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MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

(RMN) E QUIMIOMETRIA DE BIOMARCADORES PARA DOENÇAS MENTAIS 

GRAVES E USOS DO MESMO 

CAMPO DA INVENÇÃO 

[1] A presente invenção se insere no campo da biologia 

química, mais precisamente na área da saúde e descreve um 

método de identificação por ressonância magnética nuclear 

(RMN) e quimiometria de biomarcadores para doenças mentais 

graves, como transtorno bipolar e esquizofrenia. 

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO 

[2] Nos últimos anos, diferentes metodologias foram 

desenvolvidas para permitir a investigação quantitativa 

abrangente (plataforma "ômica") de uma multiplicidade de 

metabólitos, chamadas em conjunto de metabolômica. Na 

metabolômica, geralmente, há uma comparação entre os níveis 

dos metabólitos basais do organismo e dos metabólitos 

biossintetizados após um estímulo ou uma disfunção, e que 

comprometem o organismo. Atualmente, apenas uma pequena 

parte da informação contida no metaboloma é utilizada para 

o monitoramento da saúde humana, como por exemplo, a dosagem 

de glicose ou colesterol para avaliar a diabetes e a saúde 

cardiovascular, respectivamente. 

[3] As ferramentas de metabolômica podem ser usadas 

para mapear as alterações em muitas vias bioquímicas e as 

interações entre elas, e esta informação é fundamental para 

a identificação dos biomarcadores e potenciais alvos, que 

são específicos para cada doença investigada. 

[4] Alterações metabólicas em distúrbios do sistema 

nervoso central (SNC), como esquizofrenia (SCZ), transtorno 

depressivo maior (TDM), transtorno bipolar (TB), esclerose 
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lateral amiotrófica (ELA) e doença de Parkinson (DP) foram 

divulgadas em vários artigos científicos como descrito por 

Sussulini et al (Sussulini A, Prando A, Maretto D, Poppi RJ, 

Banzato CEM, Tasic L, Arruda MAZ. Metabolic profiling of 

human blood serum from treated patients with bipolar disorder 

employing 1H NMR spectroscopy and chemometrics. Anal. Chem. 

2009, 81, 9755-9763). Porém, ainda não há dados suficientes 

que permitam propor novos métodos para o diagnóstico ou para 

a identificação de novos alvos para o desenvolvimento de 

novas medicações com eficácia superior às disponíveis. 

[5] Os transtornos mentais como a SCZ e o TB são um 

grande desafio para o sistema de saúde, com sérias 

consequências financeiras, tanto em países desenvolvidos 

quanto em desenvolvimento. A ausência de cura e as limitações 

dos tratamentos disponíveis são reflexos do conhecimento 

limitado que se tem do cérebro e dos mecanismos moleculares 

e celulares que regulam as suas funções. Por conta disto, a 

descoberta de mecanismos etiopatogênicos e fatores de risco, 

bem como de biomarcadores que possibilitem um diagnóstico 

precoce e/ou estadiamento dos transtornos mentais maiores 

para a estratificação dinâmica de pacientes, e a sua 

integração com a farmacologia clínica é considerada uma das 

grandes prioridades da pesquisa em psiquiatria na 

atualidade. 

[6] Idealmente, biomarcadores nesses transtornos 

mentais (i) refletiriam processos biológicos relacionados à 

fisiopatologia dessas doenças e (ii) seriam medidos de forma 

não-invasiva, como em um exame de sangue. Marcadores 

moleculares 	sensíveis 	relacionados 	a 	processos 

fisiopatológicos subjacentes possuem o potencial de serem 
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altamente relevantes para auxiliar a detecção e o diagnóstico 

precoce, e também para facilitar o monitoramento da doença 

e da resposta ao tratamento. É relativamente bem descrito 

que estas doenças se associam a alterações no sistema nervoso 

central (SNC), que comprometem as quantidades e funções de 

neurotransmissores (dopamina, serotonina, glutamato e ácido 

y-amino butírico ou GABA), ácidos graxas (como o ácido 

araquidônico), e de outras moléculas comumente associadas ao 

estresse oxidativo e à disfunção mitocondrial. Porém, a maior 

parte dos estudos usa plataformas de investigação de 

biomarcadores bastante limitadas, o que fez com que, até o 

momento, nenhum biomarcador tenha sido incorporado à prática 

clínica no cuidado dos pacientes com tais transtornos. 

[7] 0 metaboloma de indivíduos com SCZ foi avaliado em 

poucos estudos, apesar de ser o transtorno mental mais 

estudado. Xian e colaboradores (2011), usando a 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, 

estudaram pacientes não-medicados e encontraram que as 

quantidades de citrato, ácido palmítico, mio-inositol e 

alantoína poderiam ser utilizadas para diferenciar os 

pacientes dos controles saudáveis. He e colaboradores (2012) 

compararam 103 metabólitos no plasma de 265 pessoas com SCZ 

com os de 216 controles saudáveis. Os níveis de 5 substâncias 

apresentaram diferenças significativas entre os dois grupos, 

sendo 4 aminoácidos (arginina, glutamina, histidina, 

ornitina) e um lipídio (fosfatidilcolina, PC a C38:6), e que 

foram sugeridos como possíveis biomarcadores da SCZ. Na mesma 

linha, Oresic e colaboradores (2011) mostraram que pessoas 

com SCZ têm níveis elevados de 6 clusters de lipídios, 

contendo principalmente triglicerídeos saturados, e em 2 
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clusters de pequenas moléculas, contendo outros metabólitos, 

sendo um com aminoácidos aromáticos (fenilalanina e 

tirosina) e outro com prolina e ácidos glutâmico, láctico e 

pirúvico. Porém, não foi encontrado um estudo comparativo 

entre modelos animais e pacientes SCZ que permita validar 

estes biomarcadores em estudos translacionais. 

