios de quantificação da hiperatividade motora, além
do critério de alterações no comportamento exploratório, têm sido utilizados como
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medidas objetivas de modelos translacionais-reversos interespécies. Nestes estudos
um modelo animal de mania aceito poderia ajudar no desenvolvimento de modelos
humanos e animais mais precisos objetivando a fundamentação neurobiológica das
doenças neuropsiquiátricas (PERRY et al., 2009).
O metilfenidato (MPD, metil 2-fenil-2-(2-piperidil) acetato – nomemclatura
IUPAC)

(Figura

1)

é

uma

substância

estimulante

com

conhecida

ação

dopaminérgica que tem sido usada com eficácia no tratamento do transtorno de
déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Este fármaco reduz os sintomas de
desatenção, hiperatividade e impulsividade (GREENHILL; FINDLING; SWANSON,
2002). É um fármaco que age como potente psicoestimulante no sistema nervoso
central, interagindo com os transportadores de dopamina, levando a liberação de
dopamina ou impedindo sua recaptação, o que causa o aumento da concentração
de dopamina extracelular (PEREIRA; DEL BEL, 2010).

Figura 1 - Estrutura química do Metilfenidato.

Fonte: Chemical Register. Disponível em:<http// www.chemicalregister.com>Acesso em: 22 de agosto
de 2012.

Um

conjunto

amplo

de

abordagens

experimentais

demonstra

a

similaridade entre os efeitos moleculares e comportamentais induzidos pela
anfetamina e pelo MPD (PEREIRA; DEL BEL, 2010). Entre as manifestações estão
o comportamento de hiperlocomoção e estereotipia, que podem ser induzidos por
agonistas dopaminérgicos ou substâncias que induzem a liberação de dopamina
(ITZHAK; ALI, 2006). Em roedores, a administração de MPD desenvolve alterações
comportamentais e neuroquímicas semelhantes àquelas apresentadas em pacientes
com THB (BARBOSA et al., 2011).
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1.6 OLANZAPINA

A olanzapina (OLZ), um derivado tienobenzodiazepínico (Figura 2), é um
agente psicotrópico que pertence a uma classe relativamente nova de agentes
antipsicóticos de segunda geração, chamada de antipsicóticos atípicos (BHANA;
PERRY, 2001). A OLZ foi o primeiro antipsicótico atípico a receber indicação para
mania aguda, sendo que está aprovada não só para o tratamento da esquizofrenia,
mas também para o tratamento da mania aguda, manutenção e prevenção de
recaídas em pacientes tratados com sucesso com esse fármaco (NARASIMHAN;
BRUCE; MASAND, 2007).

Figura 2 - Estrutura química da Olanzapina.

Fonte: Chemical Register. Disponível em:<http// www.chemicalregister.com>Acesso em: 22 de agosto
de 2012.

Acredita-se que a OLZ exerça seu efeito antimaníaco e antipsicótico
(MELTZER, 1996; BHANA; PERRY, 2001), predominantemente, devido a seu perfil
de ligação multireceptorial incluindo uma maior afinidade por receptores de
serotonina 5-HT2A do que para receptores dopaminérgicos D2 (BHANA; PERRY,
2001). Além disso, também possui propriedades antagonistas de receptores
muscarínicos, histamínicos e alfa-adrenérgicos (BYMASTER, 1999). Há indícios de
que os antipsicóticos atípicos podem influenciar em disfunções neurocognitivas de
forma mais favorável que os compostos convencionais (RIEDEL et al., 2007).
Neste sentido, a busca de novos medicamentos com atividade em vias de
sinalização mais específica é uma área promissora no tratamento de uma doença
crônica e complexa como o THB (FREY; FONSECA; MACHADO-VIEIRA 2004;
KAPCZINSKI ; FREY; ZANNATTO, 2004).
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2 JUSTIFICATIVA

