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RESUMO 

REVERSÃO DE SINTOMAS COMPORTAMENTAIS TIPO-ESQUIZOFRENIA E 

ALTERAÇÕES NEUROQUÍMICAS INDUZIDOS POR CETAMINA PELA 

ADMINISTRAÇÃO DE ÁCIDO ALFA-LIPÓICO SOZINHO E COMBINADO À 

CLOZAPINA EM CAMUNDONGOS 

A esquizofrenia é parcialmente mimetizada pela administração repetida de cetamina 

(KET), sendo este modelo sensível a antipsicóticos atípicos. Desequilíbrio oxidativo 

é uma alteração importante observada na esquizofrenia. O ácido alfa-lipóico (ALA) é 

um ácido natural sintetizado em tecidos humanos que apresenta propriedades 

antioxidantes. O objetivo deste trabalho foi determinar o efeito de ALA sozinho ou 

associado com clozapina (CZP) na reversão de alterações induzidas por KET. 

Camundongos machos adultos receberam KET ou solução salina durante 7 dias. Do 

8º ao 14º dia, salinas, ALA (100 mg/kg), CZP 2,5 ou 5 mg/kg foram adicionados. 

Sintomas do tipo esquizofrenia foram avaliados através da inibição de pré-pulso 

(IPP) e atividade locomotora (sintomas positivos), preferência social (sintomas 

negativos) e labirinto em y (sintomas cognitivos). Alterações oxidativas (glutationa 

reduzida-GSH e peroxidação lipídica-LP) e nitrito no córtex pré-frontal (CPF), 

hipocampo (HC) e corpo estriado (CE); e fator neurotrófico derivado do cérebro 

(BDNF) no CPF também foram abordadas. Cetamina causou déficits no IPP, 

memória de trabalho, interação social; e também causou hiperlocomoção. Além 

disso, diminuiu GSH, nitrito e BDNF; e aumentou LP. ALA sozinho reverteu 

alterações comportamentais induzidas por KET. Também reverteu a diminuição de 

GSH no HC, BDNF e o aumento da LP (CPF, HC e CE). A combinação de CZP 2,5 

+ ALA reverteu o comportamento e alguns parâmetros neuroquímicos. No entanto, 

CZP 5 + ALA causou deficiência motora. No geral, ALA parece apresentar um perfil 

semelhante aos antipsicótico atípicos revertendo os sintomas positivos e negativos 

induzidos pela KET. O mecanismo envolve parcialmente ação antioxidante, 

neurotrófica e as vias nitrérgicas. A combinação com CZP apresentaram resultados 

positivos, principalmente, com a dose mais baixa. 

Palavras-chave: Esquizofrenia. Ácido alfa-lipóico. Estresse oxidativo. Nitrito. 

Cetamina. 
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ABSTRACT 

REVERSAL OF KETAMINE-INDUCED SCHIZOPHRENIA-LIKE BEHAVIORAL 

SYMPTOMS AND NEUROCHEMICAL ALTERATIONS BY THE ADMINISTRATION 

OF ALPHA-LIPOIC ACID ALONE AND COMBINED WITH CLOZAPINE IN MICE 

Schizophrenia is partially mimicked by the repeated administration of ketamine (KET) 

being this model sensitive to atypical antipsychotics. Oxidative imbalance is an 

important alteration seen in schizophrenia. Alpha-lipoic acid (ALA) is a natural acid 

synthesized in human tissues presenting antioxidant properties. Herein we aimed to 

determine the effect of ALA alone or combined with clozapine (CZP) in the reversal 

of KET-induced alterations. Adult male mice received KET or saline during 7 days. 

From the 8 th to 14th days, saline, ALA (100 mg/kg), CZP 2.5 or 5 mg/kg were 

added. Schizophrenia-like symptoms were evaluated by prepulse inhibition (PPI) of 

the startle and locomotor activity (positive - like), social preference (negative - like) 

and Y maze (cognitive - like). Oxidative alterations (reduced glutathione - GSH and 

lipid peroxidation - LP) and nitrite in the prefrontal cortex (CPF), hippocampus (HC) 

and striatum (ST) and BDNF in the CPF were also addressed. Ketamine caused 

deficits in PPI, working memory, social interaction together with hyperlocomotion. 

Additionally, decreases in GSH, nitrite and BDNF and increases in LP were 

observed. ALA alone reversed KET - induced behavioral alterations. It also reversed 

the decreases in GSH in the HC, BDNF and increase in LP (CPF, HC and ST). The 

combination CZP 2.5 + ALA reversed behavioral and some neurochemical 

parameters. However, CZP 5 + ALA caused motor impairment. Overall, ALA seems 

to present an atypical antipsychotic-like profile reversing KET - induced positive and 

negative - like symptoms. The mechanism partially involves antioxidant, neurotrophic 

and nitrergic pathways. The combination with CZP presented positive results mainly 

with the lower dose.  

Keywords: Schizophrenia. Alpha-lipoic acid. Clozapine. Oxidative stress. Nitrite. 

ketamine. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Esquizofrenia  

A esquizofrenia é uma doença mental crônica grave que provoca 

mudanças na percepção, pensamentos e comportamentos e é caracterizada por 

sintomas positivos, negativos e cognitivos (HARVEY et al., 1996; LARSON; 

WALKER; COMPTON, 2010). As anormalidades do período psicótico são chamadas 

sintomas positivos porque refletem a presença de comportamentos anormais como 

delírios, paranoia, alucinações visuais e auditivas, pensamentos desordenados e 

incoerentes e perda da associação normal entre as ideias. Já os sintomas do 

período não psicótico são chamados de sintomas negativos, pois são caracterizados 

pela a ausência de comportamentos sociais e interpessoais. Geralmente são 

crônicos e os mais difíceis de tratar, como retraimento social, apatia, anedonia e 

alogia. Já os sintomas cognitivos da esquizofrenia envolvem distúrbios nas funções 

executivas, como perda de memória, incapacidade de manter a atenção e falta de 

percepção (MEYER; FELDON, 2010).  

O termo Esquizofrenia foi utilizado inicialmente pelo psiquiatra                                                            

suíço Eugen Bleuler, em 1911, aplicando-o para pacientes que apresentavam uma 

desconexão entre os processos de pensamentos e respostas emotivas, substituindo 

o termo de “Demência Precoce” definido por Kraeplin, para um quadro com psicoses 

associadas com a perda das capacidades previamente adquiridas, ocorrendo em 

adultos jovens (precocemente) (SILVEIRA, 2009). 

O início dos sintomas ocorre geralmente no final da adolescência ou nos 

primeiros anos da vida adulta e o transtorno deixa variados graus de prejuízo 

residual (FUSAR-POLI et al., 2013). O diagnóstico de esquizofrenia é feito baseado 

em um misto de sinais e sintomas característicos (dois ou mais dos seguintes: 

delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento amplamente 

desorganizado ou catatônico e sintomas negativos) que estiverem presentes por 

pelo menos seis meses, sem associação com outros transtornos mentais, uso de 

droga ou condições de saúde que possam manifestar sintomas semelhantes aos 

sintomas esquizofrêniformes (WEINER, 1998).  
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Este transtorno mental afeta cerca de 1 % da população adulta acima de 

18 anos de idade; principalmente na faixa etária de 15-35 anos. Embora a incidência 

seja baixa (3-10.000), a prevalência é alta devido à cronicidade. Vale ressaltar que 

mais de 50% das pessoas com esquizofrenia não recebem cuidados adequados 

(WHO, 2013). De oitenta a noventa por cento dos pacientes relatam uma gama de 

sintomas, que incluem mudanças nas percepções, crenças, cognição, humor e 

comportamento, antes de ficarem psicóticos. São os chamados sinais prodrômicos 

da doença. Os demais 10 a 20 % desenvolvem quadros psicóticos agudos, sem 

sinais prodrômicos (GOURZIS; KATRIVANOU; BERATIS, 2002). 

Pessoas com esquizofrenia frequentemente têm seu progresso 

educacional perturbado, geralmente sendo incapazes de terminar a escolarização ou 

manter um trabalho por períodos prolongados. Eles muitas vezes dependem de 

assistência financeira e suporte clínico para uma série de competências básicas da 

vida (BOWIE; HARVEY, 2006). Além disso, seus relacionamentos interpessoais são 

negativamente alterados e sua autoestima invariavelmente diminuída. A maioria dos 

indivíduos com esquizofrenia não se casa e a maior parte mantém contatos sociais 

limitados. A expectativa de vida para essas pessoas é menor que para a população 

em geral, sendo o suicídio um importante fator, uma vez que 10% dos indivíduos 

com esquizofrenia o cometem em virtude da qualidade insuportável dos sintomas 

(TERMORSHUIZEN et al., 2012). 

1.2. Fisiopatologia da Esquizofrenia 

A compreensão da fisiopatologia da esquizofrenia avançou no último 

século, evoluindo de teoria etiológica unicausal para modelos mais complexos 

(ARARIPE NETO; BRESSAN; BUSATTO FILHO, 2007). Sendo relacionada, mas 

não limitada a: i) alterações nos sistemas neurotransmissores, tais como 

dopaminérgicos e glutamatérgicos (BUCKLEY; STAHL, 2007); ii) alterações nas 

neurotrofinas (FAVALLI et al., 2012); iii) desequilíbrio oxidativo (ZHANG et al., 2010) 

e iv) alterações em óxido nítrico (ON) (BERNSTEIN; BOGERTS; KEILHOFF, 2005). 

A descrição mais conhecida e antiga de associação entre fatores 

neuroquímicos e a manifestação clínica da esquizofrenia é a “hipótese 

dopaminérgica”. Essa hipótese tem como suporte o tratamento bem-sucedido dos 

sintomas psicóticos por agentes bloqueadores dos receptores do tipo D2 no sistema 



16 
 

mesolímbico (KAPUR; SEEMAN, 2001), além do fato de que a dopamina liberada no 

sistema nervoso central (SNC) após intoxicação com estimulantes como anfetamina 

pode causar sintomas psicóticos que se assemelham à esquizofrenia (TSOI et al., 

2008).  

Nessa teoria dopaminérgica acredita-se que os sintomas positivos da 

doença ocorrem como resultado da hiperfunção dopaminérgica no corpo estriado 

(ABI-DARGHAM; MOORE, 2003; YILMAZ et al., 2012), enquanto os sintomas 

negativos e déficits cognitivos ocorrem devido a uma diminuição de dopamina pré-

frontal provavelmente causada por uma hipofunção glutamatérgica (ANDREASEN, 

1999). Esses fatores são resultantes de um desequilíbrio entre o sistema 

dopaminérgico cortical e subcortical que são relacionados funcionalmente via 

sistema glutamatérgico, sugerindo que sua disfunção poderia também precipitar 

sintomas psicóticos (PIETRASZEK, 2003). 

Assim, o antagonismo de receptores do tipo D2-símile parece ser o 

principal mecanismo de ação relacionado à eficácia terapêutica de alguns 

antipsicóticos, além disso, surtos psicóticos podem ser induzidos em indivíduos 

sadios por drogas que facilitam ou aumentam a neurotransmissão dopaminérgica 

(YILMAZ et al., 2012). A liberação de DA induzida por anfetamina, a atividade de 

DOPA descarboxilase e a densidade de receptores D2 no corpo estriado de 

esquizofrênicos parecem estar elevadas em comparação com voluntários sadios. 

Semelhantes achados serão confirmados em pacientes livres de tratamentos com 

antipsicóticos. Todavia, a síndrome desencadeada pela anfetamina se restringe a 

manifestações de apenas alguns sintomas positivos do transtorno, não sendo 

desencadeados os sintomas negativos que também são característicos do 

transtorno (YILMAZ et al., 2012). 

Entretanto, foi visto que este sistema não poderia explicar todo o espectro 

da esquizofrenia, pois o uso crônico de antipsicóticos era bastante efetivo para o 

tratamento dos sintomas positivos, mas não dos negativos, cognitivos e afetivos 

(que poderiam inclusive ser piorados por estas medicações em algumas situações) 

(MELTZER et al., 2003; MEYER, 2007; NIKAM; AWASTHI, 2008).  