[8] 0 TB foi menos estudado usando metabolômica, e há 

poucos dados disponíveis. Após uma revisão bibliográfica dos 

estudos realizados até o momento, nota-se o estudo do tecido 

cerebral post-mortem (Lan et a1., 2009) e de Lorenzo e 

colaboradores que incluíram apenas 9 indivíduos (Lorenzo at 

a1., 2013). 0 terceiro estudo, de Sussulini e colaboradores 

(2009), realizou uma comparação entre 25 pacientes bipolares 

e igual número de controles. Entre os 25 pacientes bipolares, 

todos tratados com drogas convencionais, 15 foram tratados 

adicionalmente com sais de lítio(I). Estes subgrupos de 

pacientes, ou seja, com ou sem tratamento com lítio(I), 

puderam ser diferenciados do grupo controle de acordo com o 

seu perfil. metabólico. Os principais metabólitos cujas 

concentrações foram importantes para a separação dos três 

grupos estudados foram: lipídios, moléculas relacionadas ao 

metabolismo lipídico (acetato, colina e mio-inositol) e 

alguns aminoácidos-chave, como a usina, glutamato e 

glutamina. Por exemplo, as concentrações variadas de mio-

inositol podem indicar o aumento da atividade da enzima mio-

inositol monofosfatase (IMPase), o que levou a nível mais 

alto da concentração do mio-inositol em pacientes tratados 

com lítio em comparação ao grupo controle, e a nível mais 

baixo do mio-inositol no soro de doentes bipolares tratados 

com drogas convencionais, mas sem o lítio(I) em comparação 
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ao grupo controle. Dessa forma, foi demonstrado ser possível 

diferenciar um portador de TB do grupo controle, enquanto as 

diferenças observadas entre os pacientes tratados com 

lítio(I) ou não poderiam indicar vias relevantes de ação do 

lítio(I). 

[9] Conforme discutido acima, não há muitos estudos 

relacionados às ferramentas de metabolômica, nem tampouco 

métodos para identificação de biomarcadores e/ou potenciais 

alvos específicos para doenças mentais graves, por exemplo, 

o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Portanto, há uma 

grande motivação na busca do desenvolvimento de um método 

para identificação de tais biomarcadores e assim 

possibilitar um diagnóstico precoce para as citadas doenças 

mentais graves. 

[10] Por exemplo, alguns documentos de patentes sugerem 

métodos para a identificação de biomarcadores, como é o caso 

do documento W02007045865 que descreve um método para 

diagnóstico e monitoramento de indivíduos que sofrem de 

transtorno psicótico e utiliza espectroscopia de RMN de 'H e 

amostras obtidas do paciente (plasma sanguíneo) para 

identificação de biomarcadores relacionados a tal doença. Os 

biomarcadores propostos em tal documento, embora utilizem 

RMN para a detecção, além de outras técnicas sugeridas como 

HPLC e MS, se restringem à detecção de proteínas séricas 

como a transretina e a Apo A, que podem estar alteradas em 

outras afecções além do transtorno psicótico. De maneira 

diferente, o conjunto de biomarcadores identificados pela 

presente invenção é especificamente relacionado a 

transtornos psiquiátricos, já que são metabólitos 

relacionados com neurotransmissores sabidamente envolvidos 
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nestes transtornos, e a avaliação conjunta da presença ou 

ausência de alguns deste conjunto de biomarcadores garantem 

uma maior especificidade no diagnóstico. 

[11] Outro documento, o W02006129131, diz respeito ao 

monitoramento no fluido cérebro-espinhal de biomarcadores 

que incluem a glicose, lactato, espécies de acetato e pH. A 

presente invenção, diferentemente, analisa os biomarcadores 

a partir do soro humano, cuja obtenção e coleta são 

consideravelmente mais simples e de menor custo e risco para 

o paciente do que a obtenção e coleta de liqueur como 

proposto pelo documento de anterioridade. 

[12] O documento intitulado "Discovery of biomarkers in 

human urine and cerebrospinal fluid by capillary 

electrophoresis coupled to mass spectrometry: Towards new 

diagnostic and therapeutic approaches" propõe a detecção de 

biomarcadores, que consistem em peptídeos e proteínas de 

baixo peso molecular, em urina e fluído cérebro-espinhal, e 

que podem ser detectados por eletroforese capilar acoplado 

a MS. O uso de urina se refere apenas a doenças renais, 

enquanto que para o transtorno mental como a esquizofrenia, 

o material biológico analisado é o líquido cerebroespinal, 

que apresenta a mesma limitação apresentada acima. Os 

resultados 	apresentados 	na 	presente 	invenção, 

especificamente para a esquizofrenia indicam que não há 

exclusão total entre controle e paciente, já que alguns 

biomarcadores parecem estar presentes nos dois grupos, 

apenas em proporções diferentes, mas sem limite de exclusão 

definida. 

