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RESUMO

Lima CFC. Uso da leptina intranasal na neuroestimulação cerebral para
prevenção de distúrbios respiratórios do sono e mortalidade induzidos por
opioides em camundongos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2021.
A apneia obstrutiva do sono (AOS) é uma condição prevalente, associada à
elevada morbimortalidade e caracterizada pela obstrução recorrente da via
aérea superior. A obesidade favorece a AOS. Opioides são medicações
amplamente utilizadas para analgesia, mas que possuem efeitos deletérios
como indução de depressão respiratória e disfunção da via aérea superior.
Além disso, a AOS é considerada um fator de risco para o desenvolvimento
de depressão respiratória induzida por opioides (DRIO). Atualmente não
existem medicações capazes de tratar AOS ou prevenir DRIO. A leptina é
uma potencial terapia por ser um potente estimulante respiratório. O
presente estudo avaliou o uso da leptina intranasal na prevenção de
distúrbios respiratórios do sono e mortalidade induzidos por morfina em
camundongos. Nosso primeiro objetivo foi determinar se a leptina intranasal
é capaz de prevenir a DRIO sem interferir com a analgesia em
camundongos com obesidade induzida por dieta e determinar o efeito da
leptina sobre a atividade dos neurônios do núcleo do nervo hipoglosso (XIIn)
após aplicação de opioides. Os objetivos do segundo artigo foram
determinar se a leptina intranasal reduz a mortalidade associada a overdose
por morfina e se a via intranasal consegue fazer com que a leptina chegue
ao cérebro. Os camundongos receberam leptina intranasal (ou veículo)
seguido de morfina na dose de 10 mg/kg. A ventilação foi registrada através
de polissonografia e a obstrução das vias aéreas superiores foi definida pela
presença de limitação do fluxo inspiratório. As apneias foram marcadas se
observada ausência de fluxo por dois ou mais ciclos respiratórios. Correntes
pós-sinápticas excitatórias (EPSCs) foram registradas in vitro no XIIn e as
alterações na frequência de EPSC foram examinadas após a aplicação de
agonista do receptor opioide μ (DAMGO) e leptina. Para determinar a
chegada de leptina ao cérebro, camundongos foram tratados com leptina
intranasal ou veículo e sacrificados 20 minutos depois. As concentrações de
leptina no bulbo olfatório, medula e hipotálamo foram determinadas por
ELISA (do inglês “Enzyme Linked ImmunonoSorbent Assay). Para
determinar a probabilidade de sobrevivência, os camundongos receberam
leptina intranasal ou veículo seguido por morfina intraperitoneal na dose de
400 mg/kg e o tempo de sobrevivência após a injeção de morfina foi
registrado. Nossos resultados mostraram que a morfina induziu limitação do
fluxo inspiratório e apneias durante o sono NREM nos camundongos
obesos. A leptina intranasal reduziu o número de apneias em 60%, restaurou
a ventilação aos níveis basais e diminuiu a prevalência e gravidade da
obstrução das vias aéreas superiores, com aumento da analgesia mediada
pela morfina. Além disso, estudos in vitro mostraram que o DAMGO reduziu
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a frequência de EPSC no XIIn e esta redução foi revertida pela leptina. A via
intranasal aumentou os níveis de leptina no bulbo olfatório e bubo
raquidiano. Os camundongos que receberam leptina intranasal tiveram uma
redução de 25% na mortalidade. Em conclusão, a leptina intranasal aliviou a
hipoventilação induzida por morfina e AOS sem reduzir a analgesia. A via
intranasal é eficaz para o transporte de leptina ao cérebro e a leptina reduziu
a mortalidade induzida por opioides.
Descritores: Leptina; Fenômenos respiratórios fisiológicos; Apneia obstrutiva
do sono; Analgésicos opioides; Barreira hematoencefálica; Agentes de
reversão de opioides; Overdose de opioides.
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ABSTRACT

Lima CFC. Intranasal leptin in the neurostimulation and prevention of sleep
disordered breathing and mortality induced by opioids in mice [thesis].
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo;” 2021.
Obstructive sleep apnea (OSA) is a prevalent condition associated with high
morbidity and mortality and characterized by recurrent upper airway
obstruction. Opioids are medications widely used for analgesia, but they have
deleterious effects such as induction of respiratory depression and upper
airway dysfunction. In addition, OSA is considered a risk factor for the
development of opioid-induced respiratory depression (OIRD). There are
currently no medications capable of treating OSA or preventing OIRD. Leptin
is a potential therapeutic agent because it is a potent respiratory stimulant.
The present thesis evaluated the use of intranasal leptin in the prevention of
morphine-induced respiratory sleep disorders and mortality in mice. The
objectives of the first article were to determine whether intranasal leptin can
prevent OIRD during sleep in mice with diet-induced obesity without
interfering with analgesia and to perform in vitro studies to determine the
effect of leptin in the activity of hypoglossal motor neurons (HMNs) after
application of opioids. The objectives of the second article were to determine
if intranasal leptin reduces mortality associated with morphine overdose and
if the intranasal route allows the delivery of leptin to the brain. Mice received
intranasal leptin or vehicle followed by morphine at 10mg/kg. Minute
ventilation was recorded through sleep/wake states and upper airway
obstruction was defined by the presence of inspiratory flow limitation. Apneas
were scored when flow was absent for two or more respiratory cycles.
Excitatory post-synaptic currents (EPSCs) were recorded in vitro from HMNs
and changes in EPSC amplitude and frequency were examined following
application of the μ opioid receptor agonist (DAMGO) and leptin. To
determine leptin delivery to the brain, mice were treated with intranasal leptin
or vehicle and sacrificed 20 min later. ELISA (Enzyme Linked
ImmunonoSorbent Assay) was performed to determine leptin concentrations
on the olfactory bulb, medulla and hypothalamus. To determine the survival
probability, mice received intranasal leptin or vehicle followed by a bolus of
intraperitoneal morphine at 400mg/kg and survival time after morphine
injection was recorded. Our results showed that morphine induced severe
inspiratory flow limitation and apneas during NREM sleep. Intranasal leptin
reduced the number of apneas by 60%. Leptin restored ventilation to
baseline levels and decreased the prevalence and severity of upper airway
obstruction, with augmentation of morphine’s analgesic effects. Furthermore,
in vitro studies showed that administration of DAMGO reduced EPSC
frequency in HMNs that was reversed by application of leptin. The intranasal
route significantly increased leptin levels in the olfactory bulb and medulla.
Mice that received intranasal leptin had a 25% reduction in mortality when
compared to mice that received vehicle. In conclusion, intranasal leptin

