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1. Resumo
A esquizofrenia é a mais grave das doenças mentais, classificada como a quarta causa
mundial de incapacidade segundo a Organização Mundial da Saúde. Embora a fisiopatologia da
esquizofrenia não esteja completamente elucidada, sabe-se que a transmissão dopaminérgica está,
sem dúvida, envolvida em seu processo. Nosso grupo sugere a linhagem SHR como modelo para o
estudo de diversos aspectos da esquizofrenia, baseado em alterações comportamentais e respostas
farmacológicas observadas em trabalhos anteriores. Estas alterações comportamentais são
especificamente revertidas por antipsicóticos e agravadas por manipulações pró-esquizofrênicas.
Nesse contexto,o objetivo deste trabalho foi estender a caracterização da linhagem SHR por meio da
avaliação de diferentes parâmetros da transmissão dopaminérgica em estruturas cerebrais
associadas à esquizofrenia. Utilizamos análise radioautográfica e imunohistoquímica para
quantificar, respectivamente, receptores D1 e enzimas relacionadas à síntese e degradação da
dopamina. Nossos resultados mostram uma diminuição no número de receptores D1 nos animais
SHR no córtex pré-frontal. Com as análises imunohistoquímicas pudemos verificar um aumento na
quantidade da enzima COMT na porção core do núcleo accumbens e uma diminuição na área
marcada no estriado dorsal na linhagem SHR. Não houve diferença entre as linhagens em relação à
quantidade da enzima MAO em nenhuma das regiões analisadas. No contexto da fisiopatologia da
esquizofrenia, a diminuição de D1 no córtex pré-frontal está de acordo coma proposta
hipofuncionalidade cortical da transmissão dopaminérgica via receptores D1. Além disso, a
diminuição da área marcada no estriado dorsal pode ser resultado de uma alteração estrutural na
via dopaminérgica córtico-estriatal na linhagem SHR. Nossos resultados reforçam que a linhagem
SHR possa ser utilizada como um bom modelo animal para o estudo da esquizofrenia.
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2. Abstract
Schizophrenia is the most serious mental illness, ranked as the fourth worldwide cause of
disability according to World Health Organization. Although the pathophysiology of schizophrenia is
not completely elucidated it is well- established that dysfunctions in the dopaminergic transmission
are involved. Our group suggests the SHR strain as a model to study several aspects of schizophrenia,
based on behavioral changes and pharmacological responses observed in previous studies. These
behavioral changes are specifically reversed by antipsychotics and aggravated by proschizophrenia
manipulations. The aim of this work was to characterize different parameters of dopaminergic
transmission in the SHR strain in brain structures associated with schizophrenia. We used
autoradiography and immunohistochemistry analyses to quantify respectively D1 receptors and
enzymes related to the synthesis and degradation of dopamine. There was a decrease in the number
of D1 receptors in the prefrontal cortex of SHR. With the immunohistochemical analysis we observed
an increase in the amount of COMT enzyme in the core portion of the nucleus accumbens and a
decrease in the stained area on the dorsal striatum in SHR. There was no difference between strains
on the amount of MAO in the analyzed regions. In the context of the pathophysiology of
schizophrenia, the decrease of D1 receptors in the prefrontal cortex is consistent with the proposed
cortical dopaminergic hypofunction via D1 receptors. Furthermore, the decreased stained area in the
dorsal striatum in SHR may be the result of a structural change in the cortico-striatal dopaminergic
pathway. These results present further evidence strengthening the SHR strain as an animal model
for the study of schizophrenia.
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3. Introdução
3.1- Esquizofrenia
A esquizofrenia é a mais grave das doenças mentais. Afeta 1% da população mundial e a
Organização Mundial de Saúde classifica essa doença como a quarta causa mundial de incapacidade.
A manifestação da doença geralmente ocorre entre o final da adolescência e início da vida adulta
(Thaker e Carpenter 2001) e os portadores apresentam queda acentuada em seu desempenho
social, prejuízos na capacidade de trabalho e atividades cotidianas, além do que a morte por suicídio
ocorre em aproximadamente 10% dos casos (Lewis e Lieberman 2000).

Há três classes principais de manifestações clínicas: sintomas positivos, sintomas negativos e
déficits cognitivos (Lewis e Lieberman 2000). Os sintomas positivos referem-se a alucinações,
delírios, distúrbios do processo de pensamento e hostilidade. Os sintomas negativos são
caracterizados por ausência de motivação, embotamento afetivo, alogia, anedonia, prejuízos no
autocuidado e no desempenho social. Déficits cognitivos caracterizam-se por déficits de funções
executivas, como de atenção e de algumas formas de memória(principalmente a memória
operacional). Esses déficits podem preceder o transtorno, refletir susceptibilidade ao
desenvolvimento da esquizofrenia e agravar ou, até mesmo, determinar a manifestação de outros
sintomas (Reveley e Deakin 2000; Thaker e Carpenter 2001). Relacionado a essas disfunções,
destaca-se um déficit de processamento sensório-motor, que se reflete em um prejuízo do processo
de PPI extensivamente descrito em pacientes portadores de esquizofrenia (Light e Braff 1999; Braff,
Geyer et al. 2001; Weiss e Feldon 2001; Ellenbroek 2004).

O processo de inibição, promovida por um estímulo suave, de uma resposta motora induzida
por um estímulo intenso (prepulse inhibition of startle - PPI) é um dos paradigmas utilizados para o
estudo do funcionamento do filtro sensório-motor. Essa resposta motora consiste em uma
contração dos músculos esqueléticos e faciais frente a um estímulo visual, auditivo ou tátil
(denominado de pulso). Sua inibição é promovida pela exposição a um estímulo de baixa intensidade
15

(denominado de pré-pulso), não necessariamente de mesma natureza, apresentado de 30-500 ms
antes do estímulo capaz de promover a resposta motora. Esse processo não depende de
condicionamento e não parece sofrer habituação ou extinção. Além disso, esse fenômeno parece
estar presente de forma semelhante em todos os mamíferos. Assim, o estudo deste processo em
roedores tem sido extensivamente utilizado para investigar as bases neuroanatômicas e
neuroquímicas a ele relacionadas, bem como suas alterações em modelos animais de distúrbios
neuropsiquiátricos e o efeito de manipulações terapêuticas (Braff et al., 2001; Geyer et al., 2001;
Swerdlow et al., 2001).

A doença atinge cerca de 1% da população mundial, mas a sua incidência sobe para 6-17%
em pessoas com parentes de primeiro grau com a doença, e 50% em gêmeos monozigóticos
(Gottesman 1991). Assim, apresenta etiologia complexa e multifatorial decorrente da interação de
fatores genéticos, ambientais e relacionados ao desenvolvimento neural ao longo da vida (Lewis e
Lieberman 2000; Reveley e Deakin 2000; Murray, Lappin et al. 2008).

Estudos de adoção com gêmeos e com familiares de portadores têm mostrado que os
fatores genéticos têm um papel importante no desenvolvimento de doenças mentais. Nos últimos
anos um grande número de genes de risco foi identificado, em particular para a esquizofrenia, o que
é crítico para o entendimento da doença. Sabe-se que a esquizofrenia não é caracterizada por um
único gene e que não apresenta um padrão de hereditariedade simples. Vários genes interagem
aumentando ou diminuindo o risco para a doença, e entre eles estão aqueles relacionados à
sinaptogênese e aos processos de neurodesenvolvimento (exemplo o NRG1 - neuregulin1 e o DISC1 disrupted-in-schizophrenia 1), aos sistemas de transmissão como o gene COMT (catecol-ometiltransferase) e mGluR3 (methabotropic glutamate receptor 3) entre outros (Harrison e
Weinberger 2005).