A via glutamatérgica também apresenta forte relação com a esquizofrenia. 

Evidências sobre o envolvimento do sistema glutamatérgico na esquizofrenia centra-
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se nos receptores ionotrópicos, que são subdivididas em três subtipos: N-metil-D 

aspartato (NMDA), ácido-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propiônico (AMPA) e 

cainato (LODGE, 2009). O receptor NMDA é o subtipo mais estudado e relevante 

para entender a fisiopatologia da esquizofrenia (LIN; LANE; TSAI, 2012). A teoria da 

hipofunção dos receptores NMDA é fundamentada pela evidência de que 

antagonistas dos receptores NMDA, como a fenciclidina e cetamina, induzirem um 

quadro clínico semelhante à esquizofrenia com a presença de sintomas positivos, 

negativos e cognitivos, ao contrário da anfetamina, que só gera sintomas positivos 

(CHINDO et al., 2012; LIN; LANE; TSAI, 2012).  

Uma forte evidência do envolvimento do glutamato na esquizofrenia se 

deve ao fato de que a administração repetida (5 – 7 dias) de fenciclidina ou 

cetamina, antagonistas do receptor NMDA, induzem um quadro clínico semelhante à 

esquizofrenia com a manifestação de sintomas positivos, negativos e cognitivos, ao 

contrário da anfetamina, que só gera sintomas positivos (KRYSTAL, 1999; OLNEY; 

FARBER, 1995). Baseado nesta evidência, os pesquisadores propuseram que a 

hipofunção dos receptores NMDA estaria envolvida na complexa fisiopatologia da 

esquizofrenia e que esse seria um modelo farmacológico mais convincente da 

doença do que o modelo de hiperfunção dopaminérgica (GONZALEZ-BURGOS; 

LEWIS, 2012).  

A primeira hipótese sobre o envolvimento da serotonina (5-HT) na 

esquizofrenia foi promovida por Wooley e Shaw em 1954 e Gaddum (GREEN, 

2008), baseado na atribuição dos efeitos da dietilamida do ácido lisérgico (LSD, que 

é estruturalmente relacionado com a 5-HT) que causa sintomas como desrealização, 

despersonalização e alucinações visuais, experiências semelhantes a alguns 

sintomas da esquizofrenia, por intermédio do antagonismo dos receptores de 5-HT 

cerebral. O LSD compete em uma alta potência com a serotonina por um local no 

sitio de ação do receptor serotonérgico, resultando em psicose como sintoma 

(HEMMINGS; HEMMINGS, 1978). Estas observações levaram a hipótese da 

hiperfunção de serotonina na esquizofrenia. Assim, estudos encontraram níveis 

elevados de serotonina em plaquetas de pacientes com esquizofrenia (KAPLAN; 

SADOCK, 1995). Foi reportado também que os níveis de serotonina estão 

aumentados no putâmen, caudado, globo pálido e no córtex pré-frontal nesses 

pacientes (KAPLAN; SADOCK, 1995).  
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A principal evidência do papel da serotonina na esquizofrenia é o 

mecanismo de ação das drogas antipsicóticas atípicas, como a clozapina e 

risperidona. Acreditava-se que os atípicos apresentavam ação antipsicótica com 

baixa capacidade de induzir sintomas extrapiramidais e apresentando um melhor 

efeito sobre sintomas negativos (IQBAL; VAN PRAAG, 1995). Estes fármacos, que 

proporcionaram melhorias importantes em pacientes que eram resistentes a outros 

medicamentos, interessantemente, apresentam efeito antagonista dopaminérgico 

direto fraco (KAPLAN; SADOCK, 1995). Sugere-se, portanto, que o principal 

mecanismo de ação dos antipsicóticos atípicos no tratamento dos sintomas é algum 

outro que não seja o mecanismo de antagonismo da dopamina. Esse mecanismo é, 

provavelmente, o antagonismo da serotonina. Esta hipótese foi confirmada quando 

combinaram antipsicóticos típicos com um antagonista 5-HT2 como ritanserina. 

Quando usados combinados resultaram em um substancial alívio dos sintomas 

negativos e efeitos colaterais motores de pacientes esquizofrênicos (KAPLAN; 

SADOCK, 1995).  

O aumento dos níveis de serotonina no córtex pré-frontal resultará em 

níveis mais baixos de dopamina nesta área cerebral. Esta redução da dopamina, 

que está relacionada aos sintomas negativos da esquizofrenia, parece levar ao 

aumento dos níveis de dopamina em sistemas dopaminérgicos secundários, ou seja, 

em áreas cerebrais do sistema límbico, responsáveis, portanto, pelos sintomas 

positivos da esquizofrenia (KAPLAN; SADOCK, 1995). 

Outros fatores importantes na fisiopatologia da esquizofrenia são as 

anormalidades anatômicas que ocorrem no cérebro em alguns casos de 

esquizofrenia. Essas anormalidades provavelmente resultam de alterações 

genéticas e podem estar relacionadas ao desenvolvimento da esquizofrenia. 

Proeminentes anormalidades anatômicas ocorrem no cérebro em alguns casos de 

esquizofrenia. Vários achados anatômicos sugerem que o hipocampo, córtex pré-

frontal e globo pálido (parte do corpo estriado), estruturas que compõem o sistema 

cognitivo/límbico, se encontram prejudicados na esquizofrenia, estando envolvidos 

nos sintomas positivos, cognitivos e negativos deste transtorno mental (VAN HECKE 

et al., 2013). 
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Mais recentemente o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) tem 

sido envolvido com a neurobiologia da esquizofrenia. Trabalhos mostram que esta 

neurotrofina é importante para a transmissão sináptica, de maneira que a presença 

ou ausência do BDNF resulta em alterações em sinapses excitatórias e inibitórias. 

Apesar de a literatura ser conflitante, um estudo anterior mostrou que pacientes 

esquizofrênicos tratados e não tratados apresentam níveis mais baixos de BDNF, 

também apresentando polimorfismos para esta neurotrofina (FAVALLI et al., 2012). 

Estudos mostram também que o estresse oxidativo tem papel importante 

na fisiopatologia da esquizofrenia (PADURARIU et al., 2010) e de outras alterações 

mentais, uma vez que o cérebro é particularmente vulnerável ao dano oxidativo 

devido à sua alta utilização de oxigênio, seu alto teor de oxidáveis ácidos graxos 

polinsaturados e a presença de metais redox-ativa (Cu+2 e Fe+2) (DO et al., 2009). 

Evidências apontam para uma desregulação do metabolismo dos radicais 

livres na esquizofrenia, detectado pela atividade anormal de enzimas com atividade 

antioxidante (superóxido dismutase – SOD, glutationa peroxidase e redutase e 

catalase). Muitos estudos concluíram que uma diminuição na atividade de enzimas 

antioxidantes-chave na esquizofrenia, bem como dano oxidativo de membranas pelo 

aumento na peroxidação lipídica. Estas alterações estão sendo associadas a certos 

sintomas clínicos do transtorno, bem como com a eficácia da terapêutica utilizada. 

Por exemplo, os sintomas positivos estão mais correlacionados à atividade da SOD, 

visto que baixa atividade da SOD foi vista nos eritrócitos de pacientes não tratados, 

mas o tratamento com haloperidol aumentou significativamente a atividade desta 

enzima (FENDRI et al., 2006).  

Outro importante antioxidante em sistemas biológicos é o óxido nítrico 

(ON), uma molécula mensageira envolvida em muitos processos fisiológicos e 

patológicos no organismo de mamíferos (MUSTAFA; GADALLA; SNYDER, 2009). 

Estudos post-mortem têm demonstrado níveis elevados de NO e NOS em tecidos 

cerebrais de indivíduos com esquizofrenia e têm sugerido que a NOS pode ser 

ativada na doença (YAO; LEONARD; REDDY, 2004). 

Outro achado importante foi demonstrar que o metabolismo enzimático da 

dopamina leva à geração de peróxido de hidrogênio, que, através da auto-oxidação 

da dopamina, leva à produção de EROs (Espécies reativas de oxigênio), como 
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dopamina quinonas e superóxido (BITANIHIRWE; WOO, 2011; FLECKENSTEIN et 

al., 2007). Estes EROs podem interagir com superóxido dismutase e glutationa, 

levando a uma redução nos níveis dos antioxidantes disponíveis (BITANIHIRWE; 

WOO, 2011). 

A influência da desregulação do sistema imunitário no risco de 

esquizofrenia é cada vez mais reconhecida. Nesse contexto, marcadores pró-

inflamatórios, anti-inflamatórios e imunossupressores têm sido amplamente 

reconhecidos na esquizofrenia com evidências de que pacientes esquizofrênicos 

podem possuir uma hiperatividade do sistema pró-inflamatório (KIM et al., 2009), 

como evidenciado pelo aumento dos níveis de TNF-α, IL-6, IL-1β e IL-1 no soro 

desses indivíduos (KIM et al., 2009; LIU et al., 2010; O’BRIEN; SCULLY; DINAN, 

2008; WATANABE; SOMEYA; NAWA, 2010); e que pacientes esquizofrênicos, 

durante episódios agudos, apresentam níveis reduzidos de IL-4 (uma citocina anti-

inflamatória) (O’BRIEN; SCULLY; DINAN, 2008).   

Níveis elevados de IL-6 podem desempenhar o papel de 

comprometimento cognitivo e servir como potencial biomarcador inflamatório da 

deterioração na esquizofrenia (FRYDECKA et al., 2014; STOJANOVIC et al., 2014). 

Embora mais estudos para investigar o papel exato de diferentes citocinas na 

fisiopatologia da esquizofrenia sejam necessários, esses mediadores surgem como 

alvos moleculares promissores para a sua prevenção e tratamento. 

1.3 Tratamento Farmacológico da Esquizofrenia 

Os antipsicóticos ou neurolépticos são um grupo heterogêneo de drogas 

psicoativas e têm sido a base do tratamento da esquizofrenia nos últimos cinqüenta 

anos (FALKAI et al., 2006). São agrupados em duas categorias: típicos e atípicos. 

Diversas hipóteses procuram critérios para diferenciá-los, sendo importante tanto 

para a utilização clínica quanto para a descoberta de novos medicamentos 

(MOREIRA; GUIMARÃES, 2007). 

As drogas de primeira geração são referidas como antipsicóticos típicos e 

caracterizadas por produzirem sintomas extrapiramidais, reações de distonias 

agudas, parksionismo subagudo e acatisia, e seu uso crônico poderá levar a 

discinesia e distonias tardias (MELTZER et al., 2003). São antipsicóticos clássicos a 
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clorpromazina e o haloperidol, apresentando como principal característica uma maior 

afinidade pelos receptores dopaminérgicos D2.  

A clozapina, o primeiro antipsicótico atípico, foi introduzido na prática 

clínica no final dos anos 60. Esta droga não causa efeitos extrapiramidais ou 

discinesia tardia, no entanto, outro efeito adverso como, por exemplo, a 

agranulocitose limitou o uso da mesma (CRILLY, 2007). Assim, foram desenvolvidos 

mais medicamentos da classe dos atípicos, como risperidona, olanzapina, 

quetiapina, ziprazidona e amisulpride (LIEBERMAN, 1996; TANDON; NASRALLAH; 

KESHAVAN, 2010). Essa nova geração de neurolépticos apresenta baixa propensão 

a causar sintomas extrapiramidais, mínimos efeitos na concentração sérica de 

prolactina, boa atuação sobre os sintomas negativos e menor incidência de 

discinesia tardia (MARSH; RAO, 2002). No entanto, estes podem apresentar outros 

efeitos como aumento de peso, resistência à insulina e anormalidades lipídicas 

(KAPUR; REMINGTON, 2001). O mecanismo de ação dos atípicos não é tão claro. 