viii

relieved morphine-induced hypoventilation and OSA without reducing
analgesia. Leptin reversed the opioid induced depression of excitatory
synaptic neurotransmission to HMNs. We demonstrated that the intranasal
route is effective for the delivery of leptin to the brain and that leptin reduced
opioid-induced mortality.
Descriptors: Leptin; Respiratory physiological phenomena; Obstructive sleep
apnea; Analgesics opioids; Blood-brain barrier; Opioid reversal agents;
Opioid overdose.
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1 INTRODUÇÃO
A apneia obstrutiva do sono (AOS) é caracterizada pela redução
do tônus muscular da faringe durante o sono, levando a períodos recorrentes
de obstrução das vias aéreas superiores

1, 2.

AOS apresenta elevada

prevalência, especialmente em indivíduos obesos e está associada ao
desenvolvimento e progressão de doenças neurocognitivas, metabólicas,
cardiovasculares e oncológicas

3–11.

Todavia, não existe farmacoterapia

eficaz para AOS. A pressão aérea positiva contínua (CPAP) alivia a
obstrução das vias aéreas superiores durante o sono, mas a fraca adesão
limita sua eficácia 12.
A AOS é o tipo mais comum de distúrbio respiratório do sono. A
obstrução recorrente das vias aéreas superiores resulta em hipoxemia
intermitente, oscilações de pressão intratorácica e fragmentação do sono 1.
Diversos fatores contribuem para sua fisiopatologia. Uma anatomia faríngea
desfavorável associada a um controle neuromuscular insatisfatório são os
principais determinantes para obstrução da via aérea superior. Um
desequilíbrio entre a quimiossensibilidade periférica e a resposta ventilatória
compensatória e um baixo limiar de despertar resultam em instabilidade
respiratória, que desempenha um papel fundamental na geração de apneias
obstrutivas e centrais durante o sono 13, 14.
Os opioides são frequentemente usados para tratar a dor crônica
e aguda. Nas últimas décadas, um aumento considerável nas prescrições
para dor não oncológica foi observado. Apesar dos esforços para reduzir as
prescrições e minimizar os efeitos da epidemia de opioides nos Estados
Unidos, a quantidade de prescrições em 2015 foi 3 vezes maior do que em
1999 e estima-se que 91,8 milhões de americanos já tenham usado essas
medicações

15,

16.

Recentemente, na pandemia de COVID-19 houve

aumento da mortalidade associada aos opioides

17.

No Brasil, informações

relacionadas ao seu uso e suas consequências são incompletas e
inespecíficas. O uso e abuso de opioides entre brasileiros ocorre em menor
escala quando comparado ao observado nos Estados Unidos. Entretanto, no
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período de 2009 a 2015, houve um aumento de 8,28 para 44,25 no número
de prescrições por 1000 pessoas, além do aumento da taxa de uso sem
prescrição 18–20.
A depressão respiratória é o principal efeito adverso dos opioides
e possui mecanismo complexo mediado por receptores µ, expressos em
centros respiratórios no sistema nervoso central e periférico. Opioides
interferem na geração do ritmo respiratório e nas respostas ventilatórias a
hipóxia e hipercapnia

21, 22.

Os opioides são conhecidos por interferir em

vários aspectos do sono, incluindo alterações na arquitetura e na qualidade
do sono

23.

Evidências de estudos em animais e humanos mostram que os

opioides estão associados a eventos centrais, obstrutivos e hipoxêmicos
durante o sono

23–27.

São mais comumente associados ao desenvolvimento

de apneia central do sono (ACS) e respiração atáxica com diminuição do
impulso respiratório e interrupção da respiração com ausência de esforço
respiratório. ACS está presente em aproximadamente 20% dos usuários
crônicos de opioides

27, 28.

Atualmente a naloxona é a única medicação

disponível capaz de reverter seus efeitos adversos, mas por ser um
antagonista do receptor µ, seu uso induz abstinência e causa reversão da
analgesia. O desenvolvimento de medicações capazes de bloquear as vias
responsáveis pela depressão respiratória sem afetar a analgesia ou induzir
sintomas de abstinência é fundamental para mitigar a morbimortalidade
relacionada aos opioides 21, 29.
A correlação entre a AOS e o uso de opioides ocorre de duas
formas. O diagnóstico de AOS é considerado um fator de risco para o
desenvolvimento de complicações relacionadas ao uso de opioides

30–32

eo

uso de opiódes predispõe ao desenvolvimento de AOS e outros distúribios
respiratórios do sono devido a redução do tônus muscular das vias aéreas
superiores e depressão da resposta quimiossensória

27, 33–35.

