
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE NEUROCIÊNCIAS E CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE MENTAL 

 

 

 

 

 
 

EMERSON ARCOVERDE NUNES 

 

 

 

 

EFEITO DOS ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS CLOZAPINA E 

ZIPRASIDONA SOBRE OS NÍVEIS CEREBRAIS DE 

AMINOÁCIDOS E DO ESTEROIDE NEUROATIVO 

PREGNENOLONA EM RATOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO - SP 

2017 



 

 

EMERSON ARCOVERDE NUNES 

 

 

 

 

 

 

EFEITO DOS ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS CLOZAPINA E 

ZIPRASIDONA SOBRE OS NÍVEIS CEREBRAIS DE 

AMINOÁCIDOS E DO ESTEROIDE NEUROATIVO 

PREGNENOLONA EM RATOS 
 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Doutor em Ciências Médicas. 

Área de concentração: Saúde mental. 

Orientador: Prof. Dr. Jaime Eduardo Cecílio Hallak 

Outros pesquisadores envolvidos: Prof. Glen B. 

Baker 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO – SP 

2017 



 

 

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTA OU PARCIAL DESTE 

TRABALHO POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS 

DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

Nunes, Emerson Arcoverde 

Efeito dos antipsicóticos atípicos clozapina e ziprasidona sobre os 

níveis cerebrais de aminoácidos e do esteroide neuroativo pregnenolona em 

ratos, 2017. 

85 p.: il.: 30cm 

 

Tese de Doutorado, apresentada à Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto /USP. Área de concentração: Saúde mental. 

Orientador: Jaime Eduardo Cecílio Hallak. 

 

1.Aminoácidos. 2. Esteroides neuroativos. 3. Níveis cerebrais. 4. 

Antipsicóticos. 5. Esquizofrenia. 

 



 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

Emerson Arcoverde Nunes 

Efeito dos antipsicóticos atípicos clozapina e ziprasidona sobre os níveis cerebrais de 

aminoácidos e do esteroide neuroativo pregnenolona em ratos  

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Doutor em Ciências Médicas. 

 

Área de concentração: Saúde mental. 

 

Aprovado em ___/___/___ 

 

Banca Examinadora 

Prof. Dr. _____________________________________________________________ 

Instituição:________________________________Assinatura:__________________ 

Prof. Dr. _____________________________________________________________ 

Instituição:________________________________Assinatura:__________________ 

Prof. Dr. _____________________________________________________________ 

Instituição:________________________________Assinatura:__________________ 

Prof. Dr. _____________________________________________________________ 

Instituição:________________________________Assinatura:__________________ 

Prof. Dr. _____________________________________________________________ 

Instituição:________________________________Assinatura:___________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICO este trabalho aos meus pais, Elger e Zileuza, pelo amor 

e zelo ao longo da minha vida. A minha esposa, Marina, companheira 

dedicada e minha principal incentivadora. Ao meu amado filho, Gabriel, 

luz das nossas vidas. Ao meu professor, orientador e amigo, Dr. Jaime, 

por servir de exemplo de mestre e profissional. 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço todo o apoio dado pelo meu orientador, Prof. Dr. Jaime Eduardo Cecílio Hallak, que 

acumulou papéis importantes durante a minha formação, inicialmente como preceptor de 

residência, professor, orientador, e acima de tudo, um grande amigo, no qual eu me espelho 

como profissional psiquiatra, como pesquisador, como professor e como pai. 

 

Agradeço aos meus pais por permitirem o meu desenvolvimento pleno como pessoa e como 

profissional, sempre mostrando o caminho para o meu crescimento como pessoa, pautando isto 

sempre em preceitos de honestidade e respeito aos outros. Minha eterna gratidão e admiração. 

 

Agradeço aos meus pacientes, que acima de qualquer coisa, nos concedem diariamente a 

confiança para que possamos auxiliá-los no alívio do seu sofrimento mental, ensinando-nos 

lições diárias de resiliência e gratidão. 

 

Agradeço ao meu co-orientador, Prof. Dr. Glen Baker, pela oportunidade de aprender e ser 

orientado por um dos maiores pesquisadores em atividade que cheguei a conhecer. Lição diária 

de abnegação e esmero no trabalho árduo em busca de novos conhecimentos na área da 

neurociência. 

 

Agradeço enfim, a minha esposa Marina e meu filho Gabriel, razões máximas da minha 

existência, motivação maior para que eu siga tentando melhorar como pessoa, para que consiga 

retribuir todo o amor que deles recebo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

NUNES, E.A.  Efeito dos antipsicóticos atípicos clozapina e ziprasidona sobre os níveis 

cerebrais de aminoácidos e do esteroide neuroativo pregnenolona em ratos. 2017. 85f. Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, São Paulo, 2017. 

 

 

Seguindo como um dos transtornos mais desafiadores, apesar dos avanços dos estudos 

que tentam elucidar sua fisiopatologia, a esquizofrenia continua sendo objeto de estudo de 

pesquisa na busca de novas opções de tratamento. Explicações que vão além da teoria 

dopaminérgica da esquizofrenia têm estimulado pesquisas, em particular as relacionadas a 

neurotransmissão glutamatérgica (com foco nos receptores N-metil-D-Aspartato – NMDA), 

receptor influenciado por diversas substâncias além do glutamato, como por exemplo, os 

aminoácidos D-serina e glicina, assim como os esteroides neuroativos, como a pregnenolona. 

Com a existência de estudos clínicos já sugerindo efeitos positivos da D-serina e da 

pregnenolona, como tratamento adjuvante aos antipsicóticos, tem-se acumulado interesse pelo 

estudo do papel desta na fisiopatologia da esquizofrenia. Ao mesmo tempo, pergunta-se se os 

antipsicóticos não influenciariam de alguma maneira a neurotransmissão gabaérgica e 

glutamatérgica, através de alteração nos níveis da pregnenolona e/ou de aminoácidos 

neuroativos, como a D-serina. Assim, este estudo objetivou a avaliação dos efeitos dos 

antipsicóticos atípicos clozapina e ziprasidona sobre os níveis cerebrais de aminoácidos 

neuroativos, como a D-serina, assim como da pregnenolona. Os testes foram feitos em cérebros 

de ratos após o tratamento com as medicações ou o placebo, após uso agudo (1, 3 e 24 horas) e 

subagudo (7 e 21 dias). Com grupos de 4 a 5 ratos, as medições dos aminoácidos e dos 

esteroides nos cérebros foram feitas através de cromatografia líquida de alta performance 

(CLAP) para os aminoácidos e de cromatografia gasosa/espectroscopia de massa para os 

esteroides neuroativos. Os dados foram analisados com software SPSS 17, através dos testes 

ANOVA e pós teste Student Newman Keuls. Como resultados, não observamos alterações dos 

níveis dos aminoácidos após o uso das medicações quando comparadas ao placebo. Já em 

relação a pregnenolona, esta se mostrou aumentada após o uso dos antipsicóticos, mas este 

aumento não manteve sua significância após análises pós teste.  Apesar de estudos já terem 

demonstrado diferenças nos níveis de aminoácidos após uso de antipsicóticos, em regiões 

cerebrais de ratos, nosso estudo não evidenciou tal influência nas concentrações globais de 



 

 

aminoácidos nos cérebros estudados, assim como não demonstrou mudanças nos níveis de 

pregnenolona após o uso agudo e subagudo dos antipsicóticos. Considerando dados prévios, 

que apontavam para alterações de esteroides neuroativos após uso de psicotrópicos, inclusive 

com estudos demonstrando previamente efeitos da clozapina nos níveis de pregnenolona, nosso 

estudo obteve dados discordantes, que podem ser explicados pelo desenho de uso agudo das 

medicações. As observações feitas no presente estudo trazem novos dados em relação ao que 

já existia na literatura, quanto ao potencial de alterações dos níveis cerebrais de aminoácidos e 

esteroides neuroativos. Assim, esperamos contribuir de alguma forma, para um melhor 

entendimento do mecanismo de ação das medicações antipsicóticas, apesar de ressaltar a 

necessidade de estudos mais amplos que avaliem as alterações nos níveis das moléculas aqui 

estudadas, mas que considerem mensurações em regiões específicas cerebrais. 

 

Palavras-chave: Aminoácidos; Esteroides neuroativos; Ratos; Níveis cerebrais; 

Antipsicóticos; Esquizofrenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

NUNES, E.A.  Effects of atypical antipsychotics clozapine and ziprasidone on brain amino acid 

and pregnenolone neuroactive steroid levels in rats. 2017. 85f. Tese (Doutorado) – Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, 2017. 

 

 

It is considered one of the most challenging disorders, despite advances in studies that 

attempt to elucidate its pathophysiology, schizophrenia continues to be the subject of research 

in the search for new treatment options. Explanations that go beyond the dopaminergic theory 

of schizophrenia, have stimulated research, in particular, those related to glutamatergic 

neurotransmission (focusing on N-methyl-D-Aspartate - NMDA receptors), a receptor 

influenced by several substances besides glutamate, , amino acids D-serine and glycine, as well 

as neuroactive steroids, such as pregnenolone. With the existence of clinical studies already 

suggesting positive effects of D-serine and pregnenolone, as an adjunctive treatment to 

antipsychotics, interest has been accumulated in the study of its role in the pathophysiology of 

schizophrenia. At the same time, it is questioned whether antipsychotics would not, in some 

way, influence gabaergic and glutamatergic neurotransmission, through changes in the levels 

of pregnenolone and / or neuroactive amino acids, such as D-serine. Thus, this study aimed to 

evaluate the effects of atypical antipsychotics clozapine and ziprasidone on brain levels of 

neuroactive amino acids, such as D-serine, as well as pregnenolone. Tests were performed on 

rat brains after treatment with the medications or placebo, after acute (1, 3 and 24 hours) and 

subacute (7 and 21 days) use. With groups of 4 to 5 mice, measurements of amino acids and 

pregnenolone in the brains were made by high performance liquid chromatography (CLAP) for 

amino acids and gas chromatography / mass spectroscopy for pregnenolone. Data were 

analyzed using SPSS 17 software, using ANOVA and Student Newman Keuls post hoc test. As 

a result, we did not observe changes in amino acid levels after the use of the medications when 

compared to placebo. Regarding pregnenolone, it was shown to be increased after the use of 

antipsychotics, but this increase did not maintain its significance after post-test analysis. 

Although studies have shown differences in amino acid levels after antipsychotic use in rat 

brain regions, our study failed to demonstrate such an influence on overall amino acid 

concentrations in the brains studied, as well as to demonstrate changes in pregnenolone levels 

after use acute and subacute antipsychotics. Considering previous data, which pointed to 

neuroactive steroid alterations after the use of psychotropic drugs, including studies showing 



 

 

previously effects of clozapine on pregnenolone levels, our study obtained discordant data, 

which can be explained by the design of acute use of medications. The observations made in 

the present study bring new data in relation to what already existed in the literature, regarding 

the potential of alterations of the cerebral levels of aminoacids and neuroactive steroids. Thus, 

we hope to contribute in some way to a better understanding of the mechanism of action of 

antipsychotic medications, although it emphasizes the need for broader studies that assess 

changes in the levels of the molecules studied here, but that consider measures in specific 

regions of the brain. 

 

Keywords: Amino acids; Neuroactive steroids; Rats; Brain levels; Antipsychotics; 

Schizophrenia. 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

1.1 Esquizofrenia 

 

Seguindo como um dos transtornos psiquiátricos mais graves e de tratamento mais 

difícil, a esquizofrenia continua sendo um desafio à psiquiatria clínica, apesar dos avanços 

nos últimos anos nas pesquisas em busca da compreensão de sua fisiopatologia e de novas 

abordagens terapêuticas. Tal gravidade fica evidente pela dificuldade no tratamento, 

refletida nas altas taxas de não resposta terapêutica, como já evidenciado na literatura, que 

estabelece que 30 a 60% dos pacientes com tal diagnóstico não respondem adequadamente 

ao tratamento com antipsicóticos (ELKIS; MELTZER, 2007). Porém, outros fatores 

contribuem para caracterização da esquizofrenia como um transtorno tão grave, como a 

intensidade e características dos seus sintomas, que acarretam um amplo comprometimento 

do funcionamento social, ocupacional e individual, levando a uma considerável queda da 

qualidade de vida e capacidade laboral (ANDREASEN, 2000).  Os transtornos mentais 

lideram as causas de incapacidade devido a problemas de saúde não fatais, segundo estudo 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), no qual a esquizofrenia apareceu como quinta 

causa entre os homens e sexta causa entre as mulheres, quando se avaliou os anos perdidos 

devido a doença, índice que representa o equivalente de anos de vida perdidos devido aos 

períodos de tempo vividos com algum tipo de incapacidade por doença (WHO, 2008). Logo, 

a busca de novas opções terapêuticas para um transtorno tão grave segue como um dos 

principais focos da atual pesquisa em esquizofrenia. 

Até o momento, a abordagem psicofarmacológica se mantém voltada ao controle 

puramente sintomático, o que foi relativamente atingido com os antipsicóticos disponíveis 

atualmente, no que diz respeito aos sintomas positivos. Porém, nas demais dimensões 

psicopatológicas, a esquizofrenia segue sem tratamento adequado, sendo isto bem ilustrado 

pelos sintomas negativos e cognitivos, que seguem até o momento, como um desafio 

terapêutico (POTKIN et al., 1999). Haja vista a baixa eficácia dos antipsicóticos antagonistas 

dopaminérgicos frente a tais sintomas, frequentemente ocorre a troca de medicamentos ou 

associações, acarretando maior risco para complicações devido aos efeitos colaterais, 

bastante frequentes entre os antipsicóticos (ELKIS; MELTZER, 2007). Frente a tais 

dificuldades, segue-se numa busca constante por explicações etiológicas e fisiopatológicas 

para os sintomas da esquizofrenia, para que, a partir deste entendimento mais profundo, 
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tornem-se possíveis abordagens terapêuticas mais eficazes, não só no controle sintomático, 

mas na interrupção da progressão da doença, que em alguns pacientes chega a ser 

catastrófica, tal é o grau de comprometimento cognitivo e funcional (LIEBERMAN, 1996).  

Daí, a importância das teorias de alteração nos sistemas de neurotransmissores, como 

a dopamina, serotonina, ácido gama-aminobutírico (GABA) e o glutamato, que 

exemplificam bem tal tentativa de explicação fisiopatológica na busca de um melhor 

tratamento psicofarmacológico (YOSHIKAWA et al. 2009). 

A primeira hipótese com ampla aceitação que tentou explicar a fisiopatologia da 

esquizofrenia através das alterações na neurotransmissão foi a teoria dopaminérgica da 

esquizofrenia, que nasceu em 1963, após a demonstração de que drogas antipsicóticas 

alteram o nível de catecolaminas no cérebro (CARLSSON; LINDQVIST, 1963). Foi 

reforçada após a descoberta de que a eficácia e a potência dos antipsicóticos eram 

diretamente relacionadas à capacidade destas drogas antagonizarem os receptores 

dopaminérgicos D2 (CRESSE; BURT; SNYDER, 1976, FARDE et al., 1988). Pensou-se 

então que a fisiopatologia da esquizofrenia se explicaria pela alteração no sistema 

dopaminérgico, porém logo foi visto que este sistema não poderia explicar todo espectro da 

esquizofrenia, tanto pela variável resposta terapêutica apresentada pelos pacientes, como 

pelo fato dos antagonistas dopaminérgicos (antipsicóticos típicos) terem efeitos limitados 

sobre sintomas negativos e sobre o prejuízo cognitivo (POTKIN et al., 1999). Logo, abriu-

se espaço para a busca de outras vias pelas quais se explicasse as alterações presentes na 

esquizofrenia.  

O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro e é essencial para 

a circuitaria sensório-motora e cognitiva, que participa no desenvolvimento, plasticidade 

sináptica, neuroproteção e comunicação glial-neuronal (GASPAR et al.2009). Tais ações são 

mediadas tanto por estímulos excitatórios em células piramidais, como por ação inibitória 

através dos interneurônios gabaérgicos, que após serem ativados pelo estímulo 

glutamatérgico, inibiriam as células piramidais por um incremento da atividade gabaérgica 

(CARLSSON et al., 2001).   