Esse grupo de fármacos parece exercer seus efeitos através de uma ação em 

diferentes tipos de receptores (antagonismo D2, antagonismo D4, 

antagonismo/agonismo 5HT - em diferentes subtipos) (TANDON; NASRALLAH; 

KESHAVAN, 2010). 

Apesar das diferenças das suas atividades em vários sistemas de 

neurotransmissores, todos os antipsicóticos clinicamente eficazes compartilham a 

capacidade de interagir com a classe D2 de receptores de dopamina (D2R). D2R 

medeia seus efeitos fisiológicos pela via proteína G dependente e independente (β-

arrestin 2-dependente) de sinalização, mas o papel destes eventos de sinalização 

mediada por D2R nas ações de antipsicóticos permanece obscuro. Embora 

diferentes classes de antipsicóticos tenham perfis farmacológicos complexos na 

proteína G dependente de D2R na isoforma longa (D2LR) de sinalização, eles 

compartilham a propriedade comum de antagonizar a interação mediada por 

dopamina de D2LR com β-arrestina 2 (MASRI et al., 2008).  

Novas drogas antipsicóticas, que não seguem o princípio farmacológico 

da dopamina e serotonina (BIEDERMANN; FLEISCHHACKER, 2011) são projetadas 

para agir em outros sistemas receptores (especialmente sistema glutamatérgico e 

colinérgico), como os agentes promissores LY-404039, um agonista seletivo do 



22 
 

receptor metabotrópico do glutamato mGlu2/3 (PATIL et al., 2007) e AVE1625, um 

agonista do receptor canabinóide-1 (BLACK et al., 2011). 

Cerca de 30% dos pacientes são considerados resistentes ao tratamento 

e continuam apresentando sintomas da esquizofrenia, embora façam uso de drogas 

antipsicóticas (MORENO; GONZÁLEZ-MAESO, 2013). Apesar de existir um enorme 

ônus social e econômico, pouco se tem progredido no desenvolvimento de novos 

antipsicóticos com efeito combinado englobando os sintomas positivos, negativos e 

cognitivos (BUCKLEY; STAHL, 2007). Isto, em parte, é atribuído à falta de modelos 

animais apropriados que possam simular os sintomas de comportamento associados 

com transtorno da esquizofrenia (CHATTERJEE et al., 2012; YEE; SINGER, 2013).  

1.4 Estresse oxidativo e esquizofrenia  

Há cada vez mais evidências de que o estresse oxidativo, definido como 

um desequilíbrio entre a produção e depuramento de EROs, desempenha um papel 

importante na injúria neuronal e na fisiopatologia da esquizofrenia (BITANIHIRWE; 

WOO, 2011; BOŠKOVIĆ et al., 2011; CIOBICA et al., 2011; O’DONNELL, 2012; 

SULLIVAN; O’DONNELL, 2012; WU; KOSTEN; ZHANG, 2013; YAO; KESHAVAN, 

2011).  

O estilo de vida de pacientes esquizofrênicos (tabagismo, etilismo, alta 

ingestão calórica e baixa física atividade) também contribui para uma maior 

susceptibilidade ao stress oxidativo (MAHADIK; EVANS; LAL, 2001) que podem 

conduzir a alterações nas membranas lipídicas e alterações de DNA e proteínas. A 

fim de prevenir o dano oxidativo, o corpo contém um grande número de 

antioxidantes enzimáticos (superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase 

(GPx) e catalase (CAT)) e não enzimáticos (Glutationa (GSH), vitamina C e E, 

albumina e bilirrubina) que impedem a formação e / ou eliminam as EROs. No 

entanto, tem sido relatada em pacientes esquizofrênicos não tratados ou 

cronicamente medicados uma deficiência na atividade dessas enzimas antioxidantes 

e uma redução nos níveis de antioxidantes (MAHADIK et al., 2006). 

De fato, estudos indicaram que pacientes esquizofrênicos apresentaram 

redução do total de GSH (DO et al., 2000), sendo esta juntamente com a superóxido 

dismutase e glutationa peroxidase (GPx) envolvida na fisiopatologia da 
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esquizofrenia; podendo ser utilizadas como indicadores de severidade de 

esquizofrenia em fase aguda (TSAI et al., 2013). Resultados semelhantes também 

foram observados em outro estudo que avaliou os níveis de GSH, glutationa 

oxidada, GPx e glutationa redutase (GR) na região do núcleo caudado de cérebros 

post-mortem de pacientes esquizofrênicos e indivíduos do grupo controle, mostrando 

níveis significativamente mais baixos de GSH, GPx e GR nos pacientes 

esquizofrênico do que no grupo controle (YAO; LEONARD; REDDY, 2006) 

Em estudo anterior, diminuições dos níveis de GSH e aumento de 

peroxidação lipídica são alterações pró-oxidantes observadas no modelo animal de 

esquizofrenia induzido pela administração repetida de KET (MONTE et al., 2013). 

Baixos níveis de GSH e um desequilíbrio no complexo de enzimas antioxidantes no 

cérebro de ratos tratados perinatalmente com fenciclidina (PCP), que representa um 

dos modelos animais atuais da esquizofrenia, também foram demonstrados 

(RADONJIĆ et al., 2010; STOJKOVIĆ et al., 2012).  

Gawryluk e colaboradores (2011) também relataram níveis reduzidos de 

glutationa reduzida (GSH) no córtex pré-frontal post-mortem de pacientes com 

esquizofrenia, sugerindo uma maior susceptibilidade desses pacientes ao estresse 

oxidativo (GAWRYLUK et al., 2011). Um aumento na peroxidação lipídica foi 

observado no plasma e no soro de pacientes esquizofrênicos (DAKHALE et al., 

2005; MAHADIK et al., 1998), bem como uma diminuição nos níveis de GSH (DO et 

al., 2000; GRIMA et al., 2003) e na capacidade antioxidante total (YAO et al., 1998). 

Os níveis de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) também estavam 

correlacionados com a gravidade dos movimentos involuntários anormais (PEET et 

al., 1993) e com os sintomas negativos dos pacientes (MAHADIK et al., 1998). 

Estudos semelhantes com pacientes esquizofrênicos mostraram um 

aumento de óxido nítrico no plasma, enquanto a atividade da superóxido dismutase 

(SOD) foi diminuída (DAKHALE et al., 2005; LI et al., 2003). O nitrito é 

frequentemente usado como marcador do NO (FLATOW; BUCKLEY; MILLER, 

2013), pois em solução aquosa, o NO reage com o oxigênio molecular e se acumula 

no plasma/soro como os íons nitrito (NO-2) e nitrato (NO-3) (KOLTUKSUZ et al., 

2000). Uma revisão sistemática e quantitativa de marcadores de estresse oxidativo 

encontrou um aumento significativo nos níveis de espécies reativas ao ácido 
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tiobarbitúrico (TBARS) e NO em pacientes com esquizofrenia em comparação com 

pacientes controles (ZHANG et al., 2010).  

Mais especificamente no contexto da esquizofrenia, estudos anteriores 

demonstraram que o estresse oxidativo regula D2 (LAROUCHE et al., 2008), 

sugerindo uma associação entre os níveis de D2R e o estresse oxidativo nessa 

patologia. 

Na tentativa de compreender a estreita relação entre o estresse oxidativo 

e a lesão neuronal induzida no modelo de crônico, medimos os níveis de TBARS, 

GSH e Nitrito nos homogenatos de diferentes regiões cerebrais dos camundongos 

tratados com cetamina. 

1.5 Ácido Alfa-Lipóico e seu efeito neuroprotetor 

Nos últimos anos houve um aumento do interesse em se utilizar 

antioxidantes como adjuvante ou suplementos para prevenir o dano oxidativo e 

melhorar algumas psicopatologias e seus efeitos secundários relacionados com o 

tratamento antipsicótico (REDDY; REDDY, 2011).  

ALA é um antioxidante natural sintetizado naturalmente em pequenas 

quantidade no corpo humano (PACKER; WITT; TRITSCHLER, 1995). Esse 

composto contém um carbono assimétrico resultando em dois isômeros ópticos o R-

ALA e o S-ALA, sendo a forma R-ALA sintetizada endogenamente. Para fins 

terapêuticos, a forma R é geralmente administrada como uma mistura racêmica de 

R-ALA e S-ALA (PACKER; CADENAS, 2011; SINGH; JIALAL, 2008). Na sua fórmula 

estrutural, existem dois grupos tiol que podem ser oxidados ou reduzidos, assim 

como o grupo tiol da glutationa reduzida (GSH), sendo, portanto, é um par 

redox. ALA tanto na forma oxidada quanto na reduzida, ácido dihidrolipóico (DHLA), 

aproxima-se muito do ideal como antioxidante, apresentando especificidade na 

eliminação de radicais livres (FERREIRA; MILITÃO; FREITAS, 2009).  
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Fig. 1. Estrutura química do Ácido alfa-lipóico (SCOTTI et al., 2007). 

   
O ALA e o DHLA atuam  como cofator para as desidrogenases do sistema 

mitocondrial, sendo, portanto, essencial no metabolismo energético das mitocôndria, 

seu principal local de ação (PACKER; WITT; TRITSCHLER, 1995; SMITH et al., 

2004). Além da sua função metabólica, há evidências de que a suplemetação de 

ALA por via oral tem potente atividade antioxidante. Como molécula relativamente 

pequena, ALA é prontamente absorvida a partir da dieta nas membranas celulares, 

sendo no espaço intracelular finalmente reduzido a DHLA (composto que também 

possui atividade biológica) com a participação do sistema NADH e NADPH 

(GORĄCA et al., 2011; PACKER; CADENAS, 2011). Estudos sugerem que o ALA 

produz seus efeitos através da remoção de radicais hidroxilas e da inibição da 

oxidação de lipídios e proteínas (BIST; BHATT, 2009; NAVARI-IZZO; QUARTACCI; 

SGHERRI, 2002) 

ALA é uma substância anfipática solúvel em água e gordura e, portanto, 

pode neutralizar os radicais livres tanto em locais gordurosos como em meio aquoso 

(BIST; BHATT, 2009), tais como a pele e os músculos, respectivamente (CHNG et 

al., 2009). Tem sido demonstrado também que ALA e DHLA são capazes de 

provocar a regeneração de outros antioxidantes endógenos de baixo peso 

molecular, tais como glutationa, coenzima Q10 e vitaminas A e C (BILSKA et al., 

2007), bem como diminuição do poder de redução celular e prevenção da destruição 

de GSH no citoplasma e na mitocôndria (SALINTHONE et al., 2008). Além 

disso, funciona como um quelante de metais, reduzindo a produção de EROs 

(FERREIRA; MILITÃO; FREITAS, 2009).   

O ALA tem sido utilizado no tratamento de várias doenças por ser um 

antioxidante muito eficaz, pois além de combater os radicais livres, ele promove a 

redução na peroxidação lipídica, atua como co-fator de múltiplos complexos 

enzimáticos e regenera os tecidos lesados (CHNG et al., 2009), e nesse contexto 
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seria também capaz de evitar o dano neuronal ocasionado pelas EROs produzidas 

durante as doenças neurodegenerativas (DE ARAÚJO et al., 2011; MACZUREK et 

al., 2008). 

ALA no sistema dopaminérgico por si só diminui o nível D2R mRNA em 

modelo animal de esquizofrenia (DESLAURIERS et al., 2014) e in vitro 

(DESLAURIERS et al., 2011).  

Também foi descrito uma importante ação para esse composto 

antioxidante contra o processo inflamatório cerebral induzido por radicais livres 

(BIEWENGA; HAENEN; BAST, 1997). O ALA atua contra o processo inflamatório, 

inibindo a migração de células T. No entanto esse mecanismo de redução da 

resposta inflamatória não está totalmente esclarecido, porém, acredita-se que esteja 

relacionado à molécula de AMPc que age como um potente inibidor da resposta 

imune e ativação das células T. ALA age aumentando as concentrações de AMPc, o 

que acarreta numa inibição da ativação dos linfócitos T e migração celular, 

reduzindo, portanto a resposta inflamatória (KUNT et al., 1999; SCHILLACE et al., 

2007).  

