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RESUMO

Estudos prévios sugeriram que estados maníacos e privação de sono podem
contribuir para a etiologia do Transtorno Bipolar (TB) por meio de anomalias na
sinalização da proteína quinase C (PKC). No entanto, a sinalização da PKC sob
tratamento com tamoxifeno não foi totalmente avaliada em modelos animais de
mania induzido pela privação de sono paradoxal (PSP). Assim, este estudo avaliou o
possível envolvimento da inibição de PKC pelo tratamento com tamoxifeno como
monoterapia ou em combinação com lítio em comportamentos relacionados à mania
induzidos pela privação de sono paradoxal (PSP). Para tanto, foram utilizados
camundongos

C57BL/6J

machos

adultos

distribuídos

aleatoriamente

(n=7

animais/grupo) em grupos PSP ou controle (CTRL) e tratados com veículo, lítio (50,
100 ou 150 mg/kg, ip) ou tamoxifeno (0,5; 1,0 ou 2,0 mg/kg, ip - experimento 1); e
veículo ou uma combinação de subdoses de lítio e tamoxifeno (experimento 2). Em
ambos os experimentos, os animais foram submetidos a um protocolo baseado em
condições de sono (CTRL ou PSP) repetidas, seguido pela avaliação da atividade
locomotora e comportamento de levantar no teste de campo aberto. A PSP
aumentou significativamente a atividade locomotora e o comportamento de levantar
nos dois experimentos. Essas alterações comportamentais foram prevenidas sob
tratamento isolado ou em combinação com lítio e tamoxifeno. Nossos achados
sugerem que o lítio e o tamoxifeno exerceram efeito protetor em comportamentos
relacionados à mania induzidos pela PSP. Além disso, lítio e tamoxifeno atuando em
conjunto em doses menores do que quando aplicados separadamente sustenta uma
alternativa de tratamento em pacientes que não respondem adequadamente às
terapias farmacológicas atuais para o TB.
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ABSTRACT

Previous studies have suggested that manic states and sleep deprivation could
contribute to the pathophysiology of Bipolar Disorder (BD), through protein kinase C
(PKC) signaling abnormalities. However, PKC signaling under tamoxifen treatment
has not been fully assessed in animal models of mania induced by paradoxical sleep
deprivation (PSD). Thus, the aim of this study was to investigate the possible
involvement of PKC inhibition by treatment with tamoxifen as monotherapy, or in
combination with lithium, in paradoxical sleep deprivation (PSD)-induced mania-like
behavior in mice. Then, adult male C57BL/6J mice were randomly distributed (n=7
animals per group) in 24-h PSD or control (CTRL) groups and injected with vehicle,
lithium (50, 100 or 150 mg/kg, i.p.) or tamoxifen (0.5, 1 or 2 mg/kg, i.p. – experiment
1); and vehicle or a combination of subdoses of lithium and tamoxifen (experiment 2).
In both experiments, animals were subjected to a protocol based on repetitive sleep
conditions (CTRL or PSD), followed by assessment of locomotion and rearing
frequencies in the open-field task. PSD significantly increased locomotor activity and
rearing behavior in both experiments. These behavioral changes were prevented by
isolate or combination treatment with lithium and tamoxifen. Our findings suggest that
lithium and tamoxifen exert protective effects against PSD-induced mania-like
behavior in mice. Furthermore, tamoxifen and lithium acting as a combined treatment
in their lower doses than when applied separately support for an alternative
treatment of patients who respond poorly under current pharmacological strategies
for managing BD.
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Introdução

1. INTRODUÇÃO

1.1. TRANSTORNO BIPOLAR – MANIA
1.1.1. ASPECTOS GERAIS
Todo ser humano apresenta flutuações de humor em resposta a eventos
cotidianos de sua vida. No entanto, em alguns indivíduos essas respostas assumem
um caráter inadequado em termos de gravidade, persistência ou circunstâncias
desencadeadoras, podendo caracterizar a ocorrência de um Transtorno de Humor.
Segundo o Manual Estatístico Diagnóstico da Associação Norte-Americana de
Psiquiatria na sua quarta versão – DSM-IV (APA, 1994), os Transtornos de Humor
podem ser classificados em dois grandes grupos: os Transtornos Depressivos e os
Transtornos Bipolares.
O Transtorno Bipolar (TB) é uma doença mental caracterizada por episódios
de humor - mania, depressão e mistos - separados por períodos de humor normal eutimia. Esse caráter cíclico garante a maior gravidade da doença, sendo
considerada uma das 10 condições mais debilitantes no mundo ao incapacitar
indivíduos afetados por sua significante comorbidade associada, risco de suicídio,
prejuízo funcional e diminuição da qualidade de vida (Keck, 2003; Kupfer, 2005).
Os fatores associados ao TB não são simplesmente resultado dos sintomas
psiquiátricos e disfunções relacionadas, mas da grande variedade de condições
médicas apresentadas pelos pacientes acometidos pela doença. O acúmulo de
fatores de risco como o uso excessivo de nicotina, álcool e outras drogas e a coocorrência de transtornos de ansiedade e alimentares podem antecipar o início de
doenças médicas com prejuízos nos tratamentos a longo prazo (Evans e Charney,
2003; Krishnan, 2005; Kupfer, 2005).
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Associado às condições mencionadas acima, estudos epidemiológicos
refletem a relevância clínica do TB, uma vez que essa doença acomete cerca de 0,8
a 1,6% da população mundial (Angst, 1995; Weissman et al., 1996; Kupfer, 2005;
Lima et al., 2005), sem predileção por nação, raça ou status socioeconômico.
Recentemente, houve uma mudança de paradigma em termos de reconhecimento e
diagnóstico de pacientes com transtornos de humor, em que muitos indivíduos
considerados apresentarem apenas depressão maior são agora reconhecidos terem
TB ou outra forma do espectro da doença (Stahl, 2008).

1.1.2. CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO
O TB é geralmente caracterizado por quatro tipos de episódios: maníaco,
depressão maior, hipomaníaco e misto (FIGURA 1). Um indivíduo acometido pelo TB
pode apresentar qualquer combinação desses episódios, garantindo o amplo
espectro de categorias da doença. De fato, o TB tem sido definido como um
contínuo de fenótipos, variando de um padrão de depressão moderada e hipomania
breve à ciclotima grave ou mania com sintomas psicóticos. Essa heterogeneidade é
refletida pela ampla variação no curso e sintomas apresentados por indivíduos
acometidos pela doença (Muller-Oerlinghausen et al., 2002; Stahl, 2008).
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FIGURA 1 – Caracterização dos principais episódios de humor do Transtorno Bipolar.

Segundo o DSM-IV, os critérios de diagnóstico para episódios maníacos são
caracterizados por humor persistentemente elevado, expansivo ou irritável por pelo
menos uma semana, e ao menos mais três dos seguintes sintomas: (1) excesso de
auto-estima; (2) atividade aumentada; (3) envolvimento em atividades sem avaliar
seu risco ou conseqüências (compras exageradas, promiscuidade sexual, negócios
arriscados); (4) menor necessidade de sono; (5) distração, perda da concentração;
(6) prolixidade e (7) fuga de idéias ou experiência subjetiva que os pensamentos
estão acelerados. Durante os episódios de mania, podem ocorrer sintomas
psicóticos (APA, 1994).
Assim, de acordo com as características do episódio apresentado, o TB pode
ser subdividido em bipolar do tipo I - um ou mais episódios maníacos ou mistos,
geralmente acompanhados de episódios depressivos maiores; bipolar do tipo II - um
ou mais episódios depressivos maiores, acompanhados de pelo menos um episódio
de hipomania; ciclotimia - apresenta curso crônico e flutuante, relacionado à
presença de pelo menos dois anos de vários períodos de sintomas hipomaníacos e
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depressivos que não preenchem critérios para episódios maníacos ou depressivos
maiores; e aqueles não especificados.

1.1.3. NEUROBIOLOGIA
A compreensão do substrato biológico do TB não está completamente
elucidada, visto sua complexidade que é refletida pela participação de diversos
mecanismos neurais. Além disso, evoca-se a necessidade do estabelecimento de
modelos animais validados e adequados para maior compreensão das bases
neurobiológicas envolvidas na etiologia desse transtorno, assim como nos
mecanismos de ação dos agentes terapêuticos empregados (Machado-Vieira et al.,
2004; Einat, 2006; Einat, 2007; Gould e Einat, 2007; Kato et al., 2007).
Técnicas atuais de neuroimagem estrutural e funcional permitiram a revelação
de alterações no córtex pré-frontal, complexo amígdala-hipocampo, tálamo, gânglios
da base e suas interconexões em estudos com pacientes acometidos pelo TB.
Também existe um importante componente genético envolvido no substrato
biológico do transtorno, uma vez que parentes em primeiro grau do paciente têm
maior risco de apresentar a doença (Ackenheil, 2001; Muller-Oerlinghausen et al.,
2002; Machado-Vieira et al., 2005).
Já as primeiras hipóteses biológicas sobre o TB focaram em alterações no
sistema de neurotransmissão monoaminérgica decorrentes de mudanças na
sinalização das aminas biogênicas - noradrenalina, serotonina, dopamina e
acetilcolina - per se e/ou de alterações na sensibilidade de seus receptores. As
monoamianas são moduladas pelo ácido gama-aminobutírico (GABA) e amplamente
distribuídas no sistema nervoso central, especialmente no sistema límbico. Esse
sistema é responsável pela regulação de fatores neurovegetativos que estão
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alterados no TB, sugerindo o envolvimento da neurotransmissão monoaminérgica na
etiologia da doença (Ackenheil, 2001; Muller-Oerlinghausen et al., 2002; Berns e
Nemeroff, 2003; Machado-Vieira et al., 2005). No entanto, uma vez que o equilíbrio
funcional entre os múltiplos sistemas de neurotransmissão é regulado por cascatas
de sinalização intracelular, diversos estudos têm investigado sinalizações anormais
como mediadoras entre alterações neuroquímicas mais profundas e processos
fisiológicos e de neurotransmissão no TB (Manji e Lenox, 2000; Schloesser et al.,
2007).

1.1.3.1. CASCATA DE SINALIZAÇÃO INTRACELULAR – PROTEÍNA KINASE C
As cascatas de sinalização intracelular atuam em diversos níveis, formando
complexas redes de comunicação que permitem à célula receber, processar e
responder às informações. Deste modo, essas redes facilitam a integração de sinais
em diferentes escalas de tempo e a geração de respostas distintas de acordo com a
força e duração dos estímulos recebidos, o que sugere que essas propriedades
exerçam um papel fundamental na memória celular e, conseqüentemente, em
funções neurotróficas e no crescimento, morte e resiliência celular (Manji e Lenox,
2000). Com isso, padrões de sinalização anormais responsáveis por alterações na
integração, regulação, amplificação e ajustamento de processos fisiológicos como o
ciclo vigília-sono, apetite, função sexual e endócrina, e estados emocionais estão
envolvidos na etiologia do TB.
Dentre as diversas cascatas de sinalização, evidências diretas e indiretas
direcionam um número cada vez maior de pesquisadores a estudarem a relação
entre as bases biológicas do TB e a o sistema de sinalização da proteína kinase C
(PKC). A PKC é uma família de enzimas presente em grande quantidade no sistema
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nervoso central, onde promove a regulação da excitabilidade neuronal, liberação de
neurotransmissores, regulação da plasticidade sináptica e várias formas de memória
e aprendizagem celular. Atualmente são identificadas 12 subespécies em tecidos de
mamíferos com expressões diferentes e localizações intracelulares específicas,
compondo as classes de PKC convencionais (cPKC: α, βI, βII e γ); PKC novas
(nPKC: δ, ε, η e θ) e PKC atípicas (aPKC: ζ e λ). Essa família de enzimas está
localizada em compartimentos celulares e pode ser ativada pela hidrólise de
fosfoinositóis de membrana como o fosfatidil inositol 4,5-bifosfato (PIP2) por meio da
enzima fosfolipase C, resultando na formação dos segundos mensageiros inositol
1,4,5-trisfosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG) (FIGURA 2). O IP3 estimula a liberação do
cálcio intracelular dos reservatórios do retículo endoplasmático, alterando a síntese e
liberação de neurotransmissores e a sinalizações de receptores; e o DAG estimula a
PKC, mediadora intracelular de sinais gerados pela estimulação de receptores
colinérgicos, serotoninérgicos e noradrenérgicos, por exemplo. A estimulação da
PKC resulta em sua translocação do citosol para a membrana plasmática (Nishizuka,
1988).