Os fatores ambientais relacionados ao desenvolvimento da esquizofrenia podem incluir
exposição a infecções durante a gestação, doenças auto-imunes, toxinas, eventos traumáticos bem
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como complicações obstétricas ou perinatais (Marcelis, van Os et al. 1998; Buka e Fan 1999; Lewis e
Lieberman 2000; Keshavan, Roberts et al. 2006; Fatemi e Folsom 2009). Recentemente, alguns
grupos têm também investigado processos epigenéticos associados à esquizofrenia (Pidsley e Mill
2011).

Com base nesses estudos, pode-se dizer, então, que a esquizofrenia é uma doença do
neurodesenvolvimento, com eventos ambientais alterando o desenvolvimento normal do cérebro.
Tais eventos – associados a uma susceptibilidade genética – alterariam a maturação do tecido
nervoso, desencadeando sutis alterações de circuitos neuronais específicos por anos, o que
culminaria no aparecimento da doença na adolescência ou início da idade adulta (Lieberman, Perkins
et al. 2001; Thaker e Carpenter 2001; Rehn e Rees 2005; Fatemi e Folsom 2009; Jaaro-Peled,
Hayashi-Takagi et al. 2009; Guo, Yang et al. 2010).

Apesar de ser uma doença bastante debilitante, o tratamento é possível utilizando-se
antipsicóticos típicos e atípicos, que têm em comum a capacidade de bloquear receptores
dopaminérgicos do tipo D2 (Kapur, Zipursky et al. 2000). Com base nisso, embora a fisiopatologia da
esquizofrenia não esteja completamente elucidada, sabe se que a transmissão dopaminérgica está,
sem dúvida, envolvida neste processo.

3.2- Transmissão dopaminérgica na Esquizofrenia
3.2.1 – A Neurotransmissão dopaminérgica
A dopamina (3,4 dihidroxi-feniletilamina) é um neurotransmissor altamente conservado nas
espécies, presente em invertebrados assim como em todos os vertebrados (Nassel 1996; Le Crom,
Kapsimali et al. 2003; Viggiano, Ruocco et al. 2003). Ela está envolvida em um grande número de
funções complexas, tais como regulação da pressão sanguínea, atividade motora, cognição, atenção,
motivação, recompensa e aprendizado (Canavan, Passingham et al. 1989; Wise e Hoffman 1992;
Robinson e Berridge 1993; Knowlton, Mangels et al. 1996; Robbins e Everitt 1996).
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Para a síntese de dopamina, a tirosina é captada pelos terminais nervosos dopaminérgicos
por meio do transportador de tirosina. No citoplasma, a tirosina sofre a ação da enzima tirosina
hidroxilase (TH) e é então convertida em L-DOPA (L-didihidroxi-fenilalanina). Esta é a primeira etapa
e passo limitante na biossíntese da dopamina. A L-DOPA sofre ação da enzima Dopa descarboxilase e
é então convertida em dopamina, que é transportada para dentro de vesículas pelo transportador
vesicular de monoaminas (VMAT2). Com a chegada de um potencial de ação, estas vesículas se
fundem à membrana celular pré-sináptica e liberam na fenda sináptica a dopamina estocada (Stahl,
2010).

Após sua liberação, a dopamina pode seguir três caminhos: (I) ser recaptada pelo
transportador de dopamina (DAT), (II) ser metabolizada ou (III) agir em receptores dopaminérgicos
pré e pós sinápticos.

O DAT, localizado no neurônio pré-sináptico, exerce uma importante função na regulação da
dopamina, justamente por transportá-la de volta ao terminal, controlando a quantidade do
neurotransmissor na fenda sináptica (Mortensen e Amara 2003; Zeiss 2005). Uma vez recaptada, a
dopamina poderá ser novamente armazenada em vesículas de estoque ou ser metabolizada por
enzimas. A maioria dos metabólitos da dopamina são produtos de desaminação oxidativa, obtidos
pela ação da enzima monoaminoxidase (MAO), presente no citoplasma do neurônio dopaminérgico,
ou de uma O-metilação produzida pela ação da enzima catecol-O-metil transferase (COMT) (Kopin
1985). Pós-sinapticamente, a dopamina atua sobre receptores que foram classificados inicialmente,
segundo critérios bioquímicos e farmacológicos, em D1 e D2 (Kebabian e Calne 1979). No entanto,
através de técnicas de biologia molecular, foram sequenciados cinco genes diferentes que codificam
diversos receptores dopaminérgicos e que são chamados de receptores tipo D1 e tipo D2. Dentre os
receptores tipo D1 estão incluídos os receptores D1 eD5, e dentre os receptores tipo D2 estão os
receptores D2,D3 eD4 (Palermo-Neto 1997). Em geral, os receptores do tipo D1 estão acoplados a uma
proteína G estimulatória, e os do tipo D2 a uma proteína G inibitória. Assim, para o controle da
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transmissão dopaminérgica pré-sinaptica observa-se também a presença de autorreceptores
dopaminérgicos do tipo D2. Dessa forma, a dopamina na fenda sináptica se liga a esses
autorreceptores, inibindo a produção e liberação da mesma.

Os receptores D1 são os mais amplamente distribuídos no sistema nervoso central e
expressos em maior quantidade do que os outros receptores dopaminérgicos. Eles são encontrados
principalmente no estriado (dorsal e ventral), tubérculo olfatório (Dearry, Gingrich et al. 1990; GalloPayet, Chouinard et al. 1991; Weiner, Levey et al. 1991; Missale, Nash et al. 1998) e no neocórtex
(Abi-Dargham e Moore 2003). Os receptores D2 são encontrados nas mesmas regiões que os
receptores D1. Porém, análises imunohistoquímicas demonstraram que a co-localização do D2 com o
D1 é rara (Bouthenet, Souil et al. 1991). No estriado, os receptores D2 estão restritos a uma subpopulação de neurônios MS (medium spiny neurons) GABAérgicos que expressam encefalina e fazem
projeção primariamente para o globo pálido (Gerfen 1992), formando a também chamada via
indireta. Por outro lado, os receptores D1 estão localizados em neurônios MS GABAérgicos que
expressam dinorfina e substância P e fazem projeção para o núcleo entopeduncular e substância
negra pars reticulata(Gerfen 1992), formando a chamada via direta (Missale, Nash et al. 1998;
Viggiano, Ruocco et al. 2003).

Os neurônios dopaminérgicos estão organizados em sistemas, sendo as seguintes vias
dopaminérgicas mapeadas no sistema nervoso central as mais relevantes: 1) a nigroestriatal, cujos
corpos celulares dos neurônios se localizam na substância negra pars compacta (A9) projetando-se
para o núcleo caudado e putamen, conhecidos conjuntamente como estriado dorsal; 2) a
mesocortical, cujos corpos celulares dos neurônios se localizam na área ventral do tegmento
mesencefálico (A10) projetando-se para estruturas corticais como o córtex frontal, o córtex
entorrinal, entre outras; 3) a mesolímbica, que tem seus corpos celulares localizados na área ventral
do tegmento mesencefálico projetando-se para estruturas límbicas como o núcleo accumbens e o
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tubérculo olfatório; 4) a túbero-infundibular, cujas projeções partem do hipotálamo projetando-se
para a hipófise (Drukarch e Stoof 1990).