O THB é um transtorno mental complexo, multifatorial e potencialmente
grave associado a episódios recorrentes e elevada morbidade clínica (KILBOURNE
et al, 2004). Sua prevalência estimada é de aproximadamente 1% ao longo da vida
(MERIKANGAS et al., 2007).
Atualmente acredita-se que os transtornos de humor estão associados a
alterações no sistema de comunicação entre os circuitos cerebrais reguladores do
humor, e que antidepressivos e estabilizadores do humor ativam cascatas de
sinalização que regulam a plasticidade e sobrevivência celular, com subsequente
melhora gradativa da transmissão da informação nesses circuitos cerebrais
(CASTRÉN, 2005; COYLE; DUMAN, 2003; NESTLER et al., 2002; MANJI;
DREVETS; CHARNEY, 2001).
Um maior conhecimento acerca da neurobiologia dos transtornos do
humor pode fornecer evidências fundamentais para o estudo de tratamentos
profiláticos ou de manutenção da eutimia para pacientes com THB. Somado a isso,
a importância em se delinear prejuízos cognitivos nos transtornos do humor é que,
além de auxiliar na compreensão da fisiopatologia, pode-se oferecer ao paciente
uma forma de acompanhamento adicional ao tratamento médico, cuja finalidade
seria minimizar as interferências que as dificuldades nestes processos causam nas
áreas social e ocupacional.
Pouco se conhece ainda sobre a eficácia da OLZ nos déficits de memória
que comprometem o funcionamento ocupacional ou social dos pacientes com THB.
Desta forma o trabalho que se dá neste momento é de relevância científica na
obtenção de dados que possam ser utilizados para identificar a doença e traçar
novas estratégias terapêuticas para seu controle.
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL
- Avaliar os efeitos comportamentais do tratamento agudo de olanzapina em animais
tratados com metilfenidato.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Avaliar os efeitos dos tratamentos agudo com olanzapina, em diferentes doses,
nas memórias de curta e longa duração através do teste de reconhecimento de
objetos.
- Verificar se a olanzapina administrada aguda, em diferentes doses, exerce efeito
antimaníaco no teste de habituação ao campo aberto.
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4 MÉTODOS
4.1 PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA
Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais
(CEUA) da Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, sob protocolo
11.035.4.01.IV e obedeceu aos Princípios de Cuidados de Animais de Laboratório
(Principles of Laboratory Animal Care, Instituto Nacional de Saúde dos Estados
Unidos da América, NIH, publicação número 85-23, revisada em 1996).

4.2 ANIMAIS EXPERIMENTAIS
Foram utilizados 80 ratos machos5 da linhagem Wistar (Rattus
norvegicus), pesando entre 200-300g, procedentes do Biotério da Universidade do
Sul de Santa Catarina, campus de Tubarão. Os animais foram randomizados e
alojados em grupos de quatro por gaiola, sendo identificados através de marcações
na cauda.
Durante todo o período experimental, os animais foram mantidos em
temperatura controlada (22oC + 1) e ciclo de luz artificial (12 horas claro/escuro),
recebendo ração comercial padronizada para ratos de laboratório e água ad libitum.
Os procedimentos foram realizados no período matutino (entre 6 e 8 horas),
considerando a ritmicidade circadiana dos animais.
Os tratamentos farmacológicos e tarefas comportamentais

foram

integralmente realizados no Laboratório de Neurociências da Unisul, campus
Tubarão.

4.3 DESENHO EXPERIMENTAL
Para caracterização do modelo animal de mania os ratos receberam a
administração crônica e diária de metilfenidato na dose de 2,5 mg/kg, durante 7 dias
consecutivos. A dose seguiu o estudo de Gaytan et al. (1996), que demonstrou
hiperatividade em ratos após administração de metilfenidato.

