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RESUMO 
 

 LVV-h7 e LVV-h6 são peptídeos bioativos resultantes da degradação da 

cadeia β-globina da hemoglobina. LVV-h7 é um agonista do receptor de 

angiotensina IV. Esse receptor pertence a classe de aminopeptidases reguladas por 

insulina (IRAP), que também exerce atividade ocitocinase. Ao se ligar ao receptor, 

LVV-h7 inibe a atividade catalítica de IRAP sobre neuropeptídeos, incluindo 

ocitocina (OT), levando ao aumento nos níveis de ocitocina. Assim, nossos objetivos 

foram: i) avaliar se as LVVs modificam o comportamento organizado centralmente e 

as respostas cardiovascular ao estresse agudo emocional e ii) verificar se os 

mecanismos responsáveis pelos efeitos, envolvem a ativação de receptores de 

ocitocina, como resultado da redução da atividade proteolítica de IRAP sobre a OT. 

Ratos Wistar, adultos, (270-370 g) receberam injeções i.p. de LVV-h6 e LVV-h7 

(153nmol/Kg), ou veículo (0,1 ml). Diferentes protocolos foram usados: i) labirinto em 

cruz elevada para comportamento tipo-ansiedade; ii) campo aberto para atividade 

locomotora/exploratória; iii) nado forçado para comportamento tipo-depressão e iv) 

estresse por jato de ar para reatividade cardiovascular à exposição ao estresse 

agudo. Diazepam (2 mg/Kg) e imipramina (15 mg/Kg) foram usados como controle 

positivo para LCE e NF, respectivamente. O antagonista de receptores de OT, 

atosibano (1 e 0,1 mg/Kg), foi usado para determinar o envolvimento de vias 

ocitocinérgicas. Ambas LVVs: i) aumentaram o número de entradas e o tempo 

despendido nos braços abertos do LCE, um indicativo de ansiólise; ii) reduziram a 

imobilidade durante o NF, indicando efeito tipo antidepressivo e, iii) aumentaram a 

atividade exploratória no CA, episódios de locomoção foram significativamente 

aumentados apenas pela LVV-h7; iv) o antagonista de receptores de OT não alterou 

o efeito evocado pela LVVs sobre o efeito tipo ansiolítico. Entretanto, reverteu o 

aumento na exploração evocado pelas LVV’s e também o efeito tipo antidepressivo 

evocado apenas pela LVV-h7. Além disso, LVV-h6 e LVV-h7 não alteraram a 

resposta pressora, taquicárdica e neuroendócrina evocada pelo estresse egudo 

emocional. Nós concluímos que LVVs modulam o comportamento, desempenhando 

efeito tipo ansiolítico e tipo antidepressivo e não são capazes de alterar a reatividade 

cardiovascular ao estresse. Os efeitos comportamentais de LVV-h7 são mediados, 

em parte, por receptores de OT.  
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ABSTRACT 
 

LVV-hemorphin-7 (LVV-h7) and LVV-hemorphin-6 (LVV-h6) are bioactive peptides 

resulting from degradation of hemoglobin β-globin chain. LVV-h7 is a specific agonist 

of angiotensin IV receptor. This receptor belongs to the class of insulin-regulated 

aminopeptidases (IRAP), which also exerts oxytocinase activity. Herein, our aims 

were: i) to evaluate whether LVVs modify centrally-organized behavior and 

cardiovascular responses to stress and ii) to assess whether underlying mechanisms 

involve activation of oxytocin (OT) receptors, as result of reduction of IRAP 

proteolytic activity upon OT. Adult male Wistar rats (270-370g) received (ip) injections 

of LVV-h7 and LVV-h6 (153nmol/Kg), or vehicle (0.1ml). Different protocols were 

used: i) open field (OP) test for locomotor/exploratory activities; ii) elevated plus 

maze (EPM) for anxiety-like behavior; iii) forced swimming (FS) test for depression-

like behavior and iv) air jet for cardiovascular reactivity to acute stress exposure. 

Diazepam (2mg/Kg) and imipramine (15mg/Kg) were used as positive control for 

EPM and FS tests, respectively. The antagonist of OT receptors, atosiban (1 e 0,1 

mg/Kg), was used to determine the involvement of oxytocinergic paths. Both LVVs: i) 

increased the number of entries and the time spent in open arms of the maze, an 

indicative of anxiolysis; ii) reduced the immobility during FS test, an indicative of 

antidepressant effect; and iii) increased the exploratory activity, but locomotion 

episodes were significantly increased only by LVV-h7; while the specific OT 

antagonist, atosiban, did not revert the effect anxiolytic-like evoked by LVVs. It also 

changed the effects upon exploration evoked by LVV’s and the antidepressant-like 

effect promoted by LVV-h7. Besides, LVV-h6 and LVV-h7 did not change the 

cardiovascular reactivity and neuroendocrine responses to acute stress. We 

conclude that LVVs modulate behavior, display antidepressant and anxiolytic effects 

and do not change the cardiovascular reactivity to acute stress exposure. LVV-h7 

behavioral effects are mediated in part by oxytocin receptors.  

Key-words: LVV-h7, LVV-h6, IRAP, anxiolytic, antidepressant, stress. 



1 
 

1  INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 

A hemoglobina (Hb) é uma proteína quaternária de estrutura globular, com 

diâmetro de 55 Å, responsável pelo carreamento de oxigênio aos tecidos (1). A Hb 

está presente nos eritrócitos, que possuem um período de vida útil de 

aproximadamente 100 dias e após esse período, são degradados liberando a 

hemoglobina (2). 

A Hb é composta por dois pares de subunidades de cadeias polipeptídicas 
 

denominadas α-globina e β-globina, sendo cada tipo de globina composta de 141 e 
 

146 resíduos de aminoácidos, respectivamente (3). Cada globina contribui para a 

formação do grupo heme, que é um grupo prostético de estrutura planar (4) 

constituído de porfirina e ferro, onde se ligam até quatro moléculas de oxigênio, de 

modo reversível (1, 4). 
 

A hemoglobina é sintetizada por meio da expressão de genes nos 

cromossomos 16 e 11 para α-globina e β-globina, respectivamente. No cromossomo 

11 também são expressas as globinas γ e δ (1). As variedades Portland (ζ2γ2), 

Gower-1 (ζ2ε2) e Gower-2 (α2ε2) da hemoglobina são predominantemente 

expressas no período embrionário (3). 
 

A  degradação  dos  eritrócitos  libera  as  globinas  α,  β  e  grupo  heme.  As 

globinas são metabolizadas por enzimas proteolíticas, tais como proteases e 

peptidases, liberando diferentes tipos de peptídeos biologicamente ativos (Tabela 1) 

(5). A hidrólise da α-globina libera peptídeos chamados hemopressinas. Essas 

hemopressinas foram caracterizadas, primeiramente, como substratos da ECA, de 

oligopeptidases e da neurolisina (5). Enquanto a hidrólise de β-globina libera 

peptídeos denominados hemorfinas (Tabela 1) (5-6). 
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Tabela  1.  Peptídeos  bioativos  derivados  das  cadeias  α-  e  β-globinas  da 
hemoglobina. Adaptado de Gomes (2010) (5). 

 
 

Origem Fragamento Nomenclatura Sequência dos resíduos de aminoácidos 
Hbα  Neociotorfina Thr-Ser-Lys-Tyr-Arg 

Hbα  ciotorfina Tyr-Arg 

Hbα  Hemopressina Pro-Val-Asn-Phe-Leu-Ser-His 

Hbα  RVD-Hpα Arg-Val-Asp-Pro-Val-Asn-Phe-Lys-Phe-Leu-Ser-His 

Hbα  VD- Hpα Val-Asp-Pro-Val-Asn-Phe-Lys-Phe-Leu-Ser-His 

Hbβ 35-38 Hemorfina-4 Tyr-Pro-Trp-Thr 

Hbβ 35-39 Hemorfina-5 Tyr-Pro-Trp-Thr-Gln 

Hbβ 35-40 Hemorfina-6 Tyr-Pro-Trp-Thr-Gln-Arg 

Hbβ 35-41 Hemorfina-7 Tyr-Pro-Trp-Thr-Gln-Arg-Phe 

Hbβ 33-38 VV-hemorfina-4 Val-Val-Tyr-Pro-Trp-Thr 

Hbβ 33-39 VV-hemorfina-5 Val-Val-Tyr-Pro-Trp-Thr-Gln 

Hbβ 33-40 VV-hemorfina-6 Val-Val-Tyr-Pro-Trp-Thr-Gln-Arg 

Hbβ 33-41 VV-hemorfina-7 Val-Val-Tyr-Pro-Trp-Thr-Gln-Arg-Phe 

Hbβ 32-38 LVV-hemorfina-4 
 

Leu-Val-Val-Tyr-Pro-Trp-Thr 

Hbβ 32-39 LVV-hemorfina-5 
 

Leu-Val-Val-Tyr-Pro-Trp-Thr-Gln 
Hbβ 32-40 LVV-hemorfina-6 

 
Leu-Val-Val-Tyr-Pro-Trp-Thr-Gln-Arg 

Hbβ 32-41 LVV-hemorfina-7 
 

Leu-Val-Val-Tyr-Pro-Trp-Thr-Gln-Arg-Phe 

Hbβ  VD-Hpβ 
 

Val-Asp-Pro-Glu-Asn-Phe-Arg-Leu-Leu-Cys-Asn-Met 
 
 
 

1.1 Hemorfinas 
 
 
 
 
 

As hemorfinas foram primeiramente identificadas durante a purificação de 

citocrofinas, a partir do sangue bovino hidrolizado em sistema de HPLC. Um material 

opióide foi eluído em tempo de retenção próximo à fração correspondente a 

citocrofina-4. Nesse material foi identificado um tetrapeptídeo, chamado hemorfina-4 

(Tyr-Pro-Trp-Thr), correspondente ao fragmento 34-37 da β-globina bovina ou do 

fragmento  35-38  da  cadeia  β-globina  da  hemoglobina  humana.  A  sequência 

contendo a glutamina na posição C-terminal foi chamado de hemorfina-5 (Tyr-Pro- 

Trp-Thr-Gln), correspondente ao fragmento 34-38 da β-globina bovina ou do 

fragmento 35-39 da cadeia β-globina da Hb humana (7). 
 

Hemorfinas podem ser geradas durante processos fisiológicos ou patológicos 
 

(7)  pela  ação  de  diferentes  enzimas  proteolíticas  como:  prolil  oligopeptidase, 
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neurolisina, dipeptidil-peptidase IV (5), enzima conversora da angiotensina (8-9), 

aminopeptidase M (9), catepsina D (10-11), catepsina E (12), proteases lisossomais 

endógenas (13), pepsina (14-15), elastase pancreática (16). 
 

A nomenclatura dessa família de peptídeos foi feita de acordo com sua 

origem, atividade opióide e sequência de aminoácidos (7). Foram descritas 12 

hemorfinas   que   possuem   em   comum   a   sequência   de   quatro   resíduos   de 

aminoácidos correspondente a hemorfina-4 (Tyr-Pro-Trp-Thr) (2). Biologicamente, as 

hemorfinas pertencem ao terceiro grupo de opióides endógenos. Esse grupo é 

formado por peptídeos derivado da β-caseina, citocromo b mitocondrial e da 

hemoglobina, tendo em comum a sequência dipeptídica Tyr-Pro (2) (Tabela 1). 
 

As hemorfinas possuem alta estabilidade em tecidos (17) e plasma humano 

(6) in vitro. Contudo, o estudo in vivo realizado por Nydal (2003) demonstrou que a 

LVV-h7 é metabolizada por enzimas proteolíticas do fluído extracelular no striatum e 

no sangue de ratos (18) e a hemorfina-4 teve tempo de meia vida equivalente a 60 

minutos  em  ensaio  in  vitro  utilizando  plasma  humano  (7).  Hemorfinas  também 

podem ser metabolizadas no citosol das células do sistema renal in vitro (19), 

degradadas por catepsina B (10), dipeptidil peptidase IV(20), prolil oligopeptidase 

(19), neurolisina e endopeptidase 24.15 (21). 
 