[13] 0 documento EP1548129 propõe uma avaliação da 

expressão gênica de células mononucleares do sangue 
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periférico. Entretanto, o alto custo e complexidade de 

isolamento destas células mononucleares em condições 

clínicas, bem como o fato de serem susceptíveis a variações 

em populações de diferente origem ou background genético, o 

torna uma opção inviável em relação à presente invenção. 

[14] 0 documento intitulado "A study of enzymes 

involved in catecholamine metabolism in parentes of patients 

with schizophrenia" propõe o monitoramento das enzimas 

envolvidas no metabolismo de catecolaminas em pais de 

pacientes com transtorno mental (esquizofrenia), sugerindo 

a influência da herdabilidade de alelos alterados associados 

com o metabolismo de catecolaminas. No entanto, este é um 

estudo com caráter de ciência básica visando associar 

alterações no metabolismo de catecolaminas com a 

susceptibilidade a transtornos mentais. Não há a preocupação 

em utilizar um método para a identificação de biomarcadores 

usando a ressonância magnética nuclear e a quimiometria a 

partir do soro humano, como proposto pela presente invenção. 

[15] 0 documento intitulado "Protein Bíomarkers in 
Serum of Patients with Schizophrenia", sugere a 

identificação de potenciais biomarcadores por uso de 

immobilized metal affinity capture protein chips (IMAC30) e 

surface-enhanced laser desorption-ionization time--of-flight 

mass spectrometry, que levaram a detecção de dois fragmentos 

peptídicos do N-terminal da proteína fibrinogênio, 

amplamente encontrada no sangue periférico humano. O 

biomarcador proposto é um fragmento peptídico de uma proteína 

amplamente encontrada no material biológico a ser analisado. 

Entretanto, não há menção ou sugestão alguma do grau de 

discriminação entre pacientes e controles saudáveis, e sem 
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análise de especificidade, conforme proposto na presente 

invenção. 

[16] Portanto, a presente invenção apresenta uma forma 

fácil e eficaz para a identificação de biomarcadores para 

doenças mentais graves, mediante o uso de ressonância 

magnética nuclear de hidrogênio e quimiometria a partir do 

soro humano. 

BREVE DESCRIÇÃO DA INVENÇAO 

[171 A presente invenção refere-se um método de 

identificação por ressonância magnética nuclear (RMN) e 

quimiometria de biomarcadores para doenças mentais graves, 

como transtorno bipolar (TB) e esquizofrenia (SCZ). 

Adicionalmente, a presente invenção visa comparar o perfil 

metabólico de indivíduos com SCZ e TB com controles saudáveis 

(grupo controle), aplicando as ferramentas de ressonância 

magnética nuclear (RMN) , principalmente RMN de 'H, e de 

quimiometria, com destaque para análise de componentes 

principais (PCA) e Partial Least Square Discriminant 

Analysis (PLS-DA). A presente invenção contribuiu para um 

melhor conhecimento acerca de doenças mentais graves e pode 

ser empregada no suporte ao diagnóstico mais precoce e/ou 

acompanhamento 	de 	tratamento 	destes 	transtornos 

psiquiátricos. 

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 

[18] A FIG. 1 mostra o espectro de RMN de 'H de soro 

humano de um indivíduo com transtorno bipolar (TB) com a 

ampliação da região do espectro de 1,00-4,40 ppm no canto 

esquerdo superior usada na análise de quimiometria. 

[19] A FIG. 2 mostra o espectro de RMN de 'H de soro 

humano de um indivíduo com esquizofrenia (SCZ) com a 
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ampliação da região do espectro de 1,00-4,40 ppm no canto 

esquerdo superior usada na análise de quimiometria. 

[201 A FIG. 3 mostra o espectro de RMN de 'H de soro 

humano de um indivíduo saudável com a ampliação da região do 

espectro de 1,00-4,40 ppm, no canto esquerdo superior, usada 

na análise de quimiometria. 

[21] A FIG. 4 mostra uma representação gráfica de 

resultados obtidos em análise de PCA para 131 espectros, 

tendo dois grupos separados em indivíduos saudáveis (50, 

vermelho) e com esquizofrenia (81, SCZ, verde) devido as 

diferenças nos espectros de RMN de 'H e a região 1,00-4,40 

ppm. 

[22] A FIG. 5 mostra uma representação gráfica de 

resultados obtidos em análise do tipo PLS-DA para 131 

espectros, tendo dois grupos separados em indivíduos 

saudáveis (50, vermelho) e com esquizofrenia (81, SCZ, verde) 

devido as diferenças nos espectros de RMN de 'H e a região 

1,00-4,40 ppm. 

[23] A FIG. 6 mostra uma representação gráfica de 

resultados obtidos em análise do tipo PCA para 76 espectros, 

tendo dois grupos separados em indivíduos saudáveis (50, 

vermelho) e com transtorno bipolar (26, TB, verde) devido as 

diferenças nos espectros de RMN de 'H e a região 1,00-4,40 

ppm. 

[24] A FIG. 7 mostra uma representação gráfica de 

resultados obtidos em análise do tipo PLS-DA para 76 

espectros, tendo dois grupos separados em indivíduos 

saudáveis (50, vermelho) e com transtorno bipolar (26, TB, 

verde) devido as diferenças nos espectros de RMN de 'H e a 

região 1,00-4,40 ppm. 
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[25] A FIG. 8 mostra uma representação gráfica de 

resultados obtidos em análise de PCA para 157 espectros, 

sendo indivíduos saudáveis (50, vermelho), com transtorno 

bipolar (26, TB, verde) e com esquizofrenia (81, SCZ, azul). 