As vias mesocortical e mesolímbica têm sido relacionadas com a fisiopatologia da
esquizofrenia (Klawans 1973; Seeman 1987; Moore, West et al. 1999), como será melhor discutido
abaixo.

3.3.2 – Alterações dopaminérgicas na esquizofrenia
Ao longo dos últimos 40 anos, a maioria dos estudos relacionados à esquizofrenia, bem
como suas abordagens terapêuticas, têm se baseado na hipótese de que alterações dopaminérgicas
participem de sua fisiopatologia.

A chamada “hipótese dopaminérgica da esquizofrenia” surgiu com o descobrimento das
drogas antipsicóticas, usadas para tratar os sintomas da esquizofrenia. Antipsicóticos típicos têm
suas ações terapêuticas nos sintomas positivos devido ao bloqueio dos receptores D2, mais
especificamente na via dopaminérgica mesolímbica. Já os antipsicóticos atípicos além de serem
eficazes também contra os sintomas negativos, não produzem, de modo significativo, sintomas
extrapiramidais (Stahl, 2010).

Tanto os antipsicóticos típicos quanto atípicos promovem um bloqueio de receptores
dopaminérgicos e, quando administrados a animais, aumentam o metabolismo de dopamina
(Carlsson e Lindqvist 1963) – um efeito decorrente do bloqueio de autorreceptores. Além disso,
drogas que aumentam a transmissão dopaminérgica, como a anfetamina, podem não só exacerbar
sintomas psicóticos em pacientes portadores de esquizofrenia (Breier, Su et al. 1997; Laruelle, Iyer et
al. 1997), mas também induzir uma síndrome psicótica em indivíduos normais (Yui, Goto et al. 1999).
Essas evidências deram suporte à hipótese inicial de que a esquizofrenia estaria associada a um
aumento generalizado de dopamina cerebral (revisado por Lieberman, Kane et al. 1987). Na década
de 70, pesquisadores observaram que a efetividade dos antipsicóticos estava diretamente

20

relacionada à afinidade pelos receptores dopaminérgicos do tipo D2, reforçando assim a hipótese
inicial (Seeman e Lee 1975; Creese, Burt et al. 1976; Seeman, Lee et al. 1976).

Contudo, o aumento de dopamina não explicava os sintomas negativos da esquizofrenia.
Assim, na década de 90 a hipótese foi modificada. Utilizando-se técnicas mais recentes foi possível
observar que havia uma especificidade regional, ou seja, a dopamina não estaria aumentada em
todo o cérebro. Um modelo proposto por Weinberger (1987) sugere que existiria uma falta de
interação entre os sistemas límbico e cortical, levando a uma dissociação funcional na atividade de
diversas áreas cerebrais. Posteriormente, foi sugerido que na esquizofrenia a transmissão
dopaminérgica mesolímbica estaria desprovida de uma regulação pré-frontal inibitória, o que
resultaria em uma desinibição da atividade dopaminérgica estriatal resultando em uma hiperfunção
dopaminérgica mesolímbica (Weinberger e Lipska 1995; Moore, West et al. 1999; Weinberger, Egan
et al. 2001; Howes e Kapur 2009).

Todavia, a primeira evidência direta de uma hiperatividade dopaminérgica mesolímbica só
foi obtida no final dos anos 90. Utilizando tomografia por emissão de fóton único (single photon
emission computed tomography - SPECT), foi estimada a liberação de dopamina no estriado de
portadores de esquizofrenia pela capacidade de redução da ligação do radiotraçador IBZM para
receptores dopaminérgicos D2 após a administração de anfetamina (Laruelle, Abi-Dargham et al.
1996). Nesse estudo, verificou-se que a redução da ligação do IBZM estava aumentada em
portadores de esquizofrenia, indicando uma liberação aumentada de dopamina estriatal nesses
pacientes. O mesmo resultado foi observado posteriormente por outros autores (Laruelle, AbiDargham et al. 1996; Breier, Su et al. 1997; Laruelle, Iyer et al. 1997). Esse aumento na dopamina
estriatal (estriado dorsal e ventral analisados conjuntamente) está associado com o surgimento ou
com o agravamento de sintomas psicóticos (Laruelle, Iyer et al. 1997). Ainda, estudos de
neuroimagem posteriores demonstraram um aumento tanto na síntese (Meyer-Lindenberg, Miletich
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et al. 2002; Howes, Montgomery et al. 2009) quanto na liberação de dopamina no estriado de
portadores de esquizofrenia (Abi-Dargham, Gil et al. 1998; Laruelle, Abi-Dargham et al. 1999).

Enquanto os sintomas positivos da esquizofrenia têm sido associados a um aumento da
transmissão dopaminérgica mesolímbica via receptores D2, os déficits cognitivos e sintomas
negativos característicos da esquizofrenia parecem estar relacionados a uma diminuição da
transmissão dopaminérgica no córtex pré-frontal, que é mediada principalmente por receptores
D1(Goldman-Rakic, Castner et al. 2004; Tamminga 2006). Ainda não se sabe se na esquizofrenia
ocorre uma diminuição dos receptores D1 (Okubo, Suhara et al. 1997; Kosaka, Takahashi et al. 2010)
ou um aumento compensatório de receptores D1 no córtex pré-frontal (CPF) devido à uma
hipodopaminergia primária (Abi-Dargham, Mawlawi et al. 2002). Sugere-se então que ambas as
alterações poderiam estar associadas aos sintomas negativos e déficits cognitivos, ou seja, existiria a
necessidade de um nível ótimo de receptores para o funcionamento correto do CPF.

Mais tarde, Howes (2009) descreve uma terceira versão da hipótese dopaminérgica, na qual
o autor propõe que vários fatores (genes, estresse, disfunção fronto-temporal e uso de drogas)
interagem e resultam em uma desregulação dopaminérgica. Além disso, a desregulação passa a ser
vista como pré-sináptica e não mais como variação no número de receptores. Sendo assim, os
antipsicóticos não estariam tratando as causas primárias da doença. O foco para o desenvolvimento
de novos medicamentos então deveria estar na liberação anormal de dopamina e não no bloqueio
dos receptores.

3.3- A linhagem de ratos SHR como um modelo animal para o estudo da
esquizofrenia
A linhagem de ratos espontaneamente hipertensos (SHR) é caracterizada pelo aumento
espontâneo da pressão arterial com a idade. No início dos anos 60, os animais SHR foram
desenvolvidos no Japão através do cruzamento inbred de ratos da linhagem Wistar-Kyoto (WKY)
(Okamoto e Aoki 1963). Estes animais, além de hipertensos, também apresentavam hiperatividade
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locomotora (Moser, Moser et al. 1988). Desde então, pesquisadores vêm sugerindo a linhagem SHR
como o modelo animal mais utilizado para o estudo do transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade (TDAH) descrevendo alterações no comportamento dos ratos SHR quando
comparados à linhagem normotensa WKY (Van den Buuse, Veldhuis et al. 1986; Sagvolden 2000).