As   hemorfinas   apresentam   diversas   atividades,   como:   antinocicepção 

atuando como agonistas de receptores opióides (7, 15, 22); antagonista de 

receptores opióides em cobaias tolerantes à morfina ou tratados com β- 

cloronaltrexamina (23) e em ratos com poucos receptores de reposição (24); 

vasoconstrição das artérias coronarianas (25); modulam a atividade de enzimas 

dependentes de calmodulina (26); inibição da degradação de encefalina (27) e da 

atividade catalítica da ECA (17); potencialização da bradicinina (28); indução da 

liberação  in  vitro  de  β-endorfinas  centrais  (2);  inibição  da  micção  espontânea 

induzida por reflexo de volume (29); agonismo de baixa afinidade por receptores 

bombesina subtipo 3 (30); inibição da resposta inflamatória aguda (31). 
 

A hemorfina-7, em especial, é liberada durante e depois do exercício físico, 

assim como β-endorfinas podendo ser responsável direta ou indiretamente pela 

analgesia e euforia geradas (2). Além disso, há evidências de aumento no nível de 

LVV-hemorfina-6  e  a  somatória  das  concentrações  de  LVV-hemorfina-7,  VV- 
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hemorfina-7, LVV-hemorfina-6 e VV-hemorfina-6 no cérebro de pacientes com 

doença de Alzheimer (32) 
 
 
 
 

1.2 LVV-hemorfina-6 
 
 
 

LVV-hemorfina-6 (LVV-h6) é um nonapeptideo correspondente ao fragmento 
 

32-40  da  β-globina  humana  (Leu-Val-Val-Tyr-Pro-Trp-Thr-Gln-Arg),  gerada  pela 

ação de enzimas tipo-quimotripsina. Sua atividade opióide ocorre através da ligação 

com receptores μ- e σ-opióides (22). 

Isolada e identificada na glândula pituitária de humanos (14 μg/glândula) por 

Glamsta e cols (22), e também está presente em pulmão e coração de indivíduos 

saudáveis (33). Estudo recente relata concetrações elevadas de LVV-h6 no cérebro 

de portadores da doença de Alzheimer (32). 

Estudo  de  estabilidade  da  LVV-h6  mostrou  que  enzimas  presentes  no 

extrato de pulmão são capazes de degradá-la na ligação (Thr-Gln) produzindo LVV- 

h4.  Na  presença  de  captopril  (inibidor  da  ECA)  a  clivagem  de  LVV-h6  não  foi 

alterada, demonstrando que a ECA não está envolvida na degradação desse 

peptídeo. Por outro lado, ensaios in vitro demosntraram que LVV-h6 é capaz de 

inibir a ECA (17). 
 
 
 
 

1.3 LVV-hemorfina-7 
 
 
 
 
 

LVV-hemorfina-7 (LVV-h7), correspondente ao fragmento 32-41 da β-globina 

humana (Leu-Val-Val-Tyr-Pro-Trp-Thr-Gln-Arg-Phe ) (2, 6, 18), é obtida pela ação 

catalítica de diferentes enzimas, como: enzimas tipo-quimiotripsina (34), enzima 

proteinase aspártica (12), catepsina D e L (13). A LVV-h7 é encontrada no sangue 

hidrolizado  (15),  no  plasma  de  pacientes  submetidos  a  hemofiltração  (35),  em 

tecidos do pulmão e coração (33), do cérebro (36), em especial no hipotálamo (37), 

além de ser encontrada em níveis elevados no fluído cérebro-espinhal de pacientes 

com hemorragia cerebrovascular (34), em córtex e medula adrenal (38). 
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Estudos in vitro mostraram que LVV-h7 possui alta estabilidade no plasma em 

tecidos humanos (6, 17), mas pode ser hidrolizado pela enzima conversora de 

angiotensina (ECA) (9, 39) na ligação Gln-Arg, tendo como produto LVV-h5 (8) e/ou 

pela ação da aminopeptidase M (9). Enquanto que estudos in vivo demonstraram 

que enzimas como peptidases sensíveis a amastatina b do fluído extracellular são 

capazes de degradar LVV-h7 (18). Em homogenato de cérebro de rato, LVV-h7 teve 

tempo de meia-vida correspondente a 15,22 minutos(39). 
 

LVV-hemorfina-7 é capaz de atravessar a barreira hemato-encefálica (40) e 

evocar  efeitos  centrais  como  aumento  da  apredizagem  espacial  (41-43), 

promovendo o aumento da neurotransmissão colinérgica (44) e antinocicepção por 

se ligar a receptores opióides (5, 15). O efeito antinociceptivo da LVV-h7 é mais 

potente comparado a hemorfina-4, hemorfina-5 e LVV-h6, mas menos potente 

comparado a hemorfina-6 (15). 

Estudo mostrou que administração endovenosa de LVV-h7 evocou efeito 

pressor   e   taquicárdico   de   curta   duração   em   ratos   Sprague-Dawley   (SD) 

anestesiados e vagotomizados (no intuito de reduzir o reflexo barorreceptor) (45). 

A  administração  intraperitoneal  de  LVV-h7  não  alterou  a  pressão  arterial 

média (PAM) e frequência cardíaca (FC) de ratos normotensos Wistar-Kyoto (WK) 

conscientes. No entanto, em ratos espontaneamente hipertensos (SHR) foram 

observados efeitos pressor e taquicárdico nos vinte minutos iniciais, seguidos por 

redução de PAM e FC nos oitenta minutos subseqüentes (46). Adicionalmente, a 

LVV-h7 não evoca alterações na PAM e resitência vascular renal, bem como não 

altera o fluxo sanguíneo renal e não induz natriurese de ratos normotensos WK 

anestesiados (47). 

A LVV-h7 é capaz de potencializar o efeito da bradicinina in vivo (28), é 

também um agonista  de  baixa  afinidade  de  receptores  bombesina  subtipo  3,  

que  estão envolvidos no crescimento do câncer de pulmão (30). Além disso, a LVV-

h7 inibe de modo não competitivo a ECA, e portanto pode desempenhar função 

importante no Sistema Renina Angiotensina (SRA) (8, 48). 

Os níveis séricos de LVV-h7, em pacientes diabéticos estão reduzidos (49), 

mas aumentados em aneurisma de aorta abdominal, podendo ser utilizado como um 

marcador biológico da remodelação vascular patológica (50). 
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Um estudo recente demonstrou que LVV-h7 evocou efeito de anti- 

hiperalgesia, a nível espinhal, em ratos SD no teste de retirada de pata, tanto 

administrado por via periférica quanto central. No entanto, a coadministração de 

naloxona (antagonista de receptores opióides) foi capaz de reverter somente o efeito 

hiperalgésico evocado por LVV-h7 (51). No mesmo estudo, LVV-h7 não promoveu 

efeito antinociceptivo ou reduziu edema de pata a nível periférico e central (51). 

LVV-h7 pode modular o eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal (HPA) por reduzir o 

aumento plasmático de TNFα e corticoesterona evocados pelo estresse induzido por 

endotoxina (lipopolissacarídeo) e, também, reduz a atividade de calcineurina (52), 

enzima primordial na ativação de linfócitos T (53), na regulação de sinapses e 

liberação de neurotransmissores como serotonina (5-HT), noradrenalina (NA), 

dopamina (DA), glutamato (GLUT), liberação de neuropeptídeos e hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH) (54-56). 

Além disso, LVV-h7 foi identificada como um agonista do receptor de 

angiotensina IV(Ang IV) (40, 57), mas não do receptor tipo 1 de angiotensina II (58). 

Ao se ligar no receptor de Ang IV (AT4), a LVV-h7 evoca os mesmos efeitos 

cognitivos da angiotensina IV (41-43). Além dos efeitos mediados por mensageiros 

intracelulares evocados por agonistas como LVV-h7 (40), o receptor AT4 possui um 

sítio catalítico com atividade aminopeptidase que o classifica como uma 

aminopeptidase  regulada  por  insulina  (Insulin-regulated  aminopeptidase  -  IRAP) 

(59). As IRAP são responsáveis pela degradação de diversos peptídeos, inclusive a 

ocitocina (60) (Figura 1). Vale ressaltar, entretanto, que os agonistas endógenos do 

AT4/IRAP, LVV-h7 e Angiotensina IV, não atuam como subtrato da IRAP (41, 61) 

sendo degradadas por outras aminopeptidases (61). 
 
 
 

1.4 Receptor de Ang IV e aminopeptidase regulada por insulina 
(AT4/IRAP) 

 
 
 
 

A IRAP foi originalmente identificada como uma glicoproteína em adipócitos 

de ratos, que responde a insulina de maneira semelhante a GLUT4, um subtipo de 

transportador de glicose (62). Tal glicoproteína foi inicialmente denominada gp160 

(62) e posteriormente, foi caracterizada como uma aminopeptidase de membrana 

regulada por insulina (IRAP) (63). 
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Pertencente a família M1 das metalopeptidases dependentes de zinco (63), 

a atividade enzimática da IRAP ocorre em um sítio de ligação do receptor de 

angiotensina IV (AT4) (59, 64). Este receptor/enzima é expresso em regiões do 

cérebro como o cortex pré-frontal, insular e entorrinal, subtância nigra, hipotálamo e 

amígdala (65-66), gânglios das raízes dorsais e medula espinhal, com maior 

expressão  ventralmente  (51).  No  cérebro  humano,  a  IRAP  foi  encontrada  em 

núcleos basal de Meynert, no hipocampo e neocórtex (67). 

A via de sinalização intracelular do receptor AT4/IRAP ainda não é bem 
estabelecida,  mas  aparentemente,  as  IRAP  não  fazem  parte  da  família  de 
receptores acoplados a proteína G (59). Parte dos estudos acerca das vias de 
sinalização envolvidas nos efeitos mediados por AT4/IRAP mostra o aumento 

intracellular de Ca+2  (68-69), Na+    (70), GMPc    (71) e óxido nitrico (NO) (71-73). 

Outras pesquisas, entretanto, demonstraram que a ativação de segundos 

mensageiros, como AMPc, GMPc, fosfato de inositol, NO, ácido araquidônico e Ca+2, 
não fazem parte da sinalização intracelular de AT4/IRAP (73-75). O aumento [Ca+2] 

 

intracelular é revertido em doses altas de angiotensina IV (≥100 nMol/L) e, 
aparentemente,  a  dessenssibilização  do  receptor  não  está  envolvida  (70).  Além 
disso, observou-se que antagonista do AT4/IRAP Divalinal-Ang IV também eleva os 

níveis de [Ca+2] intracelular concentração dependente (70). A elevação dos níveis 

intracelulares de Na+ pode não estar relacionada ao influxo, mas sim à redução do 
efluxo do íon (76). O estudo de Handa e colaboradores (2001), demonstrou que 

ambos angiotensina IV e divalinal-Ang IV ativam Erk 1, Erk 2 e quinase p38, que são 

membros da família MAP-quinase, cujo recrutamento é importante nos processos de 

divisão celular, e estão relacionadas à inflamação e apoptose (77). 

Estudos da relação estrutura/atividade da IRAP revelaram que angiotensina 
IV é um inibidor competitivo de IRAP, por se ligar ao sítio catalítico da 
aminopeptidase, onde o íon de zinco modula a afinidade dos ligantes AT4, 
modificando sua atividade (61). Um análogo sintético da LVV-h7, sem a presença do 

aminoácido Valina na posição 3 (desVal3-LVV-h7) não interage com o 
receptor/enzima, demonstrando que a porção N-terminal da LVV-h7 interage com a 

IRAP e a Valina é fundamental para os efeitos da LVV-h7, via esse receptor (78). A 

deleção dos últimos quatro resíduos de aminoácidos (Thr-Gln-Arg-Phe) da 

extremidade C-terminal de LVV-h7 não modificou a afinidade de ligação do 

decapeptídeo  pela  IRAP  (78).  Por  outro  lado,  modificações  na  extremidade  C- 
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terminal da Ang IV não promoveram alterações significativas na ligação com IRAP 

(79). Dessa forma, foi sugerido que a sequência mínima identificada necessária para 

a ligação de alta afinidade com IRAP é Val-Tyr-Pro-Trp-Thr (78). 