Duas classes de receptores são responsáveis pela ação glutamatérgica: os receptores 

ionotrópicos, que inclui três subtipos, o receptor ácido alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-4-

isoxazol-propiônico (AMPA), o N-metil D-aspartato (NMDA) e o kainato, os quais são 

canais íons dependentes; e os receptores metabotrópicos relacionados à proteína G 
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(mGluRs). (GASPAR et al.2009).  Na teoria glutamatérgica da esquizofrenia, particular 

atenção tem sido dada aos receptores NMDA. 

Partindo-se da observação de que substância com propriedades anestésicas que agiam 

como antagonistas destes receptores (a fenciclidina – PCP da sigla em inglês, por exemplo), 

causavam alterações similares aos sintomas da esquizofrenia (LUBY et al., 1959), formulou-

se a hipótese de que a hipofunção dos receptores NMDA do glutamato estaria implicada na 

fisiopatologia da esquizofrenia. Além disso, diversos estudos científicos utilizando tais 

substâncias mostraram que o emprego de antagonistas NMDA poderia ser aplicado como 

modelo experimental de esquizofrenia, tanto pela observação das alterações que provocavam 

em animais e em voluntários saudáveis (KRYSTAL et al., 1994), como pela presença de 

exacerbação dos sintomas psicóticos de pacientes esquizofrênicos (LAHTI et al., 1995).  

Ainda, a organização neuroanatômica e características funcionais dos sistemas 

glutamatérgicos préfrontais, os implicam na fisiopatologia da esquizofrenia. 

Especificamente, pela observação de que as células piramidais glutamatérgicas se projetam, 

interconectando o córtex préfrontal, temporal-hipocampo e tálamo, regiões cerebrais das 

quais estudos de neuroimagem, tanto estruturais, quanto funcionais têm demonstrado 

correlações com anormalidades presentes na esquizofrenia (COYLE, 2004). 

Sendo assim, postulou-se um modelo hipotético no qual uma hipofunção dos 

receptores NMDA nos interneurônios gabaérgicos corticolímbicos alteraria a integridade 

funcional da distribuição colunar normal dos neurônios corticais, o que provocaria as 

alterações cognitivas e os sintomas negativos; isso seria associado a uma desinibição das 

eferências glutamatérgicas que levaria a um aumento da liberação subcortical de dopamina 

resultando nos sintomas positivos, e culminaria com a atrofia cortical observada na 

esquizofrenia (GRUNZE et al. 1996; COYLE et al., 2003). 

Concomitante ao avanço nos estudos sobre a relação da esquizofrenia e o papel dos 

receptores NMDA do glutamato, mais atenção se dá para as moléculas que atuam como 

moduladores destes receptores, como é o caso dos aminoácidos glicina e D-serina, e sua 

possível influência na fisiopatologia de tal transtorno mental. Enquanto pesquisas sobre o 

papel da glicina como um neuromodulador terapêutico na esquizofrenia seguem despertando 

atenção na comunidade científica, o interesse na D-serina está ganhando rapidamente 

interesse dos pesquisadores, visto que a distribuição da D-serina no cérebro sobrepõe a dos 

receptores NMDA mais fielmente que a da glicina (SCHELL et al., 1997), e a D-serina tem 

maior afinidade pela região de ligação glicina/D-serina na subunidade NR1 do receptor 
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NMDA do que a glicina (MATSUI et al., 1995), sugerindo que a D-serina é provavelmente 

o principal coagonista endógeno dos receptores NMDA (PANATIER  et al., 2006; 

STEVENS et al., 2010; FOSSAT et al., 2012). Além disso, a D-serina demonstrou 

ultrapassar a barreira hematoencefálica mais facilmente do que a glicina (BAUER et al., 

2005). Desta forma, estes dados fornecem indícios que apontam para um possível uso da D-

serina, ou drogas que aumentem seus níveis ou disponibilidade no cérebro, atenuando os 

sintomas da esquizofrenia, particularmente, os negativos e cognitivos, que são tratados de 

forma menos efetivas do que os sintomas positivos pelos tratamentos padrões disponíveis no 

momento.  

Assim, nota-se um novo rumo para o modo de se pensar sobre a fisiopatologia da 

esquizofrenia, não mais focalizado exclusivamente em um modelo monoaminérgico, e sim 

buscando a identificação de micro e macro-circuitos neuronais, envolvendo diferentes tipos 

de neurônios e diferentes neurotransmissores, em diferentes regiões cerebrais e que seriam 

responsáveis pela diversidade de apresentação clínica observada na esquizofrenia (BENES, 

2009). 

Logo, não somente a dopamina ou o glutamato seriam focos de atenção para tal 

explicação, podendo-se buscar alterações em outros neurotransmissores que participassem 

nestes sistemas de transmissão neuronal, como a D-serina e demais aminoácidos 

neuroativos, que agem como cofatores nos receptores NMDA, ou ainda os esteroides 

neuroativos, como a pregnenolona, sabidamente um agonista da neurotransmissão mediada 

pelo ácido gama-aminobutírico (GABA), citado anteriormente como parte dos circuitos de 

neurotransmissores possivelmente alterados na esquizofrenia. 

 

1.2. D-serina e aminoácidos neuroativos relacionados 

 

D-serina tem sido foco de pesquisa nos últimos anos (FUCHS et al., 2005; FUCHS et 

al., 2011). Apesar de se ter acreditado anteriormente que aminoácidos estavam presentes nos 

mamíferos apenas na forma de isômeros L e que os D-aminoácidos estavam restritos a 

bactérias e insetos, evidência cumulativa tem demonstrado que alguns aminoácidos estão 

presentes nos mamíferos também como isômeros D. D-serina particularmente é abundante 

em algumas áreas cerebrais de mamíferos e desta forma deve ter um papel importante na 

transmissão glutamatérgica (FUCHS et al., 2005). 
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Atualmente, existe um número expressivo de dados apontando para o papel da 

disfunção dos receptores NMDA na esquizofrenia (NEILL et al., 2010; KANTROWITZ 

AND JAVITT, 2010; LIN et al., 2012). D-serina e os demais aminoácidos neuroativos 

relacionados, como a glicina e L-serina, desempenham importante papel possibilitando uma 

adequada transmissão glutamatérgica no receptor NMDA, e anormalidades na produção, 

captação e/ou degradação da D-serina provavelmente resultam em disfunção no receptor 

NMDA, levando a disfunções neurológicas e psiquiátricas como a esquizofrenia (NUNES 

et al., 2012). O potencial papel da D-serina nas manifestações fisiológicas e 

comportamentais da esquizofrenia e o potencial terapêutico da D-serina e seus análogos têm 

sido testados utilizando-se paradigmas comportamentais em animais que servem de modelos 

animais de esquizofrenia. Podemos citar os estudos utilizando antagonistas dos receptores 

NMDA como fenciclidina e dizocilpina (MK-801), usualmente utilizados como modelos 

farmacológicos de esquizofrenia em animais, nos quais a administração da D-serina reverteu 

os déficits cognitivos e comportamentais causados por tais intervenções. (NILSSON et al., 

1997; HASHIMOTO et al., 2008; KANAHARA et al., 2008; KARASAWA et al., 2008; 

BADO et al., 2011). 

Estudos clínicos randomizados já investigaram um possível uso da D-serina e 

análogos como tratamentos adjuvantes a medicação antipsicótica usual na esquizofrenia. O 

primeiro estudo controlado por placebo demonstrou que a adição de D-serina ao tratamento 

antipsicótico padrão em pacientes com esquizofrenia crônica resultou em uma redução 

significativa dos sintomas positivos, negativos e cognitivos (TSAI et al., 1998), e um estudo 

subsequente também controlado por placebo demonstrou resultados positivos após adição 

da D-serina ao tratamento com risperidona e olanzapina (HERESCO-LEVY et al., 2005). 

Enquanto melhora clínica em outros dois estudos com maiores amostras não alcançaram 

significância estatística, tendência para uma melhora clínica foi observada (LANE et al., 

2005). Além disso, outro estudo falhou em demonstrar diferença significativa entre a adição 

de D-serina e placebo ao tratamento regular com risperidona, quetiapina ou olanzapina 

(LANE et al, 2010). As inconsistências nos resultados desses estudos podem ser resultado 

primeiro de uma variação no perfil farmacocinético da D-serina entre os indivíduos, visto 

que grandes diferenças interindividuais foram observadas na farmacocinética da D-serina 

após dose única em voluntários saudáveis (TSAI et al., 2008), segundo devido as diferentes 

doses utilizadas, uma vez que não foi determinada até o momento uma dose terapêutica 

ótima da D-serina para uso como adjuvante na esquizofrenia. Estes estudos utilizaram doses 
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diárias de 30mg/kg ou 2g diários, com os protocolos evitando doses maiores temendo efeitos 

colaterais mais graves; além do risco potencial de excitotoxicidade, há uma preocupação 

com o possível desenvolvimento de nefrotoxicidade, visto que um estudo animal demonstrou 

necrose tubular aguda em ratos tratados com doses altas de D-serina (CARONE et al., 1985). 

A possibilidade de tais efeitos colaterais tem intensificado a busca por maneiras alternativas 

de se aumentar a ativação do receptor NMDA pela região ligante de glicina/D-serina 

(BERGERON et al., 1998). Assim, D-alanina tem se mostrado eficaz como adjuvante no 

tratamento na esquizofrenia (TSAI et al., 2006), e sarcosina, um inibidor da receptação de 

glicina, demonstrou possibilidades terapêuticas em pacientes esquizofrênicos tanto como 

monoterapia (LANE et al., 2008), como sendo utilizado como adjuvante ao tratamento 

antipsicótico usual (TSAI et al., 2004; LANE et al, 2010). Apesar de tais preocupações 

quanto aos riscos de altas doses da D-serina e seus efeitos colaterais, a mesma tem sido bem 

tolerada nos ensaios clínicos, sem efeitos colaterais significativos (TSAI ET AL., 1998; 

HERESCO-LEVY et al., 2005; LANE et al., 2005; LANE et al., 2010). Um estudo 

preliminar aberto de 4 semanas utilizando D-serina como adjuvante, em doses de 60 e 

120mg/kg ao dia, além da dose previamente utilizada de 30mg/kg (KANTROWITZ et al., 

2010)demonstrou melhora significativa dos sintomas, a partir das doses de 60mg/kg. 

Nenhum problema quanto a segurança do tratamento foi observado com doses abaixo de 

120mg/kg, com um caso de proteinúria com glicosúria (nefrotoxicidade) sendo observado 

em um sujeito que utilizou 120mg/kg, que se resolveu após descontinuação da medicação. 

Apesar das limitações devido a este ser um estudo preliminar, estes achados sugerem que 

estudos adicionais são necessários para esclarecerem os benefícios de D-serina em doses 

mais altas. 

Diferente dos resultados apresentados da adição de D-serina à olanzapina, 

risperidona e quetiapina dos estudos previamente discutidos, que mesmo que de forma 

inconsistente, demonstraram efeitos benéficos da adição do aminoácido ao tratamento com 

antipsicóticos, a adição de D-serina ao tratamento usual com clozapina não apresentou 

melhora alguma quando comparado ao grupo placebo (TSAI et al., 1999).  

A clozapina, um antipsicótico atípico que se mantém como um dos tratamentos de 

esquizofrenia mais eficazes, que apesar disso, devido ao seu perfil de efeitos colaterais (risco 

de agranulocitose), segue com uso restrito para os casos de sintomatologia psicótica 

refratária (TANDON et al., 2007). Apesar disso, essa superioridade de resposta terapêutica 
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a clozapina intriga os pesquisadores, que seguem em busca dos mecanismos farmacológicos 

que explicariam esta diferença de eficácia da clozapina. 

Já foi documentada na literatura, uma regulação compensatória positiva de receptores 

GABA tipo A em células piramidais (BENES et al., 1992). Também foi documentada uma 

alteração de marcadores para neurônios gabaérgicos no córtex pré-frontal e do hipocampo, 

que evidenciaram significativa diminuição na densidade dos neurônios gabaérgicos em 

estudos post-mortem de tecidos cerebrais de esquizofrênicos (BENES et al, 2003; COYLE, 

2004). Em tais regiões, as células gabaérgicas são exclusivamente interneurônios, os quais 

têm importante papel na regulação da atividade das projeções das células glutamatérgicas 

piramidais (BENES; BERRETTA, 2001), estas últimas, já citadas anteriormente como 

implicadas nas alterações presentes na esquizofrenia (COYLE, 2004).  Infere-se então, um 

possível papel do sistema gabaérgico na fisiopatologia da esquizofrenia, visto que uma 

diminuição da atividade gabaérgica poderia induzir um aumento da atividade excitatória 

glutamatérgica (BENES, 2010), o que possivelmente envolveria mudanças no influxo e 

afluxo de vários íons, incluindo sódio, potássio e cálcio, que são fortemente ligados às 

cascatas de sinalização e amplificação de sinais intracelulares, que regulam a rotatividade 

das vesículas sinápticas nos botões sinápticos gabaérgicos (HOLMGAARD et al, 2009).  

Partindo destes conceitos, poder-se-ia esperar que agonistas gabaérgicos ou drogas 

que aumentassem os níveis de GABA na fenda sináptica, assim como moduladores da ação 

gabaérgica pudessem melhorar os sintomas psicóticos nos esquizofrênicos, tanto quando 

administrados sozinhos ou em combinação com antipsicóticos (BENES, 2009). Apesar 

disto, estudos farmacológicos direcionados para um aumento da atividade gabaérgica através 

do uso de benzodiazepínicos, não obtiveram até o momento resultados convincentes de 

efeitos específicos em esquizofrênicos (WOLKOWITZ; PICKAR, 1991). Uma das 

explicações possíveis para tais achados talvez seja a aparente pouca especificidade de tais 

drogas, o que provavelmente ocasiona uma sedação que suplanta qualquer efeito benéfico 

nos pacientes esquizofrênicos (COYLE, 2004). Logo, estratégias que utilizassem 

medicações mais específicas e menos sedativas para aumentar a ação gabaérgica poderiam 

ter efeitos na sintomatologia nos esquizofrênicos sem tais efeitos deletérios. 

Desta forma, antipsicóticos já utilizados no tratamento da esquizofrenia 

possivelmente podem ter como mecanismo de ação não só a influência direta sobre os 

receptores de dopamina e serotonina, como já se reconhece no momento, como também 

influenciar na transmissão glutamatérgica por meio de modulação dos receptores NMDA 
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pela alteração dos níveis de aminoácidos relacionados à D-serina, ou através de ação 

gabaérgica, interferindo nos níveis cerebrais desta substância.  

Estudo recente demonstrou que a clozapina mas não o haloperidol, induziu a ativação 

de exocitose de D-serina por células da glia pré-frontais em ratos, influenciando assim a 

liberação neuronal de L-glutamato pela ativação do receptor NMDA, sendo proposto assim, 

que a transmissão glial associada a D-serina induzida pela clozapina possa contribuir para o 

mecanismo de ação antipsicótica da clozapina, inclusive para sua ação diferenciada quanto 

sua atipicidade e diferenciado padrão de eficácia no tratamento da esquizofrenia 

(TANAHASHI et al., 2012). 

A ziprasidona é outro antipsicótico atípico, com diferenciado perfil de efeitos 

colaterais, que além de possuir menor propensão a causar efeitos colaterais motores, como 

os demais antipsicóticos atípicos, se diferencia dos outros antipsicóticos desta classe pelo 

perfil de efeitos colaterais metabólicos mais benigno, não compartilhando a grande tendência 

dos demais antipsicóticos a provocarem ganho de peso e alterações do perfil lipídico e dos 

níveis de glicemia (STIP et al., 2011). Aprovada atualmente para o tratamento de 

esquizofrenia e de episódio maníaco no transtorno de humor bipolar, a ziprasidona tem como 

mecanismo de ação postulado o seu bloqueio dos receptores D2 da dopamina, como os 

demais antipsicóticos com eficácia clínica comprovada, além de bloqueio dos receptores 

5HT2 da serotonina, o que seria implicado na sua atipicidade, já que este efeito está 

associado com a menor propensão a causar efeitos colaterais motores, contribuindo para sua 

atipicidade (STIP et al., 2011). Diferente dos antipsicóticos citados anteriormente, nenhum 

estudo até o momento avaliou a ziprasidona quanto a sua relação com a neurotransmissão 

glutamatérgica via sítio da glicina/D-serina do receptor NMDA, representando assim, a 

ziprasidona, outra boa opção para estudo dos efeitos de antipsicóticos sobre os níveis de 

aminoácidos neuroativos relacionados à D-serina, o que influenciaria consequentemente a 

neurotransmissão glutamatérgica via receptor NMDA. 