Devido as diferenças nos espectros de RMN de 'H e a região 

1,00-4,40 ppm foi possível observar a separação das amostras 

de grupo saudável do grupo de indivíduos doentes. 

[26] A FIG. 9 mostra uma representação gráfica de 

resultados obtidos em análise de PCA para 107 espectros, 

sendo indivíduos com transtorno bipolar (26, TB, vermelho) 

e com esquizofrenia (81, SCZ, verde). As diferenças nos 

espectros de RMN de 'H e a região 1,00-4,40 ppm foram usadas 

para construção do modelo. 

[27] A FIG. 10 mostra uma representação gráfica de 

resultados obtidos em análise de PCA para 109 espectros, 

sendo indivíduos saudáveis (50, vermelho), com transtorno 

bipolar (26, TB, verde) e com esquizofrenia (28, SCZ, azul). 

As diferenças nos espectros de RMN de 'H e a região 1,00-

4,40 ppm foram usadas para construção do modelo. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO 

[28] A presente invenção se refere a um método de 

identificação por ressonância magnética nuclear (RMN) e 

quimiometria de biomarcadores para doenças mentais graves, 

como TB e SCZ. O referido método compreende as etapas de: 

a) diluir o soro humano com água deuterada (D20) ou 

com tampão fosfato-salino na proporção entre 1:1 e 1:2, 

preferencialmente 250 pL de soro para 250 pL de D 0 ou 

tampão; 

b) transferir a amostra para o tubo de RMN; 

c) adquirir os espectros de RMN de 'H em 25°C; 
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d) obter os espectros T2-edited de RMN de -H: 

d.l)eliminar os sinais de RMN de 'H de 

moléculas maiores, de proteínas e/ou de 

alguns componentes lipídicos; 

e) obter os espectros de 2D heteronucleares do tipo 

HSQC {13C ,  'H}; 

f) formar matriz de dados composta de espectros de 

RMN de 1H obtidas na etapa c); 

g) realizar as análises de quimiometria aplicando um 

pré-processamento de dados por auto-escalonamento; 

g.1)realizar 	análise 	de 	componentes 

principais no intervalo (iPCA) para a região 

espectral de deslocamentos químicos de 1,00 a 

4,40 ppm e divide-se os espectros em regiões 

e, posteriormente calcula-se os modelos de 

PCA para cada região; 

g.2)realizar análises do tipo PLS-DA; e 

g.3)identificar as mais importantes variáveis 

(loadings) para separação dos grupos; 

h) encontrar as variáveis obtidas na etapa h) nos 

dados dos espectros obtidos nas etapas c) e d); 

h.l)identificar os deslocamentos químicos de 

hidrogênio-1 dos biomarcadores; 

i) encontrar os padrões de acoplamento para os 

biomarcadores obtidos na etapa h) em dados de espectros 

obtidos na etapa e); 

i.l)indicar as estruturas dos biomarcadores a 

partir dos dados de deslocamentos químicos de 

hidrogênio-1, de carbono-13 e de padrões de 

acoplamentos, e 
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j) validar a identificação de biomarcadores. 

[29] Sendo que: 

- na etapa a), a amostra de soro humano deverá ter sido 

armazenada por não mais de 14 dias em -80°C, descongelada a 

4°C e diluída com água deuterada (D20), preferencialmente 

1/1 (v/v) com Dz0. 

- na etapa c), os espectros de RMN de 1H são adquiridos 

usando saturação da água residual (HDO) via sequência de 

pulsos Watergate (p3919gp). 

- na etapa d) , os espectros T,-edited de RMN de ìH são 

obtidos usando a sequência de pulso CPMG (Carr-Purcell- 

Meiboom Gill) 

- na etapa j), a identificação de biomarcadores ser 

validada pela consulta de bases (BMRB, HDMB e PRIME) de dados 

de RMN de 1H e de 13C para metabolitos humanos. 

[30] É um objeto adicional o uso do método da presente 

invenção para a avaliação de perfis metabólicos do soro 

humano, classificação dos pacientes pela análise por RMN de 

'H e ainda para o acompanhamento e estudo dos efeitos de 

fármacos, drogas e os efeitos farmacológicos no tratamento 

aplicado. 

Exemplo de concretização 

Preparação das amostras 

[31] As amostras de sangue de todos os indivíduos foram 

coletadas por punção da veia periférica em 2 tubos Vacutainer 

no período da manhã, entre 8 e 10 h. 0 sangue coletado foi 

imediatamente colocado em gelo e após coagulação durante 

pelo menos 30 min, o soro obtido por centrifugação, a 1500 

x g durante 15 min, foi aliquotado em 4 amostras de 250 HL 

e transferido para tubos de polipropileno, nos quais foram 
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adicionados 0,01% (m/v) de azida de sódio e armazenado a - 

80°C até a análise. 0 período máximo de armazenamento até a 

análise foi de 1-14 dias (duas semanas). 

[32] Os soros de 107 indivíduos com transtornos 

psiquiátricos, sendo 81 deles com esquizofrenia (SCZ), e 26 

com transtorno bipolar (TB) foram comparados com 50 

indivíduos saudáveis (grupo controle). 