Y YY YYYY YY YY YY YYYYYYYYYYYY YYYYYY YY YY Y
DAG

Y YY YY YY YY YY YY YYYY YY YY YYYYYYYY YY YY Y Y Y Y
IMP

IMPase

mioinositol
mioinositol

PIP2

PKC
PKC

PLC

IPPase

IP3

FIGURA 2 – Cascata de sinalização do fosfatidil inositol (IMP). IMPase= inositol monofosfatase;
PIP2=fosfatidil

inositol 4,5-bifosfato. PLC=fosfolipase C; IP3=inositol

1,4,5-trisfosfato; DAG=

diacilglicerol. PKC=proteína kinase C.
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Estudos clínicos e pré-clínicos indicam uma atividade anormal de PKC e de
seus substratos envolvidos na etiologia do TB, assim como alterações no padrão de
sinalização da PKC após o tratamento com estabilizadores de humor. Em humanos,
foram observadas atividades mais altas de PKC basal e induzida por estímulo em
pacientes maníacos em relação a sujeitos controles normais e sua redução após
tratamento com estabilizadores de humor (Friedman et al., 1993; Wang et al., 1999;
Hahn et al., 2005). Estudos postmortem confirmam as maiores atividades de PKC
basal e induzida por estímulo no córtex pré-frontal de indivíduos acometidos pelo TB
quando comparados a controles normais (Wang e Friedman, 1996; Wang e
Friedman, 2001). Em roedores, o tratamento a longo prazo com carbonato de lítio ou
valproato de sódio reduziu a translocação do citosol para membrana de PKC (Manji
et al., 1993; Chen et al., 1994; Manji e Lenox, 1999) e a liberação de serotonina
induzida por estímulo de PKC no córtex cerebral e tecido hipocampal (Wang e
Friedman, 1989). Psicoestimulantes, que podem eliciar episódios de mania em
indivíduos suscetíveis e comportamentos relacionados à mania em roedores, como
hiperatividade motora, aumento no consumo de recompensas e aumento no teste de
preferência condicionada por lugar, ativam a PKC (Machado-Vieira et al., 2004;
Einat, 2006).
A inibição da função de PKC resulta no bloqueio de comportamentos
relacionados à mania semelhantes aos efeitos de drogas antimaníacas ou
estabilizadoras de humor (Steketee, 1993; Steketee, 1994; Browman et al., 1998;
Narita et al., 2001). Desta mesma forma, camundongos knockout para PKC
apresentam redução na preferência condicionada por lugar induzida por morfina e
na auto-administração de etanol (Olive et al., 2000; Narita et al., 2001). Além disso, o
aumento da atividade de PKC no córtex pré-frontal de macacos e ratos prejudica
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funções cognitivas, enquanto o tratamento com lítio, valproato ou queleritrina
(inibidor de PKC) protege essa função (Birnbaum et al., 2004). Cabe ressaltar que
esses achados sugerem que a ativação excessiva de PKC pode inibir a regulação
cortical pré-frontal do comportamento, possivelmente contribuindo para disfunções
como

distração,

julgamento

prejudicado

e

pensamentos

desorganizados,

características de indivíduos acometidos pelo TB particularmente na fase maníaca.
Em conjunto, esses dados sugerem a exacerbação da atividade de PKC
envolvida na etiologia do TB, especialmente relacionada à fase maníaca da doença,
e a inibição de PKC como um fator fundamental nas propriedades antimaníacas dos
agentes farmacológicos empregados em seu tratamento.

1.1.4. TRATAMENTO
O manejo terapêutico do TB tem como objetivo a remissão completa dos
sintomas apresentados em um episódio atual, assim como a prevenção de novos
episódios, restabelecendo o funcionamento psicossocial a níveis normais. Sendo
assim, a escolha por uma das diferentes abordagens disponíveis pelo profissional da
área de saúde deve ser individualizada, considerando riscos e benefícios ao
paciente (Moreno et al., 2005).
Com isso, o tratamento não se limita apenas à administração de
medicamentos, e sim ao gerenciamento de uma doença complexa que abrange
fatores biológicos, psicológicos e sociais (Keck, 2003). Neste sentido, esforços
terapêuticos têm sido realizados na tentativa de aliviar os sintomas e prejuízos da
fase maníaca do TB, resultando em uma constante revisão na escolha entre as
principais drogas empregadas, como lítio, valproato, carbamazepina e antipsicóticos
atípicos, a partir da disponibilidade de novos agentes farmacológicos (Keck, 2003).
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Essa escolha depende principalmente da experiência do profissional de saúde
envolvido em diagnosticar certamente e precocemente o TB e seu tipo de curso,
comorbidades associadas e o perfil de efeitos desejáveis e indesejáveis originados
pelo medicamento (Guimarães, 2000). No entanto, a remissão dos sintomas também
depende fundamentalmente da adesão do paciente ao tratamento como forma de
manter os níveis séricos terapêuticos.
Sob esta perspectiva, a expectativa de que um único agente promova a
rápida e completa remissão dos sintomas maníacos em um breve período de tempo
pode ser superestimada, levando a um crescente consenso de que é necessária
uma terapia adjunta para se obter uma resposta ótima na maioria dos pacientes
(Berns e Nemeroff, 2003). De fato, alguns estudos revelam que a adição de um
segundo agente terapêutico com propriedades antimaníacas aumentou a tolerância
a efeitos adversos, promovendo maior adesão de pacientes sob esse tratamento em
relação aos tratados com monoterapia (Muller-Oerlinghausen et al., 2000; Tohen et
al., 2002; Yatham et al., 2004; Sachs e Gardner-Schuster, 2007). Sendo assim, a
terapia adjunta oferece uma alternativa aos indivíduos acometidos pelo TB,
especialmente àqueles que não respondem adequadamente aos tratamentos
disponíveis atualmente.

1.1.4.1. LÍTIO
O lítio é o principal representante da classe dos estabilizadores de
humor, composta por drogas que atuam modulando episódios depressivos e
maníacos do TB. Desde a observação de seus efeitos terapêuticos por John Cade
em 1949, diversos estudos têm investigado os mecanismos de ação terapêutica
pelos quais esse fármaco atua no tratamento agudo e profilático do TB (Goodwin e
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Jamison,

2007).

Os

primeiros

estudos

investigaram

suas

propriedades

eletroquímicas de cátion monovalente que, ao competir por sítios enzimáticos com o
sódio e o potássio, desloca o cálcio e o magnésio. Portanto, essas mudanças de
gradiente eletroquímico alteram as propriedades eletrofisiológicas da célula, o que
garante a complexidade e variedade dos efeitos farmacológicos do lítio (Lenox et al.,
1998). Entre eles, destaca-se a alteração na função serotoninérgica em diferentes
níveis, promovendo uma facilitação dessa neurotransmissão por ação pré-sináptica
primária como resultante final (Goodnick, 1998).
Recentemente, os candidatos para elucidar os mecanismos de ação do
lítio incluem diversos alvos de transdução de sinais como a modulação funcional de
proteínas G e a regulação da expressão gênica para fatores de crescimento e de
plasticidade neuronal, especialmente pela interação com cascatas de sinalização
intracelular que incluem a inibição de enzimas como glicogênio sintase kinase-3
(GSK-3) e PKC (Manji e Lenox, 2000; Zarate et al., 2006; Schloesser et al., 2007;
Manji, 2008). A atenuação da atividade de PKC resulta da inibição da enzima inositol
monofosfatase (IMPase), passo limitante na cascata de sinalização do PIP2 e
postulada estar elevada em pacientes acometidos pelo TB, diminuindo os níveis
livres de inositol intracelular. Uma vez que muitos subtipos de receptores
adrenérgicos, colinérgicos e serotoninérgicos estão acoplados ao turnover de PIP2, a
inibição da atividade da IMPase pelo lítio possibilita a restauração dos sistemas de
neurotransmissão envolvidos (Lenox et al., 1998; Ackenheil, 2001).
Em conjunto, alterações na transdução de sinais como mecanismos
subjacentes à ação do lítio convergem para regulação da plasticidade sináptica por
sua

ação

neuroprotetora, neurotrófica e

de

neurogênese, promovendo

o

processamento de informações em circuitos críticos mediadores das manifestações
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afetivas, cognitivas, motoras e somáticas do TB. Além disso, essas alterações são
pertinentes às observações clínicas como a janela terapêutica necessária ao início
dos efeitos de agentes antimaníacos e antidepressivo, a eficiência na manutenção
do tratamento com estabilizadores de humor na prevenção de novos episódios e
observações no tempo para recorrência após a retirada de tratamento (Goodwin e
Jamison, 2007).
Sob a forma principalmente do sal carbonato de lítio, essa droga
continua sendo a primeira escolha farmacológica terapêutica para o tratamento tanto
de mania aguda quanto profilática, a fim de prevenir novos episódios, especialmente
para indivíduos que apresentam um curso clássico da doença sem a co-ocorrência
de sintomas psicóticos ou comorbidades psiquiátricas (Lenox et al., 1998; Moreno et
al., 2005; Stahl, 2008). No entanto, aproximadamente 20 a 40% dos pacientes não
respondem à manutenção de seu tratamento, apresentando altas taxas de recaída,
cronicidade e sintomas residuais persistentes (Judd e Akiskal, 2003; Tohen et al.,
2003). Ainda, o lítio apresenta um baixo índice terapêutico, ou seja, sua dose
terapêutica é muita próxima à dose tóxica, sendo freqüentemente associado a
efeitos indesejáveis como tremores e alterações gastrointestinais (náusea e diarréia)
e, em casos mais extremos, ao hipotiroidismo e diabetes insipidus (MullerOerlinghausen et al., 2002).
Assim, evoca-se a necessidade de terapias farmacológicas mais
eficazes e menos tóxicos ao TB. Nesse contexto, é imprescindível a avaliação préclínica dos efeitos de novas drogas por meio da utilização de testes em diferentes
modelos animais.
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1.1.4.2. TAMOXIFENO
O tamoxifeno é uma droga sintética pertencente à classe das drogas
moduladoras seletivas de receptores estrogênicos (Selective Receptor Estrogen
Modulators – SERMs), ou seja, pode atuar como agonista em alguns tecidos, como
o mamário, e antagonista em outros, como o cardíaco, endometrial e ósseo (Riggins
et al., 2007). Essas propriedades garantiram seu amplo uso no tratamento de câncer
de mama em estágios iniciais, assim como na prevenção da recorrência de tumores
malignos em tecidos mamários (Jordan, 1994). Porém, recentemente um número
cada vez maior de evidências indica esse fármaco como um potente e seletivo
inibidor de PKC em concentrações terapeuticamente relevantes (Bebchuk et al.,
2000; Kulkarni et al., 2006).
Um estudo clínico preliminar em sete pacientes, homens e mulheres,
revelou uma melhora significativa nos sintomas maníacos demonstrada pela redução
na pontuação da escala de Young (YMRS – Young Mania Rating Scale) após o
tratamento com tamoxifeno em doses crescentes (10 a 80 mg/dia), durante um
período de 4 a 15 dias (Bebchuk et al., 2000). Esses resultados promissores
impulsionaram outros estudos clínicos controlados a investigar as propriedades
antimaníacas do tamoxifeno, indicando uma melhora significativa nos sintomas de
indivíduos acometidos pelo TB quando submetidos a esse tratamento (Kulkarni et
al., 2006; Zarate et al., 2007; Yildiz et al., 2008).
Em estudos pré-clínicos, o tamoxifeno impediu a hiperatividade
induzida por anfetamina (Einat et al., 2007; Sabioni et al., 2008) e normalizou o
aumento de entradas no centro do campo aberto (comportamento de risco) induzido
por anfetamina (Einat et al., 2007). Os parâmetros mencionados, atividade
locomotora e comportamento de risco, além do comportamento de levantar são
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mensurados no teste de campo aberto, um aparelho apto a avaliar comportamentos
relacionados à mania (Einat, 2006; Gould e Gottesman, 2006; Einat, 2007; Kato et
al., 2007).
Portanto, dados promovidos pelas investigações em humanos e
roedores convergem para o potencial antimaníaco do tamoxifeno como uma terapia
farmacológica alternativa para o tratamento do TB, principalmente do estado de
mania.
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1.2. SONO