5

A escolha de ratos machos se deve pela evidência de que ratas fêmeas apresentam diferentes respostas
comportamentais ao tratamento com psicoestimulantes de acordo com a fase hormonal (BECKER e CHA, 1989).
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Vinte e quatro horas após a caracterização do modelo de mania, os
animais receberam administração aguda de OLZ e foram divididos em dois grupos:
a) animais que receberam OLZ na dose de 2 mg/kg ou solução salina (n=40) e b)
animais que receberam OLZ na dose de 5 mg/kg ou solução salina (n=40). Cada
grupo foi subdividido em quatro subgrupos (n=10): Subgrupo I (Sal + Sal), Subgrupo
II (MPD + Sal), Subgrupo III (Sal + OLZ) e Subgrupo IV (MPD + OLZ).
A OLZ e o MPD foram dissolvidos em solução salina a 0,9% e
administrados por via intraperitoneal.

4.4 TESTES COMPORTAMENTAIS
4.4.1 Teste de habituação ao campo aberto (TCA)
O TCA (open field test) foi utilizado para quantificar os movimentos
locomotores e de exploração dos animais experimentais. Os movimentos
locomotores (crossings) correspondem aos deslocamentos de um ponto a outro da
arena. Os movimentos de exploração ou não locomotores (rearings) são aqueles
que o animal pode realizar sem a necessidade de deslocamento como, por exemplo,
elevação vertical e a auto-limpeza (grooming), que é caracterizada pela passagem
das patas dianteiras sobre a cabeça. Em experimentos com roedores, estes
comportamentos são essenciais para compreender o efeito de diferentes
substâncias psicoestimulantes (PRUT; BELZUNG, 2003).
Os animais foram avaliados em um campo aberto de 40 x 60 cm,
delimitado por quatro paredes com 50 cm de altura, sendo três de madeira e uma de
vidro transparente. O piso do campo aberto foi dividido em 12 quadrantes iguais
demarcados por linhas pretas. Ao final do procedimento experimental, 2 horas após
a administração de OLZ ou solução salina, os animais foram submetidos à sessão
treino, sendo cuidadosamente colocados no canto superior esquerdo do aparelho e
permitidos a explorar o ambiente durante 5 minutos. Imediatamente após o treino, os
animais voltaram para a caixa e a arena do campo aberto foi higienizada. A sessão
teste foi realizada 24 horas após o treino, sendo que os procedimentos foram
repetidos e os mesmos parâmetros quantificados.
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4.4.2 Teste de reconhecimento de objetos (TRO)
O TRO é utilizado para o estudo da memória de reconhecimento em
animais experimentais. Este teste baseia-se na tendência dos roedores explorarem
um objeto novo, sendo que o desempenho de reconhecimento é derivado do tempo
gasto na exploração dos estímulos (TANG et al., 1999; REED et al., 1999; MOSES
et al., 2005). Nenhuma recompensa ou estimulação foi realizada durante o teste. Os
resultados foram utilizados para avaliação da memória de reconhecimento de curta
e longa duração. O TRO vem sendo utilizado, cada vez mais, como ferramenta para
avaliar os mecanismos envolvidos na formação de memórias declarativas (COYLE
et al., 2009) e para avaliar efeitos de fármacos na memória (ROSA et al., 2003).
Duas horas após o tratamento com OLZ ou solução salina, na sessão
treino, os animais foram colocados na arena contendo dois objetos idênticos (A1 e
A2), fixados com fita adesiva no centro do campo aberto e separados por espaço
suficiente para exploração de suas faces. Os animais foram colocados no quadrante
superior esquerdo da arena, de costas para os objetos, e ficaram livres para explorálos durante 5 minutos. A exploração foi definida como cheirar ou tocar o objeto com
o nariz e/ou com patas dianteiras (BARICHELLO et al., 2007). Andar ou sentar em
torno do objeto não foi considerado comportamento exploratório. O tempo gasto
para explorar os objetos foi marcado em segundos.
Para avaliar a STM, 90 minutos após o treino, na sessão teste I foi
colocado um novo objeto (B) e mantido um dos objetos idênticos (A). Como na
sessão treino, os animais foram colocados no canto superior esquerdo da arena, de
costas para os objetos e livres para explorá-los durante 5 minutos.
A LTM foi avaliada 24 horas após a sessão treino, através do teste II,
sendo conduzida do mesmo modo que a sessão teste I, porém o animal foi
apresentado a uma nova dupla de objetos (A e C), este último diferente dos objetos
apresentados nas sessões de treino e teste I.
Um índice de preferência, a razão entre a quantidade de tempo gasto na
exploração de qualquer um dos objetos (na sessão de treino) ou o objeto novo
(sessão de teste) sobre o tempo total gasto explorando ambos os objetos, foi
utilizado como uma medida de memória de reconhecimento. Assim, a proporção do
tempo total que o animal gastou investigando o objeto novo representou o “índice de
reconhecimento” expresso pela taxa TB/(TA + TB), onde TA = tempo gasto
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explorando o objeto familiar e TB