[33] 0 diagnóstico foi realizado por entrevista clínica 

usando a entrevista clínica estruturada do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV) - 

Structured Clinical Interview for DSM Disorders (SLID). A 

análise da gravidade de sintomas foi feita utilizando-se os 

seguintes instrumentos: Positive and Negative Syndrome Scale 

(PANSS), Hamilton Depression Rating Scale (Ham-D) e Young 

Mania Rating Scale (YMRS). Os critérios de inclusão e 

exclusão encontram-se descritos na Tabela 1. 

Tabela 1. Indicação de critérios usados na inclusão e 

exclusão de indivíduos de três grupos de estudo, 

esquizofrenia, transtorno bipolar (TB) e controle: 

Grupo Esquizofrenia 	JGrupo TB Grupo controle 

Critérios de Inclusão 

Preencher 	critérios Preencher 	critérios Não preencher critério 

para 	esquizofrenia 	de para 	transtorno para nenhum transtorno 

acordo com o DSM-IV bipolar de acordo com psiquiátrico de Eixo I 

o DSM-IV atual 	ou 	ao 	longo 	da 

vida. 

Estar 	em 	tratamento Estar 	em 	tratamento Não 	ter 	história 

psiquiátrico, psiquiátrico, familiar de transtorno 

psiquiátrico maior 	em 

parentes 	de 	primeiro 
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grau. 

Idade 	entre 	18 	e 	60 Idade 	entre 	18 	e 	60 Idade 	entre 	18 	e 	60 

anos. anos. anos. 

Capacidade 	de Capacidade 	de Capacidade 	de 

entendimento 	dos entendimento 	dos entendimento 	dos 

objetivos do estudo. objetivos do estudo. objetivos do estudo. 

Assinar 	termo 	de Assinar 	termo 	de Assinar 	termo 	de 

consentimento consentimento consentimento 

informado, informado. informado. 

Critérios de Exclusão 

Doença 	sistêmica Doença 	sistêmica Doença 	sistêrr.ica 

instável ou grave instável ou grave instável ou grave 

Uso 	de 	medicamentos Uso 	de 	medicamentos Uso 	de 	medicamentos 

para 	comorbidades para 	comorbidades para 	comorbidades 

médicas gerais. médicas gerais. médicas gerais. 

Risco 	de 	suicídio 	ou Risco 	de 	suicídio 	ou Risco 	de 	suicídio 	ou 

de agressão de agressão de agressão 

Retardo 	mental Retardo 	mental Diagnóstico 

inferido inferido psiquiátrico de Eixo I 

(atual ou passado) 

Demência 	ou 	possível Demência 	ou 	passível Demência 	ou 	possível 

demência 	por 	dados demência 	por 	dados demência 	por 	dados 

clínicos clínicos clínicos 

[34] Após contato com o paciente e o familiar, foi 

agendada uma entrevista para verificar se o mesmo preenche 

os critérios de inclusão e não preenche os critérios de 

exclusão, e, a partir dai, iniciou-se a entrevista clínica 

e aplicação das escalas. 

[35] Na avaliação química/bioquímica foram utilizados 

os seguintes instrumentos: 
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Análise por RMN 

[36] As amostras do soro humano (250 pL) foram então 

cuidadosamente descongeladas a 4 °C e diluídas com água 

deuterada (D20, 250 pL) ou com o tampão fosfato-salino 

(Phosphate Buffered Saline, PBS, 250 pL contendo 10% de D,0) 

e transferidas para os tubos de RMN de 5 mm. 

[37] Todas as análises de RMN foram adquiridas em um 

equipamento de 600 MHz equipado com a sonda de 5 mm (TBI) em 

25 ° C. Os espectros de RMN de 'H (lD, 600 MHz) foram adquiridos 

usando sequência de pulsos Watergate (p3919gp) que permitiu 

saturação da água residual (HDO). Foram usados 132 

transientes e 32 k de pontos de dados, uma largura espectral 

de 12 kHz. Todos os espectros foram cuidadosamente 

processados tendo a fase e a linha de base corrigidos e 

referenciados ao sinal de metila do lactato em 1,33 ppm (3H, 

d, 3J = 7 Hz) . 

[38] Usando a sequência de pulso CPMG (Carr-Purcell-

Meíboom Gill) foram obtidos os espectros T2-edited de RMN de 

'H. Os sinais de RMN de 'H de moléculas maiores, tais como, 

de proteínas e/ou alguns componentes lipídicos, foram 

eliminados nos espectros do tipo T,-edited. Desta forma, 

filtro de T2  ajudou na identificação de metabolitos de 

interesse. Também, os espectros de 2D heteronucleares do 

tipo HSQC {'>C, 'H} foram utilizados na identificação de 

biomarcadores. 

Análise por Quimiometria 

[39] Para 	identificação 	e 	reconhecimento 	de 

biomarcadores e padrões de diferenciação de grupos (doentes 

e saudáveis) foram empregadas análises quimiométricas: 
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análise de componentes principais (PCA) e supervised partial 

least-squares discriminate analysis (PLS-DA). 

[40] As análises de quimiometria foram conduzidas a 

partir de matrizes de dados compostos de espectros de RMN de 

'H (adquiridos na análise por RMN de 'H, conforme descrito 

anteriormente). Após a transferência dos dados de RMN para 

uma matriz, realizou-se as análises de quimiometria 

aplicando um pré-processamento de dados por auto-

escalonamento, isto é, a análise de componentes principais 

no intervalo (iPCA), análises do tipo PLS-DA e identificação 

das mais importantes variáveis (loadings) para separação dos 

grupos. Ambas as análises foram realizadas utilizando 

MATLAB. A iPCA foi realizada para a região espectral de 

deslocamentos químicos de 1,00 a 4,40 ppm, primeiramente 

dividindo-se os espectros em regiões e, posteriormente 

calculando-se os modelos de PCA para cada região. 