1.2.1. ASPECTOS GERAIS
O sono é uma manifestação biológica crítica para manutenção da integridade
dos estados de saúde mental e emocional. Apesar da aparente passividade por
apresentar uma imobilidade relativa, o sono é um fenômeno ativo ligado
funcionalmente à vigília, constituindo o ciclo vigília-sono. Em meio às diferentes
abordagens propostas para explicar a regulação entre esses dois estados, destacase a perspectiva homeostática em que o ciclo vigília-sono é o produto entre as
influências combinadas da oscilação circadiana e da pressão homeostática (Borbely
e Achermann, 1992).
O advento do registro da atividade elétrica cerebral - eletroencefalograma
(EEG) permitiu a descrição de diferentes padrões e potenciais corticais relacionados
a mudanças fisiológicas que, por ocorrerem de forma sucessiva, ordenada e cíclica,
foram atribuídos a diferentes fases do sono. Sendo assim, a primeira fase do sono é
constituída pelo sono de ondas lentas (SOL) ou não-REM (NREM), caracterizado
pela lentificação progressiva da atividade cortical ao longo de quatro estágios:
estágio 1 - sonolência; estágio 2 - sono “leve”; estágios 3 e 4 - sono de ondas lentas
propriamente dito. A seqüência de ocorrência desses estágios é passível de sofrer
flutuações ao longo da noite. A fase NREM é seguida pelo sono REM (do inglês
Rapid Eyes Movements) que apresenta como característica principal o movimento
rápido dos olhos, atonia muscular e a presença dos sonhos (Aserinsky e Kleitman,
1953; Dement e Kleitman, 1957), e seus episódios concentram-se na segunda
metade do período de sono. Com isso, a seqüência de sono NREM e REM origina
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um ciclo de sono completo, sendo que em uma noite de sono geralmente são
observados de quatro a seis ciclos (FIGURA 3).

vigília
REM
estágio 1
estágio 2
estágio 3
estágio 4

pressão homeostática

oscilação circadiana
sono
7 am

11 pm

7 am

sono
7 am
11 pm

Figura 3 – Estágios de sono durante uma noite de acordo com a perspectiva homeostática.

Embora semelhante ao sono de humanos, evoluções filogenéticas distintas
garantiram peculiaridades ao padrão de sono dos animais, especialmente dos
roedores. Ratos e camundongos são animais naturalmente predados em seu habitat
natural, possuindo um sono polifásico caracterizado por curtos períodos de vigília
(microdespertares) que podem ter como finalidade a exploração do ambiente
visando a identificação de uma eventual ameaça. Os episódios de sono concentramse no período claro, enquanto no período escuro em que predomina a vigília, os
animais realizam suas atividades vitais e sociais, como alimentação, procriação,
interação social e exploração do ambiente. O ciclo de sono dos roedores é
classificado nas fases SOL e sono paradoxal (SP) - fase semelhante ao sono REM

15

Introdução
que recebe essa nomenclatura para remeter sua semelhança com o período de
vigília e distinguir o sono observado em animais do observado em humano (Jouvet
et al., 1964).
Uma vez que o organismo tem grande necessidade de manifestar o sono a
fim de receber, processar e responder adequadamente às contínuas mudanças
ambientais, sua privação promove alterações marcantes (Rechtschaffen et al.,
1989). De fato, a privação de sono em homens e animais provoca mudanças em
parâmetros neuroquímicos (Hipolide et al., 2005; Guzman-Marin et al., 2007),
comportamentais (Frussa-Filho et al., 2004; Araujo et al., 2006; Alvarenga et al.,
2008), metabólicos e hormonais (Suchecki et al., 2003; Anderse et al., 2004; Martins
et al., 2008), imunológicos (Ruiz et al., 2007; Zager et al., 2009) e estados de humor
(Barbini et al., 1996).

1.2.2. SONO E TRANSTORNO BIPOLAR
Os distúrbios de sono estão entre as comorbidades mais associadas a
episódios patológicos de humor, sendo a diminuição na necessidade de sono um
dos sete critérios diagnósticos para mania listados pelo DSM-IV. Esse critério é de
fundamental importância para um diagnóstico diferencial, uma vez que a habilidade
de manter a energia mesmo com um sono ineficiente é observada em poucos
transtornos (APA, 1994). A diminuição na necessidade de sono relacionada à mania
é corroborada por estudos polissonográficos com pacientes maníacos não
submetidos a tratamento, demonstrando uma diminuição do tempo total de sono,
aumento do tempo acordado na cama e diminuição da latência para início do sono
REM (Hudson et al., 1988; Hudson et al., 1992). Tal alteração no padrão normal de
sono pode estar relacionada a um processamento de informação ineficiente no
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hipotálamo, tálamo e prosencéfalo basal, regiões inervadas por projeções
noradrenérgicas, serotononinérgicas e dopaminérgicas provenientes dos núcleos do
tronco cerebral (Stahl, 2008).
Prejuízos na qualidade de sono acarretam conseqüências adversas para o
humor, motivação e função cognitiva que podem ser ainda mais exacerbadas em
indivíduos acometidos pelo TB, diminuindo a qualidade de vida dessa população
(Jackson et al., 2003; Giglio et al., 2009). A relação entre a diminuição na qualidade
de sono contribuindo para a reincidência de episódios maníacos também é revelada
por diversas pesquisas, como demonstrado por um estudo em que mais de 80% dos
pacientes relataram serem capazes de identificar sintomas iniciais de mania, sendo
o prejuízo de sono o mais comum (Jackson et al., 2003). No entanto, ainda não está
claro se a falta de sono é causada pela mania ou se é um sintoma inicial dessa
patologia, dificultando o estabelecimento de uma relação de causa e conseqüência
entre esses fatores (Harvey, 2008).
No entanto, estudos sobre a privação terapêutica de sono promovem
evidências relacionadas às propriedades causais da privação de sono, como
demonstrado por Colombo e colaboradores (1999) no tratamento de pacientes com
TB com uma noite de privação total de sono, observando uma taxa de virada para os
estados de mania ou hipomania comparada àquelas observadas pelo tratamento
com drogas antidepressivas. Com isso, as propriedades potenciais da privação de
sono em originar a virada de estados de humor no TB levaram Wher e
colaboradores a hipotetizarem distúrbios de sono como uma via final comum da
mania, em que fatores desencadeantes dessa condição patológica poderiam estar
relacionados à sua origem pela redução de sono. De acordo com esses autores, a
privação de sono é tanto causa como conseqüência da mania, adquirindo
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propriedades auto-reforçadoras de perda de sono que perpetuam o estado de mania
(Wehr et al., 1987). Distúrbios de sono primários também podem contribuir para
mania em indivíduos com TB como resultado da privação de sono funcional (FIGURA
4). Estudos indicando a virada para mania após a privação de sono em pacientes
acometidos pelo TB corroboram com essa hipótese (Wehr et al., 1982; Wehr, 1991;
Colombo et al., 1999).

eventos
eventos com
com efeitos
efeitos
psicológicos
psicológicos

eventos
eventos com
com efeitos
efeitos
psicossomáticos
psicossomáticos

eventos
eventos com
com efeitos
efeitos
no
no sono
sono

reações
reações emocionais
emocionais

insônia
insônia

privação
privação de
de sono
sono

↓ sono
distúrbios
distúrbios de
de
sono
sono
primários
primários

mania
FIGURA 4 – Ilustração da hipótese da via final comum da mania (Wher et al., 1987).

Uma vez que a privação de sono pode ser um desencadeador de mania, a
duração de sono também deve ser um preditor desse estado ao longo do curso da
doença. Neste sentido, um estudo demonstrou que indivíduos com TB presenciaram
a ausência de sono por uma ou mais noites cada vez que viravam do estado de
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depressão para mania (Wehr et al., 1982). Barbini e colaboradores (1996) também
relataram diminuição no tempo de sono em pacientes em estado de mania
associada a um aumento nos níveis de sintomas maníacos no dia seguinte. Esse
estudo ainda revelou uma significativa correlação entre a duração de sono e
alterações no humor dos pacientes, evocando o papel crítico do sono na regulação
afetiva. De fato, os circuitos neurais responsáveis pela regulação desses fenômenos
interagem de uma forma bidirecional, em que o sono REM, em especial, é
fundamental para manutenção da integridade funcional de estruturas do sistema
límbico, assim como aquelas relacionadas, que são críticas para respostas
emocionais adequadas (Saper et al., 2005).
Fundamentados nessas diferentes linhas de evidência, estudos pré-clínicos
visaram o estabelecimento de modelos animais que recapitulam aspectos
característicos da mania bipolar como a redução de sono, particularmente do sono
REM ou paradoxal (Machado-Vieira et al., 2004). Assim, Gessa e colaboradores.
(1995) demonstraram que ratos privados de sono paradoxal apresentam um breve
período de comportamento relacionado à mania, indicado pelo aumento de atividade
locomotora, que é responsivo ao tratamento com lítio. Esses achados foram
corroborados recentemente por um estudo realizado por Benedetti e colaboardores
(2008) em que camundongos submetidos a um protocolo baseado no tempo de
exposição (6, 12 ou 24 h) e na repetição da PSP (3 vezes) manifestaram aumento
na atividade locomotora e na agressividade. A alteração desses parâmetros
comportamentais relacionados à mania seguiu uma curva dose-resposta, com
efeitos máximos após 24 h de PSP e mínimos após 6 h de PSP, e uma
sensibilização comportamental progressiva de acordo com a repetição desse
tratamento. Com isso, esse protocolo permitiu aos autores a investigação da
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sensibilização aos efeitos do estresse que já foi previamente postulada como um
mecanismo de explicação para a recorrência de episódio e a aceleração de ciclos
típicas do TB (Post, 1992).
Apesar da relevância do paradigma de PSP como um modelo animal de
mania, o número de modelos disponíveis com intuito de agregar conhecimento à
neurobiologia e mecanismos de ação dos agentes terapêuticos envolvidos nesse
pólo da doença é insuficiente (Gould e Einat, 2007).
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1.3. INTERAÇÃO DO TRANSTORNO BIPOLAR, PROTEÍNA KINASE C E SONO
Como descrito anteriormente, diversas linhas de evidências clínicas e préclínicas indicam uma estreita relação entre a privação de sono e a precipitação,
exacerbação ou co-ocorrência de estados de mania. Além disso, sugerem-se
alterações na atividade de PKC e de seus substratos envolvidos na etiologia TB.
Então, torna-se tentador especular que a privação de sono poderia contribuir para
quadros de mania por meio da exacerbação da atividade de PKC.
Essa hipótese é corroborada por um estudo realizado por Szabo e
colaboradores (2009) em que a fosforilação da MARKS (do inglês Myristoylated
Alanine-rich C Kinase Substrate), substrato intracelular e marcador da atividade de
PKC, estava aumentada no córtex pré-frontal de ratos privados de sono, mas
diminuída em animais tratados com lítio. No entanto, esses achados bioquímicos
não foram relacionados a parâmetros comportamentais, evocando a necessidade da
investigação do envolvimento da PKC em comportamentos associados à mania em
animais submetidos à privação de sono.
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2. JUSTIFICATIVA