1.6 Cetamina como modelo de Esquizofrenia 

A esquizofrenia é uma severa desordem cerebral (OZAWA et al., 2006), 

caracterizada por uma alta variação na sintomatologia, no curso da doença, no 

prognóstico e no tratamento. Consequentemente os modelos de esquizofrenia, 

utilizado em animais, são limitados a certos aspectos da doença (BECKER et al., 

2003)(BECKER et al., 2003). Nos últimos anos, a psicofarmacologia tem utilizado o 

modelo animal para o estudo da doença psiquiátrica no laboratório. Infelizmente no 

grupo da esquizofrenia, devido à heterogenicidade da doença e à sua complexidade 

clínica, existe uma multiplicidade de fatores que não podem ser reproduzidos na 

realidade dos animais (CHINDO et al., 2012; GEYER; MCILWAIN; PAYLOR, 2002). 

Nesta perspectiva, a pesquisa em animais representa uma abordagem 

para o estudo das bases neurobiológicas do cérebro e dos distúrbios 

comportamentais relevantes para a esquizofrenia, e para estabelecer e avaliar novas 

terapias farmacológicas para seu tratamento (MEYER; FELDON, 2010). O uso de 

modelos animais permite um controle experimental rigoroso e facilita a identificação 



27 
 

de fatores neurobiológicos relacionados com a esquizofrenia e outras anormalidades 

comportamentais (MEYER; FELDON, 2010). 

O modelo farmacológico da esquizofrenia consiste na administração 

aguda ou crônica de cetamina, causando hipofunção dos receptores NMDA 

glutamatérgicos. Fundamentando-se desta forma, na hipótese glutamatérgica da 

esquizofrenia, a qual presume que a inibição dos receptores de NMDA modula o 

sistema dopaminérgico mesolímbico, levando ao quadro de psicose (BUBENÍKOVÁ-

VALESOVÁ et al., 2008).  Essa droga tem sido usada clinicamente como um 

anestésico dissociativo que age afetando a atividade glutamatérgica via bloqueio do 

receptor NMDA do glutamato e como agonista do receptor de dopamina D2 com 

uma afinidade ligeiramente menor pelos receptores 5-HT2 (KAPUR et al., 2002). 

Devido ao bloqueio do influxo de Ca2+, os antagonistas do receptor NMDA 

promovem uma diminuição dos níveis de óxido nítrico neuronal (BECKER et al., 

2003). 

É sabido que o efeito de substâncias psicoativas em indivíduos humanos 

tais como, a anfetamina e os antagonistas de receptores de glutamato do tipo NMDA 

– como fenciclidina e a cetamina, podem simular sintomas da esquizofrenia 

(KRYSTAL et al., 2003) e estudos mostraram que estas drogas foram capazes de 

produzir hiperlocomoção, comportamento estereotipado aumentado, déficits 

cognitivos e no filtro sensório-motor, além de perturbações na interação social em 

roedores (SAMS-DODD, 1998). Estas substâncias modulam, direta ou 

indiretamente, atividade do sistema dopaminérgico, cuja disfunção é relevante na 

esquizofrenia, como demonstrado pela atenuação exercida pelos neurolépticos 

sobre certas manifestações da doença (SALGADO; HETEM; SANDNER, 2006). 

Foi demonstrado que a injeção repetida de doses subanestésicas de 

cetamina induz mudanças sutis na distribuição celular de proteínas “sensor de 

cálcio”, que em parte se assemelham àquelas descritas em cérebros post-mortem de 

humanos esquizofrênicos (BERNSTEIN; BOGERTS; KEILHOFF, 2005). Além disso, 

também é conhecido que a cetamina agrava sintomas negativos em alguns 

pacientes com esquizofrenia e induz ou piora o comprometimento cognitivo (LI et al., 

2003). 
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Os antagonistas dos receptores de NMDA exacerbam sintomas psicóticos 

em pacientes esquizofrênicos e induzem sintomas positivos e negativos 

semelhantes a este transtorno em indivíduos saudáveis (D’SOUZA et al., 2012). 

Dentre os antagonistas NMDA, a cetamina tem recebido atenção em uma série de 

trabalhos na literatura científica, apresentando validade de face, constructo e 

preditiva (BECKER et al., 2003; CHINDO et al., 2012). 

1.7 Testes comportamentais para o estudo da esquizofrenia  

Um dos modelos comportamentais mais utilizados para a avaliação dos 

sintomas da esquizofrenia é o modelo da Inibição Pré-pulso (IPP) do sobressalto, 

que oferece uma medida operacional do filtro sensório-motor refletido pela 

capacidade de inibição de um reflexo de sobressalto, quando um estímulo sensorial 

é precedido por outro de menor intensidade (HOFFMAN; ISON, 1980). A habilidade 

de discriminar estímulos externos de relevância fisiológica ou cognitiva, fornecida 

pelo filtro sensório-motor, está comprometida em indivíduos com determinados 

transtornos psiquiátricos (SALUM et al., 2008).  

A IPP é uma forma de plasticidade do reflexo do sobressalto, 

caracterizada por uma redução normal do sobressalto em resposta a um estímulo 

auditivo intenso (pulso), quando este é precedido imediatamente (30-500 ms) por um 

estímulo mais fraco (pré-pulso) (WEISS; FELDON, 2001). 

 

Fig. 2. Inibição de pré-pulso (IPP). É a diminuição da resposta de sobressalto quando o 
estímulo de sobressalto eliciador, o pulso, é precedido por um estímulo sensorial mais fraco, o 
pré-pulso (KOHL et al., 2013).  
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O reflexo de sobressalto é uma resposta natural de defesa, que envolve 

uma rápida contração dos músculos da face e do corpo, e ocorre em resposta a um 

estímulo intenso e inesperado. Esta reação é uma resposta incontrolável e 

espontânea que pode ser eliciada por diferentes modalidades de estímulos (auditivo, 

visual ou tátil). A ativação de processos cerebrais é aumentada em resposta ao 

estímulo fraco, impedindo a responsividade a eventos sensoriais subsequentes 

durante uma breve janela temporal. Este período protege a informação contida no 

estímulo inicial, para que seja adequadamente processado, durante o qual, apenas 

estímulos suficientemente salientes serão capazes de ultrapassar este filtro protetor 

(GIAKOUMAKI, 2012). 

A inibição pré-pulso ocorre naturalmente em humanos e na maioria dos 

animais experimentais, mas é diminuída ou ausente em esquizofrênicos 

(MANSBACH; GEYER; BRAFF, 1988). Drogas que induzem sintomas da 

esquizofrenia em humanos, como a fenciclidina, cetamina, anfetamina, cocaína e a 

apomorfina reduzem a IPP. Esse efeito pode ser revertido pelo tratamento com 

antipsicóticos típicos e atípicos, mas nem sempre é abolido (ISSY; SALUM; DEL 

BEL, 2009). Existem numerosos trabalhos mostrando os déficits da IPP em 

pacientes esquizofrênicos não medicados (BRAFF; GEYER; SWERDLOW, 2001; 

MOLINA et al., 2011; SWERDLOW et al., 2008), além de pacientes com transtornos 

psiquiátricos, como mania psicótica aguda no transtorno bipolar (PERRY et al., 

2001) e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (HAWK et al., 2003).  

Um estudo realizado mostrou que a diminuição da IPP em camundongos 

Swiss provocada pelo metilfenidato foi bloqueada pelos antagonistas 

dopaminérgicos haloperidol e clozapina (ISSY; SALUM; DEL BEL, 2009). Outra 

pesquisa indicou que antipsicóticos típico (haloperidol) e atípico (clozapina) foram 

capazes de aumentar as respostas de IPP de ratos que naturalmente apresentam 

baixos níveis de IPP. A olanzapina e risperidona efetivamente melhoraram a IPP em 

pacientes esquizofrênicos (MARTINEZ-GRAS et al., 2009; WYNN et al., 2007). 

Assim, a IPP tem sido sugerida como um útil endofenótipo em potencial para a 

esquizofrenia. 

Além do teste de IPP, a hiperlocomoção farmacologicamente induzida é 

um importante indicador dos sintomas positivos associados à esquizofrenia 
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(BUBENÍKOVÁ-VALESOVÁ et al., 2008; VAN DEN BUUSE, 2010). Na sua forma 

mais simples, o conceito de teste para hiperatividade locomotora baseia-se na 

premissa de que a atividade dopaminérgica em roedores leva a atividade motora 

aumentada, seja ela a atividade locomotora horizontal, de elevação, ou em doses 

mais altas, os comportamentos estereotipados (PAULUS; GEYER, 1991). Assim, o 

objetivo do teste de campo aberto é medir mudanças comportamentais quando os 

animais são colocados em um novo ambiente como no meio de um espaço aberto. À 

medida que os animais sentem ansiedade, medo ou tem problemas de adaptação 

em um novo ambiente as atividades exploratórias tendem a aumentar (TSUCHIE et 

al., 2013).  

Na esquizofrenia, a disfunção cognitiva não é global e generalizada, mas 

sim específica e seletiva, incluindo problemas de atenção e percepção, resolução de 

problemas, memória de curto e longo prazo e em particular a memória de trabalho 

(BÉGOU et al., 2008). O labirinto em Y é um teste para medir a memória de trabalho 

espacial (memória de curto prazo) e é baseado na tendência inata de roedores de 

explorar novos ambientes (DELLU et al., 2000). Dessa forma, o teste do labirinto em 

Y foi utilizado no presente estudo para verificar os sintomas cognitivos da 

esquizofrenia, mais especificamente na memória de trabalho.  

Existem inúmeros comportamentos sociais que são relevantes para a 

esquizofrenia e muitos deles são utilizados para estabelecer testes comportamentais 

pré-clínicos de sintomas negativos em uma variedade de espécies, variando entre 

roedores e primatas não humanos. O modelo que é mais amplamente utilizado neste 

contexto é o de interação social (NEILL et al., 2010), visto que quanto à 

sintomatologia negativa da esquizofrenia, o isolamento social é um dos sintomas 

principais desta desordem mental (LYSAKER et al., 2012). O teste de interação 

social mede uma variedade de comportamentos exibidos por um sujeito 

(normalmente ratos) quando exposto a um sujeito estranho. Este teste avalia as 

respostas sociais ou associais da interação do sujeito com o sujeito estranho. A 

resposta é quantificada de forma diferente dependendo do grupo de pesquisa 

(NEILL et al., 2010).  

Entretanto, há uma razão para o uso extensivo desse teste para imitar os 

sintomas negativos da esquizofrenia em animais. Em primeiro lugar, a mensuração 
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de interação social em animais é relativamente simples em comparação com outros 

sintomas negativos, como embotamento afetivo ou apatia. Esses sintomas são 

difíceis de mimetizar e até mesmo de identificar em animais, já que a falta de 

resposta à emoção evocada por estímulos em animais pode ser completamente 

independente da falta de emoção. Em segundo lugar, diferente de muitas tentativas 

frustradas de modelar os aspectos mencionados anteriormente dos sintomas 

negativos, vários grupos foram capazes de mostrar com sucesso a inibição da 

interação social, induzida por antagonistas do receptor NMDA em animais 

(BECKER; GRECKSCH, 2004; BRUINS SLOT; KLEVEN; NEWMAN-TANCREDI, 

2005; ELLENBROEK; COOLS, 2000; SAMS-DODD, 1999; SNIGDHA; NEILL, 2008a, 

2008b). 
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2. JUSTIFICATIVA  

Tendo em vista que muitos antipsicóticos atualmente usados no 

tratamento clínico da esquizofrenia são ineficazes, de alto custo e apresentam 

efeitos colaterais incapacitantes, a comunidade científica tem buscado alternativas 

terapêuticas que possam amenizar esses prejuízos ao paciente.  

Sabendo-se que, na esquizofrenia, a defesa antioxidante está prejudicada 

e os índices de estresse oxidativo aumentados, substâncias com potencial efeito 

antioxidante, tais como ALA, oferecem uma linha terapêutica contra o dano 

oxidativo, visto que este está associado com pior prognóstico (BRADFORD, 1976; 

CLARK et al., 1993). 