D-serina tem sido foco de pesquisa nos últimos anos (FUCHS et al., 2005; FUCHS 

et al., 2011), tendo sido alvo da primeira fase do presente projeto. Atualmente, existe um 

número expressivo de dados apontando para o papel da disfunção dos receptores NMDA na 

esquizofrenia (NEILL et al., 2010; KANTROWITZ; JAVITT, 2010; LIN et al., 2012). D-

serina e os demais aminoácidos neuroativos relacionados, como a glicina e L-serina, 

desempenham importante papel possibilitando uma adequada transmissão glutamatérgica no 

receptor NMDA, e anormalidades na produção, captação e/ou degradação da D-serina 
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provavelmente resultam em disfunção no receptor NMDA, levando a disfunções 

neurológicas e psiquiátricas como a esquizofrenia (NUNES et al., 2012). O potencial papel 

da D-serina nas manifestações fisiológicas e comportamentais da esquizofrenia e o potencial 

terapêutico da D-serina e seus análogos têm sido testados utilizando-se paradigmas 

comportamentais em animais que servem de modelos animais de esquizofrenia. Podemos 

citar os estudos utilizando antagonistas dos receptores NMDA como fenciclidina e 

dizocilpina (MK-801), usualmente utilizados como modelos farmacológicos de 

esquizofrenia em animais, nos quais a administração da D-serina reverteu os déficits 

cognitivos e comportamentais causados por tais intervenções. (NILSSON et al., 1997; 

HASHIMOTO et al., 2008; KANAHARA et al., 2008; KARASAWA et al., 2008; BADO 

et al., 2011). 

Mesmo com estudos clínicos randomizados já tendo investigado um possível uso da 

D-serina e análogos como tratamentos adjuvantes a medicação antipsicótica usual na 

esquizofrenia, falta na literatura dados consistentes de alterações nos níveis da D-serina após 

uso de antipsicóticos. Assim, deve-se avançar para tentar compreender como tais substâncias 

influenciam a neurotransmissão, e se as medicações já em uso realmente alteram as funções 

biológicas através de alguma influência também nos níveis de moduladores neuronais 

outros, como nos anteriormente investigados aminoácidos neuroativos, assim como em 

outras substâncias sabidamente importantes para neurotransmissão implicada na 

fisiopatologia da esquizofrenia, como no caso da neurotransmissão gabaérgica, influenciada 

por exemplo, pelos níveis de esteroides neuroativos, como a pregnenolona. 

 

1.3. Aminoácidos neuroativos e antipsicóticos, avaliação dos níveis cerebrais por 

cromatografia líquida de alta performance (CLAP): revisão da literatura  

 

O uso de cromatografia líquida de alta performance (CLAP) para determinar os 

aminoácidos, foi considerado o método mais comum e usado para determinar os 

aminoácidos através da análise da reação com oftaldialdeído (OPA) combinado com 

diferentes reagentes para produzir derivados isoindol fluorescente, que são finalmente 

separados por CLAP (GRANT et al., 2006).  Embora um bom número de estudos que 

utilizem ensaios de CLAP tenha se concentrado em investigar as alterações nos níveis de 

aminoácidos cerebrais após o uso de diferentes antipsicóticos, os resultados mistos 

apontaram para a falta de consenso de como os diferentes antipsicóticos afetam as vias de 
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aminoácidos, e se as mudanças observadas estão relacionadas ao mecanismo de ação desses 

medicamentos. 

Assim, rever sistematicamente os estudos que investigaram os efeitos de drogas 

antipsicóticas sobre os níveis de aminoácidos cerebrais em estudos com animais medidos 

por análise de CLAP, será muito oportuno nesta introdução ao nosso tema de estudo. 

 

1.3.1. Metodologia da revisão 

 

Procedemos com uma revisão das bases de dados Medline, Scielo e Lilacs, usando 

uma estratégia de busca que combinava as seguintes palavras-chave: (antipsicóticos, 

neurolépticos, haloperidol, clozapina, olanzapina, quetiapina, sulpirida, risperidona, 

flufenazina, clorpromazina) e ("aminoácidos", aminoácidos, glutamato, glutamina, 

aspartato, alanina, glicina, taurina, treonina, GABA, serina, D-serina) e ("níveis cerebrais", 

níveis) e (cromatografia, HPLC). 

Foram incluídos artigos publicados em português, inglês, espanhol e francês, 

descrevendo os resultados de estudos animais originais que avaliaram os efeitos dos 

antipsicóticos em níveis de aminoácidos cerebrais usando CLAP em ratos. Também foi 

necessário como critério de inclusão a presença de um grupo controle. Nenhuma restrição 

de período de publicação foi aplicada. Artigos de revisão, cartas ao editor, relatos de casos 

e outras publicações que não apresentaram resultados empíricos diretos, estudos em 

humanos, estudos que, entre as medidas utilizadas, não utilizaram o método de cromatografia 

líquida, foram todos excluídos. 

 

1.3.2. Resultados da revisão 

 

Como resultados, foi identificado um total de 117 estudos através da nossa estratégia 

de busca. Destes estudos, 10 foram incluídos para revisão. Uma busca adicional em toda a 

lista de referência produziu mais sete estudos. No final, um total de 17 estudos foram 

incluídos em nossa revisão, com mais detalhes disponíveis na tabela 1. 

Destes 17 estudos, apenas um avaliou o conteúdo de aminoácidos do cérebro inteiro, 

com o resto dos estudos avaliando as alterações dos aminoácidos após o uso de antipsicóticos 

em regiões específicas do cérebro. As regiões estudadas foram: córtex pré-frontal medial 

(mPFC), estriado, globo pálido, núcleo accumbens (NA), substância negra, putamen-
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caudado, neocortex, pálido ventral. Três desses estudos realizaram CLAP associada a outro 

ensaio para medir aminoácidos (por exemplo, espectroscopia) e os outros 14 estudos 

utilizaram apenas análises de CLAP para medir os níveis de aminoácidos. Cinco estudos 

utilizaram material post-mortem para a análise, com os outros 12 estudos analisando 

amostras microdialisadas de espécimes in vivo. Apenas um estudo não apresentou um grupo 

de controle de placebo, utilizando uma medida basal para controlar seus dados. Quatorze 

estudos usaram ratos Sprague-Dale, um estudo utilizou ratos Lister com capuz, outro estudo 

usou ratos wistar e apenas um estudo não indicou qual tipo de rato foi usado. O número de 

ratos por grupo variou de 6 para 17 para cada grupo. O tempo entre a iniciação do fármaco 

e análise de tecidos variou de 60 minutos a 8 meses. 

 

1.3.2.1. Agentes antipsicóticos 

 

Um total de sete agentes antipsicóticos diferentes foram avaliados nos estudos 

incluídos na revisão (haloperidol, risperidona, olanzapina, clozapina, sulpirida, flufenazina, 

quetiapina). Cinco dos estudos administraram o antipsicótico através de injeções 

subcutâneas (s.c.), oito através de injeções intraperitoneais (i.p.), três através de 

administração oral e um de injeções intramusculares (i.m.). 

 

 

1.3.2.2. Aminoácidos 

 

Ao longo dos estudos selecionados para participar desta revisão, foi estudada uma 

ampla gama de aminoácidos. Encontramos estudos que avaliaram os seguintes aminoácidos: 

alanina, arginina, glutamato, glutamina, aspartato, serina, glicina, histidina, taurina, treonina, 

tirosina, L-glutamato, L-glutamina, L-serina, D-serina, L- aspartato, L-arginina, taurina, L-

alanina e ácido gama-aminobutírico (GABA). 
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1.3.3. Alterações nos níveis cerebrais de aminoácidos basais após o uso de antipsicóticos 

 

Uma grande variação de mudanças foi observada entre os diferentes estudos 

presentes nesta revisão. O único estudo que analisou todo o conteúdo cerebral de 

aminoácidos mostrou níveis aumentados de GABA após 6 meses de haloperidol oral, ao 

mesmo tempo que não encontrou nenhuma alteração nos níveis de glutamina e glutamato 

(KONOPASKE et al., 2013). Apenas um estudo usou risperidona em sua análise e não 

encontrou alterações no teor de glutamato, glicina e serina em amostras de estriado após o 

uso de risperidona (NAGY et al., 2010). O estudo exclusivo que avaliou os efeitos da 

quetiapina nos níveis de aminoácidos na mPFC mostrou aumento de glutamato após o uso 

de uma dose de 30 mg / Kg de quetiapina (YAMAMURA et al., 2009). Não foram 

encontradas alterações no teor de tirosina no mPFC após 21 dias de uso de clozapina 

(JASKIW et al., 2006). As amostras de tecido post-mortem foram avaliadas em quatro outros 

estudos e mostraram que o uso agudo de clozapina (60 minutos) diminuiu o teor de L-

glutamato e D-serina (discretamente) no estriado e também diminuiu a L-treonina após 360 

minutos, sem alterações no conteúdo de aminoácidos no neocórtex. Clozapina também 

diminuiu o glutamato após um dia de uso em N.A., sem alterações sobre os níveis de 

aspartato nessas regiões. Haloperidol diminuiu os níveis de glutamato em dois estudos, (1 e 

10 dias) e aumentou os níveis de glutamina em um estudo. Em outra avaliação, o haloperidol 

e a sulpirida aumentaram agudamente os níveis de glutamato no estriado, mas esse aumento 

não durou até o final do tratamento subcrônico (28 dias). A sulpirida também elevou 

glutamato, glutamina e aspartato em N.A. após tratamento agudo (1 e 10 dias) (Lidefors et 

al., 1987). O conteúdo de GABA também mudou após o uso de haloperidol, com um estudo 

mostrando níveis aumentados de GABA em estriado e N.A. após uso subcrônico s.c. (10 

dias) e diminuiu os níveis de GABA no N.A. após 8 meses de uso (See et al., 1992). Três 

estudos de microdiálise diferentes mostraram aumento de glutamato na mPFC após o uso de 

clozapina, com apenas um estudo que mostrava nenhuma alteração nessa região após o uso 

de clozapina e outros apresentaram níveis reduzidos após baixa dose (5mg / Kg) 

(HEIDBREDER et al., 2001).  
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1.3.4. Discussão da revisão 

 

 Desde o início dos estudos há três décadas, quando do primeiro relato de um possível 

efeito de agentes antipsicóticos nos níveis de aminoácidos em estudos com animais, ao se 

observar que a administração crônica de sulpirida em ratos resultava em aumento do 

glutamato no líquido cefalorraquidiano, o possível papel dos níveis de aminoácidos 

influenciando a ação antipsicótica tem ganhado atenção (KIM et al., 1980, KIM et al., 1983, 

LINDEFORS et al., 1987). No entanto, essas observações iniciais também apontaram para 

dificuldades de demonstrar tais alterações nos níveis de aminoácidos em amostras de tecido 

cerebral em ensaios de animais, com os primeiros estudos não demonstrando alterações 

significativas, conforme observado no trabalho citado anteriormente de Kim et al., quando 

mesmo depois de mostrar a alteração dos níveis de glutamato do líquido cefalorraquidiano, 

o mesmo estudo não mostrou alterações no conteúdo de GABA em todas as áreas cerebrais 

investigadas (estriado, córtex frontal, hipocampo e substância negra) (KIM et al., 1983). 

Além disso, a correlação das medidas de aminoácidos com a resposta aos tratamentos 

antipsicóticos e as alterações nos níveis plasmáticos de aminoácidos em pacientes com 

esquizofrenia já foram investigadas antes (TORTORELLA et al., 2001; SUMIYOSHI AND 

MELTZER, 2004; VAN DER HEIJDEN et al., 2005), mas sem diferenciar D- e L-serina ou 

focando em aminoácidos neuroativos envolvidos no sistema de neurotransmissão 

glutamatérgica (GRANT et al., 2006). Ao longo dos anos, houve uma melhoria dos métodos 

para avaliar melhor o teor de aminoácidos em amostras biológicas, incluindo ensaios de 

CLAP que não só conseguiram medir com precisão o conteúdo de aminoácidos, mas também 

medir diferentes aminoácidos que são interconvertidos in vivo e têm atividades 

neuroquímicas únicas (BURCKNER et al., 1989; BRUCKNER et al., 1995; BRUCKNER 

AND WESTHAUSER, 2003; GRANT et al., 2006). Diferentes padrões foram observados 

ao longo dos estudos em nossa revisão, referentes às alterações nos níveis de aminoácidos 

cerebrais em ratos após o uso de agentes antipsicóticos. É de grande valor analisar 

cuidadosamente esta questão, uma vez que a atenção crescente sobre os aminoácidos 

relacionados com o glutamato na fisiopatologia e no tratamento da esquizofrenia ganhou 

atenção nas últimas décadas (NUNES et al., 2012). Várias linhas de evidência sugerem que 

as alterações nos aminoácidos periféricos podem estar ligadas às funções do cérebro e que 

mudanças no metabolismo dos aminoácidos podem desempenhar um papel na patogênese 

de transtornos psiquiátricos, como a esquizofrenia. A neurotransmissão glutamatérgica 
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disfuncional através de receptores de NMDA no sistema nervoso central foi proposta como 

associada à fisiopatologia da esquizofrenia e outros distúrbios psiquiátricos e neurológicos 

(HASHIMOTO E OKA, 1997; HASHIMOTO et al., 2004; STEFFENS et al., 2005; GRANT 

et al., 2006). Há também mais evidências do papel da D-serina e dos aminoácidos 

relacionados como reguladores alostéricos de receptores de glutamato do tipo NMDA 

(WOLOSKER et al., 2002; SHLEPER et al., 2005). Mesmo com toda essa atenção sobre 

essas alterações envolvendo D-serina, não encontramos dados suficientes entre os estudos 

incluídos em nossa revisão que apoiem mudanças consistentes com o uso de antipsicóticos 

em conteúdo de D-serina em amostras de cérebro de ratos. Entre os 17 estudos aqui 

analisados, apenas um avaliou os níveis de D-serina, após o uso de haloperidol e clozapina, 

e apenas mostrou uma diminuição moderada do teor de D-serina no estriado (SAKURAI et 

al., 2004).  

A glicina, um aminoácido também conhecido como um regulador alostérico de 

receptores de glutamato do tipo NMDA, foi avaliado apenas em dois estudos, onde foi 

observado um menor teor de glicina no globo pálido após o uso da clozapina e nenhuma 

alteração após o uso da risperidona (CHAPMAN E SEE, 1996; NAGY et al., 2010).  

Outro ponto de interesse entre os pesquisadores, a hipótese de que mudanças nos 

níveis de aminoácidos após o uso de antipsicóticos, poderia explicar as diferenças entre as 

diferentes classes desses agentes, acreditando que não apenas as alterações da dopamina e 

da serotonina explicariam o perfil atípico de alguns antipsicóticos e sua menor propensão 

para causar efeitos colaterais motores. Um dos estudos avaliou especificamente as diferenças 

entre os antipsicóticos típicos e atípicos nos níveis de aminoácidos e descobriu que, após o 

tratamento agudo, os agentes atípicos, mas não o haloperidol, produziram uma diminuição 

significativa no teor de glutamato no núcleo accumbens e o uso agudo de haloperidol 

significativamente elevou os níveis de glutamato no corpo estriado em comparação com os 

medicamentos atípicos, sugerindo que as diferentes classes de medicamentos antipsicóticos 

atuam de maneira diferente em relação às mudanças de aminoácidos nas diferentes regiões 

(BARDGETT et al., 1992). O aumento de glutamato após o uso de clozapina no mPFC 

observado em três estudos de microdiálise diferentes, reforçou a hipótese de um efeito 

aditivo de neurotransmissão glutamatérgica aumentada com o uso de clozapina, o que 

poderia reforçar o provável papel da modulação de aminoácidos na diferenciada ação da 

clozapina como medicação antipsicótica.  
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Apenas um estudo analisou todo o conteúdo cerebral de aminoácidos e mostrou 

aumento nos níveis de GABA após 6 meses de haloperidol oral, ao mesmo tempo que não 

encontrou nenhuma alteração na glutamina nem nos níveis de glutamato. Isto explica a 

necessidade de mais estudos que busquem alterações no conteúdo cerebral completo de 

aminoácidos em amostras de cérebro. Algumas variações dos níveis de aminoácidos nos 

diferentes estudos, mesmo quando o mesmo tipo de antipsicótico foi avaliado, podem ser 

explicadas pelas diferenças entre as metodologias, visto que alguns dos estudos usaram rotas 

diferentes de administração de medicamentos (por exemplo, oral, ip, sc) e também diferentes 

tempos de avaliação. A descrição dos achados dos estudos incluídos nesta revisão, sugerem 

que existem estudos suficientes para demonstrar uma relação entre o uso de antipsicóticos e 

as alterações nos níveis cerebrais de aminoácidos. No entanto, a heterogeneidade dos 

achados e a falta de consistência nas mudanças observadas dificultam a formulação de 

conclusões definitivas sobre essa questão, apontando para a necessidade de mais estudos que 

ajudem a elucidar as demais questões respondidas sobre o papel dos medicamentos 

antipsicóticos na mudança do conteúdo de aminoácidos no sistema nervoso central. 