ou C

= tempo gasto explorando o objeto novo

(SCHRÖDER et al., 2003).

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA
A análise estatística foi realizada através do programa estatístico SPSS
20.0 (SPSS, Chicago, IL). Os dados do campo aberto foram submetidos à análise de
variância (ANOVA) de uma via, seguido pelo post hoc Tukey. Os dados referentes
às tarefas de reconhecimento foram analisados por meio do teste de Kruskal-Wallis
seguido do teste U de Mann-Whitney para múltiplas comparações. As comparações
dentro do grupo foram feitas utilizando-se o teste de Wilcoxon. Em todos os casos a
significância estatística foi considerada para valores de p<0,05.
O número de animais em cada grupo está baseado em estudos prévios,
para uma diferença de até 20% nos parâmetros a serem analisados entre os grupos,
com uma variância de no máximo 10% entre as médias calculou-se um tamanho de
amostra, para um erro alfa de 0,05 e um poder de 80%.
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5 RESULTADOS
5.1 TESTE DE HABITUAÇÃO AO CAMPO ABERTO
No teste de habituação ao campo aberto foram analisados os seguintes
parâmetros: número de cruzamentos (crossing), número de movimentos de
exploração (rearing) e número de movimentos de auto-limpeza (grooming).

5.1.1 Grupo OLZ 2 mg/kg
A Figura 3 representa a comparação entre os parâmetros de atividade
motora horizontal, vertical e número de movimentos de auto-limpeza nos diferentes
grupos experimentais. Os resultados mostraram que houve uma diminuição
significativa no número de crossings entre os animais que receberam olanzapina nas
sessões de treino e teste, com ou sem o tratamento prévio de metilfenidato, quando
comparados ao grupo controle. Quando comparados os grupos que receberam
metilfenidato entre si, respectivamente MPD x Sal e MPD x OLZ, os resultados
apontam diminuição significativa no número de movimentos locomotores horizontais
em todas as sessões do teste de habituação ao campo aberto (Figura 3A).
O metilfenidato aumento significativamente o número de rearings na
sessão treino, quando comparado ao grupo controle e a olanzapina reverteu esta
hiperlocomoção nas sessões treino e teste, quando comparados ao grupo controle e
ao grupo que recebeu tratamento prévio com metilfenidato (Figura 3B).
O número de movimentos de auto-limpeza também mostrou-se diminuído
significativamente entre os animais que receberam olanzapina após o uso de
solução salina (sessão treino) ou metilfenidato (sessão treino e teste), quando
comparados ao grupo controle. Além disso, quando comparados os grupos que
receberam metilfenidato, respectivamente MPD x Sal e MPD x OLZ, o número de
groomings foi menor significativamente na sessão treino (Figura 3C).

30

Figura 3 - Movimentos locomotores avaliados no teste de habituação ao campo
aberto entre grupos que receberam olanzapina na dose de 2mg/kg.