Por outro lado, nosso grupo, baseado em alterações comportamentais e respostas
farmacológicas, tem sugerido a linhagem como modelo para o estudo da esquizofrenia. Assim,
verificamos que animais SHR adultos apresentam: (I) déficit em uma tarefa de medo condicionado
ao contexto que é especificamente revertido pela administração de antipsicóticos e potencializado
por manipulações pró-esquizofrênicas, sugerindo esse déficit como um modelo para o estudo das
alterações no processamento emocional descritos na esquizofrenia (Calzavara, Medrano et al. 2009);
(II) déficit de PPI revertido especificamente por antipsicóticos e agravado por anfetamina, sugerindo
que essa linhagem possa ser utilizada também para o estudo de prejuízos do filtro sensório-motor
associados à esquizofrenia (Levin et al., 2011), e (III) diminuição de interação social atenuada pela
administração de antipsicóticos atípicos, mas não típicos (em concordância com a clínica), e
potencializada pela administração de anfetamina, sugerindo que essa linhagem também apresenta
alterações comportamentais associadas aos sintomas negativos da esquizofrenia (Calzavara et al.,
2011). Esses dados comportamentais foram reforçados pelos dados neuroanatômicos de Medrano
et al. (2009), que indicam que uma hipofunção do córtex pré-frontal e uma hiperfunção do núcleo
accumbens (região shell) estariam associadas ao déficit de processamento emocional apresentado
pela linhagem SHR. Esses dados estão de acordo com a hipofuncionalidade do córtex pré-frontal e
aumento da transmissão dopaminérgica no NAcc associados à fisiopatologia da esquizofrenia
(Howes e Kapur 2009).

Paralelamente, enquanto a prevalência de discinesia tardia - um efeito colateral motor do
tratamento prolongado com antipsicóticos (Casey 1987) - em pacientes portadores de esquizofrenia
é menor quando comparada a pacientes portadores de outros transtornos tratados com
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antipsicóticos (Gardos e Cole 1997), também descrevemos que animais SHR não desenvolvem
discinesia oral em modelos de discinesia tardia (Queiroz, Piovezan et al. 1998; Abilio, Silva et al.
2004). A ausência de discinesias nessa linhagem parece estar associada a um aumento da atividade
estriatal da enzima antioxidante catalase (Abilio, Silva et al. 2004; Faria, Abilio et al. 2005). Além
disso, enquanto portadores de esquizofrenia apresentam uma incidência aumentada de abuso de
drogas psicoestimulantes (Regier, Farmer et al. 1990; Drake, McLaughlin et al. 1991; LeDuc e
Mittleman 1995), a linhagem SHR é mais propensa ao desenvolvimento de sensibilização
comportamental frente à administração repetida de anfetamina do que os animais Wistar controle
(Calzavara 2004) Essa sensibilização parece ser mediada por um aumento da transmissão
dopaminérgica na porção ventral do estriado e partilha características com o abuso de drogas em
humanos (Robinson e Berridge 1993).

Ainda com relação a alterações comportamentais, assim como na esquizofrenia, ratos da
linhagem SHR apresentam déficits de atenção (Sagvolden, Metzger et al. 1992; Sagvolden, Pettersen
et al. 1993; Berger e Sagvolden 1998; Boix, Qiao et al. 1998) além de um déficit de inibição latente
(Calzavara, Medrano et al. 2009). Preconiza-se que esse fenômeno decorra de um processo
atencional e reflita a capacidade de ignorar estímulos irrelevantes (Lubow 2005). A ausência de
inibição latente é descrita em portadores de esquizofrenia (Gray, Pickering et al. 1992) e é um dos
paradigmas mais utilizados para o estudo da esquizofrenia em modelos animais (Weiner 2003).

Evidências neuroquímicas reforçam o perfil de comportamentos associados à esquizofrenia
na linhagem SHR. Como comentado anteriormente, enquanto a liberação estriatal de dopamina
induzida pela anfetamina está aumentada em portadores de esquizofrenia (Laruelle, Abi-Dargham et
al. 1996; Laruelle, Gelernter et al. 1998), a liberação de dopamina induzida por anfetamina de fatias
estriatais de animais SHR apresentou-se, da mesma forma, aumentada quando comparada àquela
observada em fatias de estriado de animais Wistar-Kyoto(Russell, de Villiers et al. 1998). O mesmo
perfil se mantém em estudos de microdiálise. A linhagem SHR apresenta maior concentração basal
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de dopamina extracelular na região Shell do NAcc quando comparado à linhagem Wistar-Kyoto, e
diante de uma injeção de anfetamina ou metilfenidato, há maior liberação de DA, comprovando o
fenótipo hiperdopaminérgico mesolímbico do SHR, pelo menos quando comparado a animais
Wistar-Kyoto (também observado em estudos de neuroimagem em humanos (Laruelle, Abi-Dargham
et al. 1996; Breier, Su et al. 1997; Laruelle, Gelernter et al. 1998; McGowan, Lawrence et al. 2004).
Além disso, uma diminuição da expressão de receptores dopaminérgicos do tipo D4 foi encontrada
no córtex de portadores de esquizofrenia (Meador-Woodruff, Haroutunian et al. 1997) e de ratos
SHR (Li, Lu et al. 2007). Modificações nos sistemas glutamatérgicos também foram encontradas
nesta linhagem. Assim, um prejuízo na função de receptores glutamatérgicos N-metill-D-aspartato
(NMDA) do córtex pré-frontal de ratos SHR foi verificada (Lehohla, Kellaway et al. 2004),
corroborando achados em portadores de esquizofrenia (para revisão, ver Bressan e Pilowsky 2003).

Por fim, com relação a fatores de risco para o desenvolvimento de esquizofrenia, os filhotes
da linhagem SHR nascem de mães que apresentam hipertensão. Não se sabe o quanto essa
hipertensão influencia no desenvolvimento da cria, mas certamente, assim como para a
esquizofrenia, pode constituir um fator de risco (Sorensen, Mortensen et al. 2003).

Vale ressaltar que existem poucos trabalhos que têm como objetivo a caracterização
neuroquímica dopaminérgica da linhagem SHR e, desses poucos, a grande maioria utiliza animais
jovens e, como controle, a linhagem WKY, tornando difícil a contextualização com nosso modelo.
Com relação à idade dos animais, sabe-se que a idade promove alterações na transmissão
dopaminérgica, e essas alterações ocorrem de modo diferente entre a linhagem SHR e WKY (Leo,
Sorrentino et al. 2003).Além disso, alterações neuroquímicas e comportamentais apresentadas pela
linhagem WKY tornam seu uso como controle criticável. Assim, Jiao et al. (2003) e Yaroslavsky et al.
(2006) observaram que a linhagem WKY apresenta um déficit dopaminérgico quando comparada à
linhagem Wistar. Esses autores sugerem até mesmo que a linhagem WKY possa ser utilizada como
um modelo de depressão. Em 2008, Novick et al. comparou a linhagem WKY com a linhagem Wistar
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em relação à quantidade de receptores D1 e demonstrou que o WKY apresenta uma diminuição na
quantidade destes receptores. Dessa forma, a avaliação da transmissão dopaminérgica na linhagem
SHR quando comparada a um controle mais adequado, ou seja, animais Wistar (utilizados por nosso
grupo previamente nos estudos comportamentais e farmacológicos) é fundamental para estender a
caracterização desse modelo e reforçar seu uso para o estudo da esquizofrenia.
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4. Objetivos
4.1. Geral
Recentemente sugerimos que a linhagem SHR possa ser utilizada como um bom modelo
animal para o estudo da esquizofrenia. Em estudos prévios, realizamos a caracterização
comportamental e de resposta farmacológica da linhagem. Como continuação desses estudos, e no
sentido de reforçar a validade do modelo com relação a alterações fisiopatológicas descritas na
esquizofrenia, no presente trabalho tivemos como objetivo caracterizar a transmissão
dopaminérgica na linhagem SHR comparando-a com animais Wistar.