O ALA tem sido utilizado no tratamento de várias doenças por ser um 

antioxidante muito eficaz. Além disso, no sistema nervoso central, mais 

especificamente no sistema dopaminérgico, verificou-se que o ALA por si só impediu 

o aumento de D2R em modelo animal de esquizofrenia (DESLAURIERS et al., 

2014), revelando um potencial do ALA no tratamento dessa patologia, visto que 

antipsicóticos clinicamente eficazes compartilham a capacidade de interagir com a 

classe D2 de receptores de dopamina (MASRI et al., 2008). 

Desta forma, pretendeu-se com a realização desta dissertação contribuir 

para a determinação dos efeitos do ALA bem como sua associação com a CZP nos 

diferentes sintomas da esquizofrenia. Isso permitirá determinar parte do possível 

mecanismo da sua ação antipsicótica e os mecanismos envolvidos com a 

fisiopatologia da doença, a fim de fornecer subsídios para uma futura utilização do 

ALA no tratamento desse transtorno.  

 

. 
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3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo Geral 

Determinar as alterações comportamentais e neuroquímicas de 

camundongos submetidos ao modelo de esquizofrenia pela administração repetida 

de cetamina, bem como verificar o possível efeito terapêutico do Ácido Alfa-Lipóico 

sozinho ou em associação com a clozapina nos sintomas tipo esquizofrenia, com o 

intuito de contribuir para um maior conhecimento da fisiopatologia e tratamento da 

esquizofrenia. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Observar os parâmetros comportamentais de camundongos submetidos ao modelo 

de esquizofrenia induzida pela administração repetida de cetamina e tratados com 

ácido alfa-lipóico sozinho ou em associação com a clozapina; 

 Avaliar os parâmetros de estresse oxidativo e nitrérgicos no córtex pré-frontal (CPF), 

hipocampo (HC) e corpo estriado (CE) de camundongos submetidos ao modelo de 

esquizofrenia induzida pela administração repetida de cetamina e tratados com 

ácido alfa-lipóico sozinho ou em associação com a clozapina; 

 Verificar as concentrações do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) no 

córtex pré-frontal de camundongos submetidos ao modelo de esquizofrenia induzida 

pela administração repetida de cetamina e tratados com ácido alfa-lipóico sozinho ou 

em associação com a clozapina. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

 4.1 Os animais  

Camundongos Swiss adultos (25 - 30g) machos, provenientes do Biotério 

Central da Universidade Federal do Ceará (UFC), foram alojados em gaiolas de 

polipropileno com 414 x 344 x 168 mm de dimensão, com alimentos (ração) e água 

(oriunda da torneira) ad libitum. Os animais foram mantidos a um ciclo claro/escuro 

de 12 h e ambientados em grupos de 10 por gaiola. A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa Animal (CEPA) da UFC através do protocolo no 15/2014 

e os experimentos foram conduzidos de acordo com o Guia de Cuidados e Usos de 

Animais de Laboratório do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos 

Estados Unidos da América. 

4.2 Drogas  

Os animais receberam a administração oral de ácido alfa-lipóico (Sigma-

Aldrich, St. Louis, EUA - ALA 100 mg / kg) dissolvido em 5% de carboximetil celulose 

(CMC). Cloridrato de cetamina (König, Brasil - KET 20 mg / kg) ou clozapina 

(Leponex® Novartis, Brasil - CZP 2,5 ou 5 mg / kg) foram dissolvidos em salina 0,9% 

e 0,3% de tween 80, respectivamente. Os controles receberam salina 0,9% (veiculo). 

Todas as soluções foram administradas em um volume de 0,1ml a cada 10g de peso 

corporal. As doses de ALA (MACÊDO et al., 2012a), CZP (MOREIRA; GUIMARÃES, 

2005) e KET (MONTE et al., 2013) foram baseadas em estudos anteriores.  

4.3 Procedimento Experimental 

A Figura 3 representa o desenho experimental. No presente estudo 

objetivou-se simular um tratamento agudo de episódios psicóticos (BYRNE, 2007; 

MONTE et al., 2013). Resumidamente, após a randomização, foram formados 10 

grupos (n = 5 -16). Cada grupo recebeu uma injeção diária, i.p., de KET ou veículo 

durante 14 dias. A partir do oitavo dia de tratamento, estes animais receberam 

adicionalmente uma administração diária de ALA (100 mg / kg) v.o. ou CZP 2,5 ou 5 

mg / kg i.p. com um intervalo de 30 minutos entre os tratamentos. Na combinação 

grupos CZP 2,5 ou 5 mg / kg e ALA foram administrados simultaneamente 30 min 

após a cetamina. A clozapina foi utilizada como antipsicótico padrão, porque o 
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modelo de esquizofrenia induzida por cetamina tem sido demonstrado ser mais 

responsiva aos antipsicóticos atípicos (BECKER; GRECKSCH, 2004). 

 

Fig.3. Representação esquemática do protocolo experimental. ALA: Ácido alfa-lipóico, CLZ: 
Clozapina, KET: cetamina. 

Determinações comportamentais de inibição pré-pulso do reflexo de 

sobressalto (PPI), atividade locomotora avaliada pelo teste de campo aberto, 

memória de reconhecimento espacial avaliada pelo teste Y-maze e interação social 

foram registrados no 14º dia de tratamento, 30 minutos após a administração da 

última droga, quando por i.p e 60 minutos, quando por via oral. Seguindo as 

determinações comportamentais, os camundongos foram sacrificados por 

decapitação e o córtex pré-frontal, hipocampo e corpo estriado foram dissecados, 

rapidamente congelados e armazenados a -70 °C até o ensaio. 

4.4 Testes Comportamentais  

Inibição Pré-pulso (IPP)  

Inibição Pré-Pulso (IPP) é caracterizada pela redução do reflexo de 

sobressalto a um estímulo acústico intenso (pulso), quando imediatamente 

precedido por um estímulo de menor intensidade (pré-pulso) (HOFFMAN; ISON, 

1980; SWERDLOW et al., 2008). A reação corporal dos camundongos a um 

estímulo acústico, no presente trabalho, foi monitorada em uma câmara (INSIGHT 

    0                                                                                 7                                                                                          14 dias 

KET 20mg/kg KET 20mg + CZP 2,5 ou  5.0 mg/kg  + ALA 100 mg/kg 
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equipamentos científicos – Brasil modelo EP-175) conectada a um tubo (diâmetro 

8,2 cm, comprimento 20 cm) montada em uma caixa fechada ventilada. 

Os camundongos foram colocados em um contensor (4,5 × 5,0 × 5,5 cm) 

consistido de barras de aço inoxidável de 3,0 mm de diâmetro com espaçamento de 

0,8 centímetros de distância. O contensor foi mantido preso sobre uma balança, 

chamada de plataforma de resposta, através de quatro miniaturas parafusos. Um 

alto-falante localizado a 15 cm do contensor, foi usado para fornecer os estímulos de 

pulso, pré-pulso e ruído de fundo. O contensor, a plataforma e o alto-falante foram 

localizados dentro de uma câmara acústica ventilada (64 × 60 × 40 cm). 

Procedimentos de calibração foram realizados antes dos experimentos para garantir 

sensibilidades equivalentes das plataformas de resposta ao longo do período de 

teste. 

A sessão de testes começou ao colocar um animal no contensor para a 

aclimatação, este procedimento consistiu em uma exposição de 5 minutos ao ruído 

de fundo (65 dB). Após o período de aclimatação os camundongos foram 

apresentados a uma série de 10 estímulos de treino (pulso sozinho - 120 dB, 50 ms 

de duração), com um ensaio de inter-intervalo de 20s. O objetivo desta fase foi 

permitir a habituação da resposta de sobressalto do animal. Posteriormente, a 

modulação IPP de sobressalto foi testada no seguinte protocolo: consistiu de 74 

ensaios pseudorandomizados dividido em oito categorias diferentes, apresentados 

com um intervalo inter-estímulos de 20s: 20 apresentações de pulso sozinho (120 

dB, 50 ms de duração), 8 apresentações de cada intensidade de pré-pulso sozinho 

(70, 75 e 80 dB, frequência 3000 Hz, 20 ms de duração), 10 apresentações de cada 

intensidade de pré-pulso + intensidade de pulso (com intervalo de 50ms entre pré-

pulso e pulso) e ausência de estímulo, nesse bloco o animal só recebe o estímulo de 

ruído de fundo (LEVIN et al., 2011). São utilizadas três intensidades de pré-pulso 

diferentes para que o teste tenha maior veracidade, como se o mesmo fosse feito 

em triplicata. 

A média da amplitude de resposta de sobressalto aos ensaios de pulso 

sozinho (P) e pré-pulso + pulso (PP + P) foi calculada para cada animal. O nível de 

IPP em cada camundongo foi definido como a porcentagem da redução da 

amplitude do sobressalto nos ensaios de PP + P em comparação com a amplitude 
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do sobressalto nos ensaios de P, de acordo com a seguinte fórmula: % PPI = 100 - 

[100 × (PP + P / P)]. Usando esta fórmula, um valor de IPP de 0% denota que não 

houve diferença entre a amplitude da resposta de sobressalto do pulso sozinho e do 

pré-pulso + pulso, consequentemente, não houve IPP (LEVIN et al., 2011). 

Esperou-se que o grupo de animais tratados repetidamente com cetamina 

(controle positivo) apresentasse déficits de IPP neste teste comportamental e que os 

animais tratados com o antipsicótico padrão, Clozapina, não apresentassem 

alterações neste parâmetro. 

Teste de campo aberto  

A atividade locomotora foi avaliada através do teste de campo aberto 

(ARCHER, 1973). Este teste foi realizado em um campo (30 cm × 30 cm x 15 cm), 

dividido em nove partes iguais. O aparelho foi colocado em uma sala com luz 

vermelha. Os animais foram cuidadosamente colocados no centro do campo e foi 

permitido que eles explorassem livremente o cenário por 1 minuto (período de 

habituação). O parâmetro observado foi o número de quadrados cruzados (com as 

quatro patas) por um período de 5 minutos.  

Teste do Labirinto em Y  

A memória de trabalho foi avaliada por meio de um teste de Labirinto em 

Y, que permite avaliar o comportamento cognitivo exploratório. O labirinto consiste 

em 3 braços idênticos de 40 cm de comprimento, 25 cm de altura e 6 cm de largura 

cada convergindo a um ângulo igual. Cada camundongo foi colocado na 

extremidade de um braço e deixado para explorar o ambiente por 8 minutos. A 

sequência dos braços em que os animais entraram foi então anotada e as 

informações analisadas de forma a determinar o número de entradas no braço sem 

repetição. Uma alternação foi considerada correta se o animal visitou um novo braço 

e não retornou ao braço anteriormente visitado. Assim, a percentagem das 

alternações foi calculada como a razão entre as alternações corretas (n) e o número 

de visitas realizadas durante o período de observação (n-2), multiplicado por 100 

(DALL’IGNA et al., 2007; YAMADA et al., 1996).  
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Teste de Interação Social  

Para a avaliação dos sintomas negativos pelo teste de interação social, os 

animais foram colocados em uma caixa com 3 compartimentos. Em um dos 

compartimentos laterais havia um animal do mesmo sexo e idade dentro de uma 

gaiola metálica, na outra lateral havia uma gaiola metálica sem animal no seu 

interior, o meio da caixa ficará livre. Será avaliado neste teste o tempo que o animal 

permanece explorando o compartimento com animal e sem animal, bem como o 

percentual do tempo que ele fica explorando o compartimento com o animal com 

relação ao tempo total do teste que é de 5 min (KOSHIMIZU; LEITER; MIYAKAWA, 

2012). Foi medido o tempo gastado em cada uma das três câmaras, e a preferência 

social foi definida como: (% o tempo gasto na câmara social) − (% o tempo gasto na 

câmara oposta). 