Legenda: Comparação entre treino e teste dos parâmetros de atividade motora horizontal (crossing)
(A), vertical (rearing) (B) e movimentos de auto-limpeza (grooming) (C). * Diferença significativa
quando comparado ao grupo controle (Sal x Sal) e ** quando comparados os grupos MPD x Sal e
MPD x OLZ (Tukey: p < 0,05).
Fonte: Elaboração da autora, 2012.

5.1.2 Grupo OLZ 5 mg/kg
A Figura 4 ilustra a comparação entre as sessões treino e teste em
relação à atividade motora horizontal, vertical e número de movimentos locomotores.
Os resultados mostraram diminuição significativa no número de crossings entre os
animais que receberam olanzapina com ou sem tratamento prévio de metilfenidato,
na sessão treino, quando comparados ao grupo controle (Figura 4A).
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O número de rearings foi menor entre os animais que receberam
olanzapina após tratamento com metilfenidato em ambas as sessões do teste de
habituação ao campo aberto, revertendo a hiperlocomoção induzida pelo
metilfenidato, observado, especialmente, na sessão teste (Figura 4B).
O metilfenidato foi capaz de aumentar significativamente o número de
groomings na sessão teste, quando comparados ao grupo controle. Este parâmetro
foi revertido pela administração de olanzapina, observados nas sessões de treino e
teste (Figura 2C).
Figura 4 - Movimentos locomotores avaliados no teste de habituação ao campo
aberto entre grupos que receberam olanzapina na dose de 5 mg/kg.

Legenda: Comparação entre Treino e Teste dos parâmetros de atividade motora horizontal (crossing)
(A), vertical (rearing) (B) e movimentos de auto-limpeza (grooming) (C). * Diferença significativa
quando comparado ao grupo controle (Sal x Sal) e ** quando comparados os grupos MPD x Sal e
MPD x OLZ (Tukey: p < 0,05).
Fonte: Elaboração da autora, 2012.
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5.2 TESTE DE RECONHECIMENTO DE OBJETOS
Para avaliar os efeitos da administração aguda de olanzapina nas doses
de 2 mg/kg e 5 mg/kg

sobre a memória de reconhecimento, os animais foram

submetidos ao teste de reconhecimento de objetos em dois tempos diferentes: 90
minutos (para avaliação da memória de curta duração) e 24 horas (para avaliação
da memória de longa duração) após a sessão treino.

5.2.1 OLZ 2 mg/kg

Os resultados mostraram que o tempo total de exploração dos objetos
durante a sessão treino não foi diferente estatisticamente entre os grupos
experimentais (Tabela 1), indicando que a administração de olanzapina duas horas
antes da sessão treino não produziu nenhum efeito na memória.

Tabela 1 - Tempo total de exploração de ambos os objetos na sessão treino no teste
de reconhecimento de objetos em ratos adultos que receberam olanzapina (2
mg/kg), acompanhados ou não do tratamento prévio com metilfenidato.
Grupos

Tempo

total

de

exploração

dos

objetos na sessão treino (s)*
Sal x Sal (n=10)

6,90+1,05

MPD x Sal (n=10)

6,80+1,31

Sal x OLZ (n=10)

2,20+0,95

MPD x OLZ (n=10)

1,48+0,47

* Dados expressos como Média + Erro Padrão.
Fonte: Elaboração da autora, 2012.

O teste de Wilcoxon comparou o índice de reconhecimento entre as
sessões treino e teste dentro dos grupos indicando que não houve diferença
estatisticamente significativa neste parâmetro. No entanto, quando comparados os
grupos MPD x Sal e MPD x OLZ, os resultados mostraram que os animais que
receberam olanzapina após o tratamento prévio de metilfenidato apresentaram
prejuízo nas memórias de curta (Figura 5A) e de longa duração (Figura 5B), indicado
pelo menor índice de reconhecimento.
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Figura 5 - Índice de Reconhecimento do Objeto Novo entre grupos que receberam
olanzapina na dose de 2 mg/kg.