 

1.4. Pregnenolona e demais esteroides neuroativos 

 

Esteroides neuroativos são moléculas endógenas provenientes do metabolismo do 

colesterol, que exercem ações no sistema nervoso central. Podem ainda sofrer 

biotransformação somente a nível do sistema nervoso central, só aí alcançando ação 

biológica, quando são denominados neuroesteroides (NOORBAKHSH et al., 2011) Boa 

parte dos esteroides neuroativos demonstram importantes ações pleiotrópicas que alteram de 

maneira significativa as funções cerebrais em modelos animais, quando em concentrações 

fisiologicamente relevantes. Estas incluem a modulação de sistemas inibitórios gabaérgicos 

e excitatórios glutamatérgicos (WU et al., 1991; PAUL AND PURDY, 1992; BELELLI 

AND LAMBERT, 2005; BELELLI et al., 2006), aumento da neurogênese (MAYO et al., 

2005), crescimento dendrítico (FONTAINE-LENOIR et al., 2006), e mielinização 

(KOENIG et al., 1995; AZCOITIA et al., 2003; GHOUMARI et al., 2003; LIAO et al., 

2009), dentre outras funções (MARX et al, 2011). Tendo em vista a gama de ações 

pleiotrópicas exercidas por diferentes esteroides neuroativos, demonstradas em modelos 

animais, supõe-se que provavelmente a desregulação de tais substâncias deva ser relevante 
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para a fisiopatologia e tratamento de diferentes transtornos mentais, e que os esteroides 

neuroativos podem ser vistos como potenciais novos agentes terapêuticos. 

Dados de diferentes estudos em modelos animais têm demonstrado o potencial de 

tais esteroides como fatores importantes na fisiopatologia de diferentes transtornos mentais. 

Podemos citar os efeitos da alopregnanolona, um esteroide neuroativo gabaérgico, que já 

mostrou resultados positivos em modelos animais de esquizofrenia (revertendo os efeitos 

cognitivos do MK-801, modelo de esquizofrenia animal) (ROMEO et al., 1994; CHENEY 

et al., 1995), assim como em estudos com modelos animais de outros transtornos mentais, 

como transtorno do estresse pós-traumático, transtorno depressivo e modelos de dor (PIBIRI 

et al., 2008; PINNA, 2010; MATSUMOTO et al., 2005; AGÍS-BALBOA et al., 2007; 

MEYER et al, 2011).  

Pregnenolona, um esteroide neuroativo proveniente do metabolismo do colesterol, 

precursor da progesterona, demonstrou ter propriedades positivas sobre a memória e 

aprendizado em modelos animais com ratos (FLOOD et al, 1992). Alopregnenolona, outro 

esteroide neuroativo proveniente da mesma cadeia metabólica, já demonstrou ações 

potencializadores sobre a ação dos receptores GABAA, além de exibir propriedades 

neuroprotetoras em modelos animais (MARX et al, 2003). Desta maneira, sugere-se que os 

caminhos para a biossíntese envolvendo a formação da pregnenolona, alopregnenolona e 

sulfato de alopregnenolona deve ser relevante para a fisiopatologia e terapêutica na 

esquizofrenia, valendo-se ressaltar que tais substâncias se interconvertem, tornando-se 

complexa a compreensão do que se esperar ao tentar manipular as concentrações de tais 

moléculas ao se administrar qualquer destes esteroides exogenamente, ou ao se tentar 

mensurar de maneira acurada, os níveis séricos ou cerebrais (estes em modelos 

animais)(MARX et al., 2011). 

A clozapina, um antipsicótico atípico que se mantém como um dos tratamentos de 

esquizofrenia mais eficazes, que apesar disso, devido ao seu perfil de efeitos colaterais (risco 

de agranulocitose), segue com uso restrito para os casos de sintomatologia psicótica 

refratária (TANDON et al., 2007). Apesar disso, essa superioridade de resposta terapêutica 

a clozapina intriga os pesquisadores, que seguem em busca dos mecanismos farmacológicos 

que explicariam esta diferença de eficácia da clozapina.  

Partindo destes conceitos, poder-se-ia esperar que agonistas gabaérgicos ou drogas 

que aumentassem os níveis de GABA na fenda sináptica, assim como moduladores da ação 

gabaérgica pudessem melhorar os sintomas psicóticos nos esquizofrênicos, tanto quando 
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administrados sozinhos ou em combinação com antipsicóticos (BENES, 2009). Apesar 

disto, estudos farmacológicos direcionados para um aumento da atividade gabaérgica através 

do uso de benzodiazepínicos, não obtiveram até o momento resultados convincentes de 

efeitos específicos em esquizofrênicos (WOLKOWITZ; PICKAR, 1991). Uma das 

explicações possíveis para tais achados talvez seja a aparente pouca especificidade de tais 

drogas, o que provavelmente ocasiona uma sedação que suplanta qualquer efeito benéfico 

nos pacientes esquizofrênicos (COYLE, 2004). Logo, estratégias que utilizassem 

medicações mais específicas e menos sedativas para aumentar a ação gabaérgica poderiam 

ter efeitos na sintomatologia nos esquizofrênicos sem tais efeitos deletérios. 

Assim, medicamentos antipsicóticos já utilizados atualmente no tratamento da 

esquizofrenia possivelmente podem ter como mecanismo de ação não só a influência direta 

sobre os receptores de dopamina e serotonina, como já se reconhece no momento, como 

também influenciar na transmissão glutamatérgica por meio de modulação dos receptores 

NMDA pela alteração dos níveis de aminoácidos relacionados à D-serina, objeto da primeira 

etapa do nosso estudo, ou através de ação gabaérgica, daí ganhando importância uma 

possível ação sobre os níveis de esteroides neuroativos como a pregnenolona, que foi alvo 

das nossas investigações na segunda parte do nosso projeto. Alterações dos níveis de 

esteroides neuroativos (alopregnenolona e progesterona) já foram observados após o uso de 

clozapina e olanzapina em ratos (MARX et al., 2003), servindo assim a clozapina como um 

bom parâmetro de comparação para a medida dos níveis de pregnenolona, tendo em vista a 

relação da biossíntese entre os diferentes esteroides neuroativos. 

A ziprasidona é outro antipsicótico atípico, com diferenciado perfil de efeitos 

colaterais, que além de possuir menor propensão a causar efeitos colaterais motores, como 

os demais antipsicóticos atípicos, se diferencia dos outros antipsicóticos desta classe pelo 

perfil de efeitos colaterais metabólicos mais benigno, não compartilhando a grande tendência 

dos demais antipsicóticos a provocarem ganho de peso e alterações do perfil lipídico e dos 

níveis de glicemia (STIP et al., 2011). Aprovada atualmente para o tratamento de 

esquizofrenia e de episódio maníaco no transtorno de humor bipolar, a ziprasidona tem como 

mecanismo de ação postulado o seu bloqueio dos receptores D2 da dopamina, como os 

demais antipsicóticos com eficácia clínica comprovada, além de bloqueio dos receptores 

5HT2 da serotonina, o que seria implicado na sua atipicidade, já que este efeito está 

associado com a menor propensão a causar efeitos colaterais motores, contribuindo para sua 

atipicidade (STIP et al., 2011). Diferente dos antipsicóticos citados anteriormente, nenhum 
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estudo até o momento avaliou a ziprasidona quanto a sua relação com a neurotransmissão 

gabaérgica via alteração de níveis cerebrais de esteroides neuroativos, representando assim, 

a ziprasidona, outra boa opção para estudo dos efeitos de antipsicóticos sobre os níveis destas 

substâncias a nível cerebral, o que influenciaria consequentemente a neurotransmissão 

gabaérgica. 

 

1.5. Alterações dos níveis de pregnenolona, demais esteroides após uso de antipsicóticos: 

revisão da literatura 

 

Nesta sessão, procedemos com o objetivo de rever sistematicamente os estudos que 

investigaram os efeitos de drogas antipsicóticas nos níveis séricos e cerebrais de esteroides 

neuroativos em estudos de animais e humanos, após o uso de psicotrópicos. 

 

1.5.1. Metodologia da revisão 

 

Uma revisão sistemática das bases de dados Medline, Scielo e Lilacs foi conduzida 

usando uma estratégia de busca que combinou as seguintes palavras-chave: (antipsicótico * 

ou neuroléptico * ou ziprasidona ou haloperidol ou tioridazina ou clozapina ou olanzapina 

ou quetiapina ou sulpirida ou amisulprida ou risperidona ou flufenazina ou clorpromazina) 

e (neurosteróide * ou esteróide neuroactivo * ou pregnenolona ou "pregnenolona sulfato" ou 

pregnanolona ou desidroepiandrosterona ou "sulfato de desidroepiandrosterona" ou 

progesterona ou alopregnanolona ou "sulfato de alopregnanolona") e ("níveis cerebrais" ou 

níveis ou "nível plasmático *" ou "níveis de tecido" ou "níveis séricos" ou "nível de líquido 

cefalorraquidiano" ou "níveis de LCR"). 

Foram incluídos artigos publicados em português, inglês, espanhol e francês, 

descrevendo os resultados de estudos humanos e animais originais que avaliaram os efeitos 

de antipsicóticos em níveis séricos e cerebrais de esteroides neuroativos. Também foi 

necessário como critério de inclusão a presença de um grupo de controle. O período de 

publicação incluiu artigos publicados nos últimos 20 anos. Artigos de revisão, cartas ao 

editor, relatos de casos e outras publicações que não apresentam resultados empíricos diretos 

foram excluídos. 

 

1.5.2. Resultados da revisão 
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Foi identificado um total de 147 estudos através da nossa estratégia de busca. Destes 

estudos, 20 foram incluídos em nossa revisão. Uma busca adicional em toda a lista de 

referência identificou mais um estudo. No final, um total de 21 estudos foram incluídos em 

nossa revisão, com mais detalhes disponíveis na tabela 2. 

 

1.5.2.1 Agentes antipsicóticos 

 

Um total de sete agentes antipsicóticos diferentes foram avaliados nos estudos 

incluídos na presente revisão (haloperidol, sulpirida, clozapina, olanzapina, risperidona, 

quetiapina e aripiprazol), embora alguns estudos tenham inscrito pacientes em uso de 

antipsicóticos que não foram especificados. Todos os estudos humanos usaram a medicação 

por via oral. Entre os estudos em animais, nove administraram injeções antipsicóticas através 

de injeções intraperitoneais (i.p.), duas através de injeções subcutâneas (s.c.), uma através 

de administração oral (gavagem) e um utilizou injeção intratecal (i.t.). 

 

 

1.5.2.2. Esteroides neuroativos 

 

Ao longo dos estudos selecionados para participar desta revisão, foi estudada uma 

ampla gama de esteroides neuroativos: progesterona, alopregnanolona, DHEA, DHEA-S, 

TDHOC, pregnenolona e 3a, 5a-THP. 
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1.5.2.3. Estudos em humanos 

 

1.5.2.3.1. Alterações nos níveis de esteroides neuroativos basais após o uso de 

antipsicóticos 

Observou-se uma grande variação de mudanças entre os diferentes estudos presentes 

nesta revisão, sobretudo entre os estudos humanos. Pelo menos parte dessa variação estava 

relacionada a questões metodológicas, por exemplo, a falta de controle sobre o tipo de 

antipsicótico usado pelos pacientes dos estudos. Apenas dois do total (oito) de estudos 

humanos analisados aqui, controlaram o tipo de antipsicótico usado, um usando clozapina e 

outro estudo de sulpirida (Montenleone et al., 2004, Baptista et al., 1997). Portanto, é difícil 

tirar conclusões com os dados desses estudos com humanos aqui elencados, com esses dados 

demonstrando alterações diversas e não conclusivas sobre os níveis plasmáticos de 

progesterona, sem alterações nos níveis de alopregnanolona e tetra dehidrocortona 

(TDHOC) após o uso de clozapina. Três estudos humanos avaliaram os níveis de 

deidroepiandrosterona/ deidroepiandrosterona-S (DHEA / DHEA-S), sem alterações em 

dois destes, e diminuição dos níveis no terceiro estudo, embora não tenha havido controle 

sobre o tipo de antipsicótico usado pelos pacientes nestes estudos. 

 

1.5.2.4. Estudos em animais 

 

1.5.2.4.1. Alterações nos níveis de esteroides neurológicos basais após o uso de 

antipsicóticos 

 

Todos os estudos em animais controlaram o tipo de antipsicótico utilizado, diferentes da 

maioria dos estudos humanos. No entanto, a diferença entre os estudos sobre a forma como 

a medicação foi administrada influenciou aparentemente os resultados observados. 

 Entre os estudos em animais, nove administraram o antipsicótico através de injeções 

intraperitoneais (ip). Duas utilizaram injeções subcutâneas (sc), uma usou medicação 

administrada oralmente por sonda e o último estudo utilizou injeções intratecais. De 13 

estudos em animais que avaliaram os níveis de esteroides neuroativos, nove desses avaliaram 

os níveis de progesterona, sem alterações em três estudos e aumento dos níveis plasmáticos 

em seis estudos. Entre os três estudos com resultados negativos, os antipsicóticos utilizados 

foram sulpirida em doses mais baixas (1mg / Kg, 20mg / Kg), risperidona, haloperidol e 
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olanzapina, este último administrado através de injeções intratecais (Freye e Seliga, 2003). 

A duração média do uso antipsicótico foi de 15,75 dias. Entre os seis estudos que mostraram 

níveis aumentados de progesterona, os antipsicóticos utilizados foram: sulpirida em alta dose 

(40mg / Kg), clozapina e olanzapina (gavagem ip, sc). A média de uso antipsicótico foi de 

10,6 dias. 

Os mesmos investigadores avaliaram em dois estudos, os níveis cerebrais de 

pregnenolona em ratos, mostrando que a clozapina e a olanzapina aumentaram agudamente 

os níveis de pregnenolona em ratos (Marx et al., 2006; Marx et al., 2006b). Quatro estudos 

que avaliaram a alopregnanolona, mostraram níveis cerebrais aumentados após o uso de 

olanzapina e clozapina. Não foram observadas alterações com haloperidol ou risperidona 

(Marx et al., 2003; Barbaccia et al., 2001; Marx et al., 2000; Marx et al., 2006b). O único 

estudo em animais que investigou os níveis de DHEA / DHEA-S, mostrou que a clozapina 

diminuiu os níveis cerebrais de DHEA-S, ao contrário do haloperidol (Nechmad et al., 2003). 

Aumento dos níveis de TDHOC após o uso de clozapina foi observado no único estudo que 

mediu este esteroide neuroativo (Barbaccia et al., 2001). Dois estudos do mesmo grupo 

mostraram níveis cerebrais aumentados de 3a, 5a-THP após o uso de olanzapina (Freye e 

Seliga, 2003; Freye e Seliga, 2003b). 

 

1.5.3. Discussão da revisão sobre esteroides neuroativos 

 

Diferentes padrões foram observados ao longo dos estudos em nossa revisão, referente 

às alterações nos níveis cerebrais e séricos de esteroides neuroativos, após o uso de agentes 

antipsicóticos. É de grande valor analisar cuidadosamente esta questão, uma vez que a 

crescente atenção sobre os esteroides neuroativos na fisiopatologia e no tratamento da 

esquizofrenia ganhou atenção cada vez mais ano a ano (Marx et al., 2011). Várias linhas de 

evidência sugerem que as alterações nos esteróides neuroativos periféricos podem estar 

ligadas às funções cerebrais e que as alterações no metabolismo dos esteroides podem 

desempenhar um papel na patogênese dos distúrbios psiquiátricos, como a esquizofrenia. 