4.5 Determinação de parâmetros de estresse oxidativo  

Determinação de Glutationa Reduzida (GSH)  

Os níveis de GSH foram avaliados para estimar defesas endógenas 

contra o estresse oxidativo. O método é baseado na reação de reagente de Ellman 

(DTNB), com grupos tiol livres. As áreas do cérebro foram diluídas em tampão de 

0,02 M de EDTA (10% w / v) e adicionadas a uma solução de ácido tricloroacético a 

50%. Após centrifugação (3000 rpm/15 min), o sobrenadante do homogeneizado foi 

recolhido e os níveis de GSH foram determinados (SEDLAK; LINDSAY, 1968). 

Resumidamente, as amostras foram misturadas com 0,4 M de tampão tris-HCl, pH 

8,9 e 0,01 M de DTNB. Níveis de GSH foram determinados por espectrofotometria a 

412 nm, calculada com base numa curva padrão de glutationa e expressos como ng 

de GSH/g de tecido úmido. 

Níveis de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

 A peroxidação lipídica será avaliada pela mensuração de substâncias 

tiobarbitúricas ácido-reativas (TBARS) nos homogenatos. As amostras foram 

homogenizadas com tampão fosfato de potássio monobásico 50 mM pH 7,4, 63μL 

do homogenato foi misturado a 100 μL de ácido perclórico 35%, sendo estas 

centrifugadas (7000 rpm/15 min), no qual 150 μL do sobrenadante foram 

recuperados e misturado com 50 μL de ácido tiobarbitúrico 1,2%, e em seguida, 
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estas amostras foram aquecidas em um banho de água fervente por 30 min. Após o 

resfriamento, a peroxidação lipídica foi determinada por absorbância a 535 nm e foi 

expressa como mcg de MDA / g de tecido úmido (OHKAWA; OHISHI; YAGI, 1979). 

Determinação dos níveis de Nitrito 

Para avaliar os efeitos de tratamentos com as respectivas drogas na 

produção de NO, foram determinados níveis de nitrito em homogenatos dos 

cérebros dos camundongos imediatamente após a decapitação em todos os grupos. 

Após centrifugação (800 × g/10 min), o sobrenadante do homogeneizado foi 

coletado e a produção foi determinada com base na reação de Griess (GREEN; 

GOLDMAN, 1981; RADENOVIC; SELAKOVIC, 2005). Para esse experimento 100 

μL do reativo de Griess (sulfanilamida a 1% / cloridrato de N-(1-naftil)- etilenediamina 

0.1% / ácido fosfórico a 5% / água destilada, na proporção de 1:1:1:1) será 

adicionado a 100 μL do sobrenadante do homogenato tecidual e incubado a 

temperatura ambiente por 10 min. A curva padrão foi elaborada com varias 

concentrações de NaNO2 (variando de 0,75 a 100 mM) sob as mesmas condições e 

os brancos foram preparados pela adição de 100 μL do reativo de Griess a 100 μL 

do tampão usado para o homogenato. A absorbância foi medida em leitor de 

microplacas em 560 nm e foi expressa em nM de nitrito / g de tecido úmido. 

4.6 Determinação dos níveis de BDNF 

 Esse ensaio foi realizado de acordo com as instruções do manual do kit 

Quantikine® human BDNF ELISA – R&D Systems. Os resultados foram expressos 

como pg/g de tecido úmido. 
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5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise dos dados foi realizada através do software GraphPad Prism, 

versão 6.0 para Windows. Os resultados comportamentais de Inibição Pré-pulso 

foram analisados por two-way ANOVA seguido pelo teste de Bonferroni. Os 

resultados dos experimentos dos demais testes comportamentais e parâmetros do 

estresse oxidativo e avaliação nitrérgica foram análisados através de one-way 

ANOVA seguida pelo teste de Tukey como teste post hoc para comparações 

multiplas, sendo previamente analisada a fidelidade dos dados. Valores significativos 

para as análises foram consideradas quando p< 0,05.  
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6. RESULTADOS 

6.1 Ácido alfa-lipóico reverte as alterações comportamentais induzidas pela 

administração repetida cetamina em camundongos 

 Inibição Pré-Pulso, atividade locomotora, labirinto em Y e interação 

social foram abordados, a fim de avaliar, nesta ordem, os sintomas positivos, 

cognitivos e negativos induzidos pela administração repetida de cetamina (MONTE 

et al., 2013).  

No presente estudo, a análise dos dados de IPP por two way ANOVA 

revelou uma interação significativa entre os fatores [F(18, 134)= 1.95, P= 0.0170], 

com efeitos significativos de "tratamento" [F (9, 67) = 5,79, p <0,0001]  e 

"intensidades de pré-pulso" [F (2, 134) = 49,08, p <0,0001]. Uma vez que as 

alterações mais relevantes no presente estudo foram observadas em PP80 estamos 

apresentando aqui apenas os resultados relativos ao mesmo. Assim, em PP80 (Fig. 

4A), o teste post hoc de Bonferroni mostrou que a administração de KET diminuiu a 

percentagem dos níveis de IPP quando comparado com solução salina (t = 3,415, p 

<0,01). A administração de CZP 2.5 (t = 3,227, p <0,01), CZP 5 (t = 2,97, p <0,05), 

ALA (t = 4,023, p <0,001) ou CZP 2.5 + ALA (t = 2,858, p <0,05) após KET reverteu 

significativamente as alterações induzida por KET. Por outro lado, a administração 

do KET + ALA + CZP 5 mantém o  déficit de IPP induzido pela KET, sendo essa 

redução significativa quando comparado com solução salina (t = 4,74, p <0,001). A 

administração de CZP 2.5, CZP 5 ou ALA sozinho não causou alteração nos níveis 

de IPP quando comparado ao controle. 

 No que diz respeito à amplitude do Sobressalto (Fig. 4B) foram 

observados níveis aumentados nos animais que receberam somente ALA [F (9, 52) 

= 7,224, p <0,01] e nos animais tratados com ALA depois KET (p <0,05), quando 

comparado com os camundongos tratados com solução salina. Entretanto, uma 

diminuição neste parâmetro foi observada nos animais que receberam KET + CZP 5 

+ ALA quando comparado com os animais controle (p <0,05). 
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Fig.4. Porcentagem de inibição pré-pulso (IPP) (A) e Amplitude do Sobressalto (B) dos animais 
submetidos ao modelo de esquizofrenia induzida pela administração repetida de KET e 
submetidos posteriormente ao tratamento com ALA, CZP ou sua combinação. Cada barra 
representa a média ± erro padrão da média (SEM) (n=6-7 animais por grupo) do percentual de 
IPP. *p <0,05 quando comparado com o grupo controle; 

#
p <0,05 quando comparado com 

grupo KET de acordo com two way ANOVA seguido pelo teste post hoc de Bonferroni. Sal = 
Salina; ALA = Ácido Alfa Lipóico; CZP 2.5 ou 5 = Clozapina 2,5 ou 5 mg /kg; KET = cetamina.  
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A administração repetida de KET causa hiperlocomoção no teste de 

campo aberto quando comparados com os camundongos tratados com solução 

salina [F (9, 164) = 18,62, p <0,0001] (Fig. 5A). A hiperlocomoção induzida pela 

administração de KET foi revertida pelo tratamento com CZP 2.5 (p <0,0001), CZP 5 

(p <0,0001), ALA (p <0,0001), CZP 2.5 + ALA (p <0,0001) ou CZP 5 + ALA (p 

<0,0001). Os animais dos grupos KET + CZP 5 e KET + CZP 5 + ALA apresentaram 

as maiores reduções na atividade locomotora quando comparado com KET + CZP 

2.5 e com os animais tratados com solução salina, respectivamente. De modo 

semelhante ao observado no número de cruzamentos, a administração repetida de 

KET aumentou o número de rearings [F (9, 151) = 11,37, p <0,01] (Fig. 5B). Todos 

os tratamentos após a administração de KET inverteram significativamente este 

aumento (p <0,0001). Clozapina 2,5 ou 5 sozinhas diminuiu significativamente o 

número de rearings, quando comparado com os animais que receberam solução 

salina (p <0,05). 
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Fig.5. Número de Cruzamentos (A) e rearings (B) dos animais submetidos ao modelo de 
esquizofrenia induzida pela administração repetida de KET e submetidos posteriormente ao 
tratamento com ALA, CZP ou sua combinação. Cada barra representa a média ± erro padrão da 
média (SEM) (n = 16 animais por grupo) do número de cruzamentos ou rearings. *p <0,05 
quando comparado com o grupo controle; 

#
p <0,05 quando comparado com grupo KET; 

&
p 

<0,05 quando comparado com o grupo KET + CZP2.5 de acordo one-way ANOVA seguido pelo 
teste de post hoc Tukey. Sal = Salina; ALA = Ácido Alfa Lipóico; CZP 2.5 ou 5 = Clozapina 2,5 
ou 5 mg /kg; KET = cetamina.  
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No que diz respeito à memória de trabalho (fig. 6), a administração de 

KET diminuiu significativamente a percentagem de alternâncias corretas no teste do 

labirinto em Y em comparação com os camundongos tratados com solução salina [F 

(9, 75) = 8,491, p <0,0001]. CZP 2.5, CZP 5, CZP 2.5 + ALA ou CZP 5 + ALA, 

quando administrados depois de KET, apresentaram um aumento significativo da 

percentagem de alternâncias corretas quando comparados com animais tratados 

com KET (p <0,001). Quando administrado depois de KET, ALA não reverteu os 

déficits de memória de trabalho induzidas pela KET. 
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Fig.6. Porcentagem de alternações corretas no teste de labitinto em Y dos animais submetidos 
ao modelo de esquizofrenia induzida pela administração repetida de KET e submetidos 
posteriormente ao tratamento com ALA, CZP ou sua combinação. Cada barra representa a 
média ± erro padrão da média (SEM) (n = 5 - 8 animais por grupo). *p <0,05 quando comparado 
com o grupo controle; 

#
p <0,05 quando comparado com grupo KET de acordo one-way ANOVA 

seguido pelo teste de post hoc Tukey. Sal = Salina; ALA = Ácido Alfa Lipóico; CZP 2.5 ou 5 = 
Clozapina 2,5 ou 5 mg /kg; KET = cetamina.  
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A percentagem da interação social diminuiu significativamente nos 

animais tratados com KET [F (9, 45) = 10,84, p <0,001] (Fig. 7). O tratamento com 

CZP 2.5, ALA ou CZP 2.5 + ALA, após a administração de KET, reverteu o déficit de 

interação social induzida por KET (p <0,01). Por outro lado, os camundongos 

tratados com CZP5 ou CZP5 + ALA após administração de KET mostraram déficit 

significativo na interação social quando comparado com animais tratados com 

solução salina (p <0,0001). A administração de CZP 2.5, CZP 5 ou ALA sozinhas 

não causou alteração na percentagem da interação social quando comparado ao 

controle.  
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Fig.7. Porcentagem de interação social dos animais submetidos ao modelo de esquizofrenia 
induzida pela administração repetida de KET e submetidos posteriormente ao tratamento com 
ALA, CZP ou sua combinação. Cada barra representa a média ± erro padrão da média (SEM) (n 
= 5 - 8 animais por grupo). *p <0,05 quando comparado com o grupo controle; 

#
p <0,05 quando 

comparado com grupo KET de acordo one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. 
Sal = Salina; ALA = Ácido Alfa Lipóico; CZP 2.5 ou 5 = Clozapina 2,5 ou 5 mg /kg; KET = 
cetamina.  
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6.2 Ácido alfa-lipóico reverte algumas alterações pró-oxidantes, nitrérgicas e 

neurotróficas induzidas pela administração repetida cetamina em 

camundongos 

Foi observado um decréscimo nos níveis de GSH no CPF [F (6, 71) = 

16,91, p <0,01], HC [F (6, 58) = 4,715, p <0,01] e CE [F (6, 56) = 17.00 , p <0,01] nos 

animais tratados com KET quando comparado com os animais tratados com solução 

salina. O tratamento com ALA após KET reverteu significativamente as alterações 

induzidas por KET nos níveis de GSH apenas no HC (p <0,001) (Fig. 8A). Em 

relação ao dano oxidativo lipídico (Fig. 8B), a administração de KET aumentou os 

níveis de MDA no CPF [F (6, 49) = 22,87, p <0,001], HC [F (6, 56) = 11,12, p <0,001] 

e CE [F (6, 65) = 31,28, p <0,001] quando comparado com o grupo controle. Nestas 

três áreas cerebrais a diminuição dos níveis de MDA foi observada após o 

tratamento com CZP2.5 (p <0,001), CZP5 (p <0,001), ALA (p <0,001), CZP2.5 + ALA 

(p <0,001) ou CZP5 + ALA (p <0,001) nos animais que receberam a administração 

de KET. 