[41] 0 princípio deste algoritmo é permitir a divisão 

dos espectros em regiões e, depois, calcular os modelos de 

PCA para cada intervalo. Os resultados de PLS-DA permitiram 

uma visão geral dos dados, e podem auxiliar na identificação 

e interpretação das variáveis mais importantes para a 

separação dos grupos, identificando, desta forma, os 

deslocamentos químicos de hidrogênio-1 dos biomarcadores. 

[42] Além disso, foram encontrados os padrões de 

deslocamento para os biomarcadores obtidos em dados de 

espectros de 2D heteronucleares do tipo HSQC { 13C, 'H} obtidos 

anteriormente, indicando as estruturas dos biomarcadores a 

partir dos dados de deslocamentos químicos de hidrogênio-1, 

de carbono-13 e de padrões de acoplamentos. 
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[43] Desse modo, a validação de identificação dos 

biomarcadores pôde ser realizada mediante a consulta de bases 

(BMRB, HDMB e PRIME) de dados de RMN para metabolitos 

humanos, conforme mostrado na Tabela 2 abaixo. 

Tabela 2. Identificação de metabólitos chave, biomarcadores, 

nos espectros de soros humanos. As estruturas com indicação 

de átomos de carbono (metabólito - A), deslocamentos químicos 

teóricos de átomos de carbonos (B) e assinalados nos 

espectros foram comparados (controle - C e Bipolar - D) com 

os dados depositados nos bancos de dados indicados (E): 

A B C D E 

BMRB 

OH 
HO 4 	5 OH 

6 
3,27 	- 	77,1 3,33 	- 	75.9 3,38 	- 	75,8 (atrib.) 

32 3,61 	75,1 3,62 	72,7 3,74 	71,4 e 

HO 	OH 
OH 4,04 	- 	74,9 4,02 	- 	68,5 4,01 	- 	68,5 Sussuli 

:,sLLr 	1 3,53 	- 	73,8 3,55 	- 	62,5 3,E2 	- 	72,5 et 	a2. 

2500 

BMRB 

1 (atrib.) 

3,51 	+0,1 	(9) 3,48 	68.4 3.44 	71.4 

/2~ 	3 e 
6 	5 4,05 	- 	58,3 	(3) 3,80 	- 	60.8 3.80 	- 	60.7 

Sussuli 

3,19 	- 	56,6 	(5, 	6 	e 	7) 3,18 	- 	53.4 3.13 	- 	53.9 

et 	al. 

2009 

3,59 	- 	63,0 	(2) 3,55 	- 	62,5 3,56 	- 	62,6 BMRB 

1 
NH2 2,26 	- 	31,8 	(5) 2,27 	- 	30,8 2,15 	- 	33,6 (atrib.) 

7 	3 04 
r5 	2 1,03 	- 	20,7 	(6,7) --- --- e 

OH 6 
8 0,98 	- 	19,3 	(6,7) 0,90 	- 	16,6 0,96 	- 	17,8 Sussuli. 

1,04 	31,8 	(5) 1,15 	- 	31,7 1,20 	- 29,5 et 	a7. 

0,99 	- 	31.7 	(5) --- 1,21 	- 	29,3 2099 
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BMRB 

3 	6 (atrib.) 
OH 

1,31 	- 22,8 (3) 1,27 	- 20,1 1,27 	- 20,0 e 

HO 
4  6  4,09 	- 71,2 (3) 4,02 	- 68,5 4,01 	- 68,5 Sussuli 

lactato et 	ai. 

2009 

BMRB 

06 7 	1 9  (atrib. 

H2N 1 NJ 
2 	4 OH 3, 92 56,7 (5) 3,80 - 	60,8 3,80 	- 60,7 e 5 	

8  3 NH 
3,03 	- 39,7 (9) 3,05 - 	39,1 2,92 	- 39,1 Sussuli 

or eat _na 
at 	a1. 

2009 

6 
5o 	OH 4,24 	- 68,6 (2)  4,02 - 	68,5 4,01 	- 68,5 

BMRB 

3  HO 4 	2 	1 3,57 	- 63,1 (3)  3,55 - 	62,5 3,31 	- 69,5 

6 N H 
2  

(atrib.) 

7  1,31 	- 22,2 (1)  1,27 - 	20,1 1,27 	- 20,0 

e PRIMe 
treonina 1,31 	- 68,6 (2)  ---- ---- 

2,70 	- 39,2 (5) 2,71 	- 39,0 

04 8 2,78 	- 39,2 (5) 2,81 	- 39,1 

6  H06 	2 3  0H  BMRB 

9  3,88 	- 54,9 í2f 3,80 	- 60,7 
O 	NH2 --- (atrib.) 