Mesmo com toda essa atenção sobre essas alterações envolvendo esteroides neuroativos, não 

encontramos dados suficientes entre os estudos incluídos em nossa revisão que apoiem 

mudanças consistentes com o uso de antipsicóticos em conteúdo de esteróides neuroactivos 

em amostras de soro humano. Entre os 08 estudos aqui analisados, apenas dois controlaram 

o tipo de antipsicótico utilizado, um utilizando clozapina e outro estudo de sulpirida 
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(Montenleone et al., 2004, Baptista et al., 1997). Portanto, é difícil tirar conclusões com os 

dados desses humanos aqui analisados. 

Outro ponto de interesse entre os pesquisadores é a hipótese de que os níveis de 

esteroides neuroativos sofrem mudanças após o uso de antipsicóticos, podendo explicar as 

diferenças entre as diferentes classes desses agentes. Foi de grande valor a observação de 

que os níveis de progesterona medidos nos estudos em animais aqui analisados mostraram 

uma clara diferenciação entre medicamentos antipsicóticos de primeira e segunda geração, 

tendo estes últimos a capacidade de alterar os níveis de progesterona, o que não foi possível 

com o uso de haloperidol, por exemplo (Marx et al., 2003). 

A descrição dos achados dos estudos incluídos nesta revisão, sugerem que existem 

estudos suficientes para demonstrar uma relação entre o uso de antipsicóticos e alterações 

no cérebro e níveis séricos de esteroides neuroativos, principalmente quando consideramos 

estudos em animais. No entanto, a heterogeneidade dos achados e a falta de consistência nas 

mudanças observadas dificultam a formulação de conclusões definitivas sobre esta questão, 

apontando para a necessidade de mais estudos que ajudem a elucidar as demais perguntas 

sobre o papel dos medicamentos antipsicóticos na alteração do conteúdo de esteroides 

neuroativos em humanos. Os efeitos dos antipsicóticos nos níveis de esteroides neuroativos 

observados nos estudos aqui revisados, reforçam seu potencial papel na fisiopatologia de 

transtornos mentais, em particular a esquizofrenia. No caso da progesterona, os estudos estão 

em número suficiente para demonstrar o efeito do antipsicótico nas mudanças em seus níveis 

em estudos de animais e humanos. Tanto a clozapina como a olanzapina mostraram-se 

capazes de alterar os níveis de progesterona. Para os outros esteroides neuroativos, os dados 

não conclusivos apontam para a necessidade de estudos mais bem conduzidos, com maior 

controle das variáveis, quanto ao tipo de antipsicótico utilizado, por exemplo, ou estudos 

que utilizem a medicação por um período mais longo de tempo (mais de 30 dias). 

 

JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Nas duas últimas décadas, o estudo dos mecanismos neurobiológicos subjacentes aos 

transtornos psiquiátricos, bem como a investigação dos possíveis mecanismos de ação de 

medicações antipsicóticas, recebeu importante contribuição dos avanços no entendimento 

das vias glutamatérgicas e gabaérgicas na fisiopatologia da esquizofrenia. Postula-se se não 

estariam também estas vias alteradas na esquizofrenia, o que ajudaria na compreensão de 
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sua fisiopatologia, como também no desenvolvimento de novas opções de tratamento 

farmacológico. Ainda, questiona-se se tais vias de neurotransmissão não poderiam estar 

sendo influenciadas pelos tratamentos atualmente disponíveis, através das medicações 

antipsicóticas usuais, que sabidamente bloqueiam os receptores D2 da dopamina, com 

algumas também interagindo com receptores 5HT2 da serotonina, mas poderiam também 

modular as vias glutamatérgicas e gabaérgicas, através de uma interferência nos níveis 

cerebrais dos aminoácidos neuroativos relacionados a D-serina e também nos níveis de 

GABA. 

Assim, métodos de pesquisa foram desenvolvidos que permitissem uma medida mais 

precisa dos níveis de aminoácidos, inclusive com a possibilidade de diferenciação das 

diferentes isoformas D- e L-, que sabidamente tem diferentes ações biológicas, como no caso 

da D-serina e L-serina (GRANT et al, 2006). Dentre estes métodos se destaca a 

cromatografia líquida de alto desempenho, que nas últimas décadas tem se destacado como 

alternativa mais adequada para medida de substâncias biológicas de baixa concentração no 

organismo, como os aminoácidos. Nesse contexto, o emprego de tal técnica no estudo dos 

efeitos das medicações antipsicóticas no cérebro dos animais pode complementar os achados 

obtidos na pesquisa básica e clínica, com novas contribuições para o estudo de estratégias 

terapêuticas envolvendo estes compostos e para maior compreensão da fisiopatologia dos 

transtornos psiquiátricos. 

Ainda, a associação de esteroides neuroativos com a neurotransmissão 

glutamatérgica e gabaérgica, poderia reforçar uma possível associação de possíveis 

alterações nos aminoácidos cerebrais poderem estar ligadas a alterações de níveis de 

esteroides neuroativos, como a pregnenolona. Nos últimos anos, métodos de pesquisa foram 

desenvolvidos e permitem, uma medida mais precisa dos níveis de esteroides neuroativos. 

Dentre estes métodos se destaca a associação da cromatografia gasosa com a espectroscopia 

de massa, que na última década tem se destacado como alternativa mais adequada para 

medida de esteroides neuroativos. Nesse contexto, o emprego de tal técnica no estudo dos 

efeitos das medicações antipsicóticas no cérebro dos animais pôde complementar os achados 

obtidos na primeira fase do projeto, onde foram analisados os níveis dos aminoácidos 

neuroativos no cérebro de ratos. Somando-se estes dados ao já disponível na literatura em 

pesquisa básica e clínica, poderemos contribuir para uma maior compreensão do mecanismo 

de ação dos antipsicóticos e, por conseguinte, auxiliar no melhor entendimento da 

fisiopatologia dos transtornos psicóticos como a esquizofrenia. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo específico:  

O presente estudo investigou os efeitos dos antipsicóticos atípicos clozapina e 

ziprasidona sobre os níveis cerebrais em ratos da D-serina e demais aminoácidos 

neuroativos, assim como da pregnenolona, um esteroide neuroativo, em estudo controlado 

por placebo. 

 

2.2 Objetivo secundário: 

Analisar se existe diferença entre o uso agudo (1h, 3h e 24h) e subagudo, quanto aos 

níveis de substâncias testadas, nas diferentes doses utilizadas de cada medicação 

antipsicótica, comparadas ao placebo.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 

Foram utilizados ratos Sprague-Dailey (Biotério da Unidade de Pesquisa 

Neuroquímica do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Alberta – Edmonton - 

Canadá), pesando em média 300g.  Os animais foram mantidos aos pares, em gaiolas em 

ciclos de 12h dia-noite, com alimentação e água disponíveis livremente. Os animais foram 

provenientes da primeira etapa do projeto, tendo sido utilizados na etapa inicial apenas 

metade do cérebro de cada animal para análise. Sendo assim, os animais que foram utilizados 

na segunda etapa do projeto já tinham sido sacrificados, estando metade de cada cérebro 

coletado disponível para novas análises, estando o material preservado em refrigeração a -

80ºC. 

 

3.2 Local do experimento 

 

Os experimentos foram conduzidos na cidade de Edmonton, Alberta, Canadá, onde 

os animais foram medicados e sacrificados, no laboratório de neuroquímica, do prédio de 

neurociências do Campus da Universidade de Alberta. 

 

3.3 Drogas 

 

- Ziprasidona 

A ziprasidona foi usada na dose de 05 mg/kg e 10 mg/kg, preparada em solução de 

Dimetilsulfóxido (DMSO) no volume de 1 mL/100g, por via intraperitoneal.  

- Clozapina 

A Clozapina foi usada nas doses de 05 mg/kg e 10 mg/kg, preparada em solução 

salina a 0,9% no volume de 1mL/100g, administrada via intraperitoneal. 

- Placebo (Soro Fisiológico 0,9%)  

A solução salina foi usada no volume de 1 ml/100g, por via intraperitoneal, como 

controle dos grupos que utilizarem clozapina. 

O DMSO foi usado no volume de 1ml/100mL, por via intraperitoneal, como controle 

dos grupos que utilizarem ziprasidona. 
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3.4 Reagentes 

 

3.4.1 Reagentes - aminoácidos 

Padrões individuais de aminoácidos de interesse para análise (Aspartato, L-

Glutamato, L-serina, D-serina, Glutamina, Glicina, Arginina, Taurina, Alanina, Ácido 

Gama-aminobutírico - GABA), o-ftaldialdeído (OPA), foram obtidos da Sigma Chemical 

Co. (St. Louis, MO, Estados Unidos). O N-isobutil-L-Cisteína (IBCL) foi obtido da 

Novabiochem (La Jolla, CA, Estados Unidos). Todos os solventes foram graduados para 

cromatografia líquida de alto desempenho e a água destilada e purificada por osmose reversa 

antes do uso. 

 

3.4.2 Reagentes – esteroides neuroativos 

 

Curvas padrões foram preparadas para a quantificação dos níveis de pregnenolona, 

utilizando-se como padrão pregnenolona marcada com deutério (D4-pregnenolona). As 

amostras após adequada preparação foram derivadas com heptafluorobutirilimidazol 

(Sigma-Aldrich, Oakville, ON, Canada), e os derivados resultantes analisados através de 

cromatografia gasosa e espectroscopia de massa. Todos os solventes foram graduados para 

cromatografia gasosa e a água destilada e purificada por osmose reversa antes do uso. 

 

3.5 Aparato 

 

3.5.1 Aparato – aminoácidos 

 

Foi utilizado um aparelho de cromatografia líquida de alto desempenho modelo 

Alliance 2690XE da marca Waters equipado com um autosampler,  com controle térmico 

das amostras e do compartimento da coluna, e um aparelho Waters 474 de detecção de 

fluorescência programável (Waters Corporation Milford MA). Os dados foram gravados e 

processados utilizando-se o pacote de programas Empower Pro da Waters. A separação foi 

feita utilizando-se uma coluna de simetria C18 (4,6mm X 150mm, 3,5 µm), acoplada a uma 

coluna de guarda contendo a mesma fase estacionária (3,9mm X 20MM, 5 µm), ambas da 

Waters.  
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3.5.2 Aparato – esteroides neuroativos 

 

O sobrenadante das amostras foi recolhido e a pregnenolona isolada utilizando-se 

extração de fase sólida com cartuchos Oasis HLB (Waters, Mississauga, ON, Canada). Os 

derivados resultantes foram analisados através de cromatografia gasosa e espectroscopia de 

massa. Utilizou-se um aparelho de cromatografia gasosa associado a um espectrômetro de 

massa (MS) (um cromatógrafo de massa Agilant 6890 associado a um detector de massa 

seletivo 5973N).  

 

3.6 Procedimento 

 

O estudo usou total de 120 animais, divididos em grupos de 04 ratos, alocados em 

subgrupos de 12 ratos. Cada subgrupo foi submetido a administração de clozapina 5mg/kg, 

10mg/kg ou placebo, ou ziprasidona 5mg/kg, 10mg/kg, ou placebo. Assim, os diferentes 

subgrupos foram submetidos a eutanásia após diferentes períodos de tempo, a saber: 01 hora, 

03 horas, 24 horas, 07 dias e 21 dias, após a administração das drogas, a fim de analisar os 

efeitos dos diferentes tratamentos sobre os níveis de pregnenolona nos diferentes períodos 

de tempo. 

 

3.6.1 Eutanásia dos animais e obtenção do material para análise 

 

Os ratos foram submetidos à eutanásia nos tempos anteriormente descritos, através 

de decapitação utilizando-se guilhotina específica para pequenos animais. Além de ser um 

dos métodos menos traumáticos, a ausência de necessidade de anestesia evita interferência 

na posterior análise das amostras. 

A eutanásia foi feita com bastante higiene, lavando-se o material após a morte de 

cada animal, além do procedimento ser feito longe da presença dos demais animais, em sala 

separada. 

Após a decapitação, os cérebros foram dissecados e colocados imediatamente em 

solução a menos 78ºC em gelo seco, e armazenados sob refrigeração contínua a -80ºC, até o 

momento do preparo para análise cromatográfica. 
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No caso da análise posterior dos níveis de pregnenolona, como parte do material foi 

proveniente da etapa inicial do projeto, onde os animais já tinham sido medicados e 

sacrificados, com metade do cérebro de cada animal utilizado, destacamos que todos os 

animais utilizados na segunda etapa do estudo já tinham sido sacrificados, estando metade 

dos cérebros de cada animal conservados a -80ºC. 

 

3.6.2 Preparação das amostras 

 

3.6.2.1. Padrões dos aminoácidos 

As soluções padrão de L-glutamato, L-glutamina, L-serina, D-serina e glicina foram 

preparadas em 20% de metanol a uma concentração de 1mg/mL. Uma mistura intermediária 

do padrão foi preparada combinando-se 20µL dos padrões de L-glutamato e L-glutamina e 

5 µL dos padrões de L-serina, D-serina e glicina com 950 µL de metanol a 20%. Para 

calibragem usamos uma curva padrão de sete pontos, com este padrão intermediário sendo 

diluído para 0,75; 0,5; 0,25; 0,1; 0,025 e 0,01 da sua concentração inicial. 

 

3.6.2.2.  Amostras 

 

Os cérebros foram homogeneizados em 5 volumes de metanol, deixados em gelo por 

10 minutos. Após isso, centrifugou-se a 12000X g por 5 minutos a 4 graus Celsius, o que 

deu uma solução diluída em 6 vezes.  

Daí diluiu-se 100µL do sobrenadante em 900 µL de água purificada em aparelho 

millipore (o que deu uma diluição final de 60 vezes da amostra inicial). Por último, 

transferiu-se 100 µL para um frasco de cromatografia líquida. 

 

3.6.3 Condições cromatográficas 

 

Os compartimentos das amostras e da coluna foram mantidos a 4 e 30ºC, 

respectivamente, para todas as análises. A taxa de fluxo foi constante, a 1mL/min e o tempo 

para cada amostra de 60 minutos. O solvente A foi composto por 850mL de fosfato de sódio 

0,04M e 150mL de metanol, com pH ajustado para 6,2. O solvente B foi composto por 

670mL de fosfato de sódio 0,04M, 555mL de metanol, e 30mL de tetrahidrofurano, ajustado 

o pH para 6,2. As fases móveis foram filtradas antes de sua utilização, através de filtro 
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0,22µm. Os aminoácidos analisados foram separados através de um gradiente côncavo 

(Curva 9 no programa Waters Empower Pro) e mantidos em uma composição por 15 minutos 

antes da próxima injeção. Outros gradientes foram testados previamente no laboratório, mas 

este gradiente côncavo em particular demonstrou proporcionar a melhor separação da glicina 

dos demais picos, ao mesmo tempo em que manteve a resolução dos demais aminoácidos 

analisados (Grant et al., 2006). 

Os aminoácidos após derivatização, foram monitorados em tamanhos de ondas de 

260 e 455 nm, respectivamente. 

 

3.7. Análise estatística 

O estudo utilizou a análise de variância simples (ANOVA) seguida pelo teste Student 

Newman Keuls (SNK) para comparação dos diferentes níveis cerebrais de aminoácidos nos 

diferentes grupos testados, assim como dos níveis de pregnenolona, na segunda etapa do 

estudo. 