4.2. Específicos
Quantificar parâmetros da neurotransmissão dopaminérgica no córtex pré-frontal, no
núcleo accumbens porção shell e core, na amígdala e no estriado dorsal de animais SHR. Essas
regiões foram escolhidas por estarem envolvidas com a fisiopatologia da esquizofrenia e/ou por
serem regiões que formam as vias dopaminérgicas. Algumas regiões diferentes dessas e que
mostraram marcações fortes para os parâmetros escolhidos também foram quantificadas1:

Receptor dopaminérgico do tipo D1, avaliado por radiautografia;
Enzima tirosina hidroxilase, passo limitante da síntese da dopamina, avaliada por
imunohistoquímica;
Enzimas de degradação monoaminoxidase B (MAO-B), avaliada por imunohistoquímica;
Enzima

de

degradação

catecol-o-metil-transferase

(COMT),

avaliada

por

imunohistoquímica.

1

Inicialmente, havíamos previsto a quantificação de receptores dopaminérgicos do tipo D2 e do
transportador de dopamina por radioautografia. Esses experimentos foram realizados, mas não houve
marcação detectável. Os protocolos foram seguidos corretamente e repetidos após a primeira tentativa
frustrada. Tentamos também aumentar o tempo de exposição para obter uma marcação mais forte, mas sem
sucesso. Estamos, agora, realizando testes com os ligantes radioativos e o fabricante está sendo questionado,
uma vez que nos parece provável que o ligante adquirido apresente alguma alteração. Estes experimentos
serão repetidos com novos ligantes radioativos, mas sua realização não foi possível dentro do prazo para
finalização desta tese.
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5. Materiais e Métodos
5.1. Sujeitos experimentais
Foram utilizados ratos machos das linhagens Wistar EPM-1 e SHR, adultos (5 meses),
originários do Biotério da Universidade Federal de São Paulo (CEDEME). Os animais ficaram alojados
em número de cinco, em gaiolas plásticas medindo 33 x 40 x 17 cm, desde seu desmame até serem
sacrificados para a realização dos experimentos. Essas gaiolas foram mantidas em salas de nosso
biotério, com ventilação e temperatura (20-23 C) controladas por meio de aparelho de ar
condicionado central, em um ciclo de claro-escuro de 12/12 horas, iniciando-se a fase clara às 6h30.
Água e comida foram fornecidas ad libitum. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em
Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (processo nº 0114/09).

5.2. Preparação das lâminas para radioautografia e
imunohistoquímica
Os animais foram sacrificados por decapitação e imediatamente os cérebros foram
retirados, congelados em 2-metil-butano (entre -45 e -55 C) e armazenados em freezer a -80 C. Os
hemisférios cerebrais foram separados e apenas um deles de cada animal foi fatiado em secções de
20 m de espessura no sentido ântero-posterior em criostato (temperatura entre -20 C e -22 C). A
escolha dos hemisférios foi feita alternando-se entre direito e esquerdo para os animais de mesma
linhagem. As secções do cérebro foram dispostas em lâminas gelatinadas, para que não se
desprendessem posteriormente nos ensaios. Após a montagem, as lâminas foram mantidas a -80 C
até a realização dos ensaios.
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5.3. Radioautografia
5.3.1. Fabricação dos padrões radioativos
A fabricação de microescalas radioativas é o primeiro passo para a realização da
radioautografia quantitativa (RAG). Ela consiste em uma seqüência de secções com densidade
semelhante ao material estudado e quantidades conhecidas do radioisótopo utilizado. Através da
microescala, é possível traçar uma curva padrão correlacionando a intensidade de pseudo cor
observada na imagem com a quantidade de moléculas radioativas. Deste modo, é possível obter
dados quantitativos das regiões a serem estudadas.

O preparo das microescalas radioativas foi realizado de acordo com Nazarali et al. (1989)
com pequenas adaptações. Resumidamente, dois hemisférios cerebrais congelados foram cortados
com uma navalha e colocados em um tubo cônico plástico. O tecido foi homogeneizado utilizando-se
emissão de ultra-som, mantendo sempre o tubo em um frasco com água gelada para evitar superaquecimento do material.

Foram numerados 10 microtubos, cada um referente a um nível da microescala. No primeiro
microtubo foi colocado 100mge, nos seguintes, 50mg de tecido homogeneizado (sem radioativo).
Todos os tubos foram centrifugados (1300 rpm, 2 minutos).

Foi adicionado 4,5uCi (4,5uL) de [3H]SCH23390 (86,0 Ci/mmol, PerkinElmer life Sciences) antagonista D1 marcado com uma molécula de trício - no primeiro microtubo. O material foi
homogeneizado durante alguns minutos utilizando-se uma espátula fina e então centrifugado (1300
rpm, 1 minuto). Transferiu-se 50mg do material do tubo 1 para o tubo 2, de modo com que o
segundo tubo apresentasse metade do volume radioativo do tubo anterior. Ambos os tubos foram
centrifugados e o tubo 1 foi reservado para montar o bloco histológico. O procedimento foi repetido
com todos os tubos sucessivamente, até o tudo 10. Sendo assim, cada nível apresentava metade da
radiação do tubo anterior e todos os tubos permaneciam com 50mg para a montagem do bloco
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histológico. Um tubo com tecido não radioativo também foi reservado para o nível zero da
microescala.

Figura 1: Esquema representativo da escala radioativa

Os blocos foram então seccionados em criostato com temperatura entre -20 C e -22 C
(20µm) e as fatias dos níveis (0 a 10) foram ordenadas em lâminas gelatinadas. Foram coletadas
amostras de cada nível para contar a radiação em contador beta por cintilografia (pelo menos 3
cortes para cada nível).As lâminas prontas foram armazenadas em geladeira até serem utilizadas nos
ensaios de radioautografia.

Figura 2: Gráfico dos valores obtidos através da contagem de cintilação das amostras de cada nível da microescala.
CPM = contagem por minuto.
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As escalas fabricadas foram utilizadas como padrão (fmol de ligante/ng de tecido) para a
quantificação das radioautografias realizadas. Os valores calculados e a curva padrão obtida estão
demonstrados a seguir.

fmol/ng

Valores calculados para cada nível da
microescala
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10
Figura 3: Valores em fmol/ng utilizados para a calibração da curva.

Figura 4: Curva de calibração utilizada para a quantificação em radioautografia

31

5.3.2. Avaliação radioautográfica de receptores dopaminérgicos D1
O protocolo para quantificação de receptores D1 foi padronizado de acordo com Hersi et al.,
1995, com algumas adaptações. Para a marcação dos receptores D1, as lâminas foram incubadas por
90 minutos à temperatura ambiente em tampão Tris-HCl (50mM, pH7.4) contendo 120mM NaCl,
5mM KCl, 2mM CaCl2, 1mM MgCl2 e 1nM de [3H] SCH23390 (86,0 Ci/mmol, PerkinElmer life
Sciences). As lâminas para a ligação inespecífica foram incubadas nas mesmas condições,
adicionando-se 2 M de SCH23390 (antagonista D1) não marcado.
Após a incubação, as lâminas foram lavadas 4 vezes em tampão Tris-HCl gelado por 2
minutos e 1 vez em água destilada gelada rapidamente para a retirada dos sais de tampão. As
lâminas foram secas ao ar e expostas a filmes sensíveis ao trício (Hyperfilm MP, Amersham – GE
healthcare) em cassetes de tungstênio, na presença das microescalas radioativas preparadas
anteriormente.

Os cassetes foram mantidos a temperatura ambiente e os filmes foram revelados após 4
semanas de exposição radioativa. Análises densitométricas computacionais foram realizadas
utilizando-se um aparelho trans-iluminador acoplado a uma câmera digital e o software MCID image
analysis system (InterFocus Imaging Ltd., Linton, England).