A leptina, hormônio produzido por adipócitos, é um potencial
candidato para o tratamento da AOS e da depressão respiratória induzida
por opioides

24, 36.

Estudos experimentais e em humanos sugerem que a

leptina possui um papel na fisiopatologia da AOS

36–41.

Além disso, a leptina
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é um potente estimulante respiratório, capaz de aumentar a ventilação e a
resposta ventilatória a hipercapnia 24, 36, 42–44.

1.1 LEPTINA E SUAS VIAS DE SINALIZAÇÃO

A leptina é um hormônio produzido pelo tecido adiposo,
classicamente reconhecido como um regulador do metabolismo e do apetite
45.

A leptina atua com um mecanismo de feedback negativo para

manutenção da massa de gordura corporal. Níveis diminuídos de leptina
geram resposta protetora contra inanição com alterações em diversos
sistemas como o sistema reprodutivo, imune, neuroendócrino e ósseo

45–47.

Além disso, estudos em modelos animais e em humanos demonstraram que
a leptina age como um estimulante respiratório e está relacionada a
fisiopatologia de doenças como AOS e síndrome de hipoventilação
associada a obesidade (SHAO).
Os níveis de leptina circulante estão diretamente relacionados a
massa de tecido adiposo e ao índice de massa corporal. Portanto, indivíduos
com obesidade tendem a apresentar elevados níveis séricos de leptina

48, 49.

Porém, apresentam resistência aos seus efeitos. Essa resistência ocorre
principalmente ao nível da barreira hematoencefálica e acredita-se que há
um mecanismo de saturação e disfunção dos receptores que transportam
leptina

50.

Em estudos observacionais, a hiperleptinemia foi associada a

AOS e SHAO mesmo após correção para índice de massa corporal (IMC) e
porcentagem de gordura corporal

37, 51.

Redução dos níveis de leptina foi

observada em ambas as condições após o tratamento com CPAP ou
ventilação não invasiva, respectivamente 37, 52.
Camundongos com deficiência de leptina (ob/ob) apresentam
alterações no controle da ventilação, hipoventilação e limitação do fluxo
inspiratório durante o sono. Essas alterações são compatíveis com AOS e
SHAO em humanos e foram revertidas após a reposição de leptina nos
camundongos ob/ob

40–42, 44.

Em humanos a deficiência de leptina é rara,

com poucos casos descritos na literatura

53, 54.

Esses indivíduos apresentam
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manifestações endócrinas e metabólicas semelhantes aos camundongos
ob/ob. Entretanto, não há relatos do impacto da deficiência em sua função
respiratória

55.

Os efeitos respiratórios da leptina ocorrem, pelo menos em

parte, através da via de sinalização do receptor de melanocortina tipo 4
(MC4R)

56.

A deficiência de MC4R é a forma mais comum de obesidade

determinada por um único gene e foi associada com o desenvolvimento de
AOS severa 57, 58.
Os receptores de leptina estão presentes em diversas áreas da
rede de controle da respiração no sistema nervoso central (SNC) e periférico
59, 60.

Atualmente acredita-se que os principais centros de ação da leptina no

estímulo da respiração são o hipotálamo, o núcleo do trato solitário (NTS), o
bulbo ventral e os corpos carotídeos

60, 61.

Todavia, os sítios primários de

ação da leptina e suas vias de sinalização ainda não foram completamente
identificados. Diferentes grupos realizaram micro-injeções de leptina no
SNC. A isoforma longa do receptor de leptina (LepRb) é considerada a
principal mediadora de sua função e está expressa abundantemente no NTS
e no hipotálamo

41, 59.

Micro-injeções de leptina no NTS levaram a aumento

na ventilação em ratos anestesiados e resultados semelhantes foram obtidos
após estimulação de neurônios que expressam LepRb no NTS em
camundongos

62, 63.

A transfecção de receptores de leptina no hipotálamo

dorsomedial de camundongos com deficiência do receptor de leptina (db/db)
levou ao aumento da ventilação durante o sono natural em resposta a
injeção intraventricular de leptina

(64).

Injeções no núcleo retrotrapezoide,

localizado no bulbo ventrolateral, em camundongos ob/ob levaram ao
aumento ventilação basal e da resposta ventilatória a hipercapnia

43.

Estudos do sono em camundongos com deficiência (ob/ob) ou
resistência adquirida (obesidade induzida por dieta) a leptina demonstraram
que além do efeito de estimulação da ventilação e da resposta
quimiossensória, a leptina também reduz a obstrução da via aérea superior
36, 40, 65.

Com o objetivo de caracterizar os sítios de ação da leptina no

controle da respiração e da via aérea superior, injeções intraventriculares de
leptina foram realizadas em camundongos ob/ob. Injeções no quarto
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ventrículo ou no ventrículo lateral geraram estímulo ao controle da
ventilação. Porém, apenas a injeção de leptina no ventrículo lateral reduziu a
limitação de fluxo inspiratório, sugerindo que a ação da leptina na via aérea
superior ocorre no prosencéfalo. Esses achados, associados a injeções de
um traçador retrógrado (vírus da pseudoraiva - PRV), no músculo
genioglosso, um dos principais dilatadores da via aérea superior, e no
diafragma determinaram os prováveis locais de ação da leptina no
hipotálamo dorsomedial para o controle da via aérea superior e no núcleo do
trato solitário para o controle da respiração

41.

Paradoxalmente, o estudo em

camundongos db/db demonstrou estímulo a ventilação sem alterações na
função da via aérea superior após a ativação de receptores de leptina no
hipotálamo dorsomedial

64.