 

3.8 Aspectos éticos 

 

O estudo foi submetido para apreciação e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Médica da Universidade de Alberta (Alberta Health Research Ethics Board), Edmonton 

Canadá, onde os procedimentos foram realizados. 
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4. RESULTADOS 

Na figura 1, observa-se as alterações nos níveis de aminoácidos globais no tecido 

cerebral dos ratos após o uso de clozapina, ziprasidona e os respectivos veículos utilizados 

como placebo, nos diferentes tempos testados no estudo (1h, 3h, 24h, 7 dias e 21 dias). Os 

níveis das alterações após o uso da clozapina foram normalizados em relação aos 

encontrados nos dos com solução salina, assim como os níveis após o uso da ziprasidona, 

foram normalizados em relação ao que foi registrado após o uso do DMSO, o veículo 

utilizado como placebo para os grupos comparados a ziprasidona. 
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A seguir, nas tabelas 3, 4, 5 6 e 7, observa-se os níveis absolutos medidos de 

aminoácidos no tecido cerebral dos ratos, testados após o uso dos antipsicóticos nos tempos 

testados no estudo (1h, 3h, 24h, 7 dias e 21 dias). 
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Tabela 3. Níveis de aminoácidos no cérebro de ratos intervenção aguda - 1 hora 

Droga Rato ASP GLU L-SER D-SER GLN GLY ARG TAUR ALA GABA 

DMSO RAT 1 1H 549,78 1977,22 71,29 18,38 579,52 142,17 18,64 805,92 62,33 235,82 

DMSO 

RAT 2 1H 

R 420,3 2004,97 70,78 16,33 597,4 134,77 21,19 841,52 71,19 229,2 

DMSO RAT 3 1H 440,17 1881,82 59,41 13,72 547,68 138,17 16,03 692,24 51,2 219,31 

DMSO RAT 4 1H 330,16 1747,96 53 13,84 504,96 123,63 16,57 583,18 46,84 187,96 

DMSO Média 435,10 1902,99 63,62 15,56 557,39 134,68 18,10 730,71 57,89 218,073 

                        

Zipr 5mg 

RAT 5 1H 

R 469,41 1858,93 65,24 15,61 541,73 118,26 16,4 706,22 58,24 207,3 

Zipr 5mg RAT 6 1H 507,9 1912,22 66,49 19,95 545,01 124,11 13,29 705,17 55,65 220,84 

Zipr 5mg 

RAT 7 1H 

R 426,49 1631,28 61,59 16,96 492,28 111,93 18,45 593,1 53,35 176,45 

Zipr 5mg RAT 8 1H 370,56 1929,18 72,84 18,66 597,17 123,96 17,24 679,66 61,9 197,98 

Zipr 5mg Média 443,59 1832,90 66,54 17,79 544,04 119,56 16,34 671,03 57,28 200,643 

                        

Zipr 

10mg 

RAT 9 1H 

R 446,21 1700,47 64,34 17,24 565,2 105,36 17,55 593,31 50,08 193,9 
Zipr 

10mg 

RAT 10 1H 

REP 444,53 1902,05 63,35 15,47 519,65 119,96 17,03 791,38 59,85 217,28 

Zipr 
10mg RAT 11 1H 489,96 1963,06 65,82 15,49 541,99 125,81 18,74 754,32 60,66 213,56 

Zipr 

10mg RAT 12 1H 360,12 1849,15 68,14 17,11 587,45 114,21 13,91 700,92 54,45 208,82 
Zipr 

10mg Média 435,20 1853,68 65,412 16,32 553,57 116,33 16,80 709,98 56,26 208,39 

                        

Saline RAT 13 1H 558,72 2090,99 79,11 20,91 562,69 138,05 21,83 768,28 66,27 249,79 

Saline RAT 14 1H 537,74 2020 61,5 18,56 494,06 128,93 19,73 710,77 60,54 244,04 

Saline RAT 15 1H 486,8 1963,58 69,03 14,76 567,7 118,7 18,72 799,25 59,87 217,68 

Saline RAT 16 1H 373,24 1898,67 69,31 18,69 544,91 110,66 17,71 766,21 61,75 214,86 

Saline Média 489,12 1993,31 69,73 18,23 542,34 124,08 19,49 761,12 62,10 231,593 

                        

Cloz 5mg RAT 17 1H 553,79 1964,74 74,53 18,81 558,92 140,8 16,18 764,89 56,99 249,95 

Cloz 5mg RAT 18 1H 503,47 1965,72 64,59 17,19 562,26 128,05 16,01 766,9 60,88 233,11 

Cloz 5mg RAT 19 1H 539,26 1997,58 83,28 19,74 601,56 116,39 17,95 762,59 65,79 216,63 

Cloz 5mg RAT 20 1H 440,48 1822,31 65,65 17,55 549,23 118,17 18,71 749,81 53,99 201,07 

Cloz 5mg Média 509,25 1937,58 72,01 18,32 567,99 125,85 17,21 761,04 59,41 225,19 

                        
Cloz 

10mg RAT 21 1H 610,66 2055,62 74,6 20,78 552,07 145,75 14,6 819,89 63,21 247,36 

Cloz 
10mg 

RAT 22 1H 
REP 429,62 1805,88 61 15 561,29 112,99 12,67 646,54 49,99 188,7 

Cloz 

10mg RAT 23 1H 500,51 1984,96 70,44 17,48 573,21 129,38 16,36 730,42 59,59 206,33 
Cloz 

10mg RAT 24 1H 375,12 1790,54 63,45 16,84 540,18 103,69 14,57 674,73 54,22 203,69 

Cloz 

10mg Média 478,97 1909,25 67,37 17,52 556,68 122,95 14,55 717,89 56,75 211,52 

DMSO = Dimetilsulfóxido; zipr = ziprasidona; cloz=clozapina; ASP=Aspartato; 

GLU=Glutamato; ser=serina;  
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GLN=glutamina; GLY=glicina; ARG=arginina; TAUR=taurina; ALA= alanina; 

GABA=ácido gama-aminobutírico 

            

 

Tabela 4. Níveis de aminoácidos no cérebro de ratos intervenção aguda - 3 horas 
 

Droga Rato ASP GLU L-SER D-SER GLN GLY ARG TAUR ALA GABA 

Salina RAT 1 3H 365,99 1699,01 56,88 15,1 707,09 46,52 10,96 748,78 53,25 212,5 

Salina RAT 2 3H 318,69 1680,47 50,44 13,89 595,95 49,41 11,44 764,6 54,64 205,41 

Salina RAT 3 3H 368,99 1910,26 66 20,86 685,92 55,05 16,86 793,73 58,58 233,52 

Salina RAT 4 3H 318,39 1785,4 51,84 15,95 619,06 39,7 9,52 734,69 55,82 169,7 

Salina RAT 13 3H 377,51 1529,65 81,96 24,68 742,5 92,98 15,74 758,02 50,8 208,86 

Salina RAT 14 3H 366,55 1532,88 55,65 18,46 734,88 84,82 12,85 775,72 44,38 231,84 

Salina RAT 15 3H 453,8 1237,92 47,54 19,68 675,96 61,95 10,03 826,61 39,24 175,62 

Salina RAT 16 3H 342,17 1182,86 52,7 18,35 593,9 60 11,29 695,95 37,78 152,82 

Salina RAT 17 3H 381,01 1451,44 54,16 19,24 750,41 68,63 11,69 710,19 36,7 169,2 

Salina Média 365,9 1556,65 57,46 18,46 678,40 62,11 12,26 756,47 47,91 195,49 

                        

Cloz 5mg RAT 5 3H 397,61 1686,42 56,14 14,36 628,27 60,67 11,83 709,33 57,67 213,11 

Cloz 5mg RAT 6 3H 361,51 2005,66 72,3 24,16 737,84 54,75 16,77 793,53 66,36 234,48 

Cloz 5mg RAT 7 3H 399,44 2022,56 60,77 17,01 693,86 55,84 10,22 864,22 58,55 190,66 

Cloz 5mg RAT 8 3H  369,62 1720,3 55,87 14,81 617,21 56,39 10,82 730,9 52,12 153,95 

Cloz 5mg RAT 18 3H 365,36 1522,87 63,32 20,65 743,73 96,4 14,17 767,38 43,41 207,43 

Cloz 5mg RAT 19 3H 276,04 983,86 41,9 11,3 488,43 81,51 12,06 764,38 28,92 165,05 

Cloz 5mg RAT 20 3H 444,14 1479,06 53,06 20,18 734,31 69,49 12,06 790,83 41,68 190,67 

Cloz 5mg RAT 21 3H 467,72 1373,21 54,6 19,89 690,39 73,06 13,82 827,55 40,85 180,2 

Cloz 5mg RAT 22 3H 380,97 1520,15 58,44 18,88 696,08 76,87 12,92 721,41 40,82 189,04 

Cloz 5mg Média 384,71 1590,45 57,37 17,91 670,01 69,44 12,74 774,39 47,82 191,62 

                        

Cloz10mg RAT 9 3H 316,78 1782,98 59,68 20,09 583,76 52,13 15,36 806,27 56,86 210,38 

Cloz10mg RAT 10 3H 368,19 1931,05 63,68 20,38 758,6 61,56 14,56 811,15 61,71 238,57 

Cloz10mg RAT 11 3H 241,41 1150,02 38,23 10,78 426,02 41,97 6,4 717,71 35,83 130,07 

Cloz10mg RAT 12 3H 392,87 1935,25 62,42 17,74 634,62 52,62 8,66 767,29 57,23 173,27 

Cloz10mg RAT 23 3H 332,29 1182,7 45,8 14,65 635,13 70,01 9,88 699,05 33,49 160,26 

Cloz10mg RAT 24 3H 337,42 1187,48 45,21 14,55 630,22 70,38 9,91 698,35 33,28 158,82 

Cloz10mg RAT 25 3H 413,69 1202,27 47,05 17,82 583,21 63,94 12,32 773,04 33,12 159,52 

Cloz10mg RAT 26 3H 516,65 1511,28 58,33 21,91 727,18 73,69 15,13 862,58 41,9 190,08 

Cloz10mg RAT 27 3H 360,28 1500,01 48,22 17,85 731,49 72,89 12,57 694,06 36,49 175,53 

Cloz10mg Média 364,39 1487,00 52,06 17,30 634,47 62,13 11,64 758,83 43,32 177,38 

zipr = ziprasidona; cloz=clozapina; ASP=Aspartato; GLU=Glutamato; 

ser=serina;GLN=glutamina; GLY=glicina; ARG=arginina; TAUR=taurina; ALA= alanina; 

GABA=ácido gama-aminobutírico 
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Tabela 5. Níveis de aminoácidos no cérebro de ratos intervenção aguda - 24 horas 

Droga Rato ASP GLU L-SER D-SER GLN GLY ARG TAUR ALA GABA 

DMSO RAT 1 24H 371,50 1969,26 47,26 13,75 632,97 101,33 8,62 832,59 65,98 167,69 

DMSO RAT 2 24H 396,23 2138,49 49,27 13,26 668,00 115,11 11,89 947,17 70,73 180,72 

DMSO RAT 3 24H 386,37 1610,24 40,83 12,80 584,17 96,40 8,81 822,71 56,98 158,46 

DMSO RAT 4 24H 412,54 1968,01 42,66 12,30 637,13 116,57 11,57 954,20 64,93 178,88 

DMSO RAT 5 24H 444,82 1908,71 42,45 12,43 603,27 119,27 10,43 891,13 62,78 193,90 

DMSO Média 402,29 1918,94 44,49 12,90 625,10 109,73 10,26 889,56 64,28 175,93 

                        

Zipr 5mg RAT 6 24H 386,41 2176,84 51,38 13,8 696,93 125,62 12,34 953,06 73,51 180,93 

Zipr 5mg RAT 7 24H 427,84 2137,69 49,23 12,72 643,69 123,02 13,68 909,89 66,42 180,88 

Zipr 5mg RAT 8 24H  420,10 2231,29 54,83 14,57 709,80 124,13 11,64 924,61 69,99 192,91 

Zipr 5mg RAT 9 24 H 485,02 2328,79 57,75 16,49 722,84 127,33 10,73 1166,65 74,16 230,39 

Zipr 5mg RAT 10 24H 422,28 2032,26 49,50 14,71 585,85 125,99 11,06 1159,82 70,24 197,40 

Zipr 5mg Média 428,33 2181,37 52,53 14,45 671,82 125,21 11,89 1022,81 70,86 196,50 

                        

Zipr 10mg RAT 11 24H 491,26 2149,37 47,07 12,99 668,06 123,81 12,45 1073,15 63,32 187,04 

Zipr 10mg RAT 12 24H 436,23 2336,12 51,50 14,34 700,4 111,29 13,08 929,50 69,78 196,13 

Zipr 10mg RAT 13 24H 534,05 2259,44 57,73 15,09 762,65 127,50 12,23 1156,19 69,90 211,69 

Zipr 10mg RAT 14 24H 430,92 1929,14 46,96 12,97 598,01 120,83 13,36 1035,08 58,26 181,25 

Zipr 10mg RAT 15 24H 517,91 1816,83 45,97 11,67 599,54 126,23 11,36 853,04 56,65 174,83 

Zipr 10mg Média 482,074 2098,18 49,84 13,41 665,73 121,93 12,49 1009,39 63,58 190,18 

            

Saline RAT 1 24H 270,11 1061,9 35,05 10,17 443,94 35,52 7,19 582,38 33,43 171,64 

Saline 

RAT 1 24H 

R 231,63 983,80 29,60 7,47 450,7 33,05 11,21 623,29 30,82 158,97 

Saline RAT 2 24 H 391,80 1903,58 55,72 16,29 708,52 52,12 10,26 766,76 56,05 262,94 

Saline RAT 3 24H 386,43 1838,93 58,56 16,99 669,20 54,14 11,64 756,88 54,70 238,43 

Saline RAT 4 24H 435,65 1876,36 56,34 17,52 704,82 54,45 12,62 730,53 51,63 241,85 

Saline Média 370,99 1670,19 51,41 15,24 631,62 49,05 10,42 709,13 48,95 228,71 

                        

Cloz 5mg RAT 5 24H 437,52 1970,49 64,75 18,95 850,21 63,00 12,07 816,55 61,39 287,84 

Cloz 5mg RAT 6 24H 434,30 2105,00 60,77 16,88 870,07 59,92 13,93 817,38 56,56 281,71 

Cloz 5mg RAT 7 24H 526,50 1782,47 46,10 12,36 731,20 49,56 13,80 658,26 49,52 200,68 

Cloz 5mg RAT 8 24H 500,89 1980,80 52,81 13,23 770,84 53,61 13,90 694,00 54,43 224,60 

Cloz 5mg Média 474,80 1959,69 56,10 15,35 805,58 56,52 13,42 746,54 55,47 248,70 

                        

Cloz 10mg RAT 9 24H 531,21 1937,79 47,07 12,89 808,72 47,08 15,07 803,58 52,73 215,56 

Cloz 10mg RAT 10 24H 494,04 2012,39 50,09 13,62 817,50 51,13 15,32 728,89 57,90 217,46 

Cloz 10mg RAT 11 24H 531,71 1905,87 51,34 13,82 810,55 46,26 13,88 671,81 48,70 206,93 

Cloz 10mg RAT 12 24H 487,47 1964,54 48,01 13,74 784,89 46,00 15,64 740,53 59,30 226,62 

Cloz 10mg Média 511,10 1955,14 49,12 13,51 805,41 47,61 14,97 736,20 54,65 216,64 



55 

 

DMSO = Dimetilsulfóxido; zipr = ziprasidona ; Salina = solução salina; ; cloz=clozapina; 

ASP=Aspartato; GLU=Glutamato; ser=serina; GLN=glutamina; GLY=glicina; 

ARG=arginina; TAUR=taurina; ALA= alanina; GABA=ácido gama-aminobutírico 

 

 

Tabela 6. Níveis de aminoácidos no cérebro de ratos intervenção aguda – 7 dias 

Droga Rato ASP GLU L-SER D-SER GLN GLY ARG TAUR ALA GABA 

DMSO RAT 1 7D 387,36 2216,85 50,81 14,58 776,51 95,44 11,2 939,92 62,25 233,57 

DMSO RAT 2 7D 377,51 2325,88 58,70 15,82 642,17 110,74 10,96 900,14 69,50 270,56 

DMSO RAT 3 7D 320,66 2183,73 45,40 14,01 660,57 119,73 11,30 822,7 69,93 184,59 

DMSO RAT 4 7D 283,51 2122,44 56,81 21,01 662,95 109,19 14,5 918,82 76,31 181,06 

                        

Saline RAT 5 7D 285,06 2028,49 54,35 19,12 642,18 116,3 16,02 932,50 65,34 181,58 

Saline RAT 6 7D 280,93 2170,57 51,38 14,83 715,58 124,49 9,13 1094,14 62,35 191,20 