3,89 	- 39,2 (5) ---- 
e PRIMe 

2,69 	- 54,8 (2) 

2,78 	- 54,9 (2) 3,13 	- 53,9 

304  BMRB 
OH 2,17 	- 33,3 (2) 2,16 - 	33,7 2,15 	- 33,6 

5 (atrib.) 
1,04 	- 12,8 (3) 0,90 - 	16,6 0,96 	- 17,8 

o e 	FORIMe 

40  
H  

HO 	2 	9 3 	6 
4, 11 	- 53,6 

1 

	

08 

(2) 3,66 - 	54,5 

2,00 	- 24,5 (9) 1,98 - 	22,4 --- BMRB 

N-acetil L-alariina 
1,31 	- 19,9 (1) 1,27 - 	20,1 
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4N H2 3,83 	- 	57,4 	(5) 3,80 	- 60,8 

8 

Se 	5 2,21 	- 	33,5 	(7) 2,27 	- 30,8 

OH - aMks 
2,62 	- 	21,8 	(6) 2,63 	- 25,6 

seìenn .e-i~r.; ^a 2,02 	- 	5,90 	(8) 

O 	O 

HO 	OH 
1,24 	- 	17,6 0,96 	- 17,8 BMRB 

aci0(,; 	Ilan _il-P,',a 10T1icc 

2 HO HMDB .-~ N H
2 3,80 	- 	60,5 	(1) 3,80 - 	60,8 3,80 	- 60,7 

1 {atrib.) 

3,13 	- 	44,1 	(2) 3,15 - 	40,5 2,92 	- 39,1 
awn na e PRIMe 

OOH 
O 

2 
HO 	SES 2 	NH2 

4,10 	- 	56,1 	(1) 3,80 - 	60,8 

NH2 3,38 	- 	40,5 	(2) 3,46 - 	41,5 --- HMC5 

3,18 	- 	40,5 	(2) 3,15 - 	40,5 
cistine 

4,98 	- 	101,1 	(24 	e 6) 4,55 - 	95,9 4,55 	- 95,9 

OH 
OH 5,41 	- 	94,7 	(24 	e 6) 5,14 - 	92,1 5,14 92,0 

OH 

HO,, 	OH 	4 - 	S OH 
4,03 	- 	68,5 	(19) 4,02 - 	68,5 9,01 	- 68,5 

34R3  

(atrib. ) 
OH 	,,OH H 3,68 	- 	68,5 	(19) 3,74 - 	71,4 3,74 	- 71,4 

OH HMDB e 

3,79 	- 	65,1 	(13,5, 31) 3,80 - 	60,8 3,80 	- 60,7 

PRIMe 
Rafinose 3,66 	- 	64,0 	(13,5, 31) 3,62 - 	60,7 3,64 	- 60.8 

3,73 	- 	63,7 	(13,5, 31) 3,74 - 	60,6 3,74 	- 60,5 

4,56 	- 	99,4 	(1) 4,55 - 	95,9 4,55 	- 96,0 

5,18 	- 	95,0 	(1) 5,14 - 	92,1 5,14 	- 92,0 

3,42 	- 	78,6 	(2, 	3, 4) 3,44 - 	71,5 3,44 	- 71,4 
O 1 OH 5 

4
2 3,21 	- 	76,8 	(2, 	3, 1) 3,33 - 	75,9 3,15 	- 74,1 

3 HO" 	"OH 
OH 

3,64 	- 	75,5 	(2, 	3, 4) 3,74 - 	71,4 3,74 	- 71,4 PRIMe 

3,51 	- 	74,2 	(2, 	3, 4) 3,38 - 	75,8 3,38 	- 75,8 ::i 	ri 	se 

3,60 	- 	72,0 	(2, 	3, 4) 3,62 - 	72,2 3,62 	- 72,5 

3,91 	- 	67,9 	(5) 4,02 - 	68,5 4,01 	- 68,5 

3,31 	- 	67,9 	(5) 3,31 -69,6 3,31 	- 69,5 
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3,67 - 63,7 (5) 	3,60 - 60,7 	3,64 - 60,8 

Resultados 

[44] Quando comparados todos os espectros de RMN de 1H, 

conforme ilustrado nas FIGs. 1, 2 e 3 para amostras de 

exemplos para: transtorno bipolar (TB), esquizofrenia (SCZ) 

e saudáveis (grupo controle), foram observadas poucas 

diferenças e um perfil similar e típico para soro humano. 

[45] Importantes 	diferenças 	entre 	os 	perfis 

metabolõmicos de soros foram observadas na região espectral 

de 1,00-4,40 ppm (RMN de 'H) de indivíduos que sofrem de SCZ 

e os controles saudáveis, como pode ser visto em PCA (FIG. 

4) e na análise do tipo PLS-DA (FIG. 5). 

[46] Também foram observadas diferenças entre os perfis 

metabolõmicos entre os indivíduos afetados por TB e os 

controles saudáveis na mesma região espectral (1,00-4,40 

ppm) , como pode ser visto em PCA (FIG. 6) e na análise do 

tipo PLS-DA (FIG. 7). 

[47] Por fim, as diferenças entre os indivíduos 

afetados por transtornos psiquiátricos e os controles 

saudáveis na mesma região espectral (1,00-4,40 ppm) foram 

vistos e utilizados para classificação de amostras em doentes 

e saudáveis. 

[48] Os resultados mais interessantes foram obtidos 

quando os indivíduos com TB e SCZ foram analisados em 

conjunto com os indivíduos saudáveis e estes 157 espectros 

puderam ser classificadas em dois grupos: (a) grupo de 

doentes (indivíduos portadores de SCZ e TB) e (b) o grupo de 

controle de saudáveis, como podem ser observados na FIG. 8. 