In vitro, a atividade peptidase de AT4 é constitutiva e ligantes desse receptor 

são capazes de inibir essa atividade catalítica, impedindo a degradação de diversos 

peptídeos como vasopressina, angiotensina III e ocitocina (60-61, 80-81). In vivo a 

inibição da IRAP resultou em aumento nos níveis de ocitocina (OT) no núcleo central 

da amígdala (82). Dessa forma, a IRAP é também denominada ocitocinase (Figura 

1), sendo essencial no controle de concentrações centrais desse hormônio (81). 
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Figura 1: Representação da atividade constitutiva e da inibição de 
aminopeptidase/ocitocinase de AT4/IRAP. A. atividade constitutiva 
aminopeptidase/ocitocinase: 1. representação do receptor AT4/IRAP; 2. o sítio 
alostérico não está ligado a nenhum ligante; 3. não é desencadeada a via de 
sinalização intracelular do receptor (ainda não bem esclarecida); 4. a OT livre se liga 
ao sítio ativo, que exerce atividade aminopeptidase/ocitocinase, e é degradada; 5. 
produtos da degradação de OT; 6. o nível de OT central é reduzido; 7. o receptor de 
OT não é ativado. B: Inibição da atividade constitutiva 
aminopeptidase/ocitocinase: I. representação do receptor AT4/IRAP; II. LVV-h7 se 
liga ao sítio alostérico do receptor AT4; III. ativação da sinalização intracelular do 

receptor, que ainda não é bem esclarecida; IV. Possíveis efeitos evocados pela LVV- 
h7; V. devido a mudança da conformoção do sítio ativo, que exerce atividade 
aminopeptidase/ocitocinase, localizado em outra porção do receptor, não há 
degradação de OT; VI. a biodisponibilidade de OT é aumentada; VII. ligação de OT 
ao receptor de OT; VIII. efeitos centrais evocados pela ativação de receptores de 
OT. OT=ocitocina; OTR= receptor de ocitocina. 

 
 
 
 

A OT é um neuropeptídeo importante para a contração uterina e lactação 

(83). Além de promover diurese e natriurese (84), a OT está envolvida na modulação 

das respostas ao estresse (83), modula o comportamento sexual, social e afetivo, 

comportamento agressivo, de cooperação ou de conflito, aprendizagem social e 

reconhecimento, ansiedade e depressão (85-91). Aumentos nos níveis de OT estão 

relacionados a efeito ansiolítico (86, 88, 92) e antidepressivo, além de modulação da 
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resposta ao estresse (86). Estudos demonstram que os efeitos promovidos pela OT 

ocorrem pela atividade em regiões cerebrais como amígdala, septum, hipotálamo, 

hipocampo e tronco cerebral (88, 92-93). 

Frente aos dados controversos da literatura acerca dos mecanismos 

envolvidos nos efeitos evocados por peptídeos derivados da hemoglobina e da 

ausência de estudos sobre os efeitos centrais de tais peptídeos, torna-se importante 

avaliar se as hemorfinas modificam o comportamento tipo ansiedade, depressão 

e/ou reatividade cardiovascular ao estresse. Além disso, sabendo da importância da 

extremidade N-terminal da LVV-h7 para sua ligação com IRAP (40, 78) e o 

conhecimento da sequência mínima (Val-Tyr-Pro-Trp-Thr) necessária para a ligação 

de alta afinidade com esse receptor/enzima (78), a avaliação dos efeitos de LVV-h7 e 

de uma hemorfina com sequência de aminoácidos semelhante (exceto pela ausência 

da fenilalanina na sua extremidade N-terminal, LVV- h6) pode revelar particularidades 

dos efeitos dessas hemorfinas. Por fim, com base nas evidências de redução da 

atividade ocitocinase do IRAP pela sua ligação com moléculas como Ang IV e LVV-

h7, se torna necessário avaliar o envolvimento dos receptores de OT nos efeitos 

evocados por LVV-h7 e LVV-h6, como resultado de um possível aumento na 

biodisponibilidade de OT. 
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2 OBJETIVOS 

 
 
 
 
 

2.1 Objetivo geral 
 
 
 

Avaliar os efeitos centrais de peptídeos derivados da hemoglobina: LVV-h6 e 
 

LVV-h7. 
 
 
 
 
 

2.2 Objetivos específicos 
 
 
 
- Avaliar o comportamento do tipo ansiedade em ratos tratados com LVV-hemorfina- 

 

6 e com LVV-hemorfina-7; 
 
 
- Avaliar a locomoção/exploração em ratos tratados com LVV-hemorfina-6 e com 

 

LVV-hemorfina-7 
 
 
- Avaliar o comportamento do tipo depressão em ratos tratados com LVV-hemorfina- 

 

6 e com LVV-hemorfina-7; 
 
 
- Verificar  o  envolvimento  de  vias  ocitocinérgicas  nos  efeitos  comportamentais 

evocados pelas LVVs; 
 
- Avaliar a amplitude da resposta cardiovascular ao estresse emocional em ratos 

tratados com LVV-hemorfina-6 e com LVV-hemorfina-7; 
 
- Avaliar a influência do tratamento com LVV-hemorfina-6 e com LVV-hemorfina-7 

nos níveis de cortisol após exposição ao estresse emocional agudo. 
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3 METODOLOGIA 

 
 
 
 

3.1 Grupos experimentais 
 
 
 
 
 
Tabela  2.  Grupos  experimentais.  i.p.  =  intraperitoneal;  i.v.  =  intravenoso;  n  = 

 

número de animais no grupo. 
 
 
 
Grupo 

 
Protocolo 

 
Droga/ 
veículo 

 
Droga 

(dose/Kg) 

 
Via de 

administração 

 
Antagonista 

 
Antagonista 
(dose/Kg) 

 
n 

 
 

G1 

 
Ansiedade 

e 
locomoção 

 
 

Salina 
(0,9%) 

 
 

- 

 
 

i.p. 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

8 

 
 

G2 

 
Ansiedade 

e 
locomoção 

 
 
Diazepam 

 
 

2 mg 

 
 

i.p. 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

5 

 
 

G3 

 
Ansiedade 

e 
locomoção 

 
 

LVV-h6 

 
 

153 nMol 

 
 

i.p. 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

9 

 
 

G4 

 
Ansiedade 

e 
locomoção 

 
 

LVV-h7 

 
 

153 nMol 

 
 

i.p. 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

7 

 
 

G5 

 
Ansiedade 

e 
locomoção 

 
 

Ocitocina 

 
 

50 μg 

 
 

i.p. 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

5 

 
 

G6 

 
Ansiedade 

e 
locomoção 

 
 

Ocitocina 

 
 

50 μg 

 
 

i.p. 

 
 

Atosibano 

 
 

1 mg 

 
 

5 

 
G7 

Ansiedade 
e 

locomoção 

 
LVV-h6 

 
153 nMol 

 
i.p. 

 
Atosibano 

 
1 mg 

 
6 

 
 

G8 

 
Ansiedade 

e 
locomoção 

 
 

LVV-h7 

 
 

153 nMol 

 
 

i.p. 

 
 

Atosibano 

 
 

1 mg 

 
 

7 

 
 

G9 

 
Ansiedade 

e 
locomoção 

 
 

Ocitocina 

 
 

50 μg 

 
 

i.p. 

 
 

Atosibano 

 
 

0,1 mg 

 
 

5 
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G10 

 
Ansiedade 

e 
locomoção 

 
 

LVV-h6 

 
 

153 nMol 

 
 

i.p. 

 
 

Atosibano 

 
 

0,1 mg 

 
 

5 

 
G11 

Ansiedade 
e 

locomoção 

 
LVV-h7 

 
153 nMol 

 
i.p. 

 
Atosibano 

 
0,1 mg 

 
5 

 

G12 
 

Depressão 
 

Salina 
(0,9%) 

 

- 
 

i.p. 
 

- 
 

- 
 

7 

 

G13 
 

Depressão 
 

Imipramina 
 

15 mg 
 

i.p. 
 

- 
 

- 
 

4 

 

G14 
 

Depressão 
 

LVV-h6 
 

153 nMol 
 

i.p. 
 

- 
 

- 
 

11 

 

G15 
 

Depressão 
 

LVV-h7 
 

153 nMol 
 

i.p. 
 

- 
 

- 
 

6 

 

G16 
 

Depressão 
 

Ocitocina 
 

50 μg 
 

i.p. 
 

- 
 

- 
 

5 
 

G17 
 

Depressão 
 

Ocitocina 
 

50 μg 
 

i.p. 
 

Atosibano 
 

1 mg 
 

5 
 

G18 
 

Depressão 
 

LVV-h6 
 

153 nMol 
 

i.p. 
 

Atosibano 
 

1 mg 
 

5 

 
 

G19 

 
 
Depressão 

 
 

LVV-h7 

 
 

153 nMol 

 
 

i.p. 

 
 

Atosibano 

 
 

1 mg 

 
 

5 

 

G20 
 

Depressão 
 

Ocitocina 
 

50 μg 
 

i.p. 
 

Atosibano 
 

0,1 mg 
 

5 

G21 Estresse Salina 
(0,9%) 

- i.v. - - 6 

 

G22 
 

Estresse 
 

LVV-h6 
 

153 nMol 
 

i.v. 
 

- 
 

- 
 

7 
 

G23 
 

Estresse 
 

LVV-h7 
 

153 nMol 
 

i.v. 
 

- 
 

- 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 

3.2 Animais 
 
 
 
 
 

Os experimentos foram realizados em ratos Wistar pesando entre 250-

370g, provenientes do Centro de Bioterismo (CEBIO) do Instituto de Ciências 

Biológicas da Universidade Federal de Goiás (UFG). Procedimentos que envolvem 

animais e seus cuidados foram conduzidos de acordo com Gilles et al.1987 (94). 

Os protocolos experimentais foram realizados de acordo com as normas de uso de 
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animais, sob aprovação do projeto pelo comitê de ética e uso de animais da UFG 

(Protocolo de aprovação nº 090/14). Os animais foram alojados em gaiolas 

individuais (47 cm x 31 cm  x  16  cm)  em  salas  climatizadas  (temperatura  

entre  22-24  ºC)  com  ciclo claro/escuro de 12/12 horas e com livre acesso (ad 

libitum) à água e ração. Todos os esforços foram feitos para minimizar o número 

de animais usados e seu sofrimento. 
 
 
 
 
 

3.3 Drogas 
 
 

No protocolo de comportamento tipo-ansiedade e atividade 

locomotora/exploratória foi utilizado Diazepam (DZP) (medicamento genérico - Neo 

química, Goiás/Brasil) 2 mg/Kg diluído em salina isotônica estéril como controle 

positivo(95-96). No protocolo de comportamento tipo-depressão foi utilizado 

Imipramina  (IMI)  -  Trofanil®  (Novartis,  SP/Brasil)  15  mg/Kg  diluído  em  salina 

isotônica estéril como controle positivo (97). Nesses três protocolos de avaliação 

comportamental  e  na  avaliação  da  reatividade  cardiovascular  ao  estresse  foi 

utilizado salina isotônica (NaCl 0,9%) (HalexIstar, Goiás/Brasil) 0,1 ml como controle 

negativo e veículo; LVV-h6 e LVV-h7 foram gentilmente cedidos pela Dra Danielle 

Ianzer. A dose de tratamento de 153 nMol/Kg foi baseada em estudo realizado por 

Ianzer (2006) (28).  Ocitocina® sintética (50 µg/kg) (UCB – saúde animal) e o 

antagonista de receptores de ocitocina Atosibano – Tractocile® (Ferring 

Pharmaceutics, Suíça) nas doses de 1 mg/kg (95) e 0,1 mg/kg foi utilizado para 

avaliação do envolvimento de vias ocitocinérgicas. 
 