Além disso, em camundongos, o núcleo do nervo

hipoglosso, responsável pela inervação do músculo genioglosso, não
expressa LepRb. A ativação de motoneurônios do núcleo hipoglosso pela
leptina parece ocorrer através de projeções de neurônios positivos para
LepRb 24, 36.

1.2 BASES

FISIOLÓGICAS

PARA

O

DESENVOLVIMENTO

DE

FARMACOTERAPIA EM:

1.2.1 Apneia Obstrutiva do Sono
Estima-se que aproximadamente um terço da população adulta
possui critérios para o diagnóstico de AOS 5. Esses indivíduos apresentam
sonolência diurna e piora da qualidade de vida, risco elevado de
complicações cardiovasculares, metabólicas e neurocognitivas, entre outras
4, 6–10.

O uso de CPAP previne a obstrução recorrente das vias aéreas

superiores durante o sono e é considerado o padrão ouro para o tratamento
da AOS. Entretanto, aproximadamente 30-50% dos pacientes não toleram o
uso de CPAP ou utiliza por menos de 4 horas por noite, diminuindo a
eficácia dessa terapia

66,

67.

Por esses motivos, o entendimento da

fisiopatologia e a busca por terapias alternativas para a AOS é fundamental.
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Uma anatomia desfavorável com tendência a oclusão da via
aérea

superior

é

considerada

o

principal

determinante

para

o

desenvolvimento de AOS. Entretanto, outros fatores são fundamentais na
sua

complexa

patogênese.

Algumas

observações

corroboram

essa

afirmação e foram motivadores para o desenvolvimento da pesquisa na
área. Por exemplo, o colapso da via aérea ocorre somente durante o sono
(principalmente durante o sono REM), indivíduos com características
anatômicas semelhantes podem ou não apresentar AOS e o volume da via
aérea não se correlaciona diretamente com a severidade. Estima-se que
fatores não anatômicos contribuem para o desenvolvimento de AOS em
mais de 50% dos pacientes 68.
A pesquisa em farmacoterapia para a AOS possui foco nas
alterações neurobiológicas que ocorrem durante o sono e nos fatores não
anatômicos que contribuem para seu desenvolvimento, principalmente a
resposta neuromuscular das vias aéreas superiores, a estabilidade do
controle respiratório (loop gain) e o limiar de despertar.
Diversos músculos interagem para manter a patência da via aérea
superior. O músculo genioglosso é o mais estudado devido ao seu papel
central como dilatador da via aérea superior e facilidade de acesso para
estudos 69, 70. As alterações neuroquímicas que geram os diferentes estágios
do sono também influenciam no tônus muscular, no controle ventilatório e
volume pulmonar. A atividade da musculatura da via aérea superior reduz
progressivamente com a profundidade do sono e está praticamente ausente
durante o sono REM

2, 71, 72.

Estudos investigando a redução de estímulos

excitatórios e neuromoduladores inibitórios no núcleo do nervo hipoglosso
geraram hipóteses que contribuíram para o melhor entendimento dos
mecanismos que geram a AOS e para o desenvolvimento de intervenções
farmacológicas

71, 73.

O Quadro 1 resume os principais agentes e alvos

terapêuticos para a AOS descritos a partir de estudos pré-clínicos.
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Quadro 1 - Potenciais alvos terapêuticos e medicações para estímulo a
resposta neuromuscular na AOS
Modulação serotoninérgica 74–76
Fármacos α1 adrenérgicos 77
Ioimbina 78
Resposta
neuromuscular

Bloqueio muscarínico 79
Leptina 80, 81
Canabinóides 82
Hormônio liberador de tireotrofina 83
Modulação da atividade de neurônios do nervo hipoglosso

84, 85

Durante o sono, quimiorreflexos especialmente gerados em
resposta a variações nos níveis de dióxido de carbono (CO2), são os
principais reguladores do estímulo a respiração. “Loop gain”, um termo
derivado de conceitos de engenharia, é uma medida de estabilidade no
controle da ventilação. Quando a resposta ventilatória é exacerbada (“loop
gain” elevado) ocorre hiperventilação, hipocapnia e supressão da atividade
neuromuscular, além de esforço respiratório com pressão negativa e
tendência a colapso da faringe

86, 87.

Um “loop gain” elevado foi associado a

pior resposta ao tratamento cirúrgico para AOS e acredita-se que fármacos
capazes de diminuir a sensibilidade do controle da ventilação podem
contribuir para o tratamento da AOS isoladamente ou combinados a outras
terapias 88–90.
De maneira semelhante, o limiar de despertar é considerado um
fator determinante na estabilidade da respiração e na AOS. Nesse caso,
uma sensibilidade aumentada a estímulos respiratórios acarreta despertar
precoce, gerando sono fragmentado e flutuações nos níveis de CO 2 91. Esse
fenômeno possui diversas consequências que podem agravar a AOS e suas
complicações, com destaque para alterações na arquitetura do sono com
redução dos estágios mais profundos, hiperativação do sistema nervoso
autônomo, instabilidade ventilatória e menor recrutamento da musculatura
da via aérea superior para abertura da via aérea sem despertar

(92–94).

Medicamentos sedativos ou hipnóticos capazes de aumentar o limiar de
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despertar classicamente são usados com cautela em indivíduos com AOS
devido ao risco de relaxamento da musculatura e agravamento da apneia.
Entretanto, estudos em animais e em humanos demonstraram que essas
medicações podem ser benéficas em indivíduos com baixo limiar de
despertar, gerando aumento da atividade do músculo genioglosso e redução
da severidade da AOS

95–97.

O Quadro 2 lista os potenciais alvos

terapêuticos propostos para a modulação de quimiorreflexos e do limiar de
despertar.