Saline RAT 7 7D 375,74 2359,35 51,64 12,74 673,19 126,17 11,80 908,58 65,95 273,01 

Saline RAT 8 7D 343,89 2333,77 43,59 12,74 696,76 119,14 11,39 908,6 61,89 271,03 

                        

Zipr 5mg RAT 9 7D 390,29 2363,32 49,39 16,71 766,53 110,91 13,26 901,8 68,88 198,79 

Zipr 5mg RAT 10 7D 304,65 2240,71 51,43 16,48 686,93 124,31 12,03 840,98 71,40 201,32 

Zipr 5mg RAT 11 7D R 341,07 2224,12 52,04 16,30 695,37 117,5 10,05 953,15 63,52 189,97 

Zipr 5mg RAT 12 7D 314,9 2278,93 62,76 21,75 712,18 126,64 15,89 994,76 84,21 200,96 

Zipr 5mg RAT 13 7D R 310,22 2312,11 54,73 17,46 671,34 117,11 11,37 1074,06 71,08 188,76 

                        

Cloz 5mg RAT 14 7D R 301,64 2214,60 48,25 15,64 682,55 121,46 13,23 1033,41 68,60 196,34 

Cloz 5mg RAT 15 7D R 341,83 2315,25 46,63 14,88 642,74 113,69 11,46 1026,63 61,34 188,05 

Cloz 5mg RAT 16 7D R 318,36 2232,20 45,78 13,53 716,45 120,03 11,19 896,92 63,86 187,22 

Cloz 5mg RAT 17 7D R 358,95 2285,71 56,92 17,12 694,26 108,57 12,19 1023,04 67,73 197,82 

Cloz 5mg RAT 18 7D R 334,72 2186,80 48,36 15,40 648,02 121,32 13,01 934,89 64,68 179,57 

            

DMSO RAT 1 7D 10 503,59 1882,92 43,27 17,18 694,78 76,15 9,85 876,75 59,34 186,32 

DMSO RAT 2 7D 10 510,47 1765,7 36,12 14,85 682,06 69,7 9,73 957,22 62,55 178,29 

DMSO RAT 3 7D 10 576,48 2049,08 43,81 16,56 725,21 84,74 12,41 1068,94 71,15 206,61 

DMSO RAT 4 7D 10 443,48 1583,23 35,16 14,95 520,78 64,61 8,96 886,09 52,28 155,35 

            

Zipr 10mg RAT 5 7D 10 469,67 1565,16 33,78 14,45 601,65 68,16 8,47 832,59 55,32 166,74 

Zipr 10mg RAT 6 7D 10 439,76 1348,2 31,23 13,96 469,65 59,89 8,48 858,65 45,71 143,69 

Zipr 10mg RAT 7 7D 10 627,2 1940,69 40,97 16,13 723,87 79,42 9,54 921,42 61,01 202,75 

Zipr 10mg RAT 8 7D 10 445,72 1407,78 32,49 14,21 507,58 61,75 7,15 821,01 44,01 155,54 

Zipr 10mg RAT 9 7D 10 537,12 2012,82 47,57 18,47 703,7 80,15 10,55 942 66,11 207,67 

            

Saline RAT 10 7D 10 442,33 1474,63 33,33 14,21 529,01 69,78 9,19 886,17 51,34 158,29 

Saline RAT 11 7D 10 563,63 1878,72 37,61 14,92 652,58 81,69 10,63 1042,57 62,13 187,4 

Saline RAT 12 7D 10 476,86 1666,44 34,14 14,39 572,83 63,16 8,48 925,36 58,4 161,89 

Saline RAT 13 7D 10 638,03 1908,33 40,99 16,13 693,05 74,58 11,64 939,62 61,77 183,6 

            

Cloz 10mg RAT 14 7D 10 479,38 1660,57 36,85 16,02 578,76 64,63 8,26 909,73 51,71 167,57 
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Cloz 10mg RAT 15 7D 10 532,47 1670,77 59,11 15,35 586,57 74,87 8,96 859,55 62,98 168,16 

Cloz 10mg RAT 16 7D 10 524,32 1546,1 35,81 14,38 547,9 67,44 10,11 804,57 53,68 159,94 

Cloz 10mg RAT 17 7D 10 540,9 1647,21 35,79 14,79 623,28 67,71 8,26 857,68 47,39 163,82 

Cloz 10mg RAT 18 7D 10 410,42 1559,35 34,62 14,32 548,1 62,62 8,57 914,83 45,26 157,08 

DMSO = Dimetilsulfóxido; zipr = ziprasidona ; Salina = solução salina; ; cloz=clozapina; ASP=Aspartato; 

GLU=Glutamato; ser=serina; GLN=glutamina; GLY=glicina; ARG=arginina; TAUR=taurina; ALA= alanina; 

GABA=ácido gama-aminobutírico 

Tabela 7. Níveis de aminoácidos no cérebro de ratos intervenção crônica – 21 dias 

Droga Rato ASP GLU L-SER D-SER GLN GLY ARG TAUR ALA GABA 

Saline 

RAT 1 

21D  324,14 1544,50 55,78 11,40 543,19 73,09 11,41 742,88 38,75 155,48 

Saline 
RAT 1 
21D R 302,43 1674,99 52,43 10,16 583,39 66,96 7,39 778,71 39,26 150,39 

Saline 
RAT 2 
21D 286,09 1723,15 54,63 14,13 542,19 67,35 12,05 972,27 42,89 182,46 

Saline 

RAT 3 

21D 390,77 1943,33 65,20 15,53 638,64 79,07 13,42 859,79 50,78 210,53 

Saline 

RAT 4 

21D 334,09 1949,03 64,10 13,76 614,02 80,14 16,68 884,03 51,86 216,85 

Saline 

RAT 4 

21D R 309,48 1709,36 47,08 9,84 547,29 66,67 9,44 822,57 43,00 174,61 

Saline 

RAT 5 

21D 426,45 1830,51 62,59 13,56 699,26 76,62 13,89 825,75 44,61 210,34 

Saline Média 356,68 1776,27 56,39 12,64 602,15 71,33 11,24 851,82 44,11 185,67 

            

Cloz 5mg 

RAT 6 

21D 322,13 1979,14 63,75 14,08 653,12 75,69 13,84 824,66 46,75 213,86 

Cloz 5mg 

RAT 7 

21D 421,51 2061,87 70,55 16,97 663,69 84,23 13,94 893,78 53,50 230,23 

Cloz 5mg 
RAT 8 
21D 300,61 1802,30 55,21 13,92 600,80 69,53 11,54 867,70 44,66 199,26 

Cloz 5mg 
RAT 9 
21D 403,20 1926,09 61,15 14,40 584,96 75,39 13,17 859,18 45,99 217,95 

Cloz 5mg 

RAT 10 

21D 313,12 1838,81 54,61 12,21 592,54 73,64 13,88 812,48 43,85 205,55 

Cloz 5mg Média 352,11 1921,64 61,05 14,32 619,02 75,70 13,27 851,56 46,95 213,37 

            

Cloz 10mg 
RAT 11 
21D 439,71 1983,45 62,55 15,56 647,04 77,05 13,46 870,35 47,76 238,20 

Cloz 10mg 
RAT 12 
21D 313,27 1911,44 55,52 12,72 593,37 72,18 13,00 809,25 44,28 207,60 

Cloz 10mg 

RAT 13 

21D 453,53 2063,87 66,54 15,24 693,04 79,44 17,45 901,46 56,45 254,24 

Cloz 10mg 

RAT 14 

21D 340,91 1894,21 61,52 13,96 622,12 79,29 17,22 805,96 46,96 213,33 

Cloz 10mg 

RAT 15 

21D 508,80 1911,07 66,41 14,75 715,56 81,75 13,33 883,26 48,04 233,54 

Cloz  10mg Média 411,24 1952,81 62,51 14,45 654,23 77,94 14,89 854,06 48,70 229,38 

            

DMSO 

RAT 16 

21D 356,69 1866,80 58,21 13,72 618,87 63,96 12,47 725,01 41,38 162,56 

DMSO 

RAT 17 

21D 351,12 1963,27 60,25 14,40 653,50 65,79 13,25 793,82 44,65 169,45 

DMSO 

RAT 18 

21D 328,98 1980,14 67,17 15,50 627,69 68,23 11,52 890,98 49,56 199,37 

DMSO 

RAT 20 

21D 310,07 1790,68 62,02 14,33 567,38 61,00 10,79 794,94 42,68 180,78 

DMSO Média 336,72 1900,22 61,91 14,49 616,86 64,75 12,01 801,19 44,57 178,04 

            

Zip 5mg 

RAT 21 

21D 324,46 1832,30 63,31 15,26 559,98 69,56 14,18 754,60 46,97 174,49 
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Zip 5mg 

RAT 22 

21D 321,50 1861,14 65,41 14,54 547,75 71,91 11,36 842,40 50,51 201,64 

Zip 5mg 

RAT 23 

21D 385,27 1979,66 62,06 15,49 642,44 62,16 12,55 753,21 41,69 173,23 

Zip 5mg 
RAT 24 
21D 326,25 1878,32 65,54 14,29 624,15 73,92 13,02 875,04 49,63 212,31 

Zip 5mg 

RAT 25 

21D 344,20 1966,47 62,69 14,76 651,26 64,27 14,21 788,13 46,74 180,51 

Zip 5mg Média 340,34 1903,58 63,80 14,87 605,12 68,36 13,06 802,68 47,11 188,44 

            

Zip 10mg 
RAT 26 
21D 320,01 1920,68 61,10 13,90 592,94 66,13 11,74 792,37 42,79 198,97 

Zip 10mg 

RAT 27 

21D 379,83 1936,17 57,41 13,66 646,82 70,75 13,02 740,54 43,76 184,40 

Zip 10mg 

RAT 28 

21D 357,32 1992,75 67,85 14,39 634,49 72,84 13,96 835,10 46,83 215,81 

Zip 10mg 

RAT 29 

21D 285,78 1706,63 59,47 15,21 594,27 60,65 9,65 818,34 45,95 165,14 

Zip 10mg 

RAT 30 

21D 371,48 1937,60 67,21 14,96 576,87 76,45 12,75 857,90 51,49 208,03 

Cloz 10mg Média 342,88 1898,77 62,61 14,42 609,08 69,36 12,22 808,85 46,16 194,47 

DMSO = Dimetilsulfóxido; zipr = ziprasidona ; Salina = solução salina; ; cloz=clozapina; 

ASP=Aspartato; GLU=Glutamato; ser=serina; GLN=glutamina; GLY=glicina; ARG=arginina; 

TAUR=taurina; ALA= alanina; GABA=ácido gama-aminobutírico 

 

As análises das alterações dos níveis de D-serina e demais aminoácidos neuroativos 

no cérebro de ratos após o uso de clozapina ou ziprasidona são resumidas abaixo( tabela 8).  

Tabela 8. Resumo das alterações nos níveis de aminoácidos após uso de 

clozapina ou ziprasidona em ratos. 

Tempo Ziprasidona Clozapina 

1 hora Diminuiu os níveis de glicina 

em 11%(5mg) e 13%(10mg) 

(p=0,017). 

Sem alterações 

significativas. 

3 horas Aumentou os níveis de 

glutamato em 9,4% 

(5mg)(p=0,009). 

Sem alterações 

significativas. 

24 horas Aumentou os níveis de L-

serina em 

18%(5mg)(p=0.023). 

Aumentou os níveis de 

glicina em 14,1%(5mg) e 

11,1%(10mg)(p=0,011) 

Aumentou os níveis 

de glutamina em 

27,5%(5mg e 

10mg). p=0.023. 

Teste estatístico: ANOVA seguido pelo teste Student Newman Keuls. 
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Dando continuidade as análises, incluindo-se a avaliação das alterações dos níveis 

cerebrais do esteroide neuroativo pregnenolona, encontramos alterações significativas, com 

os valores resumidos na tabela 9, a sequir. 

Tabela 9. Alterações (tempos 1h, 3h, 24h, 7 dias e 21dias) nos níveis de pregnenolona 

após uso de antipsicóticos clozapina e ziprasidona, comparadas ao placebo. 

  1 hora 3 horas 24 horas 7 dias 21 dias 

DMSO 3849 3661 580 1918 1140 

  4310 2097 670 2857 1080 

  6875   780 2181 1560 

  5183   680 1659 1560 

      810     

Média 5054 2879 704 2154 1335 

DP 1155 782 83 446 226 

Zip 5mg 24512 4174 620   2450 

  23321 2754 1640   1360 

  2061 2653 2705   1620 

  6450 2400 475   1830 

      560   2030 

Média 14086 2995 1200   1392 

DP 9961 693 864   403 

Zip 10mg 17836 7274 710 1350 4915 

  27306 4916 3110 1507 3320 

  6691 2543 940 2080 2050 

  14720 9160 845 1544 1380 

      1240   1535 

Média 16638 5973 1369 1620 2640 

DP 7380 2487 888 314 1348 

Salina 2474 2471 1980 1581 570 

  6356 3222 1500 1576 695 

  4346 1334 520 1698 1110 

  4154 680 1350 2207 980 

          1110 

Média 4332 1927 1338 1766 893 

DP 1376 985 526 260 221 

Cloz 5mg 4384 5146 580   975 

  3035 4409 1750   830 

  4283 5749 3870   1020 

  2389 7000 2430   670 

          1250 

Média 3523 5576 2158   949 

DP 843 949 1190   194 

Cloz 10mg 10330 3176 870 2714 840 

  19661 11047 2870 4362 880 

  12916 2142 870 1941 1830 

  15668 5070 1380 6884 2795 
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        1319 2240 

Média 14644 5359 1498 3444 1717 

DP 3457 3448 819 1893 764 

ANOVA seguido 

pela análise pós 

teste para controle 

de comparações 

múltiplas 

F 3,829 

p=0,015 

Pós teste 

SNK 

p=0.068 

F2,141 

p=0,113 

F1,198 

 p=0,344 

F3,617 

p=0,46 

Pós teste 

SNK 

p=0,55 

F3,771 

p=0,12    

Pós teste 

SNK   

p=0,59 

DMSO = Dimetilsulfóxido; zipr = ziprasidona; cloz=clozapina; concentração em 

picogramas por grama de tecido - pg/g; DP = Desvio padrão; SNK = Student 

Newman Keuls. 
  

  

 

  Mesmo com diferenças aparentes nas amostras testadas, como evidenciado pelos 

dados apresentados na tabela acima, inclusive com teste de comparação de médias ANOVA 

identificando significância estatística, nas diferenças observadas nos grupos testados nos 

tempos de 1 hora, 7 dias e 21 dias, todos os grupos falharam em manter tal significância 

estatística na análise pós teste através do teste Student Newman Keuls (Tabela 9).  
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5. Discussão 

 

5.1. Alterações nos níveis de aminoácidos no cérebro após o uso de antipsicóticos  

 

O papel dos aminoácidos no mecanismo de ação dos receptores de glutamato tem 

ganhado força como foco de atenção de estudos clínicos de esquizofrenia nas últimas 

décadas (NUNES, 2012), reforçando a hipótese de que estas substâncias podem estar 

envolvidas não só no funcionamento destes receptores, como também podem interferir em 

ações que imputem um provável papel destas na fisiopatologia da esquizofrenia, assim como 

no mecanismo de ação de medicações antipsicóticas.  

Até o momento, apenas um estudo analisou as alterações nos níveis de aminoácidos 

em todo o conteúdo cerebral após o uso de antipsicóticos, estudo este que comparou os 

efeitos do uso de haloperidol e placebo nos níveis cerebrais totais de aminoácidos 

(KONOPASKE, 2013).  Os autores encontraram aumento nos níveis de GABA após 6 meses 

de uso oral do haloperidol, ao mesmo tempo que não encontraram nenhuma alteração na 

glutamina nem nos níveis de glutamato. Nenhuma alteração foi encontrada na análise do uso 

do antipsicótico por um mês (KONOPASKE, 2013). Além de escassez de estudos que 

buscaram por estas alterações no conteúdo cerebral total de aminoácidos após o uso de 

antipsicóticos, temos ainda a ausência de estudos que fizeram esta busca com antipsicóticos 

atípicos. Assim, o presente estudo ganha ainda mais importância, ao tentar demonstrar as 

alterações após o uso de dois antipsicóticos atípicos, nos níveis cerebrais totais de 

aminoácidos.   