 
 

3.4 Avaliação do comportamento tipo ansiedade e atividade 
locomotora/exploratória. 

 
 
 

3.4.1  Labirinto em Cruz Elevado (LCE) 
 
 
 
 
 

Para avaliação do efeito tipo ansiedade foi utilizado o protocolo de Labirinto 

em Cruz Elevado (LCE) de acordo com o método descrito por Pinheiro e cols. 2007 
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(98). O LCE é um aparelho constituído por dois braços abertos (50 x 10 cm), sem 

paredes  laterais,  perpendiculares  a  dois  braços  fechados  de  mesma  dimensão,  

circundados por paredes laterais de 40 cm de altura. Uma pequena parede de 1 cm 

de altura encontra-se acoplada ao redor dos braços abertos, a fim de evitar a queda 

dos animais do equipamento, que é elevado 50 cm do solo (Figura 2). Uma câmera 

de vídeo foi fixada acima do LCE para filmar o comportamento. Os ratos foram 

colocados individualmente na plataforma central do labirinto (com a cabeça 

direcionada para um dos braços fechados) e ficaram livres para explorar o aparelho 

por 5 minutos. Os experimentos foram filmados e após cada sessão, o LCE foi limpo 

(álcool 10%) para evitar interferência de pistas olfativas. Posteriormente, os vídeos 

foram analisados e foram mensurados o número e tempo de entradas nos braços 

abertos e braços fechados, o número total de entradas (soma de entradas nos 

braços abertos e braços fechados) e o tempo da análise de risco (tempo na região 

central do LCE). 
 

 
 
 
Figura  2:  Foto  representativa  do  modelo  experimental  Labirinto  em  Cruz 
Elevada (LCE). 

 
 
 
 

3.4.2 Campo aberto (CA) 
 
 
 
 
 

A avaliação da atividade locomotora e exploratória foi realizada de acordo 

com Moreira e cols (2005) (99).  Os animais foram colocados individualmente no 

campo aberto (CA), dividido em quadrantes (23 cm x 15,5 cm) (Figura 3). Uma 
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câmera de vídeo foi fixada acima do campo para filmar o comportamento do rato. O 

rato foi colocado no quadrante central do campo aberto e ficou livre para explorar o 

aparelho por 5 minutos. Após cada sessão o CA foi limpo (álcool 10%) para evitar 

interferência de pistas olfativas. Posteriormente, os filmes foram analisados e 

avaliados  os  parâmetros  de  locomoção,  autolimpeza,  levantadas,  tempo  de 

imobilidade, tempo no centro e tempo na periferia do CA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Foto representativa do modelo experimental do Campo Aberto (CA). 
 
 
 
 

3.4.3. Sequência experimental 
 
 
 
 
 

Os animais pertencentes aos grupos experimentais G1, G2, G3, G4 e G5 

(tratados com veículo (NaCl 0,9%), diazepam, LVV-h6, LVV-h7 ou ocitocina, 

respectivamente), ficaram em ambientação na sala de experimentos por uma hora, 

em seguida, receberam injeções i.p. de droga ou veículo, e após 30 minutos foram 

submetidos a avaliação comportamental. Os ratos foram inicialmente submetidos a 

exploração no LCE durante cinco minutos e, em seguida, foram colocados no CA e 

ficaram livres para explorar esse aparato também por cinco minutos (Figura 4). Após 

exploração no CA o rato foi devolvido para sua gaiola de origem. 
 

Os  animais  dos  grupos  experimentais  G6,  G7,  G8 (tratados  com 

atosibano (1 mg/Kg) + OT, atosibano (1 mg/Kg) + LVV-h6 e atosibano (1 mg/Kg) + 
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LVV-h7, respectivamente), bem como os grupos G9, G10 e G11 (tratados com 

atosibano (0,1 mg/Kg) + OT, atosibano (0,1 mg/Kg) + LVV-h6 e atosibano (0,1 

mg/Kg) + LVV-h7, respectivamente)   também ficaram em ambientação por uma 

hora, em seguida, receberam injeções i.p. de Atosibano, um antagonista de 

receptores de ocitocina.  Trinta minutos depois, os animais receberam injeções i.p. 

de LVV-h7, LVV-h6 ou OT e após 30 minutos foram submetidos a avaliação 

comportamental. Os ratos ficaram inicialmente livres para exploração no LCE e, em 

seguida, no CA, ambos por cinco minutos (Figura 5).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Figura 4: Representação esquemática da sequência experimental para avaliar o 
comportamento tipo ansiedade e locomoção/exploração. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 5: Representação esquemática da sequência experimental para avaliar o 
envolvimento de receptores ocitocinérgicos no comportamento tipo ansiedade 
e locomoção/exploração. 
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3.5 Avaliação do comportamento tipo depressão 
 
 
 
 
 

Para avaliação do efeito tipo antidepressivo o protocolo experimental de 

nado forçado (NF) foi adaptado do modelo proposto originalmente por Porsolt e 

colaboradores (1977) (100). O rato foi colocado dentro de um cilindro de PVC 

(Polyvinyl Chloride) de 24 cm de diâmetro por 60 cm de altura, preenchido por uma 

coluna d’água de 42 cm de altura, à temperatura de 25±1 °C (Figura 6). 
 
 
 

 
 
 
Figura 6: Desenho representativo do modelo experimental de Nado forçado. 
Adaptado de Abelaira (2013)(101). 

 
 
 
 

3.5.1  Sequência experimental 
 
 
 
 
 

No primeiro dia, os ratos ficaram em ambientação durante 60 minutos na 

sala de experimentação e, em seguida, foram individualmente submetidos à 

ambientação do teste (pré-teste) permanecendo no cilindro de PVC por 15 minutos. 
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Em seguida foram secos com auxílio de uma toalha e aquecidos durante 15 minutos, 

após esse período, foi administrada a primeira dose de drogas ou veículo (figura 7) 

e, então os animais foram devolvidos à gaiola de origem. No segundo dia de 

experimento, a segunda dose foi administrada 5 horas antes do teste. A terceira 

(última dose) foi administrada 1 hora antes do teste (Figura 7). 

O teste foi realizado 24 horas após a primeira dose (após 15 minutos de 

secagem) e teve duração de 6 minutos (Figura 7). 

O  comportamento  dos  ratos  no  interior  do  cilindro  foi  filmado  por  uma 

câmera. Após cada sessão, a água do cilindro foi trocada e o cilindro foi higienizado 

com solução álcool 10%, para evitar interferência de pistas olfativas. Somente nos 

últimos 4 minutos, da filmagem de cada rato, foi mensurado o tempo de imobilidade, 

caracterizado por pequenos movimentos das patas em que o animal manteve a 

cabeça fora d’água. 

Os ratos pertencentes aos grupos experimentais G12, G13, G14, G15, G16, 

que correspondem aos ratos tratados com salina (NaCl 0,9%), imipramina, LVV-h6, 

LVV-h7 ou OT, respectivamente, foram submetidos ao nado forçado 30 minutos após 

a injeção i.p de veículos ou drogas. Os grupos experimentais G17, G18 e G19, que 

correspondem  aos  ratos  tratados  com  atosibano  (1  mg/kg)  +  OT,  atosibano  (1 

mg/kg) + LVV-h6 e atosibano (1 mg/kg) + LVV-h7, respectivamente, bem como o 

grupo G20 que corresponde aos ratos tratados com atosibano (0,1 mg/kg) + OT, 

foram submetidos ao mesmo protocolo. Injeções i.p. de atosibano foram dadas 30 

minutos antes da terceira dose de OT, LVV-h6, LVV-h7 (Figura 8). 
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1º dia: 
 
 

 
 
 
 

2º dia: 
 
 

 
 
 
Figura 7: Representação esquemática da sequência experimental para avaliar o 
comportamento tipo depressão. 
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1º dia: 
 

 
 
 
2º dia: 

 

 
 
 
Figura 8: Representação esquemática da sequência experimental para avaliar o 
envolvimento  de  receptores  ocitocinérgicos  no  comportamento  tipo 
depressão. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Procedimentos cirúrgicos 
 

 
 
 
 
 

3.6.1 Anestesia 
 
 
 
 

Para a realização dos procedimentos cirúrgicos os ratos foram mantidos 

anestesiados com 2,2,2-Tribromoetanol 97% (Sigma-Aldrich, USA) na dose de 250 

mg/Kg de peso, administrado por via i.p. Suplementações foram dadas pela mesma 

via de administração, em doses menores (50 mg/Kg) durante a cirurgia, quando 

necessário para manutenção do plano anestésico. 
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3.6.2 Posicionamento do eletrodo 
 
 
 
 
 

A implantação de eletrodos para eletrocardiografia foi adaptada da 

metodologia descrita por Sgoifo e cols (1996) (102). Após anestesia, os ratos foram 

colocados em decúbito dorsal e uma pequena laparotomia foi realizada para 

localização do processo xifóide do esterno. Em seguida, uma incisão na região 

ventral do pescoço próximo as clavículas foi realizada para acesso ao manúbrio do 

esterno. Subsequentemente, os ratos foram posicionados em decúbito ventral e uma 

incisão foi feita abaixo da região dorsal do pescoço (entre as escápulas). Dois 

eletrodos conectados a um mesmo plug telefônico, com auxílio de um trocater, foram 

subcutaneamente direcionados às regiões torácicas próximas ao processo xifóide e 

ao  manúbrio  do  esterno.  O  primeiro  eletrodo  foi  fixado,  com  amarraduras,  à 

superfície dorsal do processo xifóide e, o segundo, foi posicionado no terço cranial 

do mediastino, posteriormente ao manúbrio do esterno, e fixado por amarraduras 

nos músculos esternocleidomastóide. O intervalo R-R do registro eletrocardiográfico 

permitiu o registro da FC (Figura 9). 
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Figura 9: Posicionamento do eletrodo para registro de eletrocardiografia. a) 
eletrodo posicionado no terço cranial do mediastino, posteriormente ao manúbrio do 
esterno. b) eletrodo fixado à superfície dorsal do processo xifóide. Adaptado de 
Sgoifo (1996) (102). 

 
 
 
 
 
 

3.6.3 Canulação de artéria e veia femorais 
 
 
 
 

Após o posicionamento do eletrodo, uma incisão unilateral na região inguinal 

foi realizada para dissecação do feixe vásculo-nervoso femoral. Cânulas de Tygon 

50 mm (15 cm) soldados a Tygon 10 mm (2,5 cm para veia e 4 cm para artéria) 

foram preenchidas com solução salina isotônica heparinizada 1% (Heparina sódica - 

Parinex®, hipolabor, MG/Brasil) em seguida, foram implantadas e fixadas por 

amarraduras na veia e artéria femorais. A canulação da artéria femoral permitiu o 

acesso à aorta abdominal para registro de pressão arterial (PA) e a cânula venosa 

foi utilizada para injeção de drogas. A extremidade livre das cânulas foi selada com 

um alfinete e exteriorizada subcutaneamente nà região interescapular. Após o 

procedimento cirúrgico, cada rato recebeu uma injeção i.m do analgésico e 

antiinflamatório megluminato de flunixina - Flunixin® (1mg/Kg) (Chemitec, SP/Brasil.) 

e foi alojado em gaiola individual por um período de 24 horas para recuperação. 
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3.7 Registros dos parâmetros cardiovasculares 
 
 
 
 

A cânula inserida na artéria foi acoplada a um transdutor de pressão ligado a 

um amplificador e a um sistema de conversão analógico-digital para aquisição de 

dados (Biopac Systems –MP150). O plug do eletrodo implantado foi conectado ao 

sistema  de  aquisição.  Através  do  software  Acknowledge  4.2  as  oscilações  de 

pressão arterial pulsátil foram captadas (PAP) permitindo calcular a PAM e o 

intervalos R-R do eletrocardiograma permitiram calcular a FC. 
 