Quadro 2 - Potenciais alvos terapêuticos e medicações para modulação de
quimiorreflexos durante o sono e limiar de despertar
Leptina 98, 99
Bloqueio de cistationina-liase 100
Quimiorreflexo / Estabilidade
respiratória / Limiar de despertar

Bloqueio da síntese de sulfeto de hidrogênio 100
Bloqueio de receptores P2X2/3 101
Sedativos/ Hipnóticos 102, 103
Inibição do núcleo parabraquial lateral 104

1.2.2 Depressão Respiratória Induzida por Opioides

O uso e abuso de opioides trazem impacto significativo na
sociedade e seu uso epidêmico que ocorre principalmente nos Estados
Unidos, possui gênese complexa e multifatorial. Fatores socioeconômicos,
políticas de manejo da dor e dependência química se destacam entre os
principais determinantes

29.

O foco dessa tese é na depressão respiratória

induzida por opioides, efeito adverso e principal causa de morbimortalidade
em overdoses

21.

O entendimento dos fatores que levam a depressão

respiratória e desenvolvimento de terapias que reduzam esses efeitos são
fundamentais.
Os efeitos respiratórios dos opioides são mediados pelo receptor
opioide µ

105.

A naloxona é um antagonista opioide com grande afinidade

pelo receptor µ, sendo capaz de reverter esse efeito. Porém, também reverte
outros efeitos levando a perda da analgesia e sintomas de abstinência

105,
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Por esse motivo, iniciativas para desenvolver opioides seletivos que

gerem menos efeitos colaterais e fármacos não opioides que estimulem a
respiração são essenciais 21, 29, 107, 108.
A depressão respiratória é caracterizada por respiração atáxica
com redução da frequência respiratória, fluxo aéreo reduzido, hipóxia e
apneias

21, 22, 27.

Além disso, também gera sedação que pode intensificar

essa hipoventilação

109.

Opioides inibem circuitos neurais responsáveis pelo

controle da respiração localizados principalmente no tronco cerebral,
gerando diminuição da resposta a hipercapnia, prolongamento do intervalo
entre respirações, padrão respiratório irregular e diminuição da volição para
respirar

110–113.

O mecanismo de ação exato não está claro, mas diversas

áreas parecem contribuir para essas alterações, dentre elas o complexo préBötzinger, a rafe bulbar, o núcleo Kolliker-Fuse, o núcleo parabraquial e o
córtex cingulado anterior

110–116.

O Quadro 3 apresenta alvos terapêuticos e

medicações estudados como alternativas não opioides para o tratamento da
depressão respiratória induzida por opioides.

Quadro 3 - Potenciais alvos terapêuticos e medicações não opioides para
tratamento de depressão respiratória induzida por opioides
Moduladores do receptor glutamatérgico AMPA 117–121
Agonistas serotoninérgicos
Leptina 24, 125

122–124

Ocitocina 126
Depressão respiratória
induzida por opioides

Núcleo parabraquial lateral 114
Inibição da fosfodiesterase

127

Agonistas dopaminérgicos

128

Bloqueio de canais de potássio 129–131
Moduladores da atividade colinérgica 132, 133
Hormônio liberador de tireotrofina 134

Os opioides comprometem a função das vias aéreas superiores.
No entanto, não estão claros quais são os mecanismos de ação e como
atuam na AOS. Vários autores demonstraram que os opioides suprimem a
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atividade de motoneurônios do hipoglosso in vitro e a atividade do músculo
genioglosso in vivo

24, 25, 117, 135.

Entretanto, existem controvérsias quanto a

presença de receptores opioides µ no núcleo hipoglosso e se os opioides
inibem diretamente os motoneurônios do hipoglosso. Poucos estudos, com
diferentes metodologias, determinaram a distribuição dos receptores
opioides no tronco cerebral. Em modelos murinos, a maioria dos estudos
observou pelo menos uma expressão fraca de receptores µ no núcleo
hipoglosso

136,

137.

Um estudo em gatos encontrou a expressão de

receptores opioides delta, mas não de µ

138,

enquanto, em humanos, a

expressão no hipoglosso não foi observada ou não pôde ser determinada
com precisão 139, 140.
Em registros eletrofisiológicos, a aplicação local de um agonista
do receptor µ ([D -Ala 2, N- MePhe 4, Gly-ol] –encefalina - DAMGO) no
núcleo hipoglosso reduziu a atividade inspiratória do hipoglosso e diminuiu a
frequência de correntes pós-sinápticas excitatórias de motoneurônios do
hipoglosso

24, 117.

A microdiálise de fentanil no hipoglosso suprimiu a

atividade do músculo em ratos anestesiados. Curiosamente, a administração
de um antagonista do receptor muscarínico não afetou a resposta, sugerindo
que esse efeito não foi mediado pela acetilcolina

25.

Esses dados também

foram confirmados por estudos in vitro em que DAMGO diminuiu a amplitude
da atividade inspiratória do nervo hipoglosso, apesar da adição de atropina
117.

Um estudo durante sono natural em cabras tratadas com DAMGO
dialisado no núcleo hipoglosso mostrou a redução da atividade do músculo
genioglosso

135.

Esse achado é compatível com relatos anteriores que

sugerem que opioides endógenos modulam a resposta ventilatória e podem
desempenhar um papel na fisiopatologia da AOS em humanos

141.

No

entanto, as tentativas de bloquear os opioides endógenos e tratar a apneia
do sono com naloxona produziram resultados inconsistentes 142, 143.
Além da ação direta no núcleo hipoglosso, outros mecanismos
estão possivelmente relacionados com alterações da função da via aérea
superior. Pré motoneurônios do complexo pré-Bötzinger e do núcleo da rafe
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117, 144.