Antes da aquisição das imagens, foi realizada a calibração do aparelho com base nos valores
calculados para a microescala, conforme descrito anteriormente. Após a calibração, as imagens
foram adquiridas e armazenadas para quantificação. Para cada amostra, as regiões estudadas foram
quantificadas em pelo menos 4 secções. A ligação inespecífica representou menos de 1% da ligação
total e a ligação específica foi determinada através da sobreposição das imagens adjacentes e
similares e subtração da ligação inespecífica da ligação total.

A figura 4 mostra a comparação entre uma imagem com ligação inespecífica e uma imagem
analisada e a comparação com as imagens do atlas (Paxinos G. 2007).
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Figura 5: Exemplo de imagem de marcação não específica (A) comparada a uma imagem semelhante com marcação
específica (B). A marcação inespecífica correspondeu a menos de 1% do total de ligação.

5.4. Imunohistoquímica
5.4.1. Quantificação das enzimas tirosina hidroxilase (TH), monoaminoxidase
(MAO)e catecol-O-metil transferase (COMT)
As lâminas foram retiradas do freezer e permaneceram em temperatura ambiente até
secarem. Os cortes foram fixados por 5 minutos em acetona gelada a -20°C, em temperatura
ambiente lavados em tampão PBS e, em seguida, mergulhados em solução de metanol e H2O2 0,6%
por 20 minutos para inativação da peroxidase endógena.

Após esse processamento inicial, as lâminas foram lavadas novamente em PBS e então
incubadas por 30 minutos com soro de cabra (Vectastain ABC Elite avidin-biotin-peroxidase kit Vector Laboratories, Burlingame, CA) para bloquear as ligações inespecíficas. Após esse período, as
lâminas foram incubadas com o anticorpo primário específico de acordo com a proteína a ser
analisada:

1- Anticorpo de coelho anti-TH de rato (Novus Biological - Littleton, CO), na concentração de
1:1500 por 4 horas em temperatura ambiente.
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2- Anticorpo de coelho anti-MAO de rato (LifeSpam - Seattle, WA), na concentração de 1:1000
por 4 horas em temperatura ambiente.
3- Anticorpo de coelho anti-COMT de rato (Novus Biological - Littleton, CO), na concentração
de 1:2000 por 4 horas em temperatura ambiente.

Para a determinação das ligações inespecíficas, uma lâmina foi incubada apenas com soro de
cabra durante esse período. As titulações utilizadas foram determinadas previamente.

Em seguida, o anticorpo primário foi descartado, as lâminas foram lavadas em PBS para
retirar o anticorpo não ligado ao tecido e então foi feita uma incubação de 30 minutos com o
anticorpo secundário biotinado anti-coelho. O anticorpo secundário foi então descartado, as lâminas
lavadas novamente e então foi feita a marcação do anticorpo secundário utilizando-se o kit ABC
Vectastain (Vector Laboratories, Burlingame, CA) e DAB. Após a marcação, os cortes foram lavados,
desidratados em álcool em concentrações crescentes, fixados e diafanizados em Xilol e cobertos por
uma lamínula.

Análises densitométricas computacionais foram realizadas utilizando-se o software MCID
image analysis system (InterFocus Imaging Ltd., Linton, England). Para cada animal, as regiões
estudadas foram quantificadas em pelo menos 4 secções. A maior densidade óptica relativa (ROD)
encontrada nas lâminas não específicas foi definida como limite inferior para a ligação específica. A
área proporcional marcada foi definida como:

Número de pixels com marcação específica / Número de pixels selecionados

ou seja, quanto maior a razão (máximo 1), maior a área com marcação específica.

5.5 – Análise Estatística
Para a análise dos dados, utilizamos o teste T de Student para verificar diferenças entre as
duas linhagens. Valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significativos.
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6. Delineamento experimental e resultados
Animais Wistar e SHR adultos foram sacrificados e os cérebros foram retirados e
imediatamente congelados. As lâminas foram preparadas e distribuídas para os diferentes
experimentos. Para RAG, foram utilizados 8 animais SHR e 9 animais Wistar e para a
imunohistoquímica (IHC) foram utilizados 5 animais SHR e 6 animais Wistar.

Experimento 1 - Quantificação de receptores D1
Os cortes de ligação não específica não apresentaram marcação detectável, confirmando a
especificidade da droga marcada pelo radioativo.

As figuras 5 a 7 exemplificam a localização das regiões analisadas.

Figura 6: Representação histológica de uma imagem de RAG. A região destacada na metade esquerda da imagem
corresponde à região pré-límbica do córtex pré-frontal.
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(c)

(a)
(b)

Figura 7: Representação histológica de uma imagem de RAG. As regiões destacadas na metade esquerda da imagem
correspondem às porções core (a) e shell (b) do núcleo accumbens e ao estriado dorsal (c). A seta branca indica a porção
"matriz" e as setas pretas aos pontos de maior marcação.

(a)
(b)

Figura 8: Representação histológica de uma imagem de RAG. As regiões destacadas correspondem à porção basolateral
(a) e basomedial (b) da amígdala.
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As figuras abaixo representam a comparação entre as médias da quantificação de receptores
D1 nas regiões estudadas. Como mostrado no gráfico 2, o teste t revelou uma diminuição de
receptores D1 nos animais SHR quando comparados aos Wistar apenas na camada interna do CPF
[t(14)=3,824 p<0,05].

*

Figura 9: Quantidade de receptores D1 nas camadas externa e interna do CPF. Os dados estão representados como
média ± erro padrão. Teste T de Student.
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Com relação ao estriado dorsal e ventral (porções core e shell), o gráfico 3 mostra que não
houve diferença estatisticamente significativa entre as linhagens Wistar e SHR em nenhuma das
regiões analisadas.

Figura 10: Quantidade de receptores D1 nas diferentes porções do estriado dorsal e ventral. Os dados estão
representados como média ± erro padrão. Teste T de Student.
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Com relação à amígdala basolateral e basomedial (figura 11), foi observada uma diminuição
na densidade de receptores D1 na linhagem SHR [t(15)=2,21 p=0,05 para porção basolateral e
t(15)=2,21 p<0,05 para porção basomedial]. Contudo, este ensaio foi feito em duas etapas e a
variação entre os animais da linhagem Wistar de cada etapa foi muito grande. Dessa forma, os
resultados parciais da 1ª etapa não mostraram qualquer alteração entre as linhagens (contrário ao
observado na 2ª etapa e quando estas foram analisadas em conjunto). Essa variação foi encontrada
apenas nesta região e torna-se necessária a repetição desta quantificação com outros animais para
verificar se essa grande variabilidade se mantém ou se foi um evento isolado decorrente de algum
artefato da técnica, e se de fato há uma diminuição de receptores D1 nesta região.

*

*

Figura 11: Quantidade de receptores D1 nas porções basolateral e basomedial da amígdala. Os dados estão
representados como média ± erro padrão. Teste T de Student.
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Como mostra a figura 12, não houve diferença estatisticamente significativa entre as
linhagens Wistar e SHR no bulbo olfatório. No núcleo entopeduncular, o gráfico mostra uma
aparente diferença, mas esta não foi estatisticamente significativa (p = 0,115).

Figura 12: Quantidade de receptores D1 no bulbo olfatório e no núcleo entopeduncular. Os dados estão representados
como média ± erro padrão. Teste T de Student.
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Experimento 2 - Quantificação da enzima tirosina hidroxilase (TH)
Os cortes de ligação não específica não apresentaram imunorreatividade forte à tirosina
hidroxilase, confirmando a especificidade dos anticorpos. A maior densidade óptica relativa
encontrada nas lâminas não específicas foi definida como limite inferior para a ligação específica.