 
 
 

3.8 Avaliação da reatividade cardiovascular ao estresse 
 
 
 
 

Para avaliação da reatividade cardiovascular ao estresse foi realizado o 

método previamente descrito por Xavier et al. 2009 (103), devidamente adaptado. O 

modelo experimental consiste em manter o animal em um contensor de acrílico e 

submetê-lo ao estresse por jato de ar. A entrada de ar é feita diretamente no focinho 

do rato num fluxo constante de 10 L/min (Figura 10). 
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Figura 10: Representação do modelo experimental de estresse agudo 
emocional por jato de ar. A. desenho representativo; B. foto representativa. 

 
 
 
 
 
 

O experimento foi realizado com o animal acordado, 24h após o 

procedimento cirúrgico de canulação da veia e artéria femorais e posicionamento de 

eletrodos. Os parâmetros cardiovasculares foram monitorados durante 10 minutos 

para estabilização de PA e FC e 10 minutos foram registrados como basal. 

Subsequentemente, a coleta de sangue arterial (0,5 ml) foi feita para posterior 

dosagem de ACTH, o mesmo volume de salina isotônica foi injetado para 

recuperação do volume sanguíneo. Em seguida, o animal foi estimulado a entrar no 

contensor e foi colocada uma tampa na parte posterior do contensor para impedir a 

saída. Um período de 10 minutos foi aguardado. Após esse período, foi feita 

administração i.v de salina (NaCl 0,9%) (G21), LVV-h6 (G22) ou LVV-h7 (G23). 

Imediatamente após a injeção i.v. foi iniciado o jato de ar (10 L/min), ofertado por 

10 minutos. Imediatamente após o fim do jato de ar, nova coleta de sangue arterial 

foi feita para posterior dosagem de hormônios. Salina isotônica foi injetada em 

B 

A 
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volume equivalente para reposição volêmica.  O  animal  permaneceu  no  contensor  

para  recuperação  por  mais  10 minutos (Figura 11). Ao final, a tampa posterior do 

contensor foi aberta permitindo a saída do animal. Os valores de PAM e FC foram 

amostrados a cada 2 minutos, durante todo período de registro. 

 
 

 
 

Figura 11: Representação esquemática da sequência experimental para avaliar 
a reatividade cardiovascular ao estresse por jato de ar. 

 
 
 
 
 
  
 

3.9 Avaliação do efeito de LVVs sobre resposta neuroendócrina ao estresse 
emocional 
 
 

Foram coletadas amostras de sangue (0,5 ml) imediatamente após o basal e 

o final do jato de ar. Em seguida foi realizada a reposição volêmica com salina (0,9% 

NaCl). As amostras foram coletadas em solução EDTA 10 % (0,7 ml/1 ml de sangue) 

e, em seguida, foram centrifugadas (4 ºC, 4000 rpm) durante 10 minutos. O plasma 

de cada amostra foi separado e armazenado sob temperatura de - 80 ºC até o 

momento da dosagem. O método utilizado foi quimioluminescência 
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3.10 Análise estatística 
 
 
 
 
 

O método de exclusão foi média ± DPM nos seguintes protocolos: LCE, CA e 

NF. No protocolo de estresse por jato de ar e dosagem de cortisol, o método de 

exclusão foi media ± EPM: os animais que foram excluídos em 50% ou mais dos 

parâmetros avaliados, foram excluídos de todos os parâmetros do respectivo 

protocolo experimental. Os resultados foram expressos como média ± EPM e 

analisados utilizando Student T test e One Way Anova seguido de pós-teste 

Dunnett’s e Two Way Anova seguido de pós-teste Bonferroni’s quando apropriado. 

Todas a análises estatísticas foram realizadas através do software GraphPadPrism 

6.0 (GraphPad Software, Inc.). O nível de significância foi fixado em p<0,05. 
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4  RESULTADOS 

 
 
 
 
 

4.1 Avaliação do efeito das LVVs no comportamento tipo-ansiedade 
no LCE e CA. 

 
 
 
 
 

Os resultados obtidos na avaliação do comportamento tipo ansiedade estão 

apresentados na figura 12. O ansiolítico diazepam (controle positivo) e, também, 

LVV-h6, LVV-h7 aumentaram o tempo despendido nos braços abertos, quando 

comparado ao grupo que recebeu veículo (controle negativo) (Figura 12A). O tempo 

despendido nos braços fechados foi menor nos grupos tratados com DZP, LVV-h6, 

LVV-h7 em comparação ao controle negativo (Figura 12B). O número de entradas 

nos braços abertos foi maior no grupo que recebeu injeção de DZP, LVV- h6, LVV-h7 

comparado ao grupo controle negativo (Figura 12C). 

A avaliação da análise risco, correspondente ao tempo despendido no centro 

do LCE, foi menor no grupo tratado com DZP. Contudo, LVVs não modificaram a 

análise de risco, quando comparados ao controle (Figura 12D). 
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Figura 12:  Avaliação do comportamento tipo ansiedade no LCE.  A: 
tempo despendido nos braços abertos do LCE; B: tempo despendido nos braços 
fechados do LCE; C: número de entradas nos braços abertos; D: tempo de análise 
de risco. CT: controle; DZP: diazepam; LVV-h6: LVV-hemorfina-6; LVV-h7: LVV-
hemorfina-7. Valores expressos como média ± EPM e analisados utilizando o teste 
student T. As analises estatísticas foram realizadas através do software 
GraphPadPrism 6.0 (GraphPad Software, Inc). O nível de significância foi fixado em 
p<0.05, * vs. CT; # vs. LVV-h6. 

 

 

 

As alterações observadas nos parâmetros: número de entradas nos braços 

abertos e tempo nos braços abertos e nos braços fechados do LCE, promovidas por 

LVV-h6 e LVV-h7 demonstram efeito tipo-ansiolítco e concordam com o aumento no 

tempo despendido no centro do CA promovido pelas LVVs (Figura 13A). Da mesma 

maneira, a redução no tempo despendido na periferia no campo aberto (CA) indica 
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um efeito tipo-ansiolítico das LVVs (Figura 13B). 

 

 
 

 

Figura 13: A valiação do comportamento tipo ansiedade no CA. A: tempo 
despendido no centro do CA; B: tempo despendido na periferia do CA; CT: controle; 
DZP: diazepam; LVV-h6:  LVV-hemorfina-6; LVV-h7:  LVV-hemorfina-7.  Valores 
expressos como média ± EPM e analisados utilizando o teste student T. As analises 
estatísticas foram realizadas através do software GraphPadPrism 6.0 (GraphPad 
Software, Inc). O nível de significância foi fixado em p<0.05, * vs. CT; # vs. LVV-h6. 
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4.2 Avaliação dos parâmetros de locomoção/exploração no LCE e CA 
 
 
 

O número de entradas nos braços fechados e o número total de entradas 

(soma de entradas nos braços abertos e nos braços fechados) do LCE são índices 

de atividade locomotora (104). O número de entradas nos braços fechados foi 

aumentado somente no grupo tratado com LVV-h7, em comparação ao grupo 

controle negativo (veículo) (Figura 14A). 

O número total de entradas foi maior no grupo tratado com DZP e LVV-h7. O 

tratamento com LVV-h6 não alterou a resposta quando comparado ao grupo controle 

(Figura 14B).  

 

 
 
Figura 14:  Avaliação da atividade locomotora/exploratória no LCE. A: 

número de entradas nos braços fechados; B: número total de entradas (soma de 
entradas nos braços abertos e nos braços fechados). CT: controle; DZP: diazepam; 
LVV-h6: LVV-hemorfina-6; LVV-h7: LVV-hemorfina-7. Valores expressos como média 
± EPM e analisados utilizando o teste student T. As analises estatísticas foram 
realizadas através do software GraphPadPrism 6.0 (GraphPad Software, Inc). O nível 
de significância foi fixado em p<0.05, * vs. CT; # vs. LVV-h6. 

 

 

Esses resultados corroboram os parâmetros que avaliam atividade 

locomotora/exploratória no campo aberto como: o número de cruzamentos entre os 

quadrantes, o tempo de imobilidade e o número de levantadas. O número de 

cruzamentos entre os quadrantes do CA não foi alterado no grupo tratado com DZP, 
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LVV-h6. Contudo, essa medida foi maior no grupo tratado com LVV-h7 quando 

comparado ao grupo controle que recebeu veículo (Figura 15A). Comparado ao 

veículo, o DZP não modificou o tempo de imobilidade, que foi significativamente 

reduzido pelo tratamento com as LVVs. A redução no tempo de imobilidade foi maior 

no grupo tratado com LVV-h7 comparado ao grupo tratado com LVV-h6 (Figura 15C). 

Enquanto o número de levantadas não foi alterado pelo DZP, houve aumento 

em ambos os grupos tratados com LVVs. Porém, a amplitude da resposta de LVV- 

h7 foi maior quando comparada com LVV-h6 (Figura 15B). Conjuntamente, os 

resultados   da   atividade   locomotora   do   LCE   e   locomotora/exploratória   CA 

demonstram que LVV-h6 aumentou a exploração (como revelado pela redução no 

tempo de imobilidade e aumento no número de levantadas). A LVV-h7 provocou 

aumento na locomoção/exploração de ratos (como demonstrado pelo aumento do 

número de entradas nos braços fechados e número total de entradas no LCE, bem 

como, pelo aumento no número de cruzamentos, redução da imobilidade e aumento 

no número de levantadas do CA).  

O tratamento com DZP não alterou o número de autolimpeza, quando 

comparado ao grupo veículo. No entanto, tal medida foi maior nos grupos tratados 

com LVV-h7 em comparação ao veículo (Figura 15D). 
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Figura 15: A valiação da atividade locomotora/exploratória no CA. A: 

número de cruzamentos entre os quadrantes do CA; B: número de levantadas; C: 
tempo de imobilidade; D: número de autolimpeza. CT: controle; DZP: diazepam; 
LVV-h6: LVV-hemorfina-6; LVV-h7: LVV-hemorfina-7. Valores expressos como média 
± EPM e analisados utilizando o teste student T. As analises estatísticas foram 
realizadas através do software GraphPadPrism 6.0 (GraphPad Software, Inc). O nível 
de significância foi fixado em p<0.05, * vs. CT; # vs. LVV-h6. 
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4.3 Avaliação do envolvimento de vias ocitocinérgicas no efeito tipo- 
ansiolítico e aumento da locomoção/exploração evocadas pelas LVVs 

 
 
 
 

Com base na hipótese de que LVVs promoveriam aumento nos níveis de OT 

no cérebro através da inibição da atividade ocitocinase do IRAP, avaliamos o 

envolvimento de receptores ocitocinérgicos nos efeitos promovidos pelas LVVs 

demonstrados até o momento neste estudo (tipo-ansiolítico e aumento na atividade 

locomotora e exploratória). Foram utilizadas duas doses de atosibano (1 mg/Kg e 0,1 

mg/Kg). 

O tratamento com o antagonista de receptores de OT (atosibano) na dose de 
 

1 mg/kg alterou somente o aumento no número de entradas nos braços fechados do 

LCE promovido pela LVV-h7 (Figura 16D). A resposta promovida pela LVV-h7 nos 

outros parâmetros do LCE não foi alterado pela coadministração de atosibano na 

dose de 1 mg/Kg. Nessa dose (1 mg/kg), a administração prévia de atosibano 

potencializou a resposta promovido pela LVV-h6 no tempo despendido nos braços 

aberto (Figura 16A) e no tempo despendido nos braços fechados do LCE (Figura 

16B), não alterando a resposta desse nonapeptídeo nos outros parâmetros avaliados 

no LCE. No entanto, a dose de 0,1 mg/kg de atosibano reverteu totalmente o 

aumento no número de entradas nos braços fechados (Figura 16D), número total de 

entradas (Figura 16E) (índices de atividade locomotora (104)) promovidos pela LVV-

h7 e, também, potencializou o aumento no tempo despendido nos braços abertos 

promovido por esse decapeptídeo. 
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Figura 16: Avaliação do envolvimento da via ocitocinégica nas 

alterações da atividade locomotora/exploratória promovidas pelas LVVs no 
LCE. A: tempo despendido nos braços abertos; B:tempo despendido nos braços 
fechados; C: número de entradas nos braços abertos; D: número de entradas nos 
braços fechados; E: número total de entradas. CT: controle; DZP: diazepam; LVV-
h6: LVV-hemorfina-6; LVV-h7: LVV-hemorfina-7. Valores expressos como média ± 
EPM e analisados utilizando o teste student T. As analises estatísticas foram 
realizadas através do software GraphPadPrism 6.0 (GraphPad Software, Inc). O nível 

de significância foi fixado em p<0.05. * vs CT; # vs LVV-h6; & vs LVV-h7. 
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No campo aberto, o tratamento com Atosibano (1 mg/kg) não alterou o 

aumento no tempo despendido no centro (Figura 17A), a redução no tempo 

despendido na periferia do CA (Figura 17B) e a diminuição no tempo de imobilidade 

(Figura 17E) promovidos  pelas  LVVs.  No  entanto, o número de cruzamentos 

(Figura 17C) e o número de levantadas (Figura 17D) promovido pela LVV-h6 foi 

aumentado no grupo com tratamento prévio de atosibano (1 mg/kg). O aumento no 

número de cruzamentos evocado pela LVV-h7 foi revertido no grupo que foi tratado 

previamente com atosibano na dose de 1 mg/Kg) (Figura 17C). Entretanto, o 

aumento no número de autolimpeza promovido pela LVV-h7 não foi alterado com a 

co-administração de atosibano (1 mg/Kg) (Figura 17F).  