Os níveis de nitrito (Fig. 8C) diminuíram significativamente no CPF [F (6, 

66) = 7,918, p <0,001] e HC [F (6, 61) = 5,748, p <0,01] de animais tratados com 

KET quando comparado com os tratados com solução salina. Uma diminuição 

semelhante foi observada no grupo KET + CZP5 (p <0,05) no CPF e no grupo KET + 

ALA (p <0,05) no HC quando comparado aos animais solução salina. Por outro lado, 

no CPF e HC, um aumento dos níveis de nitrito ocorreu nos animais tratados com 

KET +CZP2.5 + ALA quando comparadas com as tratadas com KET. 

Especificamente, este aumento no CPF foi significativo quando comparado aos 

grupos KET (p <0,001), KET + ALA (p <0,01), KET + CZP2.5 (p <0,05) e KET + 

CZP5 + ALA (P <0,01) , enquanto que no HC foi significativo quando comparada 

com KET (p <0,01) e KET + ALA (p <0,05). No CE, o tratamento com ALA (p <0,01), 

CZP2.5 + ALA (p <0,001) e CZP5 + ALA (p <0,05) depois de KET aumentou os 

níveis de nitrito em comparação com os grupos KET e solução salina. Além disso, 

no grupo KET + CZP2.5 + ALA o aumento foi significativo em relação ao grupo KET 

+ CZP2.5 (p <0,01), enquanto que no KET + CZP5 + ALA o aumento foi significativo 

em relação a KET + CZP5 (p <0,01). Em outras palavras, os mais altos níveis de 

nitrito observados no presente estudo ocorreu nos grupos KET + ALA, KET + CZP5 

+ ALA (ST) e KET + CZP2.5 + ALA (CPF, HC e ST). 
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Fig.8. Níveis de GSH - glutationa reduzida (A), peroxidação lipídica (B) e nitrito (C) dos animais 
submetidos ao modelo de esquizofrenia induzida pela administração repetida de KET e 
submetidos posteriormente ao tratamento com ALA, CZP ou sua combinação. Cada barra 
representa a média ± erro padrão da média (SEM) (n = 7 - 8 animais por grupo). *p <0,05 
quando comparado com o grupo controle; 

#
p <0,05 quando comparado com grupo KET; 

&
p 

<0,05 em relação a KET + ALA; 
$
p <0,05 em relação a KET + CZP2.5; 

+
p <0,05 em relação a KET 

+ CZP5; 
§
p <0,05 em relação KET + CZP5 + ALA de acordo one-way ANOVA seguido pelo teste 

de post hoc Tukey. Sal = Salina; ALA = Ácido Alfa Lipóico; CZP 2.5 ou 5 = Clozapina 2,5 ou 5 
mg /kg; KET = cetamina.  
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A diminuição da concentração de BDNF no CPF (Fig. 9) foi observada 

nos animais que receberam KET quando comparado com os animais que receberam 

solução salina [F (6, 36) = 11,01, p <0,05]. O tratamento com CZP2.5 (p <0,001), 

CZP5 (p <0,05), ALA (p <0,001), CZP2.5 + ALA (p <0,001) ou CZP5 + ALA (p <0,01) 

após KET reverteu significativamente a alteração induzida por KET. Os mais altos 

níveis de BDNF foram observados nos grupos KET + CZP2.5 sendo este resultado 

significativo em relação ao grupo controle (p <0,01), KET + CZP5 (p <0,01) e KET + 

CZP2.5 + ALA (p <0,001 ). 
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Fig.9. Níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) dos animais submetidos ao 
modelo de esquizofrenia induzida pela administração repetida de KET e submetidos 
posteriormente ao tratamento com ALA, CZP ou sua combinação. Cada barra representa a 
média ± erro padrão da média (SEM) (n = 5 - 6 animais por grupo). *p <0,05 quando comparado 
com o grupo controle; 

#
p <0,05 quando comparado com grupo KET de acordo one-way ANOVA 

seguido pelo teste de post hoc Tukey. Sal = Salina; ALA = Ácido Alfa Lipóico; CZP 2.5 ou 5 = 
Clozapina 2,5 ou 5 mg /kg; KET = cetamina.  
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7. DISCUSSÃO 

No presente estudo demonstramos que o tiol endógeno, ALA, sintetizado 

pela mitocôndria humana (PACKER; WITT; TRITSCHLER, 1995) sozinho e 

combinado com CZP reverteu as alterações comportamentais induzidas pela 

administração repetida de KET. Mais especificamente, a administração de ALA 

sozinho reverteu os défices de IPP e da interação social, bem como a 

hiperlocomoção induzida por KET, que são parâmetros comportamentais 

relacionados com sintomas positivos e negativos da esquizofrenia (MONTE et al., 

2013; THAKER, 2007). Porém, o ALA quando administrado sozinho não foi capaz de 

reverter o déficit de memória de trabalho induzido por KET. Em relação aos 

parâmetros neuroquímicos, ALA sozinho e combinado com CZP reverteu algumas 

alterações pró-oxidantes e nitrérgicas no CPF, HC e CE e neurotróficas no CPF 

induzidas por KET.  

Reversão das alterações comportamentais induzidas pela cetamina pelo ácido Alfa-

lipóico sozinho e combinado com clozapina  

A Administração repetida de cetamina em roedores é um modelo 

farmacológico importante da esquizofrenia, uma vez que apresenta validade de face, 

constructo e preditiva (CHINDO et al., 2012). No entanto, a validade de face dos 

sintomas positivos em modelos animais de esquizofrenia é controversa, devido às 

limitações em imitar fenômenos exclusivamente humanos, como alucinações 

auditivas e delirios, em animais. Desta forma, os sintomas positivos em animais são 

avaliados com base em dois principais tipos de alterações comportamentais: 

hiperatividade locomotora e déficits de IPP (VAN DEN BUUSE, 2010). A relevância 

de antagonistas dos receptores NMDA como modelos animais de esquizofrenia 

também é reforçada pelo fato de que a administração única de KET a voluntários 

esquizofrênicos induz sintomas positivos semelhantes aos seus próprios sintomas 

positivos (LAHTI et al., 2001).  

Déficits de IPP e hiperlocomoção também podem ser induzidos por 

fármacos que facilitam a atividade dopaminérgica (AD), bem como por fármacos que 

ativam diretamente os receptores de dopamina D2 (D2Rs), por exemplo, apomorfina 

(SWERDLOW; GEYER, 1998) e d-anfetamina (SWERDLOW et al., 1990). No que 

diz respeito a d-anfetamina, nosso grupo de pesquisa anteriormente demonstrou que 
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o ALA atuou na prevenção e reversão das alterações comportamentais do tipo 

mania-símile induzidas d-anfetamina (MACÊDO et al., 2012b). É importante notar 

que além de ser um antagonista NMDA a KET é também um potente agonista D2R 

(KAPUR; SEEMAN, 2002).  

Em ratos e camundongos, doses moderadas de KET induzem a 

hiperatividade locomotora (VAN DEN BUUSE, 2010), já o déficit de IPP é 

considerado um endofenótipo para a esquizofrenia (BRAFF et al., 2007) sendo 

indicativo de um prejuízo nos mecanismos associados ao correto funcionamento do 

filtro sensório-motor, um processo antecipatório que impede a sobrecarga sensorial 

e a fragmentação cognitiva (GEYER; MCILWAIN; PAYLOR, 2002; POWELL; ZHOU; 

GEYER, 2009; SWERDLOW et al., 1991). Assim, o modelo de IPP representa a 

"interface entre a psicose e cognição" (DESBONNET; WADDINGTON; 

O’TUATHAIGH, 2009). Nesse contexto, nossos resultados sugerem que a 

administração de ALA foi capaz de reverter os sintomas positivos e cognitivos 

induzidos pela KET, ou seja, corrigiu as alterações na atividade locomotora 

(hiperlocomoção), demonstrado no teste de campo aberto, e nos níveis de IPP, com 

resultados comparáveis aos observados com a administração de CZP, um 

antipsicótico atípico.  

Evidências de um estudo recente, utilizando um modelo de esquizofrenia 

dos dois desafios (“two-hits”) baseado em uma combinação de um desafio 

imunológico pré-natal com poli I:C e estresse por contenção juvenil durante a 

adolescência, mostrou que a administração de 50 mg / kg de ALA antes do estresse 

por contenção impediu os déficits de IPP, bem como diminuiu os níveis de D2Rs no 

CPF dos animais submetidos a esse modelo (DESLAURIERS et al., 2014). Contudo, 

esses autores só avaliaram o efeito preventivo do ALA (DESLAURIERS et al., 2014), 

não avaliando os parâmetros relacionados com a memória de trabalho (sintomas 

cognitivos) e interação social (sintomas negativos), como realizado no presente 

estudo. Desde que a esquizofrenia tem sido proposta como uma síndrome clínica 

(CARPENTER, 2007), seus diferentes domínios, na medida do possível, devem ser 

abordados na pesquisa pré-clínica. Isso é reforçado pelas necessidades 

terapêuticas não satisfatórias em relação aos sintomas negativos (CARPENTER, 

2007). 
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No presente estudo, o tratamento com ALA não reverteu as alterações de 

memória de trabalho (sintomas cognitivos) induzidas pela KET. Por outro lado, tal 

como mencionado anteriormente, ALA reverteu o isolamento social induzido por 

KET. Ambos os sintomas cognitivos e negativos da esquizofrenia estão sendo 

relacionados com as alterações pró-oxidante e inflamatórias observadas neste 

transtorno mental (DO et al., 2009); e estudos anteriores revelaram que ALA 

apresenta propriedades anti-inflamatórias (MACZUREK et al., 2008) e antioxidantes 

(BIEWENGA; HAENEN; BAST, 1997; MACÊDO et al., 2012b). 

Outra observação importante do presente estudo é o fato de que apenas 

a combinação de CZP na menor dose com ALA reverteu a maior parte das 

alterações induzidas pela administração anterior de KET. Ao contrário, parece que a 

combinação de CZP 5 mg / kg + ALA causou uma disfunção motora. Em nossos 

resultados a combinação de CZP 5 mg / kg + ALA diminuiu a amplitude do 

sobressalto e o número de cruzamentos quando comparada com os animais 

tratados com solução salina. Corroborando com nossos resultados, um estudo 

anterior demonstrou que o tratamento da hiperlocomoção induzida por drogas 

psicomiméticas com CZP 5 mg / kg resultou em uma deficiência motora significativa 

em camundongos (MOREIRA; GUIMARÃES, 2005). Com isso em mente, podemos 

sugerir que os déficits de IPP e interação social observados nos animais tratados 

com a combinação (CZP 5 mg / kg + ALA) foram possivelmente devido a um 

comprometimento motor causado por uma interferência com D2R (DESLAURIERS 

et al., 2013, 2014). Foi sugerido anteriormente em células SH-SY5Y que ALA tinha 

efeito parcialmente sinérgico com haloperidol na mesma via relacionada com D2R 

(DESLAURIERS et al., 2013). Até onde sabemos não há relatos sobre uma possível 

interação entre CZP e ALA. Corroborando com isso, um estudo anterior relata que a 

ausência de efeito do ALA na atividade da CYP1A2 humana sugere que a 

suplementação de ALA não deve causar interações com outros fármacos 

(WANWIMOLRUK; PRACHAYASITTIKUL; ALEXANDER, 2013). 