O

núcleo Kölliker-Fuse e o locus coeruleus também podem estar relacionados,
pois fazem parte das vias de sinalização que regulam a patência da via
aérea superior e a depressão respiratória induzida por opioides

2, 145–147

Entretanto, a correlação entre atividade do núcleo hipoglosso e opioides no
Kölliker-Fuse e locus coeruleus ainda não foi estabelecida. Além disso, os
efeitos sedativos dos opioides e sua ação na quimiorrecepção e em
estruturas da rede de controle da respiração resultam em redução do
estímulo aferente ao núcleo hipoglosso e instabilidade respiratória com
consequente disfunção das vias aéreas superiores

148.

Os potenciais

mecanismos de ação dos opioides na modulação da patência da via aérea
superior estão resumidos na Figura 1.

Figura 1 - Potenciais mecanismos pelos quais os opioides afetam a
atividade dos motoneurônios do núcleo do nervo hipoglosso
(XIIN)
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1.3 JUSTIFICATIVA DOS ESTUDOS

A overdose por opioides mata 130 pessoas diariamente nos
Estados Unidos. O ônus econômico total do uso indevido dessa droga nos
Estados Unidos é de US$ 78,5 bilhões por ano

15, 17, 149.

A principal causa de

morte associada aos opioides é a depressão respiratória, sendo que a
obesidade e

a

AOS

são

consideradas fatores

de

risco

para o

desenvolvimento de complicações 150–156.
Existe uma complexa correlação entre o uso de opioides e
distúrbios do sono. Os distúrbios respiratórios do sono impactam na
qualidade de vida e aumentam o risco de depressão respiratória e outros
desfechos letais

23,

30,

157.

Estudos que busquem compreender os

mecanismos envolvidos são fundamentais para o desenvolvimento de novas
terapias para a depressão respiratória e para os distúrbios do sono induzidos
por opioides, otimizando os cuidados a esses pacientes.
Roedores são amplamente utilizados em estudos pré-clínicos
devido à disponibilidade de modelos geneticamente modificados, anatomia e
fisiologia bem descritas e baixo custo. Além disso, pesquisadores
demonstraram que o controle neuromuscular das vias aéreas superiores em
roedores e humanos é muito semelhante

73.

Apesar dos humanos

apresentarem características anatômicas exclusivas que predispõem a AOS,
como um osso hioide flutuante e faringe alongada, roedores obesos exibem
alterações anatômicas que também favorecem a AOS, como depósitos de
gordura e estreitamento da faringe em ratos Zucker e camundongos obesos
da Nova Zelândia (NZO)

158–160.

Aumento do número de apneias e

hipopneias durante a fase clara (período de repouso), limitação do fluxo
inspiratório e hipoventilação da obesidade com retenção de CO2 foram
descritos em camundongos ob/ob, camundongos C57BL/6J com obesidade
induzida por dieta e camundongos NZO

80,

161–163.

Esses modelos

desenvolvem um padrão de apneia do sono leve caracterizada por limitação
de fluxo e hipopneias principalmente durante o sono REM, bem como
hipoventilação durante os estágios de sono-vigília

162, 164.

Portanto, o
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depressão

respiratória e limitação de fluxo inspiratório induzidos por opioides
representa um significativo avanço para a pesquisa translacional.
O grupo da Universidade Johns Hopkins estudou extensivamente
o potencial da leptina como estimulante respiratório. A leptina é um hormônio
secretado por adipócitos, que atua em centros hipotalâmicos para aumentar
a taxa metabólica e suprimir a ingestão de alimentos

45.

Experimentos

iniciais sob anestesia mostraram que a leptina diminui a colapsabilidade das
vias aéreas superiores

65.

Posteriormente, foi desenvolvido um pletismógrafo

modificado capaz de analisar a respiração durante os estados de sono-vigília
em camundongos com medições contínuas do fluxo de ar

161.

Estudos

utilizando esse método mostraram que a leptina estimula a ventilação e
reduz a obstrução das vias aéreas superiores em camundongos com
deficiência de leptina (ob/ob) e camundongos com obesidade induzida por
dieta 80, 81.
Duas limitações importantes podem dificultar o uso de leptina
como estimulante respiratório. Primeiro, os indivíduos com obesidade são
resistentes à leptina e têm alta prevalência de AOS, apesar dos altos níveis
de leptina circulante

37, 81, 165–168.

Em segundo lugar, altos níveis plasmáticos

de leptina têm sido relacionados a complicações cardiovasculares, como
hipertensão

169.

Com o objetivo de superar a resistência a leptina e levá-la

diretamente aos centros respiratórios no sistema nervoso central sem
aumentar os níveis circulantes, Berger et al. (2018) propuseram o uso da via
intranasal em camundongos com obesidade induzida por dieta e resistentes
a leptina 81. A via intranasal permite o transporte de substâncias da cavidade
nasal para o cérebro principalmente através dos nervos olfatório e trigêmeo
170, 171.

Administração intranasal de leptina em camundongos levou a

ativação das vias de sinalização da leptina no cérebro com aumento da
fosforilação da proteína STAT3 (do inglês: signal transducers and activators
of transcription) e estímulo a respiração, sem aumento dos níveis circulantes
de leptina

81.

Esses resultados sugerem que a leptina intranasal é um

potente estimulante respiratório mesmo em indivíduos resistentes, possui
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menor risco de efeitos colaterais relacionados a sua ação periférica e
motivaram a investigação dos efeitos da leptina intranasal em um modelo
murino de depressão respiratória induzida por opioides.