Apesar da alta prevalência e gravidade do Transtorno Bipolar (TB), os
esforços realizados para compreensão de sua neurobiologia, bem como dos
mecanismos de ação dos medicamentos terapêuticos envolvidos têm sido
insuficientes. Essa limitação tem grande relevância clínica, especialmente ao
prejudicar o desenvolvimento de gerações futuras de estabilizadores de humor, uma
vez que muitos pacientes não respondem ao tratamento de escolha pelo lítio. Uma
estratégia a esses pacientes refratários às farmacoterapias disponibilizadas
atualmente seria a adição de um segundo agente terapêutico.
Além disso, uma vez que qualidade de sono e sinalização de PKC anormais
são fatores desencadeadores do TB, parece razoável que eles compartilhem um
mecanismo comum em sua etiologia. No entanto, a relação da PKC em um modelo
animal adequado que recapitule aspectos característicos do estado de mania, como
o modelo de privação de sono paradoxal (PSP), ainda não foi completamente
elucidada.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GERAL
O objetivo geral do presente estudo foi investigar os efeitos do lítio e do
tamoxifeno, administrados separadamente ou em combinação, em comportamentos
relacionados à mania induzidos pela privação de sono paradoxal.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
♦ Padronizar o paradigma de PSP pelo método modificado das plataformas
múltiplas como um modelo animal válido e adequado para mania;
♦ Verificar e analisar o potencial do lítio em reverter a hiperlocomoção e o
aumento do comportamento de levantar induzidos pela privação de sono
paradoxal;
♦ Verificar e analisar o potencial antimaníaco do tamoxifeno em reverter a
hiperlocomoção e o aumento do comportamento de levantar induzidos
pela privação de sono paradoxal;
♦ Verificar e analisar a capacidade do tamoxifeno em potencializar os efeitos
do lítio no mesmo modelo de mania induzido pela privação de sono
paradoxal.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. ANIMAIS
Camundongos machos C57BL/6J com 90 dias de idade provenientes do
Instituto Nacional de Farmacologia (INFAR) da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP) foram submetidos a condições de luz (claro das 7 às 19 horas) e
temperatura (22 ± 2ºC) controladas automaticamente. Ração e água foram providos
à vontade nas gaiolas-moradia de polipropileno. Todo o estudo foi conduzido
segundo princípios éticos (Andersen et al., 2004) e sob aprovação do Comitê de
Ética da UNIFESP (CEP no 1258/ 08).

4.2. DROGAS
Carbonato de lítio (Eurofarma®, Brasil), empregado como controle positivo nos
modelos de mania, foi dissolvido em 0,9% de salina nas doses 50, 100 e 150 mg/kg
para o experimento 1 e 50 mg/kg para o experimento 2. O pH das soluções foi
ajustado para 7,4 pela adição de HCl 2N.
Citrato de tamoxifeno (Sigma®, Brasil) foi dissolvido em propileno glicol nas
doses 0,5; 1,0 e 2,0 mg/kg para o experimento 1 e 0,5 e 1,0 mg/kg para o
experimento 2. O solvente, doses, tempo e modo de administração foram escolhidos
baseados em experimentos pilotos que demonstraram efeitos comportamentais
desses procedimentos.

4.2.1. ADMINISTRAÇÃO DAS DROGAS
Todas as drogas foram administradas intraperitonealmente em volume
constante de 0,01 ml/g de peso corporal.
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No experimento 1, os animais submetidos ao tratamento com lítio receberam
injeções dessa droga duas vezes ao dia, às 8h e às 16h. A fim de acompanhar o
protocolo de duas doses diárias estabelecido pela administração de lítio, os animais
tratados com tamoxifeno receberam veículo às 8h e tamoxifeno às 16h. Os animais
que não foram submetidos ao tratamento com drogas receberam volumes iguais
àqueles dos grupos experimentais, porém do veículo das soluções de lítio e
tamoxifeno, às 8h e 16h.
No experimento 2, os camundongos submetidos à co-administração de lítio e
tamoxifeno receberam lítio às 8h e lítio + tamoxifeno às 16h. Os animais que não
foram submetidos a esse tratamento receberam volumes iguais de veículo das
soluções de lítio e tamoxifeno às 8h e 16h.
Nos dias de teste, os animais de ambos os experimentos receberam apenas
uma injeção do respectivo tratamento 35 minutos antes de serem submetidos
individualmente à avaliação comportamental pelo teste de campo aberto.

4.3. PRIVAÇÃO DE SONO PARADOXAL
Os animais foram submetidos à privação de sono paradoxal (PSP) pelo
método modificado das plataformas múltiplas que consiste em colocá-los em
gaiolas-moradia contendo de 12 a 14 plataformas circulares de 3,5 cm de diâmetro
submersas em água, com o nível da água 1 cm abaixo da sua superfície. A atonia
muscular presente no sono paradoxal faz com que o animal acorde ao encostar o
focinho, ou ainda, o corpo inteiro na água. Um estudo realizado recentemente em
nosso laboratório demonstrou efetividade na supressão do sono paradoxal e
redução do sono de ondas lentas por meio desse protocolo de PSP em
camundongos (Zager et al., 2009). Além disso, uma vez que o número de
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plataformas é superior ao número de animais por gaiola (n=5), os camundongos
submetidos a esse tratamento são capazes de se deslocarem no interior das gaiolas
ao saltarem de uma plataforma à outra. Ração e água foram ofertados à vontade na
grade superior da gaiola de PSP. Animais submetidos às condições de sono normais
(grupo controle - CTRL) foram mantidos na mesma sala que os animais privados de
sono, sendo expostos às mesmas condições de gaiola-moradia com exceção da
água ser substituída por maravalha (FIGURA 5).
A duração de 24 h de PSP foi determinada de acordo com estudos
preliminares em que, sob nossas condições experimentais, esse período
demonstrou ser efetivo em induzir aumento espontâneo na atividade locomotora e
no comportamento de levantar.
A fim de analisar uma possível relação entre a exposição à PSP e mudanças
comportamentais, as avaliações comportamentais pelo campo aberto foram
realizadas imediatamente após a saída dos animais das gaiolas de PSP. Após o
teste, esses animais retornaram às gaiolas-moradia com água e ração providos à
vontade e seu sono foi permitido (período rebote de sono).

FIGURA 5 – Animais submetidos às condições de sono controle (A) e à privação de sono paradoxal
pelo método modificado das plataformas múltiplas (B).
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4.4. ATIVIDADE LOCOMOTORA
As medidas da atividade locomotora e do comportamento de levantar foram
realizadas por meio do teste de campo aberto, uma arena circular de polietileno
branco fosco (40 cm de diâmetro e 50 cm de altura) com uma base subdividida em
19 quadrantes (Broadhust, 1960 - FIGURA 6). Uma câmera de vídeo foi posicionada
1,8 m acima do centro do aparelho a fim de gravar os comportamentos manifestados
pelos animais que foram posteriormente quantificados manualmente pelo mesmo
observador. Cada animal foi colocado individualmente no centro do aparelho e os
parâmetros comportamentais referentes à freqüência de locomoção (entrar com as 4
patas em uma unidade) e de levantar (apoiar somente nas patas posteriores, com o
tronco perpendicular ao chão da arena), duração de imobilidade (ausência de
atividade motora, permanecendo estático no que se relaciona à cabeça, tronco e
patas) e de limpeza (pelagem, genitália e focinho) foram gravados durante 5
minutos. Nesse estudo, apenas as medidas relacionadas às freqüências de
locomoção e de levantar foram utilizadas como parâmetros comportamentais.
Após a observação de cada animal, a arena foi limpa com solução de álcool
na concentração de 5% como forma de evitar vestígios olfativos entre os animais.
Para diminuir os efeitos circadianos no comportamento dos camundongos, as
observações foram realizadas sempre no mesmo horário, sendo os animais dos
diferentes grupos observados de forma alternada.
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FIGURA 6 – Foto do aparelho de campo aberto: uma arena circular de polietileno branco fosco com a
base subdividida em quadrantes

4.5. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL
Dois experimentos foram realizados. O objetivo do experimento 1 foi
investigar os efeitos das doses 50, 100, 150 mg/kg de lítio e das doses 0,5; 1,0 e 2,0
mg/kg de tamoxifeno na reversão de comportamentos relacionados à mania
induzidos pela PSP. Baseado nos resultados anteriores, o experimento 2 foi
realizado para analisar os efeitos da co-administração de subdoses de lítio e
tamoxifeno, que não foram capazes de exercer um efeito protetor contra as
alterações comportamentais promovidas pela PSP, na reversão dos mesmos
comportamentos relacionados à mania induzidos pela PSP. Assim, lítio e tamoxifeno
foram co-administrado nas doses de 50mg/kg e 0,5 mg/kg ou 50 mg/kg e 1,0 mg/kg,
respectivamente. Em ambos experimentos, os animais foram submetidos a um
protocolo baseado na repetição (3 vezes) das condições de sono (CTRL ou PSP) e
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duração da administração das drogas (2, 5 e 8 dias), segundo um delineamento
experimental

proposto

por

Benedetti

e

colaboradores

(2008).

Conforme

representado na FIGURA 7, os camundongos foram previamente habituados ao
aparelho de campo aberto (dias 1 e 2) e sua locomoção basal foi quantificada (dia 3)
a fim de que pudessem ser distribuídos nos diferentes grupos experimentais
seguindo uma atividade locomotora homogênea. Com isso, 14 grupos experimentais
com 7 animais cada no experimento 1 (FIGURA 8A) e 6 grupos também com 7
animais cada no experimento 2 (FIGURA 8B) foram compostos baseados nas
diferentes condições de sono e tratamento farmacológico. A partir do quarto dia, os
animais receberam uma das diferentes administrações de drogas que teve
continuidade até ao final do procedimento experimental. No dia do teste,
camundongos PSP ou CTRL receberam uma injeção da respectiva droga. As
freqüências de locomoção e de levantar foram avaliadas 35 minutos após a última
injeção, sendo que após o teste esses animais retornaram às gaiolas-moradia com
água e ração providos à vontade e seu sono foi permitido por 48 h (período rebote
de sono - dias 5 e 6). O intervalo entre a injeção e o teste foi baseado em
experimentos anteriores realizados em nosso laboratório. Esse procedimento foi
repetido 3 vezes, totalizando 3 exposições à privação de sono por 24 h, 3
observações e quantificações da atividade locomotora pelo Campo Aberto e 2
períodos de 48 h de sono rebote. Todos os experimentos foram realizados durante o
período claro.
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FIGURA 7 – Representação esquemática do desenho experimental adotado no protocolo de avaliação
comportamental.
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FIGURA 8 – Esquematização dos grupos delineados no experimento 1 (A) e experimento 2 (B).
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4.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA
Para verificar se os dados seguiram uma distribuição normal e se existiu
homogeneidade das variâncias, foram empregados os testes de KolmogorovSmirnov e Bartlett, respectivamente. Os dados das freqüências de locomoção e de
levantar foram analisados através da Análise de Variância (ANOVA) de três vias
para medidas repetidas, sendo os fatores independentes as condições de sono
(CTRL ou PSP), administração de drogas (lítio, tamoxifeno ou veículo) e repetição
do tratamento (primeira, segunda e terceira sessões comportamentais). O teste a
posteriori utilizado foi Newman-Keuls e o nível de significância considerado foi
p<0,05. Todos os dados são apresentados como média ± erro padrão média (EPM).
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5. RESULTADOS