[49] 0 	grupo 	de 	indivíduos 	com 	transtornos 

psiquiátricos graves com sobreposição no espectro na faixa 
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espectral de 1,00-4,40 ppm é composto por indivíduos com SCZ 

e com TB, sugerindo semelhanças nos perfis metabólicos (FIG. 

9). Porém, 1/3 das amostras (28 dos 81 espectros de pacientes 

com SCZ) apresentaram perfil completamente diferente, como 

observado na análise de PCA (FIG. 10), quando o grupo de 

amostras de SCZ que apresentam sobreposição com o TB foi 

excluído da matriz de dados. Estudos estão sendo conduzidos 

para analisar individualmente cada um destes pacientes com 

SCZ para identificar os parâmetros que determinam esta 

sobreposição com os pacientes com TB. 

[50] Adicionalmente, constatou-se que os deslocamentos 

químicos de 1,00-4,40 ppm e os rnetabólitos correspondentes 

(ao redor de 20 metabólitos chave) são responsáveis pela 

distinção dos indivíduos saudáveis e TB, saudáveis e SCZ, e 

doentes e saudáveis. Esses metabólitos são de classes de: 

• lipídeos contendo os ácidos graxos de cadeias longas, 

tendo grupos metila (CH3-, 1,00 ppm), metilénicos (-

CH2-, 1,20-1,40 ppm) e insaturados com geometria Z (ou 

cis) (CH3-CH2-CH=CH-, 1,60-2,10 ppm) ; 

• aminoácidos cujas cadeias laterais são alifáticas tendo 

grupos motile (CH3-), metilénicos (-CH2 -) e/ou 

ramificações (-CH-) na sua estrutura, tais como: 

alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina, ácido 

glutãmico, ácido aspártico, glutamina, asparagina, 

lisina, e arginina, tendo deslocamentos químicos no 

intervalo de 1,00-4,40 ppm; 

• colina (3,19-4,01 ppm) e myo-inositol (3,24-4,05 ppm) 

como metabolitos importantes e presentes em quantidades 

diferentes em três grupos de soros humanos 

investigados. 
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[51] os resultados obtidos podem ser utilizados em 

ensaios clínicos de rotina para avaliar perfis metabólicos 

do soro humano, classificar os pacientes pela análise rápida 

e sensível (RMN de 'H) como alterado (doente) ou saudável, 

diferenciar grupo com TB do grupo saudável, grupo de SCZ de 

saudáveis, e ainda, para acompanhar e estudar os efeitos de 

fármacos, drogas e os efeitos farmacológicos no tratamento 

aplicado. Isto torna a presente invenção pioneira na 

aplicação de perfis metabólicos por RMN e quimiometria em 

análise bioquímica, química e psiquiátrica comparativa de 

pacientes TB e SCZ. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Método de identificação	 por ressonância magnética 

nuclear (RMN), e quimiometria de biomarcadores para doenças 

mentais graves, caracterizado pelo fato de compreender as 

etapas de: 

a) diluir soro humano na proporção entre 1:1 e 1:2 com 

água deuterada (D2O) ou com solução tampão na proporção 4:1 

fosfato-salino e de água deuterada (D2O), preferencialmente 

diluir 1/1 (v/v) de D2O, e ser armazenada por não mais de 14 

dias em -80°C e descongelada a 4°C; 

b) transferir a amostra para o tubo de RMN; 

c) adquirir os espectros de RMN de 1H em 25°C com a 

sequência de pulso Watergate (p3919gp) para saturação da água 

residual (HDO) 

d) obter os espectros T2-edited de RMN de 1H com a 

sequência de pulso CPMG e compreender ainda a subetapa de: 

 d.1) eliminar os sinais de RMN de 1H de moléculas 

maiores, de proteínas e/ou de alguns componentes 

lipídicos; 

e) obter os espectros de 2D heteronucleares do tipo HSQC 

{13C, 1H}; 

f) formar matriz de dados composta de espectros de RMN 

de 1H obtidas na etapa c); 

g) realizar as análises de quimiometria aplicando um 

pré-processamento de dados por auto-escalonamento e 

compreender ainda as subetpas de: 

 g.1) realizar análise de componentes principais no 

intervalo (iPCA) para a região espectral de deslocamentos 

Petição 870210057838, de 25/06/2021, pág. 8/13
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químicos de 1,00 a 4,40 ppm; 

 g.2) realizar análises do tipo PLS-DA; e 

 g.3) identificar as mais importantes variáveis 

(loadings) para separação dos grupos; 

h) encontrar as variáveis obtidas na etapa g) nos dados 

dos espectros obtidos na etapa c) e identificar os 

deslocamentos químicos de 1H dos biomarcadores; 

i) encontrar os padrões de acoplamento para os 

biomarcadores obtidos na etapa h) em dados de espectros obtidos 

na etapa e); compreender ainda a subetapa de: 

 i.1) indicar as estruturas dos biomarcadores a 

partir dos dados de deslocamentos químicos de hidrogênio-

1, de carbono-13 e de padrões de acoplamentos;  

j) validar a identificação de biomarcadores pela 

consulta de bases (BMRB, HDMB e PRIME) de dados de RMN para 

metabolitos humanos. 

2. Uso do método conforme definido na reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de ser para o acompanhamento e estudo 

dos efeitos de fármacos, drogas e os efeitos farmacológicos no 

tratamento aplicado. 
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