2 Artigos Publicados

Artigos Publicados
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2 ARTIGOS PUBLICADOS

2.1 ARTIGO 1

2.1.1 Objetivos do Artigo 1

Objetivo principal:
- Determinar se a leptina intranasal é capaz de prevenir a depressão no
controle da ventilação e a obstrução da via aérea superior induzidos por
morfina durante o sono em camundongos com obesidade induzida por
dieta.

Os objetivos secundários:
- Determinar se a leptina intranasal interfere na ação analgésica da morfina
em camundongos com obesidade induzida por dieta.
- Determinar se a leptina é capaz de reverter a supressão da
neurotransmissão excitatória induzida por opioides em fatias de bulbo de
camundongos neonatos.

2.1.2 Artigo 1 Publicado

O artigo “Intranasal Leptin Prevents Opioid-induced Sleep-disordered
Breathing in Obese Mice” publicado em 30 de junho de 2020 no American
Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, acompanhado de um
suplemento de dados.

Artigos Publicados

31

Citação completa:
Freire C, Pho H, Kim LJ, Wang X, Dyavanapalli J, Streeter SR, FleuryCurado T, Sennes LU, Mendelowitz D, Polotsky VY. Intranasal Leptin
Prevents Opioid-induced Sleep-disordered Breathing in Obese Mice. Am J
Respir Cell Mol Biol. 2020 Oct;63(4):502-509. doi: 10.1165/rcmb.20200117OC. PMID: 32603263; PMCID: PMC7528928.

Scopus - Maior percentil: 92% (10/133 – Categoria: Pulmonary and
Respiratory Medicine)
Fator de Impacto (2019): 5.373
Fator de impacto de cinco anos 2019 (2014-2018): 4.741
Submetido em 31 de março de 2020
Aceito em 29 de junho de 2020
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2.1.3 Análise Crítica do Artigo 1

No artigo 1, analisamos o efeito de morfina (10 mg/kg) e leptina
(0,8 mg/kg) na ventilação e no fluxo aéreo em camundongos com obesidade
induzida por dieta. Avaliamos a influência da leptina na analgesia induzida
por morfina e determinamos a atividade excitatória pós-sináptica em
neurônios do núcleo hipoglosso após aplicação de um agonista do
receptor µ (DAMGO) e leptina.
A injeção de morfina a 10 mg/kg gerou redução da ventilação
minuto e da frequência respiratória, aumento do número de apneias e
disfunção da via aérea superior caracterizada por limitações ao fluxo
inspiratório com maior frequência e severidade. Essas características do
nosso modelo animal são semelhantes às observadas por outros grupos
112, 117, 123, 124, 135, 172.

25,

Quando a leptina foi administrada por via intranasal 30

minutos antes da injeção de morfina, observamos atenuação de todos esses
parâmetros durante as primeiras duas horas de registro. O estudo de
imersão da cauda em água quente (50°C) demonstrou que a leptina
potencializou o efeito analgesico da morfina. Além disso, em estudos in vitro,
a leptina agiu de maneira pré-sináptica para reverter a redução da atividade
de neurônios do núcleo hipoglosso induzida por DAMGO.
A melhora dos parâmetros ventilatórios e redução da obstrução
da via aérea, demonstram o potencial da leptina no tratamento dos distúrbios
respiratórios do sono induzidos por opioides. Atualmente, não existe
nenhuma medicação aprovada para prevenir ou atenuar os efeitos adversos
dos opioides na respiração sem interferir com a analgesia. Indivíduos com
obesidade e com AOS possuem risco aumentado de efeitos adversos com
grande preocupação durante o uso agudo em hospitalizações, anestesia
para cirurgias e durante o uso crônico

23, 173, 174.

Usuários crônicos tendem a

apresentar tolerância aos efeitos analgésicos e requerem doses crescentes
de opioides. Entretanto, o desenvolvimento de tolerância a depressão
respiratória é menor e mais lento do que a tolerância a analgesia

175.

Uma

tendência ao aumento da prescrição de altas doses de opioides (> 200 mg
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dose equivalente de morfina diária) foi observada no Canadá e no Reino
Unido

176, 177.

Entre 2000 e 2010, aproximadamente 8% dos pacientes de

cuidados primários no Reino Unido receberam prescrições de mais de 200
mg de dose equivalente de morfina diária para dor não oncológica

177.

Uma

revisão sistemática com foco na apneia central do sono identificou uma
relação entre a dose equivalente de morfina diária e a gravidade dos
distúrbios respiratórios do sono, sendo esta mais grave após o uso de doses
altas 27.
A naloxona é o antagonista utilizado no tratamento de pacientes
com efeitos adversos respiratórios associados a opioides. Porém, possui
limitações pois reverte os efeitos analgésicos e induz sintomas de
abstinência e agressividade

178.

Os achados do primeiro estudo sugerem

que a leptina intranasal pode prevenir o surgimento de efeitos adversos
respiratórios graves, reduzindo a necessidade do uso da naloxona.
Entretanto, os dados obtidos não foram suficientes para demonstrar se a
leptina é capaz de reduzir a mortalidade associada aos opioides após
exposição a altas doses e essa questão motivou os experimentos descritos
no segundo estudo.
Uma

etapa

importante

para

que

uma

medicação

seja

eventualmente disponibilizada para uso em humanos é a demonstração de
segurança e aprovação por agências reguladoras. O análogo da leptina,
metreleptina, é comercialmente disponível e aprovado pela agência
reguladora americana para uso em indivíduos com deficiência de leptina.
Além disso, Berger et al. (2018) demonstraram que a administração
intranasal não aumenta os níveis circulantes de leptina, reduzindo o risco de
complicações relacionadas aos efeitos periféricos da mesma

81.