5.1. EFEITOS DO LÍTIO E DO TAMOXIFENO EM COMPORTAMENTOS RELACIONADOS À MANIA
INDUZIDOS PELA PRIVAÇÃO DE SONO PARADOXAL
A ANOVA de três vias para medidas repetidas indicou diferenças
significativas para o fator condições de sono [F(1,84)=235.08; p<0,001], tratamento
farmacológico [F(6,84)=5.1197; p<0,001] e interação entre esses dois fatores
[F(6,84)=6.7351; p<0,001]. A ANOVA ainda detectou diferenças significativas para o
fator tempo [F(2, 168)=25.240; p<0,001] e interação entre condições de sono e
tempo [F(2,168)=7.4501; p<0,01]. As comparações a posteriori revelaram aumento
da atividade locomotora em camundongos submetidos à PSP tratados com veículo
durante todas as avaliações comportamentais. Esse aumento foi prevenido a partir
da segunda sessão pela administração das doses de 100 e 150 mg/kg de lítio e de
2,0 mg/kg de tamoxifeno na segunda sessão em animais submetidos à PSP sob
tratamento de lítio ou tamoxifeno comparados aos animais PSP tratados com veículo
(FIGURA 9).
Diferenças significativas para o fator condições de sono [F(1,84)=227.69;
p<0,001], tratamento farmacológico [F(6,84)=36.269; p<0,001] e interação entre
esses dois fatores [F(6,84)=34.590; p<0,001] também foram indicados pela ANOVA
de três vias para medidas repetidas relacionadas ao comportamento de levantar. A
ANOVA

ainda

[F(2,168)=72.754;

detectou
p<0,001],

diferenças
interação

significativas
entre

para

condições

de

o

fator

sono

e

tempo
tempo

[F(2,168)=65.125; p<0,01], interação entre tratamento farmacológico e tempo
[F(2,168)=41.047; p<0,01] e interação entre condições de sono, tratamento
farmacológico e tempo [F(12,168)=37.474; p<0,001]. As comparações a posteriori
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revelaram aumento do comportamento de levantar em camundongos submetidos à
PSP sob tratamento com veículo durante todas as avaliações comportamentais.
Esse aumento foi prevenido em todas as sessões pela administração das três doses
de lítio, 0,5 e 1,0 mg/kg de tamoxifeno a partir da segunda sessão e 2,0 mg/kg de
tamoxifeno na primeira e segunda sessões em animais submetidos à PSP sob
tratamento de lítio ou tamoxifeno comparados aos animais PSP tratados com veículo
(FIGURA 10).
Sob nossas condições experimentais, não foi observada sensibilização
comportamental promovida pela repetição da PSP. A administração de lítio ou
tamoxifeno não alteraram comportamentos espontâneos dos animais.
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FIGURA 9 - Efeitos da privação de sono paradoxal por 24 h na atividade locomotora de animais
tratados com veículo, lítio (50, 100 ou 150 mg/kg) ou tamoxifeno (0,5; 1,0 ou 2,0 mg/kg), privados de
sono (PSP) ou controle (CTRL), na primeira (A), segunda (B) e terceira sessões comportamentais (C).
Os dados representam a média e seu respectivo EPM (n=7/grupo). *p<0.05 comparado a
#

camundongos CTRL submetidos ao mesmo tratamento farmacológico. p<0,05 comparados ao grupo
veículo sob as mesmas condições de sono.
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FIGURA 10 - Efeitos da privação de sono paradoxal por 24 h no comportamento de levantar de animais
tratados com veículo, lítio (50, 100 ou 150 mg/kg) ou tamoxifeno (0,5; 1,0 ou 2,0 mg/kg), privados de
sono (PSP) ou controle (CTRL) na primeira (A), segunda (B) e terceira sessões comportamentais (C).
Os dados representam a média e seu respectivo EPM (n=7/grupo). *p<0.05 comparado a
#

camundongos CTRL submetidos ao mesmo tratamento farmacológico. p<0,05 comparados ao grupo
veículo sob as mesmas condições de sono.
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5.2. EFEITOS

DA

CO-ADMINISTRAÇÃO

DE

LÍTIO

E

TAMOXIFENO

EM

COMPORTAMENTOS

RELACIONADOS À MANIA INDUZIDOS PELA PRIVAÇÃO DE SONO PARADOXAL
A ANOVA de três vias para medidas repetidas indicou diferenças
significativas para o fator condições de sono [F(1,36)=87.497; p<0,001], tratamento
farmacológico [F(2,36)=6.0578; p<0,05] e interação entre esses dois fatores
[F(2,36)=4.1086; p<0,05]. As comparações a posteriori revelaram aumento da
atividade locomotora em camundongos submetidos à PSP sob tratamento com
veículo durante todas as avaliações comportamentais. Esse aumento foi prevenido
em todas as sessões pela co-administração de ambas as doses de lítio e tamoxifeno
(50 mg/kg +0,5 mg/kg ou

50 mg/kg + 1,0 mg/kg, respectivamente) em animais

submetidos à PSP sob tratamento de lítio e tamoxifeno comparados à animais PSP
tratados com veículo (FIGURA 11).
Diferenças significativas para o fator condições de sono [F(1,36)=56.910;
p<0,001], tratamento farmacológico [F(2,36)=25.812; p<0,001], interação entre esses
dois fatores [F(2,36)=12.383; p<0,001] e interação entre condições de sono,
tratamento farmacológico e tempo [F(4,72)=3.4490; p<0,05] também foram indicados
pela ANOVA de três vias para medidas repetidas em relação ao comportamento de
levantar. As comparações a posteriori revelaram aumento do comportamento de
levantar em camundongos submetidos à PSP sob tratamento com veículo durante
todas as avaliações comportamentais. Esse aumento foi prevenido em todas as
sessões pela co-administração de ambas as doses de lítio e tamoxifeno (50 mg/kg
+0,5 mg/kg ou 50 mg/kg + 1,0 mg/kg, respectivamente) em animais submetidos à
PSP sob tratamento de lítio e tamoxifeno comparados à animais PSP tratados com
veículo (FIGURA 12).
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Sob nossas condições experimentais, não foi observada sensibilização
comportamental promovida pela repetição da PSP. A co-administração de lítio e
tamoxifeno não alteraram comportamentos espontâneos dos animais.
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FIGURA 11 - Efeitos da privação de sono paradoxal por 24 h na atividade locomotora de animais
tratados com veículo, lítio (50, 100 ou 150 mg/kg) ou tamoxifeno (0,5; 1,0 ou 2,0 mg/kg), privados de
sono (PSP) ou controle (CTRL) na primeira (A), segunda (B) e terceira sessões comportamentais (C).
Os dados representam a média e seu respectivo EPM (n=7/grupo). *p<0.05 comparado a
#

camundongos CTRL submetidos ao mesmo tratamento farmacológico. p<0,05 comparados ao grupo
veículo sob as mesmas condições de sono.
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FIGURA 12 - Efeitos da privação de sono paradoxal por 24 h no comportamento de levantar de animais
tratados com veículo, lítio (50, 100 ou 150 mg/kg) ou tamoxifeno (0,5; 1,0 ou 2,0 mg/kg), privados de
sono (PSP) ou controle (CTRL) na primeira (A), segunda (B) e terceira sessões comportamentais (C).
Os dados representam a média e seu respectivo EPM (n=7/grupo). *p<0.05 comparado a
#

camundongos CTRL submetidos ao mesmo tratamento farmacológico. p<0,05 comparados ao grupo
veículo sob as mesmas condições de sono.
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6. DISCUSSÃO
Os resultados do presente estudo demonstram que a privação de sono
paradoxal (PSP) aumentou significativamente a atividade locomotora e o
comportamento de levantar em camundongos. Nenhuma alteração relacionada à
sensibilização progressiva aos efeitos da repetição de PSP foi observada. Além
disso, tanto o lítio quanto o inibidor de PKC tamoxifeno reverteram os
comportamentos relacionados à mania promovidos pela PSP quando administrados
isoladamente (monoterapia) ou em combinação (terapia adjunta). Em conjunto,
esses dados sugerem o envolvimento da PKC como possível mediadora na relação
entre a redução de sono e estados de mania.

6.1. PARADIGMA DE PRIVAÇÃO DE SONO PARADOXAL COMO MODELO ANIMAL DE MANIA
Sob nossas condições experimentais, o paradigma de PSP demonstrou ser
útil na investigação da eficácia de drogas antimaniacas, assim como na análise da
correlação entre a etiologia de estados de mania e perda do sono, permitindo novos
insights sobre a patologia do Transtorno Bipolar (TB). O estabelecimento de um
modelo animal adequado aos transtornos psiquiátricos é extremamente importante,
visto que a compreensão das bases neurobiológicas, bem como dos mecanismos
pelos quais os medicamentos efetivos exercem suas ações terapêuticas são
prejudicados pelo número insuficiente de modelos animais disponíveis (Einat et al.,
2003; Einat, 2006; Gould e Einat, 2007; Kato et al., 2007). Essa limitação é ainda
mais acentuada em ferramentas que tentam mimetizar aspectos do TB por suas
características cínicas peculiares, como a falta da completa elucidação sobre sua
etiologia, seu caráter oscilatório e os aspectos cognitivos envolvidos em sua
apresentação (Machado-Vieira et al., 2004).
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A fim de transpor essas dificuldades e associado à variedade de sintomas do
TB que podem ser dissecados em suas partes componentes (endofenotipos),
modelos animais já existentes são empregados separadamente para a avaliação de
faces distintas da doença (Lenox et al., 2002; Einat, 2006). Neste sentido,
objetivando a representação de comportamentos relacionados ao TB, especialmente
para a validação pré-clínica dos efeitos bioquímicos de novos agentes terapêuticos
em alvos específicos (Machado et al., 2004; Gould e Einat, 2007), os modelos
animais de mania mais freqüentes são aqueles baseados em sintomas da doença,
como o aumento de energia. De fato, a maioria dos estudos avalia a hiperatividade
como alteração comportamental induzida farmacologicamente por meio de
psicoestimulantes (principalmente anfetamina), possivelmente por ser um parâmetro
facilmente induzido e mensurado.
No entanto, a indução farmacológica apresenta desvantagens uma vez que
os alvos de ação da droga são bem conhecidos e podem não estar relacionados
com o transtorno mental, limitando esse modelo tanto para a avaliação de novos
medicamentos quanto para a investigação da etiologia ou patologia da doença.
Sendo assim, modelos baseados na indução comportamental que visam mudanças
no ambiente do animal a fim de influenciar seu comportamento podem ser uma
escolha mais adequada, especialmente se a manipulação ambiental for similar a
eventos que podem desencadear o estado de mania do TB, como a redução de
sono.
Assim, o paradigma de PSP como um modelo animal de mania é altamente
relevante à compreensão da etiologia do TB, uma vez que pacientes acometidos
pela doença apresentam profundas alterações no ciclo vigília-sono, em que a
redução de sono parece ser um preditor e um desencadeador de estados de mania
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(Wehr et al., 1987; Wehr, 1991; Barbini et al., 1996; Colombo et al., 1999). Além
disso, uma vez que o paradigma de PSP é fundamentado em alterações ambientais
para a indução de comportamentos anormais e não em ferramentas farmacológicas,
ele apresenta vantagens em relação ao modelo animal de mania induzido por
psicoestimulantes ao afastar a possibilidade de cruzamento farmacológico entre o
agente indutor do transtorno e o agente terapêutico empregado.
Desta forma, o modelo de PSP utilizado no presente estudo promoveu um
aumento significativo em parâmetros associados a comportamentos maníacos,
referentes à atividade locomotora e o comportamento de levantar em camundongos.
Essas alterações comportamentais foram replicadas no nosso segundo estudo,
evidenciando a reproducibilidade desse modelo. Ainda, os nossos achados
corroboram com o aumento da atividade locomotora induzida pela PSP tanto em
ratos (Gessa et al., 1995) quanto em camundongos (Benedetti et al., 2008).
Entretanto, essa é a primeira vez que o modelo de mania pela PSP é utilizado
por meio do método modificado das plataformas múltiplas que, além de suprimir
grande parte do sono paradoxal por basear-se na atonia muscular presente nessa
fase que leva os animais que estão sobre plataformas a acordarem ao encostar o
focinho, ou ainda, o corpo inteiro na água; garante a interação social com outros
animais e a livre movimentação entre as plataformas (Nunes Junior et al., 1994).
Uma vez que utilizamos o protocolo experimental proposto por Benedetti e
colaboradores (2008), a divergência entre nossos achados em ambos os
experimentos

quanto

à

observação

progressiva

de

uma

sensibilização

comportamental induzida pelas repetições da PSP pode ser decorrente, além da
diferença entre as linhagens de camundongos empregadas (C57BL6/J vs. CD1), do
método de privação de sono utilizado. O grupo italiano realizou a PSP por meio do
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método da plataforma única, que além do estresse inerente à perda de sono,
apresenta como fatores estressores a imobilidade e o isolamento social. Como um
dos objetivos desse estudo foi avaliar os efeitos da PSP per se e não de outros
fatores intrínsecos ao método, como a imobilidade ou o isolamento social, optou-se
pelo método modificado das plataformas múltiplas.
Em conjunto, nossos dados sugerem a PSP como um modelo adequado de
mania, fornecendo suporte à expectativa de que novas abordagens que visem a
maior compreensão da etiologia e o desenvolvimento de novos medicamentos para
essa doença sejam realizadas por meio desse modelo. Por outro lado, a
extrapolação de dados obtidos em animais para os humanos deve ser feita
cautelosamente, sendo o modelo animal avaliado e validado de acordo com os
critérios de validade (Andreatini et al., 2006). Sendo assim, nossos achados
sugerem o paradigma de PSP como um modelo com validade de face, construção e
predição, uma vez que apresenta homologias com os sintomas da doença, é
interpretável em termos neuroquímicos co-relacionados e é sensível aos mesmos
tratamentos farmacológicos empregados na clínica, respectivamente.