As figuras 8 a 10 exemplificam a localização das regiões analisadas.

Figura 13: Exemplo de corte de imunohistoquímica para TH. A área demarcada refere-se ao córtex pré frontal, porção
pré límbica.
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(c)

(a)
(b)

Figura 14: Exemplo de corte de imunohistoquímica para TH. Nesta imagem pode-se identificar a marcação bem
específica no caudado-putamen (c) e do núcleo accumbens core (a) e shell (b).

Figura 15: Exemplo de corte de imunohistoquímica para TH. A região destacada refere-se à porção basolateral da
amígdala.
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O teste t revelou diferença estatisticamente significativa entre as linhagens Wistar e SHR
somente para a área marcada proporcional do caudado-putamen [t(10)=3,425 p<0,05]. Em relação à
ROD não houve diferença em nenhuma das regiões.

Análise imunohistoquímica para TH
Linhagem
Região

n

CPF
Accumbens Core
Accumbens Shell
BLA
CPU

5
6
6
6
6

Wistar
ROD
Área
.1059 .0759
.1836 .7682
.1852 .6395
.1084 .4054
.1840 .6625

SHR
ROD
Área
.1055
.0725*
.1768
.7767*
.1719
.6949*
.1125
.5832*
.1842
.4500*

Tabela 1: Média de densidade ótica relativa (ROD) e de área proporcional marcada para tirosina hidroxilase. Teste T
de Student.

Figura 16: Valores de densidade óptica relativa, referente à quantidade da enzima TH nas linhagens Wistar e SHR nas
diversas regiões analisadas. Os dados estão representados como média ± erro padrão. Teste T de Student.
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*

Figura 17: Valores da área proporcional marcada, referente à quantidade da enzima TH nas linhagens Wistar e SHR nas
diversas regiões analisadas. Os dados estão representados como média ± erro padrão. Teste T de Student.
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Experimento 3 - Quantificação da enzima monoamina oxidase (MAO)
Os cortes de ligação não específica não apresentaram imunorreatividade forte à MAO,
confirmando a especificidade dos anticorpos. A maior densidade óptica relativa encontrada nas
lâminas não específicas foi definida como limite inferior para a ligação específica.

As figuras 18 a 20 exemplificam a localização das regiões analisadas.

Figura 18: Exemplo de um corte de imunohistoquímica para MAO. A área demarcada refere-se ao córtex pré frontal,
porção pré límbica.
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(c)
(a)
(b)

Figura 19: Exemplo de um corte de imunohistoquímica para MAO. Nesta imagem pode-se identificar o caudadoputamen (c), o núcleo accumbens core (a) e shell (b).

Figura 20: Exemplo de um corte de imunohistoquímica para MAO. A região destacada refere-se à porção basolateral da
amígdala.
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O teste T revelou que não houve diferença estatisticamente significativa entre as linhagens
Wistar e SHR em nenhuma das regiões analisadas, embora exista uma tendência de diminuição no
CPF e CPU dos animais SHR como observamos na figura 21.

Análise imunohistoquímica para MAO
Linhagem
Região
n
Wistar
SHR
ROD
Área
ROD
Área
CPF
6 .1236 .9533 .1103 .9050
Accumbens Core
6 .1176 .9560 .1122 .9133
Accumbens Shell
6 .1274 .9680 .1177 .9600
BLA
6 .1203 .9950 .1192 .8500
CPU
6 .1171 .9683 .1021 .8729
Tabela 2: Média de densidade ótica relativa (ROD) e de área proporcional marcada para MAO. Teste T de Student.

Figura 21: Valores de densidade óptica relativa (ROD), referente à quantidade da enzima MAO nas linhagens Wistar e
SHR nas diversas regiões analisadas. Os dados estão representados como média ± erro padrão. Teste T de Student.
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Figura 22: Valores da área proporcional marcada, referente à quantidade da enzima MAO nas linhagens Wistar e SHR
nas diversas regiões analisadas. Os dados estão representados como média ± erro padrão. Teste T de Student.
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Experimento 4 - Quantificação da enzima catecol-O-metil transferase
(COMT)
Os cortes de ligação não específica não apresentaram imunorreatividade forte à COMT,
confirmando a especificidade dos anticorpos. A maior densidade óptica relativa encontrada nas
lâminas não específicas foi definida como limite inferior para a ligação específica.

As figuras 23 a 25 exemplificam a localização das regiões analisadas.

Figura 23: Exemplo de um corte de imunohistoquímica para COMT. A área demarcada refere-se ao córtex pré frontal,
porção pré límbica.
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(c)
(a)
(b)

Figura 24: Exemplo de um corte de imunohistoquímica para COMT. Nesta imagem pode-se identificar o caudadoputamen (c) e o núcleo accumbens core (a) e shell (b).

Figura 25: Exemplo de um corte de imunohistoquímica para COMT. A região destacada refere-se à porção basolateral da
amígdala.
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O teste t revelou um aumento estatisticamente significativo em relação à ROD na região core
do núcleo accumbens nos animais SHR [t(9)=5,123 p<0,05]. Em relação à área marcada, não houve
diferença em nenhuma das regiões. Existe uma diferença aparente no gráfico no CPF, com a
linhagem SHR tendendo a ter um aumento na ROD e área marcada de COMT. Entretanto, ela não
estatisticamente significativa

Análise imunohistoquímica para COMT
Linhagem
Região

n

CPF
Accumbens Core
Accumbens Shell
BLA
CPU

6
6
6
6
6

Wistar
ROD
Área
.0918 .8340
.0925 .9180
.0995 .9540
.0979 .9560
.0878 .9560

SHR
ROD
.0975*
.1040*
.1073*
.0944*
.0921*

Área
.9100
.9867
.9900
.9167
.9043

Tabela 3: Média de densidade ótica relativa (ROD) e de área proporcional marcada para COMT. Teste T de Student.

*

Figura 26: Valores de densidade óptica relativa (ROD), referente à quantidade da enzima COMT nas linhagens Wistar e
SHR nas diversas regiões analisadas. Os dados estão representados como média ± erro padrão. Teste T de Student.
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Figura 27: Valores da área proporcional marcada, referente à quantidade da enzima COMT nas linhagens Wistar e SHR
nas diversas regiões analisadas. Os dados estão representados como média ± erro padrão. Teste T de Student.
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7. Discussão
A linhagem SHR foi inicialmente proposta como um modelo para o estudo do TDAH por
apresentar hiperatividade locomotora e aumento da atividade exploratória, além de
hiperreatividade a estímulos aversivos (McCarty, Chiueh et al. 1980; Myers, Musty et al. 1982; Hard,
Carlsson et al. 1985; Hynes, Langer et al. 1985). Entretanto, em 2009 nosso grupo mostrou que o
déficit de medo condicionado ao contexto apresentado pela linhagem SHR não era revertido por
drogas utilizadas na terapêutica do TDAH, mas sim por antipsicóticos, utilizados na terapêutica da
esquizofrenia (Calzavara, Medrano et al. 2009). A partir desta observação, propusemos que a
linhagem SHR possa ser um bom modelo animal para o estudo da esquizofrenia e iniciamos uma
série de estudos a fim de confirmar essa hipótese.