Legenda: Efeito da administração aguda de olanzapina, na dose de 2 mg/kg, associada ou não ao
tratamento prévio com metilfenidato, sobre a retenção da memória de curta duração (90 minutos) (A)
e memória de longa duração (24 horas) (B). ** Diferença significativa da comparação entre os grupos
MDP x Sal e MPD x OLZ (Wilcoxon: p<0,05).
Fonte: Elaboração da autora, 2012.

5.2.2 OLZ 5 mg/kg
Os resultados mostraram que não houve diferença significativa entre os
grupos experimentais quando avaliado o tempo total de exploração dos objetos
durante a sessão treino (Tabela 2).

Tabela 2 - Tempo total de exploração de ambos os objetos na sessão treino no teste
de reconhecimento de objetos em ratos adultos que receberam metilfenidato,
acompanhados ou não da administração aguda de olanzapina (5 mg/kg).
Grupos

Tempo

total

de

exploração

objetos na sessão treino (s)*

dos
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Sal x Sal (n=10)

3,72+0,91

MPD x Sal (n=10)

7,30+1,62

Sal x OLZ (n=10)

3,10+1,49

MPD x OLZ (n=10)

3,02+0,53

* Dados expressos como Média + Erro Padrão.
Fonte: Elaboração da autora, 2012.

O teste de Wilcoxon comparou o índice de reconhecimento entre as
sessões treino e teste dentro dos grupos indicando que o metilfenidato seguido de
solução salina produziu efeito amnésico na memória de longa duração (Figura 6B).
Quando comparados os grupos MPD x Sal e MPD x OLZ, os resultados mostraram
que os animais que receberam olanzapina após o tratamento prévio de metilfenidato
apresentaram prejuízo na memória de curta (Figura 6A) sem afetar a memória de
longa duração.