6.2. REVERSÃO

DE

COMPORTAMENTOS RELACIONADOS

À

MANIA

PELO

LÍTIO

E

TAMOXIFENO
Os resultados do experimento 1 demonstraram que o lítio exerceu um efeito
protetor contra os comportamentos relacionados à mania induzidos pela PSP em
camundongos, uma vez que esse fármaco reverteu a hiperatividade nas doses de
100 e 150 mg/kg a partir da segunda sessão de avaliação comportamental; e o
aumento do comportamento de levantar em todas as doses durante todas as
sessões de avaliação comportamental. Esses achados corroboram dados anteriores
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sobre a capacidade do lítio em reverter a hiperatividade induzida pela PSP em ratos
(Gessa et al., 1995), a hiperatividade e o aumento do comportamento de autolimpeza induzidos por anfetamina em ratos (Frey et al., 2006) e a hiperatividade
também induzida por anfetamina em camundongos (Gould et al., 2001; Sabioni et
al., 2008).
O inibidor de PKC tamoxifeno também reverteu os comportamentos
relacionados à mania induzidos pela PSP, principalmente em sua maior dose (2
mg/kg). Esses resultados corroboram com estudos pré-clínicos anteriores em que o
tamoxifeno reverteu a hiperatividade e o aumento do comportamento risk-taking
induzidos por anfetamina em ratos (Einat et al., 2007), assim como a hiperatividade
induzida por anfetamina em camundongos (Sabioni et al., 2008). Porém, nosso
estudo representa a primeira tentativa de investigar os efeitos dessa droga em
comportamentos relacionados à mania induzidos pela PSP.
Portanto, associado aos estudos clínicos (Bebchuk et al., 2000; Kulkarni et al.,
2006; Yildis-Yesiloglu, 2007; Zarate et al., 2007; Yildiz et al., 2008) dados descritos
previamente

sugerem

o

tamoxifeno

como

um

agente

com

propriedades

antimaníacas. No entanto, visto que esse inibidor de PKC é também um modulador
seletivo de receptores estrogênicos, a possibilidade de que o bloqueio desses
receptores ou mesmo outros efeitos do tamoxifeno possam desempenhar um papel
na mudança dos comportamentos observados não pode ser excluída (Bebchuk et
al., 2000; Kulkarni et al., 2006; Einat et al., 2007; Sabioni et al., 2008)
Assim, sob nossas condições experimentais tanto o lítio quanto o tamoxifeno
reverteram a hiperatividade e o aumento do comportamento de levantar induzidos
pela PSP. Esses achados são extremamente relevantes uma vez que o mecanismo
de ação do lítio pode ser exercido, pelo menos em parte, por meio da atenuação da
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função de PKC (Manji e Lenox, 2000; Ackenheil, 2001; Wang e Friedman, 2001;
Hahn et al., 2005; Zarate et al., 2006; Schloesser et al., 2007), o que sugere que
períodos de redução de sono podem levar a uma hiperatividade de PKC. De fato,
um estudo realizado por Szabo e colaboradores (2009) revelou que a fosforilação da
MARKS, principal substrato e marcador da atividade de PKC, estava aumentada no
córtex pré-frontal de ratos privados de sono total por 4 h pelo método de gentle
handling, mas diminuída nos animais privados de sono pelo mesmo método sob
tratamento com lítio.
Uma vez que a sinalização intracelular de PKC exerce um importante papel
na regulação da excitabilidade neuronal, liberação de neurotransmissores e
alterações a longo prazo na expressão gênica e plasticidade, o aumento de sua
atividade pode danificar esses processos que, associados a prejuízos celulares
causados por perturbações na qualidade do sono (Guzman-Marin et al., 2007;
Bushey et al., 2009; Szabo et al., 2009), podem contribuir para a etiologia do
episódio maníaco (Schloesser et al., 2007; Manji, 2008). Sob essa perspectiva, as
alterações no circuito neural de plasticidade podem influenciar a homeostase de
processos dinâmicos fisiológicos e comportamentais, como humor e emoções,
prejudicando, assim, a capacidade do organismo em se adaptar e responder
adequadamente às mudanças de seu ambiente interno e externo (Kapczinski et al.,
2008).
Com isso, o possível envolvimento da sinalização de PKC na patologia do TB
tem implicações clínicas diretas ao oferecer uma alternativa ao desenvolvimento de
novas drogas que, ao atuarem em alvos específicos, podem promover uma ação
terapêutica mais rápida e eficiente ao tratamento do TB (Manji, 2008). Esse fato é
extremamente relevante aos pacientes que não respondem adequadamente aos
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tratamentos atuais, sendo a variabilidade biológica inter-individual nessa resposta
um possível reflexo da complexidade e heterogeneidade do TB, como representado
por sua grande variação nos aspectos etiológicos, genéticos, biológicos e outros
achados clínicos (Muller-Oerlinghausen et al., 2002; Berns e Nemeroff, 2003; Judd e
Akiskal, 2003). Neste sentido, um número cada vez maior de evidências indica que a
obtenção de uma resposta ótima pela maioria dos pacientes requer uma terapia com
o uso de mais de uma droga.

6.3. REVERSÃO

DE

COMPORTAMENTOS RELACIONADOS

À

MANIA

PELA

CO-

ADMINISTRAÇÃO DE LÍTIO E TAMOXIFENO
Os resultados do experimento 2 demonstraram que a co-administração das
menores doses de lítio e tamoxifeno (50 mg/kg de lítio + 0,5 mg/kg de tamoxifeno ou
50 mg/kg de lítio + 1,0 mg/kg de tamoxifeno), que não foram capazes de exercer um
efeito protetor contra os comportamentos relacionados à mania induzidos pela PSP
em camundongos, reverteram a hiperatividade e o aumento do comportamento de
levantar

quando

co-administradas

em

todas

as

sessões

de

avaliação

comportamental. Essa reversão em todas as sessões revela um perfil robusto da
combinação entre esses fármacos em detrimento de seu perfil apresentado quando
empregados isoladamente, embora os experimentos 1 e 2 tenham sido realizados
em momentos distintos e com animais diferentes, o que impede a comparação
estatística entre seus dados.
Cabe ressaltar que o fato da dose terapêutica de lítio poder ser
significativamente diminuída pela co-administração de doses baixas de tamoxifeno
sugere um efeito potencializador devido à interação entre essas drogas. Como o lítio
tem sido relacionado à depleção da cascata do fosfatidil inositol (IMP) por meio da
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inibição da enzima inositol monofosfatase (IMPase) (Manji e Lenox, 2000; Ackenheil,
2001; Hahn et al., 2005; Einat e Manji, 2006; Schloesser et al., 2007), e que o
tamoxifeno é um inibidor de PKC, enzima envolvida na cascata do IMP, é tentador
especular que a potencialização entre esses dois agentes farmacológicos pode ser
devido a suas atuações na mesma cascata de sinalização intracelular. Sendo assim,
a atuação em conjunto do lítio e do tamoxifeno em pontos diferentes da sinalização
do IMP pode ter sido o mecanismo responsável pela maior eficácia da terapia
adjunta em relação à monoterapia.
De fato, dado os efeitos colaterias, a necessidade de acompanhamento dos
níveis plasmáticos e as altas taxas de recaída sob sua administração, o lítio não é
mais utilizado como monoterapia em altas doses, mas sim como membro de uma
gama de tratamentos para o TB. Atualmente, essa estratégia de manutenção das
doses do lítio próximas ao seu limiar terapêutico, ainda que abaixo dos níveis
relacionados aos efeitos secundários, pode ser uma das melhores formas de utilizar
esse importante agente terapêutico ao invés de negligenciá-lo (Stahl, 2008).

6.4. PERSPECTIVAS FUTURAS À INVESTIGAÇÃO DAS PROPRIEDADES ANTIMANÍACAS
DO TAMOXIFENO

O presente estudo investigou as possíveis ações preventivas do lítio e/ou
tamoxifeno contra comportamentos relacionados à mania induzidos pela PSP, visto
que, de acordo com o delineamento experimental empregado, o tratamento
farmacológico foi realizado previamente às avaliações comportamentais. Com isso,
uma possibilidade futura de pesquisa seria a investigação dos efeitos da
administração aguda do tamoxifeno, seja separadamente ou em combinação com o
lítio. Uma vez que as propriedades antimaníacas do tamoxifeno podem estar
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relacionadas à inibição específica de PKC em detrimento do amplo espectro de
alvos de ação do lítio, a investigação dos efeitos agudos desse fármaco seria
clinicamente relevante à remissão dos sintomas de episódios de mania atuais, visto
a janela de tempo necessária ao início terapêutico do lítio e de outros agentes
envolvidos no tratamento do TB.
Assim, o grupo de pesquisadores envolvidos nesse trabalho apóia a iniciativa
de outros estudos com diferentes abordagens que corroborem as possíveis
propriedades antimaníacas do tamoxifeno a fim de que esse agente seja uma
alternativa

terapêutica,

especialmente

aos

pacientes

que

não

respondem

adequadamente aos agentes farmacológicos disponíveis atualmente para o TB.
Além disso, estudos que visem elucidar a relação entre a perda de sono contribuindo
para estados de mania por meio da atividade anormal de PKC também são
incentivados e necessários.
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7. CONCLUSÕES

♦ O paradigma de privação de sono paradoxal pelo método modificado das
plataformas múltiplas apresentou-se como um modelo animal válido e
adequado para mania;
♦ O lítio foi eficaz em reverter a hiperlocomoção e o aumento do
comportamento de levantar induzidos pela privação de sono paradoxal;
♦ O tamoxifeno foi eficaz em reverter a hiperlocomoção e o aumento do
comportamento de levantar induzidos pela privação de sono paradoxal;
♦ Baixas doses de tamoxifeno potencializaram a subdose de lítio
demonstrada pela reversão dos comportamentos de hiperatividade e
aumento da freqüência de levantar no mesmo modelo de mania induzido
pela privação de sono paradoxal.