Apesar disso, os dados obtidos no presente estudo das análises dos níveis de 

aminoácidos nos cérebros dos ratos após uso de antipsicóticos não sugerem efeitos destas 

medicações sobre suas concentrações, pelo menos de forma consistente, tendo em vista que 

as alterações que foram observadas, não se repetiram de forma consistente ao longo dos 

diferentes tempos testados (1 hora, 3 horas, 24 horas, 7 dias e 21 dias), favorecendo uma 

interpretação sugerindo que os níveis de aminoácidos em cérebro total não sofrem mudanças 

consistentes após o uso de antipsicóticos, ao menos em uso agudo e subagudo, que foi o 

testado no presente estudo. 

Como mencionado anteriormente, o único estudo que testou as alterações de 

concentração cerebral total em ratos após o uso de antipsicótico, no caso haloperidol, ao 

comparar com placebo, falhou em demonstrar quaisquer alterações com o uso durante um 
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mês, nas concentrações de GABA, glutamato e glutamina. Este estudo encontrou alterações 

significativas apenas nas concentrações de GABA nas medidas feitas após seis meses de uso, 

quando também falhou em encontrar alterações significativas ao se comparar com o grupo 

placebo, quanto as dosagens de glutamato e glutamina (KONOPASKE, 2013). Como tal 

estudo utilizou metodologia semelhante ao nosso, com mesma técnica de dosagem dos 

aminoácidos, acreditamos que parte da diferença dos resultados encontrados se deve a 

análise do uso crônico feita pelos autores, com a avaliação do uso após seis meses podendo 

ter influenciado no achado dos níveis de GABA aumentados, o que não foi observado em 

nenhum dos tempos testados no nosso estudo (1 hora, 3 horas, 24 horas, 7 dias e 21 dias). 

Outra explicação para a diferença de achados nos dois estudos, pode se dever a escolha 

quanto ao tipo de antipsicótico testado, tendo os autores do estudo de KONOPASKE optado 

pelo antipsicótico típico haloperidol, e o nosso estudo pelos antipsicóticos atípicos clozapina 

e ziprasidona, que anteriormente ainda não tinham sido testados em estudo controlado por 

placebo, avaliando os níveis cerebrais totais de aminoácidos em ratos.  

Desta forma, somando-se os achados do presente estudo aos relatados em estudo 

anterior na literatura, sugere-se que o uso agudo de antipsicóticos tanto típicos como atípicos 

não influenciam de maneira consistente e significativa, no que diz respeito a mudanças nos 

níveis de aminoácidos em tecido cerebral total, tanto quando utilizamos antipsicótico típico, 

como o haloperidol testado em estudo anterior, como ao utilizarmos antipsicóticos atípicos, 

como no nosso estudo no qual testamos a clozapina e a ziprasidona frente ao placebo. 

Ainda, a observação  de alterações nos níveis de GABA após o uso do haloperidol 

crônico (seis meses) relatado pelo estudo de KONOPASKE e colaboradores, pode apontar 

para a necessidade de testes que avaliem o uso dos antipsicóticos por tempos maiores do que 

os utilizados no nosso estudo, onde optamos pela avaliação do uso agudo e subagudo dos 

antipsicóticos (1 hora, 3 horas, 24 horas, 7 dias e 21 dias), o que aponta para a possibilidade 

de alterações que não foram observadas no nosso estudo, poderem estar presentes caso o uso 

mais prolongado dos antipsicóticos fosse testado, o que sugere a necessidade de novas 

análises que levem em conta o uso crônico dos antipsicóticos, e não somente o uso agudo e 

subagudo nas avaliações.  

Outros estudos avaliaram as alterações após o uso de antipsicóticos atípicos, mas 

estes analisaram as alterações de concentração de aminoácidos em regiões específicas do 

cérebro, diferente do nosso estudo que avaliou as alterações no tecido cerebral total. Destes 

estudos, apenas um estudo usou risperidona em sua análise e não encontrou alterações no 
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teor de glutamato, glicina e serina em amostras de estriado após o uso de risperidona (NAGY 

et al., 2010). O único estudo que avaliou os efeitos de quetiapina nos níveis de aminoácidos 

na região do córtex pré-frontal medial (CPFm), mostrou aumento do glutamato após o uso 

de uma dose de 30 mg / Kg de quetiapina (YAMAMURA et al., 2009). Não foram 

encontradas alterações no teor de tirosina no CPFm após 21 dias de uso de clozapina 

(JASKIW et al., 2006). 

As amostras de tecido post-mortem foram avaliadas em quatro outros estudos e 

mostraram que o uso agudo de clozapina (60 minutos) diminuíram o teor de L-glutamato D-

serina (discretamente) no estriado, e também diminuiu a L-treonina após 360 minutos, sem 

alterações no conteúdo do neocórtex de aminoácidos. Clozapina também diminuiu o 

glutamato após um dia de uso no núcleo acumbens, sem alterações sobre os níveis de 

aspartato nessas regiões. Haloperidol diminuiu os níveis de glutamato em dois estudos, (1 e 

10 dias) e o aumento dos níveis de glutamina em um estudo. Em outra avaliação, o 

haloperidol e a sulpirida aumentaram agudamente os níveis de glutamato no estriado, mas 

esse aumento não durou até o final do tratamento subcrônico (28 dias). A sulpirida também 

elevou glutamato, glutamina e aspartato no núcleo acumbens. após tratamento agudo (1 e 10 

dias) (Lidefors et al., 1987). O conteúdo de GABA também mudou após o uso de 

haloperidol, com um estudo mostrando níveis aumentados de GABA em estriado e núcleo 

acumbens após uso subcrônico subcutâneo (10 dias) e diminuiu os níveis de GABA no 

núcleo acumbens após 8 meses de uso do depósito (See et al., 1992). 

Três estudos de microdiálise diferentes mostraram aumento de glutamato na região 

CPFm após o uso de clozapina, com apenas um estudo não mostrando alteração nessa região 

após o uso de clozapina e outros apresentando níveis reduzidos após baixa dose (5mg / Kg) 

(HEIDBREDER et al., 2001).  

No entanto, a heterogeneidade dos achados e a falta de consistência nas mudanças 

observadas dificultam a formulação de conclusões definitivas sobre essa questão, apontando 

para a necessidade de mais estudos que ajudem a elucidar as demais questões sobre o papel 

dos medicamentos antipsicóticos na mudança do conteúdo de aminoácidos no sistema 

nervoso central, questões estas que o nosso estudo, infelizmente, não foi capaz de responder 

por completo de forma satisfatória. 

 

5.2. Alterações nos níveis de pregnenolona no cérebro após o uso de antipsicóticos  

 



63 

 

Os resultados observados nas avaliações feitas após uso de clozapina e ziprasidona 

frente ao uso do placebo, quanto as alterações dos níveis cerebrais de pregnenolona, sugerem 

diferenças entre os grupos testados, embora, tais diferenças não resistiram às análises pós 

testes feitas, como explicitado na sessão anterior. 

Existem evidências pré-clínicas e clínicas que sugerem um papel para os esteroides 

neuroativos na neurobiologia e terapêutica da esquizofrenia, focando primariamente em 

progesterona, pregnenolona e metabólitos de pregnenolona selecionados - especificamente 

sulfato de pregnenolona, um neuroesteróide que modula positivamente receptores de NMDA 

glutamatérgicos excitatórios e alopregnanolona, um modulador positivo de receptores 

inibitórios de GABA A.  

Em nosso estudo, avaliamos especificamente as alterações em pregnenolona cerebral 

frente ao uso do placebo e dos antipsicóticos clozapina e ziprasidona. 

Assim como no nosso estudo, anteriormente, os mesmos investigadores avaliaram, 

em dois estudos, os níveis cerebrais de pregnenolona em ratos, mostrando que a clozapina e 

a olanzapina aumentavam agudamente os níveis de pregnenolona em ratos (Marx et al., 

2006; Marx et al., 2006b). O único estudo em animais que investigou os níveis de DHEA / 

DHEA-S, mostrou que a clozapina diminuiu os níveis cerebrais de DHEA-S, ao contrário 

do haloperidol (Nechmad et al., 2003). Aumento dos níveis de TDHOC após o uso de 

clozapina foram observados no único estudo que mediu este esteroide neuroativo (Barbaccia 

et al., 2001). Dois estudos do mesmo grupo mostraram níveis cerebrais aumentados de 3a, 

5a-THP após o uso de olanzapina (Freye e Seliga, 2003; Freye e Seliga, 2003b). 

Discordando com dados anteriormente observados na literatura, as observações de 

que a clozapina não aumentou de forma significativa os níveis cerebrais de pregnenolona, 

quando comparada ao placebo, reforçam a necessidade de mais estudos que avaliem o 

potencial destas alterações poderem estar envolvidas nos mecanismos de ação deste 

antipsicótico, ajudando inclusive a apontar para uma possível interferência destes achados, 

como parte da explicação da atipicidade e potencial terapêutico diferenciado deste 

antipsicótico, tendo em vista que quatro estudos anteriores que avaliaram a alopregnanolona, 

mostraram níveis cerebrais aumentados após o uso de olanzapina e clozapina, e  falharam  

em demonstrar estas mesmas alterações com haloperidol ou risperidona (Marx et al., 2003; 

Barbaccia et al., 2001; Marx et al., 2000; Marx et al., 2006b). Os resultados aqui 

apresentados acrescentam mais questionamentos sobre uma possível contribuição dos 

esteroides neuroativos para diferenciação entre os antipsicóticos, tendo em vista que 
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diferente ao já descrito na literatura, aqui a clozapina e a ziprasidona não foram diferentes 

do placebo quanto as mudanças nos níveis de pregnenolona, em cérebros de ratos. Assim, 

segue-se em busca de achados deste potencial diferenciado para alterar os níveis de 

esteroides neuroativos como a pregnenolona, o que poderia influenciar no perfil terapêutico 

diferenciado da clozapina. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Estudos que busquem explicações para as diferenças nos efeitos das medicações 

antipsicóticas, à luz de possíveis mecanismos de ação que vão além das teorias 

monoaminérgicas, podem contribuir sobremaneira no avanço da compreensão da 

fisiopatologia da esquizofrenia, de forma que os achados da presente investigação, com 

dados que sugerem efeitos significativos da clozapina sobre o aumento dos níveis cerebrais 

de pregnenolona em ratos, quando comparada ao placebo e a ziprasidona, reforçam a ideia 

de que outros caminhos devem ser buscados para que possamos compreender de maneira 

mais ampla, o mecanismo de ação dos antipsicóticos. 

Avanços nas últimas décadas, nas técnicas de medidas de substâncias que antes não 

eram mensuráveis, como no caso das substâncias aqui estudas, a saber, os aminoácidos e 

suas isoformas, assim como esteroides neuroativos como a pregnenolona, têm 

proporcionado meios para que investigações como o presente estudo questionem se tais 

substâncias não estariam envolvidas de algum modo na ação dos antipsicóticos.  

Os dados aqui observados falharam em demonstrar alterações globais nos níveis de 

aminoácidos após o uso da clozapina ou ziprasidona, o que fortalece uma compreensão de 

que as alterações que podem ocorrer, caso ocorram, provavelmente não acontecem em nível 

global no cérebro de ratos a ponto de serem mensuradas pelas técnicas atualmente utilizadas 

para aferição, e caso ocorram alterações significativas, estas possivelmente ocorrem em 

níveis de regiões específicas cerebrais, o que aponta para a necessidade de estudos que 

busquem demonstrar medidas de tais substâncias em regiões cerebrais específicas, e não 

apenas em níveis globais. 

Em relação aos níveis de pregnenolona no cérebro dos ratos testados, as diferenças 

significativas observadas no presente estudo, não resistiram as análises pós teste realizadas, 
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diferindo de dados da literatura que observaram alterações destas substâncias após o uso de 

psicotrópicos como a clozapina, o que apontaria para um papel específico de substâncias 

como os esteroides neuroativos, nas modificações cerebrais envolvidas na ação de 

medicações psicotrópicas. Os dados aqui observados sugerem uma ausência de efeito da 

clozapina e da ziprasidona sobre os níveis de pregnenolona cerebral nos ratos testados, 

efeitos estes testados com o uso agudo (1h, 3h, 24 h, 7 dias) e subagudo (21 dias), sugerindo 

que as observações que podem ser observadas após o uso de antipsicóticos nos níveis de 

esteroides neuroativos, devem estar condicionadas ao uso mais prolongado das medicações. 

Seguimos em busca de dados mais robustos que possam favorecer o entendimento mais 

amplo do papel de esteroides neuroativos como a pregnenolona no mecanismo de ação de 

psicotrópicos como no caso dos antipsicóticos. Assim, com o atual estudo avançamos e 

contribuímos com dados que apontam para uma ausência de efeito significativo dos 

antipsicóticos sobre mudanças nos níveis da pregnenolona cerebral após o uso agudo e 

subagudo da clozapina e ziprasidona, quando comparada ao placebo, contudo, estudos que 

avaliem tais mudanças após o uso crônico, e que estudem um número mais amplo de 

esteroides neuroativos, provavelmente fornecerão maior evidência para explicar um possível 

papel de esteroides neuroativos, no mecanismo de ação dos antipsicóticos. 
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Anexo 1.  Aprovação do comitê de ética
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Anexo 2. Parecer do orientador favorável a defesa da tese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 

PARECER 
 
 

Tese: “Efeito dos antipsicóticos atípicos clozapina e ziprasidona sobre os níveis 
cerebrais de aminoácidos e do esteroide neuroativo pregnenolona em ratos” 

 
 
Doutorando: Emerson Arcoverde Nunes 

 O projeto realizado pelo aluno teve por objetivo a avaliação dos efeitos dos 

antipsicóticos atípicos clozapina e ziprasidona sobre os níveis cerebrais de 

aminoácidos neuroativos, como a D-serina, assim como da pregnenolona. Os testes 

foram feitos em cérebros de ratos após o tratamento com as medicações ou o placebo, 

após uso agudo (1, 3 e 24 horas) e subagudo (7 e 21 dias). Com grupos de 4 a 5 ratos, 

as medições dos aminoácidos e dos esteroides nos cérebros foram feitas através de 

cromatografia líquida de alta performance (CLAP) para os aminoácidos e de 

cromatografia gasosa/espectroscopia de massa para os esteroides neuroativos.  

O delineamento e o desenvolvimento do estudo ocorreram dentro dos padrões 

esperados em pesquisas de alta qualidade, com a provisão de resultados relevantes e 

inseridos no campo em que o trabalho se encaixa. O aluno teve desempenho 

acadêmico excelente, bastante acima da média, em todo o curso de seu doutorado, 

obtendo boas notas e trabalhando em parceria com outros pesquisadores do 

laboratório e de laboratórios outros que trabalham em parceria como nosso.  

Como resultados, observou-se que as medicações utilizadas não provocaram 

alterações dos níveis dos aminoácidos quando comparadas ao placebo. Já em relação 

a pregnenolona, esta se mostrou aumentada não significativamente após o uso dos 

antipsicóticos.  Apesar de estudos já terem demonstrado diferenças nos níveis de 



84 

 
aminoácidos após uso de antipsicóticos, em regiões cerebrais de ratos, o presente 

estudo não evidenciou influência nas concentrações globais de aminoácidos nos 

cérebros estudados, assim como demonstrou mudanças significativas nos níveis de 

pregnenolona após o uso agudo e subagudo dos antipsicóticos.  

Considerando dados prévios, que apontavam para alterações de esteroides 

neuroativos após uso de psicotrópicos, inclusive com estudos demonstrando 

previamente efeitos da clozapina nos níveis de pregnenolona, este estudo obteve 

dados discordantes, que podem ser explicados pelo desenho de uso agudo das 

medicações. As observações feitas no presente estudo trazem novos dados em 

relação ao que já existia na literatura, quanto ao potencial de alterações dos níveis 

cerebrais de aminoácidos e esteroides neuroativos, contribuindo para um melhor 

entendimento do mecanismo de ação das medicações antipsicóticas, apesar de 

ressaltar a necessidade de estudos que considerem medidas mensurações em regiões 

específicas cerebrais.  

De acordo com o descrito acima, considero que o aluno desenvolveu de forma 

plena as atividades esperadas e exigidas pelo programa, estando apto à titulação após 

a defesa pública de sua tese. 
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