Esses

fatores podem agilizar algumas etapas do desenvolvimento da leptina
intranasal como medicação para prevenir a depressão respiratória induzida
por opioides.
A leptina é uma proteína considerada de peso molecular
intermediário (16 kDa). Estudo em roedores demonstraram que a via
intranasal permite o transporte direto de leptina da fossa nasal para o
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179, 180.

54

Estudos do nosso grupo demonstraram estimulação da

respiração e fosforilação da proteína STAT3 no sistema nervoso central,
sugerindo que a via intranasal em camundongos C57BL/6J também
aumenta os níveis centrais de leptina

24, 81.

No segundo artigo, realizamos

experimentos para confirmar se a via intranasal efetivamente aumentou os
níveis de leptina no cérebro de camundongos C57BL/6J.

2.2 ARTIGO 2

2.2.1 Objetivos do Artigo 2

Objetivo principal:
- Determinar se leptina intranasal reduz mortalidade associada a overdose
de morfina em camundongos.

Objetivo secundário:
- Determinar se administração intranasal de leptina aumenta os níveis de
leptina no cérebro em camundongos.

2.2.2 Artigo 2 Publicado
O artigo “Intranasal leptin improves survival after opioid overdose in a mouse
model” foi publicado em 31 de março de 2021 no Journal of Translational
Medicine.

Citação completa:
Freire C, Pho H, Bevans-Fonti S, Sennes LU, Polotsky VY. Intranasal leptin
improves survival after opioid overdose in a mouse model. J Transl Med.
2021 Mar 31;19(1):134. doi: 10.1186/s12967-021-02803-8. PMID: 33789690;
PMCID: PMC8010489.
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2.2.3 Análise Crítica do Artigo 2

O segundo artigo demonstrou que a administração de leptina pela
via intranasal permite a chegada de leptina ao cérebro e melhora a
sobrevida após overdose de morfina em camundongos.
A identificação de níveis elevados de leptina no cérebro de
camundongos que receberam leptina intranasal confirma a hipótese que a
via intranasal pode ser considerada como alternativa em indivíduos que
apresentam resitência a leptina. O bulbo olfatório foi escolhido como uma
das regiões ser analisada pois o nervo olfatório é considerado o principal
responsável pelo transporte de proteínas da cavidade nasal para o cérebro
170, 171.

O bulbo e o hipotálamo são regiões com alta concentração de

receptores de leptina e consideradas essenciais para o efeito da leptina no
estímulo a respiração

41, 81.

No hipotálamo foi observada uma tendência ao

aumento da concentração de leptina. Porém, a falta de significância desse
resultado pode ser atribuida ao maior tempo necessário para a chegada da
leptina a essa região 181.
A mortalidade observada tanto no grupo controle quanto no grupo
que recebeu leptina intranasal foi mais elevada do que o esperado. Relatos
na literatura descreveram que a dose letal mediana (DL50) de morfina em
camundongos é em torno de 400 mg/kg

182–184.

Porém, um estudo publicado

após a realização desse nosso experimento demonstrou que a DL50 de
morfina para camundongos C57BL/6J é igual a 254,3 mg/kg para machos e
311,6 mg/kg para fêmeas

185,

podendo justificar essa mortalidade excessiva.

O uso de anestesia para a administração intranasal de leptina ou salina
também podem ter contribuído para maior mortalidade.
Os dados obtidos durante a observação da taxa de sobrevida dos
camundongos após a injeção de 400 mg/kg de morfina não permitem
determinar a causa da morte e como a leptina aumentou a probabilidade de
sobrevida. A principal causa de mortalidade relacionada aos opioides é a
depressão respiratória

21.

Acreditamos que o efeito da leptina como

estimulante respiratório contribuiu para o aumento da sobrevida. Entretanto,
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estudos em diferentes linhagens de camundongos não encontraram
correlação entre a intensidade da depressão respiratória e o tempo de
sobrevida. Portanto, é possível que outros fatores contribuam para a
mortalidade por overdose de morfina. Notadamente, a morfina atua de forma
deletéria induzindo alterações cardiovasculares e convulsões. Um estudo em
roedores demonstrou que a leptina intranasal também possui propriedades
anticonvulsivantes 185–187.
Os resultados observados são promissores, demonstrando que a
via intranasal é uma ferramenta interessante para superar a resistência a
leptina ao nível da barreira hematoencefálica e que a leptina intranasal
previne mortalidade associada a altas doses de morfina.

3 Conclusões e Perspectivas Futuras
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3 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS
Os experimentos descritos nos dois artigos nos permitem concluir
que a leptina intranasal é uma potencial alternativa para prevenir distúrbios
respiratórios do sono induzidos por morfina e mortalidade relacionada a
overdose, principalmente quando as propriedades analgésicas opioides
precisam ser preservadas. Esses achados foram fundamentais para que
nosso grupo passasse a fazer parte de uma iniciativa do National Institute of
Health (NIH) que tem o objetivo de acelerar o desenvolvimento de soluções
para reduzir o impacto da epidemia de opioides, que atualmente constitui
uma crise de saúde pública nos Estados Unidos

188.

As próximas etapas para esse projeto têm o objetivo de
determinar a segurança da leptina intranasal para uso em humanos e
estabelecer a eficácia e qual deve ser a população alvo para esse
tratamento. Além disso, mais estudos são necessários para determinar os
mecanismos de ação da leptina na apneia obstrutiva do sono e na
depressão respiratória induzida por opioides.
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