Em conjunto, nossos dados demonstram que o lítio e o tamoxifeno podem
reverter comportamentos relacionados à mania induzidos pela PSP quando
administrados separadamente ou em combinação. Esses dados sugerem que
eventuais perturbações de sono podem induzir a hiperatividade de PKC por meio de
um mecanismo comum que medeia a relação entre a perda de sono e estados de
mania. Sendo assim, nossos achados podem contribuir para aumentar nossa
compreensão dos mecanismos envolvidos na etiologia do TB. Além disso, doses
sub-efetivas de tamoxifeno potencializando uma dose sub-efetiva de lítio oferece
uma estratégia terapêutica promissora, uma vez que a terapia adjunta é um manejo
bem estabelecido na mania aguda, especialmente em casos de pacientes
acometidos pela doença que são refratários aos tratamentos disponíveis atualmente.
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Abstract
Background: Previous studies have suggested that manic states and sleep
deprivation could contribute to the pathophysiology of BD, through protein kinase C
(PKC) signaling abnormalities. However, PKC signaling under tamoxifen treatment
has not been fully assessed in animal models of mania induced by paradoxical sleep
deprivation (PSD). Thus, the aim of this study was to investigate the possible
involvement of PKC inhibition by tamoxifen as monotherapy, or in combination with
lithium, in paradoxical sleep deprivation (PSD)-induced mania-like behavior in mice.
Methods: Adult male C57BL/6J mice were randomly distributed (n=7/group) in 24-h
PSD or control groups and injected with vehicle, lithium (50, 100 or 150 mg/kg, i.p.)
or tamoxifen (0.5, 1 or 2 mg/kg, i.p. – experiment 1). In a second experiment, mice
were injected with vehicle or a combination of sub-doses of lithium and tamoxifen.
The animals were subjected to a protocol based on repetitive PSD conditions,
followed by assessment of locomotion and rearing frequencies in the open-field task.
Results: PSD significantly increased locomotor activity and rearing behavior in both
experiments. These behavioral changes were prevented by separate or combination
treatment with lithium and tamoxifen. Conclusions: Our findings suggest that lithium
and tamoxifen exert protective effects against PSD-induced mania-like behavior in
mice. Furthermore, tamoxifen as an adjunct to lithium therapy provides support for
an

alternative

treatment

of

patients

who

respond

poorly

under

current

pharmacological strategies for managing BD.

Key-words: mania, paradoxical sleep deprivation, lithium, tamoxifen, adjunctive
therapy, protein kinase C.
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1. Introduction
Bipolar Disorder (BD) is a common psychiatric disorder, characterized by
recurrent manic, mixed and depressive episodes. Life prevalence is estimated to be
0.8-1.6%, but may be higher, depending on the diagnostic criteria (Angst 1995). It is
also frequently associated with a wide range of physiological perturbations and
medical problems, resulting in cognitive, motor, autonomic, endocrine and sleepwake impairments, which culminate in decreased quality of life (Krishnan 2005;
Kupfer 2005).
Although lithium remains the drug of choice for treating acute states and
preventing new episodes of this disabling disease, many patients do not respond to
it as a maintenance treatment and experience several side effects (Judd & Akiskal,
2003; Tohen et al., 2003). Thus, there is a clear need for more effective and less
toxic medications that may result from alternative strategies, such as adding a
second therapeutic agent to the treatment protocols of patients with unsatisfactory
responses to monotherapy are also warranted (Sachs & Gardner-Schuster, 2007).
Of note, the development of novel pharmacological therapeutic agents for BD, as
well as a better understanding of the neurobiology of the disorder, may be hindered
by the lack of valid animal models (Gould & Einat, 2007; Machado-Vieira et al.,
2004).
Since evidence suggests a relationship between sleep and manic states
(Giglio et al. 2009; Harvey 2008; Hudson et al. 1992; Plante and Winkelman 2008),
preclinical studies have tried to establish an appropriate animal model that
recapitulates core pathophysiological aspects of the disease, such as sleep
disruption (Machado-Vieira et al. 2004). Indeed, sleep deprivation exacerbates
manic attacks or causes a switch from depression to mania in BD patients (Barbini
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et al. 1996; Colombo et al. 1999; Wehr 1991; Wehr et al. 1982; Wehr et al. 1987). In
this sense, it can be stated that sleep loss is both a cause and a consequence of
mania, and thus, continued sleep loss can perpetuate the manic state. Gessa et al.
(Gessa et al 1995) demonstrated that rats deprived of paradoxical sleep present a
brief period of mania-like behavior with hyperactivity that is responsive to lithium
treatment. Later, Benedetti et al. (Benedetti et al 2008) reported that paradoxical
sleep deprivation (PSD) increased mania-like behavior in mice. These authors
adopted a protocol based on the length of treatment and progressive sensitization to
the effects of repetitive PSD sessions.
Increasing evidence implicates abnormal protein kinase C (PKC) activity and
distribution in the etiology of BD (Ackenheil 2001; Berns and Nemeroff 2003; Kato
2008). Biochemical data support changes in PKC and its substrates (Wang and
Friedman 2001; Wang and Friedman 1996), and an altered PKC signaling pathway
after treatment with mood stabilizers (Hahn et al 2005; Wang and Friedman 1996) in
BD patients. Preclinical findings also support that alterations in PKC and its
substrates are induced by amphetamine (Iwata et al 1997) or sleep deprivation
(Szabo et al 2009). In animals, PKC function was also attenuated under mood
stabilizing treatment (Manji et al 1993; Wang and Friedman 1989). Collectively, both
clinical and preclinical data suggest that PKC activation might be involved in the
manic state, whereas PKC inhibition could be related to antimanic properties.
In this context, tamoxifen - a selective PKC inhibitor, widely used in the
prophylactic treatment of breast cancer (Jordan, 1994), emerges as a promising
treatment for manic episodes in BD. Its properties have been investigated in
preliminary clinical trials demonstrating antimanic effects (Bebchuk et al 2000;
Kulkarni et al 2006; Yildiz et al 2008; Zarate et al 2007). In rodents, tamoxifen
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significantly normalized amphetamine-induced hyperactivity (Sabioni et al 2008) and
reduced hedonia-like, amphetamine-induced conditioned place preference (Einat et
al 2007).
Given that sleep disruption and an abnormal PKC intracellular pathway are
trigger factors for BD, it seems reasonable that they may share a common
mechanism in the pathophysiology of this disorder. To date, however, PKC signaling
under tamoxifen treatment has not been fully assessed in animal models of mania
induced by PSD. Moreover, since BD is expressed mostly with behavioral features,
neurobiological hypotheses related to the pathophysiology and treatment of this
disorder must be evaluated at the behavioral level. Thus, we aimed to investigate
the possible involvement of PKC inhibition by tamoxifen in PSD-induced mania-like
behavior in mice. We also examined its action in combination with lithium, in order to
provide relevant information on the use of tamoxifen as adjunct therapy.
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2. Methods and Materials
2.1. Animals
Adult male C57BL/6J mice from the Instituto Nacional de Farmacologia e
Biologia Molecular (INFAR, São Paulo, Brazil) were housed in standard
polypropylene cages, with five animals per cage. They were given free access to
food and water and were maintained on a 12-h light-dark cycle (lights on at 7:00 am)
at a temperature of 22 ± 2ºC. All experimental procedures were carried out in
accordance with the guidelines established by the Ethical and Practical Principles of
the Use of Laboratory Animals (Andersen et al 2004) with approval of the
University's Ethical Committee for animal experimentation (#1258/08).

2.2.1. Drugs
Lithium carbonate (Eurofarma, Brazil) was dissolved immediately before use
in 0.9% sterile saline at the doses of 50, 100 and 150 mg/kg. The pH was adjusted
to approximately 7.4 by adding 2N HCl. The PKC inhibitor, tamoxifen citrate (Sigma
Co, USA), was prepared immediately before use by dissolving in propylene glycol at
the doses of 0.5, 1.0 and 2.0 mg/kg. The solvent, dose, timing and mode of
administration were chosen based on a pilot study previously performed in our
laboratory. Vehicle treatment (v) was a mixture of saline and propylene glycol.

2.2.2. Drugs Administration
Animals were injected intraperitoneally (i.p.) twice a day and all injection
volumes were 0.01 ml/g of body weight. For all procedures, each animal received
only one treatment type. In the first experiment, for longer term administration,
lithium doses were injected at 8 a.m. and 4 p.m. Mice subjected to vehicle treatment
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were also given vehicle at 8 a.m. and 4 p.m. Animals that underwent tamoxifen
treatment were given vehicle at 8 a.m. and tamoxifen at 4 p.m. In the second
experiment, mice that underwent lithium and tamoxifen co-administration were given
lithium at 8 a.m. and lithium and tamoxifen at 4 p.m. Mice subjected to vehicle
treatment were given vehicle at 8 a.m. and 4 p.m. On the test day, animals from both
experiments received only one injection of the respective drug treatment 35 min prior
to behavioral assessment.

2.3. Paradoxical Sleep Deprivation
PSD was induced by placing 5 animals inside a tilled water cage (38 x 31 x 17
cm) containing 12 platforms (3.5 cm in diameter) surrounded by water up to 1 cm
beneath the surface, for 24 h. In this modified multiple platform method, the animals
were able to moving inside the cage, jumping from one platform to the other. When
the animal entered the paradoxical phase of sleep, it fell into the water due to the
muscle atonia, and was awakened. Food and water were made available through a
grid placed on top of the water cage. Control mice (CTRL) were exposed for 24 h to
the same home-cage conditions, except that water was replaced by sawdust. The
duration of PSD was determined based on pilot experiments in which 24 h of PSD
showed to be effective in inducing behavioral alterations. We also previously
demonstrated that this protocol of PSD significantly suppressed paradoxical sleep in
mice (Zager et al 2009). During the entire experimental period, the room was
maintained under the 12-h light-dark cycle (lights on at 7 am) at 22 ± 2ºC, and water
in the cages was replaced at least 6 h prior to locomotor activity assessment.
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2.4. Locomotor activity
The locomotor activity and rearing frequency were evaluated in the open-field
task (Broadhust 1960). The open-field apparatus was a circular wooden arena (40
cm in diameter and 50 cm high) with an open top, and a floor that was divided into
19 squares. A video camera was placed 1.8 m above the center of the apparatus
and was designed to record locomotor and exploratory behavior, which were
appropriately evaluated by hand-operated counters. It is noteworthy that the scorer
was blind to treatment groups. Animals were gently placed in the open-field for 5
min, in order to score peripheral locomotion (12 squares close to the wall), central
locomotion (7 squares not contiguous with the wall), and total locomotion
frequencies. An entry into a square was counted once, provided that the mouse had
entered it with all four paws. The latency time for the first movement and immobility
time during the trial were also measured.
After each mouse was removed, the arena was cleaned using 5% alcohol to avoid
odor traits. In order to mitigate circadian effects in the animal’s behavior, the time of
day of each animal’s observation was kept constant, alternating with animals from
different experimental groups.

2.5. Experimental Procedure
Two experiments were performed. The aim of the first experiment was to
verify the effects of 50, 100, 150 mg/kg of lithium and of 0.5, 1.0 and 2.0 mg/kg of
tamoxifen, in order to prevent the PSD-induced hyperactivity and increased rearing
behavior. Based on the previous experiment, the second experiment was performed
to investigate the effects of sub-doses of tamoxifen as adjunct therapy, allowing the
lithium dose requirements for treating PSD-induced mania-like behavior to be
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reduced. Thus, lithium and tamoxifen were co-administrated at the doses of 50mg/kg
and 0.5 mg/kg or 50 mg/kg and 1.0 mg/kg, respectively. In both experiments,
animals were subjected to a protocol, based on repetition (three times) of treatment
conditions (24-h PSD) and length of drug administration, according to an
experimental design proposed by Benedetti et al. (Benedetti et al 2008). As depicted
in Figure 1A, the first three days of the experimental procedure promoted open-field
habituation and basal locomotor activity assessment, and allowed random
distribution of the animals in different groups, 7 animals per group, based on distinct
sleep conditions and drug administration (Fig. 1B). From the fourth day, animals
received one of the different drug administrations until the end of the experimental
procedure. On the test day, mice in the water cages (PSD) or home cages (CTRL)
received an injection of the respective drug. Locomotor activity and rearing
frequency were measured 35 min after the last injection, and mice were replaced in
their home cages and allowed undisturbed and spontaneous sleep for 48 h. This
interval between injection and testing was based on previous experiments performed
in our laboratory. This procedure was repeated three times. All experiments were
performed during the light cycle.