Na dose de 0,1 mg/kg de atosibano, o aumento no tempo despendido no 

centro e a redução no tempo despendido na periferia do CA promovido somente 

pela LVV-h7 foi revertido. A alteração nesses parâmetros evocada pela LVV-h6 não 

foi alterada pelo tratamento prévio com atosibano na dose de 0,1 mg/kg  (Figura 17A 

e B). O número de autolimpeza promovido pela LVVs foi reduzido no grupo que foi 

tratado previamente com atosibano (0,1 mg/Kg) (Figura 17F). O número de 

cruzamentos evocado pela LVV-h6, mas não LVV-h7, foi aumentado pela co-

administração de atosibano na dose de 0,1 mg/Kg (Figrua 17C). O aumento no 

número de levantadas causado por ambas LVVs foi revertido pelo bloqueio de 

receptores de OT com atosibano na dose de 0,1 mg/Kg (Figura 17D). Somente a 

redução no tempo de imobilidade promovida pelas LVV-h6 foi alterada pelo 

cotratamento com atosibano (0,1 mg/Kg) (Figura 17E).    
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Figura 17: Avaliação do envolvimento de vias ocitocinérgicas na atividade 
locomotora/exploratória promovida pelas LVVs no CA. A: tempo despendido no 
centro do CA; B: tempo despendido na periferia do CA; C: número de cruzamentos 
entre os quadrantes do CA; D: número de levantadas; E: tempo de imobilidade; F: 
número de autolimpeza. CT: controle; DZP: diazepam; LVV-h6: LVV-hemorfina-6;  
LVV-h7: LVV- hemorfina-7; ATS: atosibano. Valores expressos como média ± EPM.  

Nível de significância em p<0,05. * vs CT; # vs LVV-h6; & vs LVV-h7. 
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CA. 

 

4.4 O antagonismo dos receptores de ocitocina (atosibano) no LCE e 

 
 
 

Após os experimentos que avaliaram a hipótese mecanística deste estudo, 

no efeito tipo-ansiolítico e aumento da atividade locomotora/exploratória evocados 

pela LVV-h6 e LVV-h7, verificamos se a dose utlizada (1 mg/kg) assim como uma 

dose 10 vezes menor (0,1 mg/kg) de Atosibano seriam efetivas em reverter o efeito 

evocado pela OT. 

De maneira inesperada, o tratamento com atosibano (1 mg/kg) potencializou a 

resposta promovida por OT no tempo despendido nos braços abertos (Figura 18A), 

tempo nos braços fechados (Figura 18B) e no número de entradas nos braços 

abertos (Figura 18C) no LCE. Atosibano (1 mg/kg) não alterou a resposta evocada 

por OT na análise de risco do LCE (Figura 18D), no tempo despendido no centro 

(Figura 19A) e na periferia do CA (Figura 19B). Nessa dose (1 mg/kg), o bloqueio 

dos receptores de ocitocina reverteu a resposta evocada pela administração de OT 

somente no parâmetro: número de autolimpeza no CA (Figura 19F). No entanto, na 

dose de 0,1 mg/kg de atosibano, o padrão de resposta promovida pela OT foi 

revertido no LCE (Figura 18) e CA (Figura 19), como revelado pela reversão do 

aumento no tempo despendido nos braços abertos (Figura 18A), no número de 

entradas nos braços abertos (Figura 18C) e, também na redução no tempo 

despendido nos braços fechados do LCE (Figura 18B). No CA,  atosibano (0,1 

mg/Kg)  reverteu  o  aumento  no  tempo  despendido  no  centro  (Figura  19A)  e  a 

redução no tempo despendido na periferia (Figura 19B) do CA evocados pela OT. 

Atosibano (1 mg/kg), não alterou a amplitude da resposta da OT no número 

de entradas nos braços fechados (Figura 18E) e no total de entradas nos braços do 

LCE  (Figura  18F),  mas  aumentou  o  número  de  cruzamentos  (Figura  19C)  e  o 

número de levantadas (Figura 19E) e, reduziu o número de autolimpeza (Figura 19F) 

no CA. Além disso, atosibano (1 mg/kg) potencializou a redução no tempo de 

imoblidade (Figura 19D) no CA. OT e sua co-administração com atosibano nas duas 

doses (0,1 e 1 mg/kg) não modificaram o número de entradas nos braços fechados 

(Figura 18E) e total de entradas (Figura 18F) nos braços do LCE, quando 

comparados ao grupo de animas tratados com veículo. A co-administração de OT e 

atosibano (0,1 mg/kg) aumentou o número de levantadas quando comparados ao 

veículo.   A   co-administração   de   OT   com   Atosibano   (1   mg/kg)   aumentou 
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substancialmente o número de levantadas, quando comparado ao grupo veículo e 

OT (Figura 19E). Enquanto OT não modificou o número de cruzamentos, o 

tratamento prévio com 1 mg/Kg de atosibano aumentou esse parâmetro quando 

comparado ao CT (Figura 19C). Em comparação ao veículo, OT não alterou o 

número de autolimpeza (Figura 19F), mas a coadministração de Atosibano 1 mg/kg 

com OT reduziu  esse parâmetro. A OT reduziu o tempo de imoblidade (Figura 

19D) no CA, contudo, essa resposta não foi alterada quando coadministrado com 

atosibano (1 e 0,1 mg/Kg). 
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Figura 18: Avaliação da eficiência de Atosibano em reverter o efeito tipo 

ansiolítico promovido pela OT no LCE. A: tempo despendido nos braços abertos 
do LCE; B: tempo despendido nos braços fechados do LCE; C: número de entradas 
nos braços abertos; D: tempo de análise de risco; E: número de entradas nos braços 
fechados; F: número total de entradas (soma de entradas nos braços abertos e nos 
braços fechados). CT: controle; DZP: diazepam; LVV-h6: LVV-hemorfina-6; LVV-h7: 
LVV-hemorfina-7. Valores expressos como média ± EPM e analisados utilizando o 
teste student T. As analises estatísticas foram realizadas através do software 
GraphPadPrism 6.0 (GraphPad Software, Inc). O nível de significância foi fixado em 

p<0,05. * vs. CT; # vs OT. 
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Figura 19: Avaliação da eficiência de Atosibano na atividade 
locomotora/exploratória no CA. A: tempo despendido no centro do CA; B: tempo 
despendido na periferia do CA; C: número de cruzamentos entre os quadrantes do 
CA; D: número de levantada; E: tempo de imobilidade; F: número de autolimpeza. 
CT: controle; DZP: diazepam; LVV-h6: LVV-hemorfina-6; LVV-h7: LVV-hemorfina-7. 
Valores expressos como média ± EPM e analisados utilizando o teste student T. As 
analises estatísticas foram realizadas através do software GraphPadPrism 6.0 

(GraphPad Software, Inc). O nível de significância foi fixado em p<0.05. * vs. CT; # 

vs OT. 
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4.5 Avaliação do efeito de LVVs no comportamento tipo-depressão 
 
 
 

Os resultados de avaliação do comportamento tipo depressão estão 

apresentados na figura 18. O tempo de imobilidade foi reduzido no grupo tratado 

com o antidepressivo imipramina (controle positivo), bem como nos grupos tratados 

com LVV-h6, LVV-h7 (Figura 18A) e OT (Figura 18C).  quando comparados ao 

veículo. A amplitude da resposta de LVV-h7 foi maior no tempo de imobilidade 

comparada a resposta de LVV-h6 (Figura 18A). A redução no tempo de imobilidade 

no Nado Forçado (NF) indica o efeito tipo-antidepressivo evocado pelas LVVs. 
 
 
 
 

4.6 Avaliação do envolvimento de vias ocitocinérgicas no efeito tipo- 
antidepressivo evocado pelas LVVs 

 
 

Baseado na hipótese proposta, de que as LVVs promovem o aumento dos 

níveis  de  OT  no  cérebro  por  inibição  da  atividade  ocitocinase  do  IRAP,  foi 

investigado se o efeito tipo-antidepressivo evocado pelas LVVs, é dependente da 

ativação de receptores de OT (Figura 18B). O bloqueio dos receptores de OT pelo 

tratamento com atosibano (1 mg/kg) não alterou a redução no tempo de imobilidade 

promovida pela LVV-h6. No entanto, de maneira interessante, atosibano (1 mg/kg) 

não somente reverteu a resposta evocada pela LVV-h7, como também aumentou o 

tempo de imobilidade em valores substancialmente superiores em comparação ao 

grupo controle negativo (Figura 18B). 
 
 
 

4.7 O antagonismo dos receptores de ocitocina (atosibano) no NF. 
 
 
 

Após a confirmação do envolvimento de receptores ocitocinérgicos somente 

no efeito tipo-antidepressivo  promovido  pela  LVV-h7  avaliamos se  atosibano  na 

dose de 1 e 0,1 mg/Kg seria efetiva em reverter o efeito evocado pela OT. O efeito 

tipo-antidepressivo  promovido  pela  OT  foi  totalmente  revertido  pelo  tratamento 

prévio com ambas as doses de atosibano (Figura 21). 
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Figura 20: Avaliação do comportamento tipo depressão e envolvimento da via 
ocitocinérgicas. A: parâmetro de avaliação do comportamento tipo-depressão 
(tempo de imobilidade); B: avaliação do envolvimento de vias ocitocinérgicas no 
efeito tipo-antidepressivo evocado pelas LVVs; CT: controle; IMI: imipramina; LVV-
h6: LVV-hemorfina-6; LVV-h7: LVV-hemorfina-7; ATS: atosibano. Valores expressos 

como média ± EPM. Nível de significância em p<0,05. * vs CT; # vs OT; & vs LVV-

h7; + vs. LVV-h6. 
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Figura 21: Avaliação da eficiência de Atosibano no comportamento tipo 
depressão. CT: controle; IMI: imipramina; LVV-h6: LVV-hemorfina-6; LVV-h7: LVV-
hemorfina-7; OT: ocitocina; ATS: atosibano. Valores expressos como média ± EPM. 

Nível de significância em p<0,05. * vs CT; # vs OT; & vs LVV-h7; + vs. LVV-h6. 
 
 
 
 
 

4.8  Avaliação do efeito de LVVs sobre a amplitude de resposta 

cardiovascular ao estresse agudo emocional pelo jato de ar. 