Figura 6 - Índice de Reconhecimento do Objeto Novo entre grupos que receberam
olanzapina na dose de 5 mg/kg.
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Legenda: Efeito da administração aguda de olanzapina, na dose de 5 mg/kg, associada ou não ao
tratamento prévio com metilfenidato, sobre a retenção da memória de curta duração (90 minutos) (A)
e memória de longa duração (24 horas) (B). * Diferença significativa entre as sessões treino e teste
de cada grupo. ** Diferença significativa da comparação entre os grupos MDP x Sal e MPD x OLZ
(Wilcoxon: p<0,05).
Fonte: Elaboração da autora, 2012.
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6 DISCUSSÃO
Diversos estudos sugerem que pacientes com THB apresentam déficits
cognitivos, seja na fase aguda, seja na remissão dos sintomas (TORRES;
BOUDREAU; YATHAM, 2007; KAUER-SANT’ANNA et al., 2009; MALHI et al.,
2007). A terapêutica farmacológica do THB, apesar de muito estudada nos últimos
tempos, ainda não está bem definida e, neste sentido, estabelecer um tratamento
eficaz que mantenha a doença sob controle e reduza as chances de ocorrência dos
episódios ainda é um desafio. É nesse contexto que a olanzapina emerge como
tratamento em potencial para o THB.
O objetivo geral deste estudo foi avaliar os efeitos comportamentais da
administração aguda (i.p.) de olanzapina em um modelo animal de mania a partir da
administração crônica de metilfenidato. Os resultados mais relevantes deste trabalho
mostraram que a olanzapina exerce efeito antimaníaco observado no número de
cruzamentos, movimentos de exploração e de auto-limpeza avaliados no teste de
habituação ao campo aberto, de forma semelhante entre as doses de 2 mg/kg e 5
mg/kg. No entanto, a administração aguda de olanzapina, de forma mais expressiva
na dose de 2 mg/kg, apresentou efeito amnésico, representado pelo menor índice de
reconhecimento observado no teste de reconhecimento de objetos.
A indução, em roedores, de hiperatividade por psicoestimulantes tem sido
considerado o modelo animal de mania mais bem estabelecido até o presente
(MACHADO-VIEIRA et al., 2004; NESTLER et al., 2002; GOULD et al., 2004; FREY
et al., 2006; BARBOSA et al., 2011). A hiperatividade locomotora é mediada pelo
aumento da transmissão dopaminérgica em algumas regiões cerebrais (FREY et al.,
2006), por isso, muitos sinais e sintomas do THB podem ser reproduzidos em
humanos e em animais através da administração de estimulantes dopaminérgicos,
como o metilfenidato (BARBOSA et al., 2011). Neste estudo, o efeito hiperlocomotor
induzido pelo metilfenidato corrobora com estudo prévio de Barbosa et al.(2011),
que reflete, sobretudo, a hiperatividade do sistema dopaminérgico – especialmente
nas vias mesolímbica e mesocortical – que aumenta de forma significativa a
concentração de dopamina nas sinapses (PEREIRA; DEL BEL, 2010; LEONARD et
al., 2004), ou ainda, apresenta-se, neste caso, como sintoma maníaco associado à
ativação destas mesmas vias (MEYER; QUENZER, 2005). Além disso, os resultados
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obtidos no teste de habituação ao campo aberto confirmam que este modelo animal
é capaz de mimetizar características clínicas dos pacientes com THB.
Os efeitos da olanzapina no bloqueio da hiperlocomoção observado
agudamente no presente estudo é similar ao observado nos estudos clínicos, em
que vários pacientes já apresentam melhora do quadro maníaco nos primeiros dias
de tratamento (HEIDEN et al., 1999; GIANNINI et al., 2000), embora estes estudos
tenham empregado esquema de associação com estabilizadores de humor. Um
estudo prévio realizado por Van der Zwaal et al. (2010), mostrou que a olanzapina
administrada durante nove dias consecutivos é capaz de reduzir atividade
locomotora demonstrando um efeito sedativo. Isto porque, antipsicóticos atípicos,
tais como a risperidona, clozapina ou olanzapina, apresentam propriedades
antimaníacas em adição a suas propriedades antipsicóticas, com menos risco de
efeito colateral extrapiramidal que os fármacos típicos (GHAEMI; GOODWIN, 2000).
Déficits de memória e outros parâmetros cognitivos já foram descritos em
pacientes com THB (TORRES; BOUDREAU; YATHAM, 2007). Pacientes eutímicos
avaliados após um único episódio de mania apresentaram prejuízos na atenção, nas
funções executivas e no escore total de memória em comparação com sujeitos
saudáveis. Além disso, eles obtiveram melhores resultados em comparação com
pacientes eutímicos avaliados após múltiplos episódios recorrentes de humor com
relação à atenção e função executiva (ELSHAHAWI et al., 2010). Neste contexto,
avaliamos as memórias de curta e longa duração em animais submetidos ao modelo
de mania e tratados com olanzapina.
A olanzapina está associada a melhorias no processamento de
informação, atenção e memória de trabalho em roedores e primatas não-humanos
de acordo com estudos de Winstanley et al. (2003) e Terry et al. (2006),
principalmente devido à sua alta afinidade por receptores 5HT 2A. No entanto, os
resultados deste estudo não mostraram efeitos favoráveis no desempenho cognitivo
de animais tratados agudamente com olanzapina e avaliados no teste de
reconhecimento de objetos. Esta inconsistência pode ter sido devido ao emprego de
uma dose limítrofe para este efeito, sendo necessária uma curva dose-reposta para
verificar esta possibilidade. É possível que este prejuízo possa estar relacionado por
uma ativação excessiva de receptores D1 e D2 de dopamina, envolvendo a
sinalização pós-sináptica dependente da proteína fosfatase I (PP1) (XU et al., 2010),
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causada pela administração de metilfenidato e que, neste caso, as doses de 2mg/kg
ou 5mg/kg de olanzapina não foram capazes de reverter.
A dopamina é capaz de regular a expressão de proteínas essenciais para
o estabelecimento de plasticidade neuronal duradoura e já foi associada a
mecanismos de memória (ROSSATO et al., 2009). Conforme evidenciado por Li et
al. (2010), o desbalanço nos níveis de dopamina causa déficit na evocação de uma
memória espacial associativa. Embora este mecanismo tenha sido descrito para um
tipo específico de memória, ele sugere a necessidade de um controle dos níveis
dopaminérgicos na fenda sináptica para um bom funcionamento dos mecanismos
envolvidos na consolidação e evocação da memória.
Diferentes estruturas encefálicas são ativadas em tipos de memória
distintos, havendo, inclusive um controle temporal do envolvimento de diferentes
áreas durante o período de consolidação das mesmas (IZQUIERDO et al., 1997).
Baseando-se