2.6. Statistical Analysis
This study included one dependent variable (total locomotion frequency or
rearing) and three independent factors: sleep conditions (PSD vs. control
conditions), drug administration (lithium, tamoxifen or vehicle) and repetition of
treatment (first, second and third). Analysis was conducted using three-way Analysis
of Variance (ANOVA) with repeated measures, followed by the Newman-Keuls post-
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hoc test. Statistical significance was set at p<0.05. All data are presented as mean ±
standard error mean (SEM).
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3. Results
3.1. Effects of lithium and tamoxifen in PSD-induced mania-like behavior
Three-way ANOVA with repeated measures detected significant PSD
[F(1,84)=235.08; p<0.001] and drug treatment effect [F(6,84)= 5.1197; p<0.001], and a
significant PSD x drug treatment interaction [F(6,84)= 6.7351; p<0.001], related to
locomotor activity. PSD for 24 h significantly increased locomotor activity in mice
subjected to vehicle treatment, during all behavioral assessments. These behavioral
changes were prevented during the second and third sessions by lithium
administration at the doses of 100 and 150 mg/kg, and by 2.0 mg/kg of tamoxifen
only during the second session when mice were subjected to PSD conditions with
lithium and tamoxifen treatment, compared with vehicle-treated PSD mice.
Significant PSD [F(1,84)=227.69, p<0.001] and drug treatment effects [F(6,84)=
36.269; p<0.001], and significant PSD x drug treatment [F(6,84)= 34.590; p<0.001]
and PSD x drug treatment x repetition session interactions [F(12,168)= 37.474;
p<0.001] were also revealed by three-way ANOVA with repeated measures, with
respect to rearing behavior. PSD for 24 h significantly increased rearing behavior in
mice subjected to vehicle treatment. The PSD effect was prevented at all lithium
doses in all three behavioral assessments, as well as at 0.5 and 1.0 mg/kg of
tamoxifen during the second and third sessions, in lithium- and tamoxifen-treated
PSD groups, compared with the vehicle-treated PSD group. However, the highest
dose of tamoxifen (2.0 mg/kg) prevented PSD-induced behavioral changes only
during the first and second sessions in animals under PSD conditions. Lithium and
tamoxifen treatment did not affect behavioral measures in CTRL animals. Repetition
of 24-h PSD did not lead to increasingly higher patterns of locomotor and rearing
behavior (Fig. 2).
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3.2. Effects of lithium and tamoxifen co-administration in PSD-induced manialike behavior
Three-way ANOVA with repeated measures detected significant PSD
[F(1,36)=130.31, p<0.001] and drug treatment effects [F(2,36)= 15.996; p<0.001], and a
significant PSD x drug treatment interaction [F(2,36)= 11.494; p<0.05], related to
locomotor activity. PSD for 24 h significantly increased locomotor activity in mice that
underwent vehicle treatment, in all behavior assessments. The co-administration of
50 mg/kg of lithium with 0.5 and 1.0 mg/kg of tamoxifen prevented the PSD-induced
hyperactivity in animals under PSD conditions with co-administration of lithium and
tamoxifen, compared with vehicle-treated PSD mice, in all three sessions. Significant
PSD [F(1,36)=56.910; p<0.001] and drug treatment effects [F(2,36)= 25.812, p<0.001],
and PSD x drug treatment [F(2,36)= 12.383; p<0.05] and PSD x drug treatment x
repetition session interactions [F4,72)= 3.4490; p<0.05] were also revealed by threeway ANOVA with repeated measures, with respect to rearing behavior. PSD for 24 h
significantly increased rearing behavior in mice that underwent vehicle treatment, in
all three behavioral assessments. PSD-induced behavioral changes were prevented
by co-administration of lithium and tamoxifen in the PSD groups, compared with
vehicle-treated PSD group in all three sessions. Lithium and tamoxifen coadministration did not affect behavioral measures in control animals. Repetition of
24-h PSD did not lead to increasingly higher patterns of locomotor and rearing
behavior (Fig. 3).
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4. Discussion
The results of this study demonstrated that PSD increased locomotor and
rearing behavior. No changes, due to progressive sensitization to the effect of
repetitive PSD, were observed. In addition, both lithium and tamoxifen reversed
PSD-induced mania-like behavior. The reversal effect of lithium occurred under
separate (monotherapy) and combined (adjunctive therapy) treatments. Taken
together, these findings indicated that PSD significantly induced mania-like behavior,
and suggested the possible involvement of a common neurobiology pathway in
mediating the relationship between sleep disruption and manic states.
The PSD paradigm is highly relevant to understanding the etiology of BD,
since affected patients suffer profound alterations in sleep-wake patterns. Indeed,
the manic phase is characterized by a marked decreased in the need for sleep
(Berns and Nemeroff 2003). Accordingly, the PSD model has proven useful in the
testing of potential antimanic drugs, and in the examination of neurobiological
correlates between manic reactions and sleep loss, thus allowing new insight into
the pathophysiology of BD (Benedetti et al 2008). Thus, PSD is considered a valid
model of mania with face, construct and predictive validities since it presents
homologies with the symptoms of the disease, is interpretable in terms of
neurochemical correlates, and is sensitive to the same pharmacological treatments
as the clinical condition, respectively.
Hyperactivity and increased rearing behavior induced by PSD were replicated
in our second experiment, supporting the reproducibility of this model. Our findings
are consistent with existing evidence that PSD increased locomotor and rearing
behavior (Benedetti et al 2008; Gessa et al 1995), parameters of mania-like behavior
in rodents (Einat et al 2004; Gessa et al 1995; Szabo et al 2009). The lack of
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changes from progressive sensitization to the effect of repeated PSD, observed in
our study, is inconsistent with previous findings (Benedetti et al 2008). Differences in
experimental design involving distinct PSD methods and strains of mice may
account for this discrepancy.
In our study, lithium exerted protective effects against PSD-induced manialike behavior in mice, since this agent reversed hyperactivity and increased rearing
behavior induced by PSD. This result corroborates previous data on lithium’s ability
to reverse PSD-induced hyperactivity in rats (Gessa et al 1995). The PKC inhibitor
tamoxifen also reversed PSD-induced mania-like behavior, mostly at the highest
dose. These findings are also in accordance with previous clinical (Yildis-Yesiloglu
2007; Zarate et al 2007) and preclinical studies (Einat et al 2007; Sabioni et al 2008)
suggesting that tamoxifen is an antimanic agent. As tamoxifen is also an estrogen
receptor modulator, the possibility that estrogen receptor blockade, or other
intracellular effects of this drug, may play a role in the behavioral changes observed
cannot be excluded (Bebchuk et al 2000; Einat et al 2007; Sabioni et al 2008).
Both lithium and tamoxifen prevented PSD-induced mania-like behavior.
Since the mode of action of lithium may be, at least in part, through attenuation of
PKC function (Ackenheil 2001; Einat and Manji 2006; Hahn et al 2005; Manji and
Lenox 2000; Schloesser et al 2007; Wang and Friedman 2001; Zarate et al 2006),
we speculate that periods of sleep deprivation could induce PKC overactivity. This
hypothesis is corroborated by previous data showing that phosphorylation of the
myristoylated alanine-rich C kinase substrate (MARKS), a marker of PKC activity,
was increased in the prefrontal cortex of sleep-deprived rats, but was decreased in
lithium-treated rats (Szabo et al 2009). Overactive PKC signaling might lead to
alterations in neuroplasticity, which, in addition to sleep disruption-induced cellular
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impairments, may contribute to the pathophysiolgy of the manic episode (Manji
2008; Schloesser et al 2007; Szabo et al 2009).
The possible involvement of PKC signaling in the pathophysiology of BD may
have direct clinical implications, as it offers a new avenue for developing more
specific drugs for treating this disorder. This is of great relevance, as many patients
respond poorly to current treatments (Berns and Nemeroff 2003; Judd and Akiskal
2003). Inter-individual biological variability in the response to therapeutic agents
might be due to the heterogeneity and complexity of BD, reflected by the large
variation in pathophysiological, genetic and other biological and clinical findings
(Muller-Oerlinghausen et al 2002). In fact, there is increasing evidence indicating
that optimal response by most BD patients requires multiple-drug therapy (Berns
and Nemeroff 2003).
In support of this concept, our second experiment demonstrated that coadministration of lithium and tamoxifen at their lowest doses also prevented PSDinduced hyperactivity and increased rearing behavior. The fact that the steady-state
dose of lithium can be significantly decreased by co-administration of a low dose of
tamoxifen suggests a potentiating effect, due to drug interaction. Given that lithium
has been implicated in inositol depletion, which interferes with the synthesis of
phosphatidylinositol (Ackenheil 2001; Einat and Manji 2006; Hahn et al 2005; Manji
and Lenox 2000; Schloesser et al 2007; Wang and Friedman 2001; Zarate et al
2006), and that tamoxifen is a PKC inhibitor involved in the phosphatidylinositol
cascade, it is tempting to speculate that the potentiating effect of these two
pharmacological agents may be due to their impact on a common intracellular
signaling pathway.

77

Artigo (submetido)
Furthermore, the robust profile of lithium and tamoxifen co-administration in
reversing PSD-induced mania-like behavior during all behavioral assessments
provides objective evidence in favor of a combination of treatments over
monotherapy. Indeed, given the side effects and monitoring burdens of lithium and
high rates of relapse under its administration, lithium has been used as one member
of a portfolio of treatments for BD with doses toward the bottom of its therapeutic
range. Nowadays, this strategy of keeping lithium doses above threshold therapeutic
levels yet below side effect levels may be one of the best ways to utilize this
important therapeutic agent, rather than neglecting it (Stahl, 2008).
In conclusion, we have demonstrated that tamoxifen and lithium can reverse
PSD-induced mania-like behavior, when administrated separately or in combination.
Our findings suggest that sleep disruption could induce PKC overactivity via a
common pathway that mediates the relationship between sleep loss and manic
states. These data could contribute to increase our understanding of the
mechanisms underlying the pathophysiology of BD. In addition, tamoxifenpotentiated lithium effects may be promising, since adjunctive treatment appears to
be a well-supported management strategy for acute mania, especially in cases
refractory to current treatments.
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Figure Legends
Fig. 1. Schematic representation of the experimental design. A time-line illustration
of the sequence of events throughout the experiments shows the animals
designated for behavioral tests (Panel A). Panel B illustrates the subdivisions of
home-cage control (CTRL) and paradoxical sleep deprived (PSD) groups treated
with vehicle, lithium or tamoxifen.

Fig. 2. Effects of lithium and tamoxifen on PSD-induced hyperactivity and increased
rearing behavior during the first (A), second (B) and third sessions (C). Data are
reported as the mean ± SEM for 7 animals per group. *p<0.05 compared with control
conditions and the same pharmacological treatment. #p<0.05 compared with vehicle
group subjected to the same sleep conditions (three-way ANOVA with repeated
measures followed by the Newman-Keuls post-hoc test). PSD, paradoxical sleep
deprivation conditions; CTRL, control conditions; v, vehicle.

Fig. 3. Effects of lithium and tamoxifen co-administration on PSD-induced
hyperactivity and increased rearing behavior during the first (A), second (B) and third
sessions (C). Data are reported as the mean ± SEM for 7 animals per group.
*p<0.05 compared with control conditions and the same pharmacological treatment.
#

p<0.05 compared with vehicle group subjected to the same sleep conditions (three-

way ANOVA with repeated measures followed by Newman-Keuls post-hoc test).
PSD, paradoxical sleep deprivation conditions; CTRL, control conditions; v, vehicle.
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