Ainda sobre o protocolo de combinação, não observamos uma 

potencialização dos efeitos na administração de CZP 2,5 mg / kg + ALA. Analisando 

nossos resultados comportamentais, podemos ver que os animais tratados com 

CZP, ALA sozinho ou sua combinação (CZP2.5 mg / kg + ALA) alcançaram os 

mesmos resultados que os animais tratados com solução salina. Isso chamou a 
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atenção para um possível efeito teto das drogas quando administradas 

separadamente o que nos impediu de ver uma potencialização dos efeitos no grupo 

CZP 2.5 grupo mg / kg + ALA. 

Reversão de alterações pró-oxidantes, nitrérgicas e neurotróficas induzidos pela 

cetamina pelo ácido alfa-lipóico sozinho e combinado com clozapina  

Estudos recentes da Genome-Wide Association Studies (GWAS) 

juntamente com o Gene set Enrichment Analysis (AGEE) revelaram resultados 

significativos para a participação da via do metabolismo do glutamato na 

esquizofrenia (JIA et al., 2010). O glutamato pode ser metabolizado a ácido gama-

aminobutírico (GABA) ou podem ser convertidos em GSH. Ambos os estudos 

genéticos e funcionais revelaram que a deficiência na síntese de GSH pode estar 

associada com a esquizofrenia (GYSIN et al., 2007). De acordo com esse 

pensamento, os ratos submetidos a depleção de GSH durante o desenvolvimento 

pós-natal (CABUNGCAL et al., 2006), bem como camundongos com uma síntese de 

GSH geneticamente comprometida (KULAK; CUENOD; DO, 2012) apresentaram 

ambos fenótipo semelhante a esquizofrenia. Nosso grupo de pesquisa recentemente 

relatou diminuição nos níveis de GSH no CPF e CE após a administração repetida 

de KET em camundongos do sexo masculino (MONTE et al., 2013). 

Com base na importância da GSH na fisiopatologia da esquizofrenia 

decidimos estudar as alterações neste parâmetro em animais tratados com KET e 

pós-tratados com ALA, CZP ou sua combinação. Foi observado que apenas os 

camundongos tratados com ALA após KET aumentaram significativamente os níveis 

de GSH no HC. Corroborando com este achado, estudos recentes mostraram que o 

tratamento com esse composto aumentou os níveis de GSH através de diferentes 

mecanismos: redução cistina em cisteína, que é o substrato limitante para síntese de 

GSH (SHAY et al., 2009), uma redução diretamente GSSG a GSH (MOINI; 

PACKER; SARIS, 2002). Além disso, demonstrou-se que o ALA pode induzir a 

síntese de GSH pela ativação do fator de transcrição, relacionado com o fator 

nuclear eritróide 2 (Nrf2) (SUH et al., 2004). 

O dano oxidativo de lipídios tem sido frequentemente usado como um 

biomarcador de estresse oxidativo em doenças diversas bem como na esquizofrenia 

(ZHANG et al., 2010). De fato, observou-se em um estudo anterior, que os níveis de 
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MDA (um marcador de peroxidação lipídica) aumentou no CPF, HC e CE de 

camundongos que foram submetidos à administração repetida de KET (MONTE et 

al., 2013). 

No presente trabalho a correção do desequilíbrio oxidativo induzido pela 

cetamina através da administração de ALA foi pronunciado na peroxidação lipídica, 

visto que administração de ALA, CZP e sua combinação reverteu esse aumento em 

todas as áreas cerebrais, com valores comparáveis aos da clozapina, sendo esta 

uma característica importante relacionada aos benefícios desta droga na 

esquizofrenia. Em concordância, estudos anteriores demonstraram forte atividade 

antioxidante do ALA contra a peroxidação lipídica e de danos oxidativo de proteínas 

(MARANGON et al., 1999; ZEMBRON-LACNY et al., 2009).  

Corroborando com nossos resultados, estudos anteriores demonstraram 

que o ALA no sistema dopaminérgico, avaliado por meio da quantificação dos níveis 

receptor de dopamina D2 (D2R), por si só diminuiu o nível D2R mRNA em modelo 

animal de esquizofrenia (DESLAURIERS et al., 2014). A expressão diminuída de 

D2R após o tratamento com o ALA também foi observada in vitro (DESLAURIERS et 

al., 2011). Tendo isso em mente e sabendo da participação do estresse oxidativo na 

regulação de D2 (LAROUCHE et al., 2008), estes estudos sugerem uma associação 

entre os níveis de D2R e o estresse oxidativo, mostrando, assim, uma possível via 

de atuação do ALA. 

Em pacientes com esquizofrenia a suplementação com ALA não causou 

alterações significativas no dano oxidativo, embora em controles saudáveis ALA 

diminuiu a peroxidação lipídica e dano oxidativo de proteínas e melhorou a 

capacidade antioxidante não enzimática (VIDOVIĆ; MILOVANOVIĆ, 2014). Este 

estudo citado não avaliou os sintomas postivos, negatives e cognitivos da 

esquizofrenia. 

No presente trabalho a administração repetida de KET diminuiu os níveis 

de nitrito, uma medida indireta do NO. Foi observado nos animais que receberam a 

administração de KET e tratados com CZP 2.5 + ALA um aumento dos níveis de 

nitrito no CPF e HC enquanto que no CE, ALA sozinho e CZP5 + ALA também 

aumentaram os níveis deste parâmetro. Curiosamente, nos últimos anos a 

administração de doadores de NO para pacientes esquizofrênicos está trazendo 

resultados importantes no controle dos sintomas agudos (HALLAK et al., 2013). 
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O gás de óxido nítrico (NO) é um dos muitos candidatos ligados a 

esquizofrenia (BERNSTEIN; BOGERTS; KEILHOFF, 2005). No sistema nervoso de 

mamíferos a óxido nítrico sintetase neuronal (nNOS) é responsável por 90% da 

produção de NO. A síntese de NO pela nNOS está ligada ao influxo de Ca2+ através 

dos receptores NMDA (SATTLER et al., 1999). Na esquizofrenia, foi observado que 

o polimorfismo do gene que codifica a nNOS pode resultar em um aumento da 

susceptibilidade a esta desordem mental (SHINKAI et al., 2002). Em pacientes 

esquizofrênicos foram observadas tanto diminuições quanto aumentos na atividade 

da NOS (BERNSTEIN; BOGERTS; KEILHOFF, 2005). 

Desequilíbrio oxidativo (CHONG; LI; MAIESE, 2005) e alterações nos 

níveis de NO (BÖHME et al., 1991) comprometem a plasticidade sináptica e 

sobrevivência celular. Por outro lado, o fator neurotrófico derivado do cérebro 

(BDNF) desempenha várias funções na regulação da diferenciação, sobrevivência, e 

a plasticidade de várias populações diferentes de neurônios (BAYDYUK; XU, 2014; 

CHENG et al., 2003), sendo essencial para o desenvolvimento normal do cérebro. 

Assim, com base nas alterações pró-oxidantes e diminuição dos níveis de 

nitrito observadas nos animais que receberam a administração de KET, e tendo em 

vista que essa neurotrofina tem sido envolvida com a neurobiologia da esquizofrenia 

(AUTRY; MONTEGGIA, 2012; FAVALLI et al., 2012; MARTINOTTI et al., 2012) 

decidimos avaliar os níveis de BDNF no córtex pré-frontal destes camundongos. 

Nesse sentido, a administração repetida KET diminuiu os níveis dessa neurotrofina, 

enquanto ALA, CZP, bem como a sua combinação reverteu significativamente estas 

alterações. Corroborando com nossos resultados, um estudo anterior mostrou que o 

ALA também reverteu a diminuição de BDNF para níveis normais em um modelo 

animal de mania induzido por D-anfetamina (MACÊDO et al., 2012a). Alguns 

estudos têm demonstrado diminuição dos níveis plasmáticos de BDNF em pacientes 

esquizofrênicos (CHEN et al., 2009; ZHANG et al., 2012). Isto foi confirmado por 

uma recente metanálise que mostrou moderada redução dos níveis periféricos de 

BDNF no soro e plasma de pacientes esquizofrênicos em comparação com 

controles, e aumento dos níveis de BDNF após o tratamento com antipsicótico. 

independentemente da resposta do paciente à medicação (FERNANDES et al., 

2014). Um estudo recente que utilizou a administração repetida de KET em ratos 
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adolescentes não revelou nenhuma diferença na expressão de mRNA de BDNF no 

CPF, HC e CE (GAMA et al., 2012). 

O desequilíbrio oxidativo leva à redução da expressão de BDNF. Os 

mecanismos que ligam o estresse oxidativo aos baixos níveis de BDNF envolvem 

vários fatores, como: (i) diminuição da atividade do DNA-ligante da proteína-1 

ativadora e da proteína de ligação do elemento de resposta cAMP (CREB), fator de 

transcrição de BDNF, que está associado com a redução da expressão do gene 

BDNF, e (ii) o desequilíbrio de energia que causa uma disfunção no canal NMDA, 

resultando em diminuição na expressão do gene BDNF (ROCERI et al., 2002). Outra 

pesquisa recente mostra que tanto a diminuição dos níveis de BDNF quanto o 

estresse oxidativo podem estar implicados na fisiopatologia da esquizofrenia crônica.  

A sua associação pode refletir em um mecanismo patológico que envolve 

uma interação complexa e recíproca entre o dano oxidativo e a disfunção dessa 

neurotrofina (ZHANG et al., 2014). Por exemplo, um estudo anterior em ratos 

mostrou que o treinamento com exercícios regulares melhora a memória, diminui o 

nível de EROs e aumenta a produção de BDNF (RADAK et al., 2007). Por outro 

lado, Wu et. Al. (2004) mostrou que uma dieta rica em gordura saturada (GS) 

aumentou o estresse oxidativo, e que o dano oxidativo induzido por GS foi associado 

com expressão reduzida de BDNF em ratos. Além disso, o tratamento com o 

antioxidante vitamina E neutralizou completamente a redução nos níveis de BDNF 

através do seu efeito antioxidante (WU; YING; GOMEZ-PINILLA, 2004). Essa 

interação entre o dano oxidative e a diminuição do BDNF pode explicar, pelo menos 

em parte, o efeito do ALA, um potente antioxidante, na restauração dos níveis de 

BDNF em camundongos após a administração repetida de KET, tendo em vista que 

ALA sozinho e combinado com CZP, no presente estudo, reverteu algumas 

alterações pró-oxidantes.  

O principal achado do presente estudo foi a determinação dos efeitos do 

ALA sozinho e combinado com CZP na reversão de três alterações 

comportamentais que se assemelham a esquizofrenia. A principal limitação é que 

não foi possível avaliar a potenciação dos efeitos com a combinação de CZP e ALA, 

provavelmente porque cada droga sozinha atingiu um efeito teto, assim, novos 

estudos devem ser realizados com doses mais baixas de CZP. 
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8. CONCLUSÃO 

Em conclusão, determinamos que a administração de ALA sozinho é 

eficaz na reversão de sintomas positivos e negativos da esquizofrenia induzida por 

administração repetida de KET, comportando-se, assim, como um antipsicótico 

atípico. Além disso, não observamos uma potencialização dos efeitos com a 

associação de CZP + ALA, possivelmente pelo fato que os dois medicamentos 

separadamente chegaram a um efeito teto. Isto fornece evidência de que a 

combinação de ALA + CZP permite uma redução da dose, porém mais pesquisas 

devem ser conduzida nesta finalidade. Por outro lado, quando o ALA foi combinado 

com CZP na maior dose, uma deficiência motora foi evidenciada. A combinação de 

CZP na menor dose com ALA e em alguns casos ALA sozinho reverteu as 

alterações na peroxidação lipídica, no nitrito e no BDNF induzidas por KET. 
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