 
 
 

A avaliação da reatividade cardiovascular demonstrou que o tratamento com 

LVV-h6 e LVV-h7 não foi capaz de alterar a resposta pressora (Figura 22) e 

cronotropismo positivo (Figura 23) evocados pela exposição ao jato de ar. 
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Figura 22: Resposta pressora evocada por Jato de Ar. A: variação da PAM 
durante o registro cardiovascular; B: variação da resposta máxima da PAM. PAM: 
pressão arterial média; CT: controle (n=6); LVV-h6: LVV-hemorfina-6 (n=7); LVV-h7: 
LVV-hemorfina-7 (n=8). Valores expressos como média ± EPM e analisados 
utilizando teste student T e ANOVA de duas vias seguido de pós teste de Bonferroni. 
Nível de significância em p<0,05. 
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Figura 23: Resposta cronotrópica evocada por Jato de Ar. A: variação da 
resposta cronotrópica durante o registro cardiovascular; B: variação da resposta 
cronotrópica máxima. FC: frequência cardíaca; CT: controle (n=6); LVV-h6: LVV- 
hemorfina-6 (n=7);  LVV-h7:  LVV-hemorfina-7 (n=8).  Valores  expressos  como  
média  ±  EPM, e analisados utilizando teste student T e ANOVA de duas vias seguido 
de pós teste de Bonferroni. Nível de significância fixado em p<0,05. 
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Tabela 3: Valores da média da variação da resposta máxima na reatividade 
cardiovascular ao estresse. CT: controle; LVV-h6: LVV-hemorfina-6; LVV-h7: LVV- 
hemorfina7; PAM: pressão arterial média; FC: frequência cardíaca. Nível de 
significância em p<0,05. 
 

 

CT LVV-h6 LVV-h7 

Δ PAM (mmHg) 26 ± 3 18 ± 4 26 ± 3 

Δ FC (bpm) 118 ± 48 105 ± 101 147 ± 32 

 

 

 

4.9 Avaliação do efeito de LVVs sobre resposta neuroendócrina ao estresse 

emocional 

 
 
 

O tratamento com LVV-h6 ou LVV-h7 não alterou a elevação da 

concentração plasmática de cortisol após o estresse agudo emocional pelo jato de ar 

(Figura 24). 
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Figura 24: Concentração plasmática de cortisol antes e após o estresse por 
jato de ar. CT: controle (n=6); LVV-h6: LVV-hemorfina-6 (n-4); LVV-h7: LVV-
hemorfina-7 (n=8). Valores  expressos  como  média  ±  EPM, e analisados utilizando 
teste student T e ANOVA de uma via seguido de pós teste de Dunnett. Nível de 
significância fixado em p<0,05. * vs. CT basal; # vs.LVV-h6 basal; & vs.LVV-h7 
basal. 

 
 
 
Tabela 4: Concentração plasmática de cortisol antes e após o estresse por jato 
de ar. CT: controle; LVV-h6: LVV-hemorfina-6; LVV-h7: LVV-hemorfina7; µg/dl: 
microgramas/decilitro. As amostras foram dosadas em duplicatas. Nível de 
significância em p<0,05. 

 
 

 Antes Depois 

CT 3,38 ± 0,44 µg/dL 5,43 ± 0,44 µg/dL 

LVV-h6 4,06 ± 0,38 µg/dL 5,36 ± 0,14 µg/dL 
LVV-h7 3,47 ± 0,19 µg/dL 5,66 ± 0,38 µg/dL 
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5 SUMÁRIO DOS RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 

5.1 Comportamento tipo ansiedade no LCE 
 
 
 
 
Tabela   5:   Sumário   dos   principais   resultados   do   comportamento   tipo 
ansiedade.   aumento  vs.  CT;       redução  vs.  CT;       efeito  de  
aumento potencializado por atosibano;   efeito de aumento atenuado ou revertido 
por atosibano;   efeito de redução atenuado ou revertido por atosibano;    

        sem diferença  significativa  vs. CT;            sem  diferença  significativa  vs.  
grupo do respectivo peptídeo sem o tratamento prévio com atosibano. Nível de 
significância em p<0,05.  
 
 
 

 

Drogas 
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5.2  Atividade locomotora/exploratória no CA 
 
 
 
 
Tabela 6: Sumário dos principais resultados da atividade 
locomotora/exploratória.  aumento vs. CT;   redução vs. CT;   efeito de 
redução potencializado por atosibano;    efeito de aumento atenuado ou revertido 
por atosibano;    efeito de redução atenuado ou revertido por atosibano;         sem 
diferença  significativa  vs.  CT;            sem  diferença  significativa  vs. grupo do 
respectivo peptídeo sem o tratamento prévio com atosibano. Nível de significância 
em p<0,05. 

 
 
 

 

Drogas 
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5.3 Comportamento tipo depressão no NF 
 
 
 
 

Tabela  7:  Sumário  dos  resultados  do  comportamento  tipo  depressão.   
aumento vs CT;   redução vs. CT;   efeito de redução atenuado ou revertido 
por atosibano;         sem diferença significativa vs grupo do respectivo peptídeo 
sem o tratamento prévio com atosibano. Nível de significância em p<0,05. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drogas 
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6 DISCUSSÃO 
 
 
 

Os achados deste estudo são: i) Efeito tipo ansiolítico evocado por LVV-

h6, LVV-h7 e OT; ii) O bloqueio de receptores de OT com Atosibano (0,1 

mg/kg) não alterou o efeito ansiolítico evocado pelos derivados da hemoglobina, 

porém,  reverteu o padrão de resposta de OT. iii) A atividade locomotora/exploratória 

não  foi  alterada  pelo  tratamento  com  DZP,  entretanto,  somente  a  exploração 

(número de levantadas) foi aumentada por LVV-h6. LVV-h7 aumentou a locomoção 

(número de cruzamentos) e exploração (número de levantadas). iv) O tratamento 

prévio com Atosibano (0,1 mg/kg) reverteu o aumento da exploração (somente 

número de levantadas) evocado pela LVV-h6 e, também, reverteu o aumento na 

locomoção  (número  de  cruzamentos)  e  da  exploração  (somente  número  de 

levantas) evocado por LVV-h7. O padrão de resposta de OT foi revertido pelo 

bloqueio de receptores de OT (atosibano 0,1 mg/kg); v) Efeito tipo antidepressivo 

evocado por IMI, LVV-h6, LVV-h7 e OT; vi) O bloqueio de receptores de OT com 

atosibano (1 mg/kg) não alterou o efeito tipo antidepressivo promovido pela LVV-h6. 

Interessantemente, o tratamento prévio com atosibano (1 mg/kg) não somente 

reverteu o efeito antidepressivo evocado pela LVV-h7, como também aumentou o 

tempo de imobilidade para valores essencialmente superiores em comparação ao 

controle negativo; vii) O efeito tipo-antidepressivo promovido pela OT foi totalmente 

revertido pelo bloqueio prévio dos receptores de OT nas duas doses utilizadas do 

antagonista (1 e 0,1 mg/kg);  viii) O efeito pressor, o cronotropismo positivo e o 

aumento da concentração plasmática de cortisol evocados pelo estresse agudo 

emocional por jato de ar não foram alterados pelo tratamento com ambos os 

peptídeos derivados da hemoglobina: LVV-h6 e LVV-h7. 

Estudo in vitro, mostrou que LVV-h7 se liga ao receptor AT4, competindo 

com Ang IV pela ligação. Tal padrão de ligação ao AT4 foi idêntica entre LVV-h7 e 

Ang IV no rombencéfalo de ovelhas (40). O receptor AT4 exerce atividade 

aminopeptidase por possuir um sítio de ligação denominado IRAP (59, 64), capaz de 

degradar diversos neuropeptídeos incluindo vasopressina, angiotensina III (61) e 

ocitocina. Estudo in vivo verificou que administração central de angiotensina IV 

resulta em aumentos na concentração de ocitocina no núcleo central da amígdala 

(82). Portanto, o agonismo do receptor AT4 possivelmente inibe sua atividade 

ocitocinase. 
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O receptor AT4/IRAP é expresso em regiões do cérebro associadas ao 

controle das emoções, em regiões de função somatosensorial, cognitiva e motora 

como o cortex pré-frontal, insular, entorrinal, subtância nigra, hipotálamo, amígdala 

(65-66), gânglios das raízes dorsais e medula espinhal, com maior expressão 

ventralmente (51). No cérebro humano, IRAP foi encontrado em núcleos basal de 

Meynert, no hipocampo e neocórtex (105-106). 

Neste estudo, verificamos que as LVVs promovem efeito tipo-ansiolítico 

independente da ativação de receptores de OT. Tal efeito pode ter sido promovido 

por meio da sinalização intracelular desencadeada pela ligação dos derivados da 
hemoglobina ao AT4/IRAP. A ativação de AT4/IRAP aumenta NO e GMPc no interior 

da célula (71-73) sugerindo que a via NO/GMPc/PKG está envolvida na sinalização 

intracelular do receptor AT4/IRAP. De fato, a elevação na concentração intracelular 

de NO promove aumento nos níveis de GMPc, que ativa PKG aumentando o efluxo 

de K+ da célula, promovendo a hiperpolarização neuronial (107-108). É possível que 
 

isso ocorra em regiões que compõem o sistema límbico, e desse modo, ao se 
 

ligarem ao receptor AT4/IRAP as LVVs promoveriam a inibição de regiões 

ansiogênicas, por meio da hiperpolarização mediada pela via NO/GMPc/PKG. Isso 

resultaria em redução do comportamento de ansiedade ou efeito ansiolítico. 

Além disso, ativação de IRAP aumenta os níveis de Ca+2 intracelular (68- 
 

69), quando esse aumento ocorre nas terminações nervosas de neurônios promove 

a maior liberação de neurotransmissores (109), entre eles dopamina e serotonina, 

em  regiões  que  compõe  o  sitema  límbico,  substância  nigra  e  hipocampo.  Tais 

regiões expressam AT4/IRAP e portanto, o aumento da liberação de monoaminas 

mediadas pela ativação do IRAP pode ser o mecanismo através do qual as LVVs 

evocam efeitos ansiolítico e antidepressivo. Somado a isso, LVV-h6 e LVV-h7 

possuem atividade opióide (5, 15, 22) e seus efeitos comportamentais também 

podem estar relacionados à ativação desses receptores. 

Ambas LVVs avaliadas neste estudo, são inibidores da ECA (8, 17, 48). A 

inibição da ECA impede a conversão de angiotensina I em angiotensina II e 

favorecem a formação de angiotensina 1-7, por meio da maior disponibilização de 

substratos para ECA2 (110-111), além de reduzir a catálise de angiotensina 1-7 pelo 

sítio N-terminal da ECA (112). Estudos demonstram que angiotensina 1-7 atua 

modificando o comportamento, por reduzir a ansiedade e depressão (113-114). 

Também foi demonstrado que o bloqueio da ECA com captopril promoveu efeito tipo-
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ansiolítico (115). A hipótese de que Angiotensina 1-7 estaria mediando os efeitos 

das LVVs é suportada por  um  estudo  recente  de  Lazaroni  e  colaboradores 

(2012),  que  demonstraram  que  a ativação do receptor MAS ativa processos de 

cognição e memória (116). Portanto, é possível que LVVs promovam redução no 

comportamento tipo ansiedade e depressão pelo favorecimento da síntese de 

angiotensina 1-7. 

Mostramos neste estudo que a via ocitocinérgica está envolvida no efeito 
tipo antidepressivo promovido pela LVV-h7 e também no aumento da exploração 
(número de levantadas) evocado pela LVV-h6 e LVV-h7 (Figura 21). Os receptores 
de OT são receptores metabotrópicos acoplados a proteína Gq (117) que ativa a via 
da fosfolipase C no interior da célula, desencadeando aumentos na concentração de 

Ca+2 intracelular (118), que por sua vez, ativa a enzima óxido nítrico sintase, por 
meio    do    complexo    Ca+2-calmodulina    elevando    os    níveis    NO    (119). 