nas

diferenças

farmacológicas

existentes

entre

os

testes

comportamentais utilizados neste estudo, as diferenças observadas no efeito da
olanzapina sobre cada um dos testes tornam-se justificáveis e sugerem novos
estudos para o esclarecimento dos mecanismos envolvidos.
Por outro lado, o comprometimento da função motora também pode ter
influenciado significativamente no desempenho durante o teste de reconhecimento
de objetos. Isto pode explicar o fato de que os animais que receberam metilfenidato,
seguido de solução salina, apresentaram aumento no tempo total de exploração dos
objetos na sessão treino quando comparados ao grupo que recebeu olanzapina,
sendo, provavelmente, consequência da hiperatividade motora induzida pelo
metilfenidato. Resultado semelhante foi demonstrado no estudo de Ortega-Alvaro,
Gibert-Rahola, Micó (2006), onde animais submetidos ao tratamento agudo, trinta
minutos

após

a

administração

de

olanzapina,

apresentaram

redução

na

porcentagem de acertos nas tarefas, indicado pelo aumento significativo dose
dependente.
Por fim, em conjunto à crescente evidência de que o THB está associado
à déficit de funções cognitivas (LIBERTY et al., 2009) e ainda, que esse déficit é
mais acentuado nas crises, mas permanece mesmo com a redução do sintomas
psiquiátricos, este estudo não encontrou associação entre efeitos indicadores de
mania a partir da administração de metilfenidato e melhor desempenho no teste de
memória em animais experimentais que receberam tratamento agudo de olanzapina.
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Neste sentido, mais estudos são necessários para analisar a natureza
diferencial

de

marcadores

específicos

do

THB

metodologicamente adequados para estas manifestações.

em

modelos

animais
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS
Apesar de novas descobertas e avanços no estudo das bases
neurobiológicas e abordagens terapêuticas no THB, elevadas taxas de recorrência,
sintomas subsindrômicos persistentes e refratariedade terapêutica são aspectos
clínicos desafiadores nesta doença.
Sendo assim, a busca por substâncias capazes de induzirem uma rápida
e sustentável melhora do quadro clínico deste transtorno se faz necessário. Se
estudos futuros replicarem nossos achados em relação ao efeito antimaníaco da
olanzapina e ainda, conseguirem associar este efeito a uma melhora no
desempenho cognitivo, este fármaco poderá reforçar sua superioridade em relação a
outros agentes estabilizadores de humor usados tipicamente e representar uma
opção de tratamento efetiva para o THB.
No presente, estamos finalizando uma série de experimentos com esse
modelo avaliando possíveis alterações neuroquímicas em animais submetidos ao
modelo de mania e tratados aguda e cronicamente com olanzapina. Nosso objetivo
é testar a hipótese de que o efeito antimaníaco da olanzapina possa influenciar o
funcionamento cognitivo destes animais.
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