 

Consequentemente,   a sinalização da via de NO, inclui o aumento   de   GMPc   e   
ativação   da   PKG   (107-108) promoveriam   um   potencial  pós-sináptico  

inibitório,   devido   a   hiperpolarização evocada pela abertura de canais K+ na 
membrana do neurônio. Dessa maneira, as LVVs poderiam inibir a atividade de 
neurônios envolvidos no comportamentos tipo depressão e na atividade locomotora, 
por meio da ativação dos receptores de OT devido o possível aumento nos níveis 
centrais desse neuropeptídeo.  
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Figura 25: Representação esquemática da hipótese mecanística dos efeitos 
evocados pela LVV-h7 e LVV-h6 por meio da ativação de receptores de 
ocitocina, devido o aumento nos níveis centrais de OT. A: Atividade 
constitutiva aminopeptidase/ocitocinase de AT4/IRAP. 
1.   no   receptor   AT4/IRAP;   2.   o   sítio   alostérico   permanece   livre;   3.   não 
desencadeando a sinalização intracelular do receptor (ainda não bem esclarecida); 
4. OT livre se liga ao IRAP e é degradada; 5. produtos da degradação de OT; 6. 
redução da concentração de OT; 7. receptor de OT não é ativado. B: Inibição da 
atividade constitutiva aminopeptidase/ocitocinase de AT4/IRAP pela LVV-h7. I. 
no receptor AT4/IRAP; II. LVV-h7 se liga no sítio alostérico; III. Desencadeando a 
sinalização intracelular do receptor (ainda não bem esclarecida); IV. efeito tipo- 
antidepressivo e aumento na atividade exploratória evocados pela LVV-h7 por meio 
da ativação da via intracelular do AT4/IRAP; V. Ocorre mudança na conformação do 
sítio ativo localizado em outra porção do receptor, que exerce atividade 
aminopeptidase/ocitocinase (IRAP); VI. aumento da biodisponibilidade de OT por 
impedir a sua degradação pelo IRAP; VII. facilitação da ligação de OT ao seu 
receptor;  VIII:  efeito  tipo-antidepressivo  e  aumento  na  atividade  exploratória 
evocados pela LVV-h7; C: Inibição da atividade constitutiva 
aminopeptidase/ocitocinase de AT4/IRAP pela LVV-h6. a. no receptor AT4/IRAP; 
b. LVV-h6 se liga no sítio alostérico; c. Desencadeando a sinalização intracelular do 
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receptor (ainda não bem esclarecida); d. aumento na atividade exploratória evocado 
pela LVV-h6 por meio da ativação da via intracelular do AT4/IRAP; e. Ocorre 
mudança na conformação do sítio ativo localizado em outra porção do receptor, que 
exerce  atividade  aminopeptidase/ocitocinase  (IRAP);  f.  aumento  da 
biodisponibilidade de OT por impedir a sua degradação pelo IRAP; g. facilitação da 
ligação de OT ao seu receptor; h: aumento na atividade exploratória evocado pela 
LVV-h6. 

 
 

A expressão de IRAP em regiões cognitivas e envolvidas na formação de 

memória onde há grande atividade colinérgica, como o hipocampo e núcleos de 

Meynert levaram Lee e cols (2001) (44) a investigar a contribuição da transmissão 

colinérgica no hipocampo nos efeitos da administração de LVV-h7 e Ang IV. Eles 

verificaram que LVV-h7 e Ang IV potencializam a atividade colinérgica no hipocampo 

de ratos por meio da ligação com receptor AT4/IRAP. De fato, a liberação de 

aceticolina no hipocampo estimula o aprendizado e a memória (120). 

Recentemente, um estudo propôs o conceito de neuropeptídeos não 

clássicos, derivados de proteínas intracelulares, que foram degradadas pela ação de 

proteases. Apesar dos mecanismos de liberação ainda não estarem totalmente 

esclarecidos, esses neuropeptídeos são secretados e se ligam a receptores de 

membrana e/ou outros alvos celulares (Figura 22). Os alvos de neuropeptídeos não- 

clássicos  podem  (ou  não)  ser  os  mesmos  alvos  onde  se  ligam  os 

neurotransmissores não clássicos (121) (Figura 23). Nesse sentido, as hemorfinas, 

incluindo LVV-h6 e LVV-h7, podem ser classificadas nesse conceito proposto por 

Gelman e Fricker (2010) como neuropeptídeos não clássicos, uma vez que são 

produzidas a partir da degradação de cadeias β-globinas da hemoglobina por 

proteases citosólicas. Estudos recentes demonstraram a expressão de RNA 

mensageiro que codifica as cadeias da hemoglobina em homogenato de cérebro e 

cultura primária de neurônios e na amígdala (82, 122-124). Sendo assim, detalhes 

da síntese e expressão destes peptídeos e seus precursores em diferentes áreas 

centrais envolvidas na organização de emoções e comportamento ainda necessitam 

ser investigados. 
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Figura 26: Esquema de neurotransmissores e neuropeptídeos clássicos e não 
clássicos. Adaptado de Gelman e Fricker (2010) (121). A: neurotransmissores 
clássicos são tipicamente sintetizados na célula présináptica e armazenado em 
vesículas sinápticas. Após estimulação, as vesículas se fundem com a membrana e 
liberam os neurotransmissores na fenda sináptica, onde podem se ligar a receptores 
pós-sinápticos e evocar seus efeitos. Os neurotransmissores na fenda sináptica são 
removidos por recaptação ou degradação. Neuropeptídeos clássicos são derivados 
de precursores sintetizados no retículo endoplasmático rugoso. O processo 
proteolítico inicia no complexo de Golgi ou vesículas secretoras imaturas e continua 
nas vesículas de amadurecimento. Neuropeptídeos clássicos são armazenados em 
vesículas  de  núcleo  denso,   que   podem  também   conter  neurotransmissores 
clássicos. Após estimulação, as vesículas se fundem com a membrana para liberar o 
conteúdo contido nelas. Neuropeptídeos clássicos evocam efeitos em receptores 
acoplados a proteína G e são degradados por peptidases extracelular. B: 
neurotransmissores  não  clássicos  são  sintetizados  de  seus  precursores  após 

estimualção da célula de sinalização e não são armazenados em vesículas. Por 
exemplo,  anandamide   e   2-araquidonoilglicerol  são   derivados  de   precursores 
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lipídicos, enquanto o óxido nítrico é produzido a partir da arginina. Uma vez 
produzido, o neurotransmissor não clássico é rapidamente secretado e atua em 
receptores ou outros alvos, que podem estar na membrana celular ou no citosol. A 
sinalização  não  clássica  pode  proceder de  modo  retrógrodo,  uma  vez que  não 
requer transmissão sináptica. No modelo proposto, neuropeptídeos não clássicos 
são derivados de proteínas intracelulares pela ação de proteases. Os peptídeos são 
secretados por mecanismos desconhecidos e evocam seus efeitos em receptores ou 
outros alvos. Embora alguns desses alvos podem ser diferentes daqueles onde se 
ligam os neurotrasmissores não clássicos, alguns receptores podem ser comum aos 
dois. Por exemplo, as hemopressinas, pertencente a família de supostos 
neuropeptídeos   não clássicos se liga a receptores canabinóide tipo 1 (CB1), que 
também são alvos de neurotransmissores não clássicos como anandamide e 2- 
araquidonoilglicerol. 

 
 
 

A avaliação da relação estrutura/atividade de LVV-h7 e sua afinidade pelo 
IRAP, revelou que não houve diferença significativa quanto a afinidade de ligação a 
esse receptor/enzima na medula adrenal entre LVVh-7 (IC50 = 17,6 ± 6,2) e LVV-h6 

(IC50 = 6,8 ± 1,0) e, também, no cerebelo. Todavia, neste último, a afinidade de 

ligação foi razoavelmente menor para LVV-h6 em comparação com a LVV-h7 (78). 
Estes achados da literatura reforçam os resultados  encontrados  no  presente  
estudo,  que  apontam  diferença  significativa entre o efeito de LVV-h6 e LVV-h7 na 
atividade locomotora: LVV-h7 aumentou a atividade locomotora (aumentou o número 
de cruzamentos: 19,60 ± 1,8; reduziu o tempo de imobilidade = 19,90 ± 10,48 
segundos) em comparação ao CT (cruzamentos: 14,27 ± 1,4; tempo de imobilidade 
= 83,57 ± 14,6 segundos), enquanto que LVV-h6 não alterou esses parâmetros 
(cruzamentos: 14,78 ± 0,9; tempo de imobilidade = 48,04 ± 10,63 segundos). 

 
A diferença entre o efeito da LVV-h6 e LVV-h7 sobre a locomoção 

possivelmente está relacionado a discreta diferença na afinidade de ligação entre 

esses peptídeos e o IRAP. De fato, efeitos distintos podem ocorrer devido a 

alterações pontuais na estrutura primária das moléculas peptídicas, como por 

exemplo, o Sistema Renina Angiotensina e seus principais componentes, 

angiotensina II (Ang II) e angiotensina 

1-7 (Ang 1-7). A presença da fenilalanina na extremidade C-terminal da Ang II é 

determinante para os efeitos antagônicos observados para Ang 1-7. Ang II está 

envolvida na disfunção da memória espacial e cognição (125-126), bem como na 

ansiogênese (127). Por outro lado, a Ang 1-7 melhora a função cognitiva (128), além 

de promover efeito tipo-ansiolítico e tipo-antidepressivo (114). Da mesma forma, é 

observada essa diferença na estrutura peptídica entre LVV-h6 e LVV-h7. Diante 
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disso, é possível sugerir que o aminoácido fenilalanina na extremidade carboxílica 

de LVV-h7, confere a esse decapeptídeo maior afinidade ao IRAP, contemplando 

diferenças peculiares entre os efeitos evocados pelas LVVs. 
 

O efeito pressor e o cronotropismo positivo evocados pelo estresse 

emocional não foram alterados pelo tratamento com ambos os peptídeos derivados 

da hemoglobina. Diante da hipótese mecanística apontada neste estudo (de 

inativação da atividade aminopeptidase de IRAP pelas LVVs), sugerimos que, apesar 

do aumento da biodisponibilidade de OT promovido pela administração de LVV-h6 e  

de LVV-h7, a resposta cardiovascular e neuroendócrina ao estresse promovido pelo 

jato de ar tenha sido superior aos efeitos inibitórios promovidos pela OT. O simples 

aumento nos níveis de OT, que reduziriam a resposta pressora, taquicárdica e 

modulação do reflexo baroreceptor (129) em outros modelos experimentais (130) 

seria insuficiente para sumprimir a ativação de áreas de controle cardiovascular e 

neuroendócrina robustamente recrutadas no modelo de estresse por jato de ar usado 

no presente estudo. Apesar de estudos mostrarem similaridade nas vias centrais que 

organizam comportamentos, respostas neuroendócrinas e cardiovasculares 

primitivas a eventos aversivos (131-132), a administração de LVVs foi capaz de 

modificar apenas o comportamento dos animais, e essa resposta é (ao menos em 

parte) dependente de receptores de ocitocina. 
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7 CONCLUSÃO 
 
 
 
 
 

Nosso estudo mostra que os peptídeos bioativos derivados da cadeia β- 

globina da hemoglobina, LVV-h6 e LVV-h7, causam alterações importantes em 

animais submetidos à diferentes testes para avaliação comportamental. O efeito 

tipo-antidepressivo, bem como o aumento da atividade exploratória evocados pela 

LVV-h6 e LVV-h7 são dependentes da ativação de receptores de ocitocina, 

possivelmente devido à redução da atividade aminopeptidase da AT4/IRAP. 

Adicionalmente, verificamos que LVV-h6 e LVV-h7 promoveram efeito tipo-ansiolítico 

e, somente LVV-h7 aumentou a locomoção dos animais através de mecanismos 

independentes dos receptores de ocitocina. LVV-h6 e LVV-h7 não foram capazes de 

atenuar ou reverter a reatividade cardiovascular e o aumento dos níveis plasmáticos 

de cortisol promovidos pelo estresse emocional agudo. Pode-se sugerir que a ação 

desses peptídeos em regiões do cérebro como hipotálamo, hipófise e amígdala, que 

compõem o sistema límbico, pode contribuir para a modulação de comportamentos 

importantes no desenvolvimento social, como ansiedade e depressão. Experimentos 

futuros são necessários para desvendar os mecanismos adicionais (não- 

ocitocinérgicos) envolvidos nos efeitos centrais das LVVs. 
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