Nos últimos anos, nosso grupo tem realizado estudos comportamentais e farmacológicos
utilizando, como controle, a linhagem Wistar, diferente de outros grupos que utilizam a linhagem
Wistar-Kyoto. A linhagem Wistar-Kyoto, como já discutido anteriormente, apresenta diferenças
comportamentais importantes em relação a outras linhagens normotensas, tais como
hipolocomoção, alto nível de ansiedade e comportamentos semelhantes à depressão (Rosecrans e
Adams 1976; Tilson, Chamberlain et al. 1977; McCarty e Kirby 1982; Hard, Carlsson et al. 1985; Pare
1992).

Utilizando animais Wistar e SHR adultos, Levin et al. (2011) demonstrou que a linhagem SHR
apresenta, assim como pacientes portadores de esquizofrenia, um déficit de processamento
sensório-motor que se reflete em um prejuízo de PPI. Esse déficit é revertido especificamente por
antipsicóticos e agravado por anfetamina (capaz de induzir quadros psicóticos ou de agravá-los em
portadores de esquizofrenia – (Janowsky e Risch 1979; Yui, Goto et al. 1999)).

A fim de verificar se a linhagem apresenta comportamentos que mimetizem os sintomas
negativos da doença, nosso grupo utilizou o teste de interação social, uma vez que um pior
desempenho neste teste é observado em vários modelos de esquizofrenia e sugerido como
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parâmetro equivalente aos sintomas negativos. Verificamos que a linhagem SHR apresentou
prejuízos de interação social e somente o tratamento desses animais com antipsicóticos atípicos
(eficazes para sintomas negativos, ao contrário dos típicos) resultou em uma melhora. Nesse estudo,
a administração de anfetamina diminuiu ainda mais o tempo de interação social.

Em relação aos sintomas positivos da doença, um parâmetro utilizado para avaliá-los em
modelos animais de esquizofrenia é um aumento da atividade locomotora, associado a um aumento
da transmissão dopaminérgica mesolímbica (van den Buuse e de Jong 1989). Assim, foi observado
que a linhagem SHR apresenta hiperlocomoção, que também é revertida pela administração de
antipsicóticos típicos e atípicos (como na clínica) (Calzavara et al., submetido).

A partir destas observações comportamentais e farmacológicas, iniciamos então
caracterizações neuroanatômicas para avaliar se a hipofunção cortical e hiperfunção mesolímbica,
amplamente descrita para a esquizofrenia, estaria associada às alterações comportamentais que
havíamos descrito na linhagem. Assim, um trabalho utilizando injeções locais de toxinas que
aumentam (veratridina - VTD) ou inibem (tetrodotoxina - TTX) a transmissão neuronal demonstrou
que tanto a ativação do CPF de animais SHR quanto a inativação do núcleo accumbens porção shell
foram capazes de atenuar o déficit de medo condicionado ao contexto apresentado por animais
desta linhagem. Além disso, o desempenho da linhagem controle Wistar foi prejudicado tanto pela
ativação quanto pela inibição destas áreas. Estes resultados mostram que existe um nível de
ativação neuronal ótimo para o correto funcionamento das estruturas cerebrais (de acordo com
dados prévios da literatura - (Frysztak e Neafsey 1991; Pezze, Bast et al. 2003; Laviolette, Lipski et al.
2005; Sierra-Mercado, Corcoran et al. 2006)) e que os animais SHR apresentam um desequilíbrio
deste funcionamento, ou seja, uma baixa atividade no CPF e uma hiperatividade no núcleo
accumbens. Esses dados estão de acordo com as alterações de funcionamento dessas regiões
descritas na esquizofrenia e reforçaram o uso do modelo para o estudo desta patologia (Medrano,
2009)
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Dando prosseguimento, após esta caracterização neuroanatômica, foram feitas injeções
locais de agonistas e antagonistas dopaminérgicos nestas mesmas regiões para confirmar se esse
desequilíbrio se envolveria a transmissão dopaminérgica, como acontece na esquizofrenia. Mais
uma vez a hipótese dopaminérgica foi confirmada: tanto a administração de agonistas D1 no CPF
como a administração de antagonistas D2 no núcleo accumbens porção shell reverteram o déficit de
medo condicionado ao contexto (Calzavara et al., submetido).

No contexto acima exposto, o presente trabalho fornece evidências neuroquímicas das
alterações presentes na linhagem SHR relacionadas à esquizofrenia. Através dos experimentos
realizados, pudemos observar que a linhagem SHR apresenta diferenças em alguns aspectos da
transmissão dopaminérgica em relação à linhagem controle Wistar: na quantidade da enzima de
degradação COMT, na distribuição da enzima de síntese da dopamina tirosina hidroxilase e na
quantidade de receptores D1.
A enzima MAO é crítica para o catabolismo das monoaminas. Existem duas isoformas
identificadas desta enzima: a MAO-A e a MAO-B, sendo a MAO-B a isoforma mais presente nos
núcleos da base. Ambas degradam várias monoaminas, como a serotonina e a histamina, e também
as catecolaminas, como a dopamina (principalmente metabolizada pela MAO B), a adrenalina e a
noradrenalina (Youdim, Edmondson et al. 2006). Existem poucos trabalhos correlacionando a enzima
MAO com a esquizofrenia, e a maioria deles estuda a MAO presente nas plaquetas e não nos
tecidos. Um trabalho mais recente (Qiu, Meng et al. 2009) sugere que variantes genéticas para o
gene da isoforma A da MAO podem estar relacionadas a uma maior suscetibilidade à esquizofrenia
nos homens chineses, embora estudos em outras populações não encontrassem a mesma
correlação (Norton, Kirov et al. 2002). No presente trabalho, realizamos reações de
imunohistoquímica para a enzima MAO-B e não encontramos qualquer diferença entre as linhagens
nas áreas analisadas. Assim, o desequilíbrio dopaminérgico proposto para a linhagem SHR não
parece ser decorrente de uma diferença na quantidade desta enzima. Entretanto, ainda é necessário
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verificar se esta enzima apresenta a mesma atividade em ambas as linhagens. Além disso, é também
importante verificar se há diferença na quantidade, distribuição e funcionamento da isoforma A da
MAO, já que esta também pode estar associada com a esquizofrenia.

Ainda a respeito da degradação da dopamina, diversos trabalhos demonstraram a existência
de um SNP (single-nucleotide polymorphism) no gene que codifica para a COMT (Val158Met) em
pacientes portadores de esquizofrenia. Esse SNP tem sido correlacionado com os sintomas negativos
da esquizofrenia. A substituição de uma metionina por uma valina no códon 158 resulta na
transcrição de uma variante da enzima com diminuição de aproximadamente 40% da atividade
(Chen, Lipska et al. 2004; Tunbridge, Bannerman et al. 2004). Baseando-nos nesses trabalhos,
pudemos formular uma hipótese para o aumento na quantidade de COMT observada na região core
do núcleo accumbens dos ratos SHR. Assim, o aumento na quantidade da enzima poderia ser
decorrente de uma compensação da suposta diminuição na sua atividade (como é observado na
esquizofrenia). Para confirmar essa hipótese, o seqüenciamento do gene da COMT desses animais
poderia revelar se há ou não uma mutação ou um teste de atividade enzimática que pudesse
verificar um mau funcionamento dessa enzima.

Conforme dito anteriormente, vários trabalhos utilizando a linhagem SHR mostraram que
esses animais apresentam hiperlocomoção decorrente do aumento da liberação de dopamina na via
mesolímbica (Moser, Moser et al. 1988). Tendo como base esta informação, outra possibilidade é
que o aumento da enzima COMT na região core do núcleo accumbens observado nos animais SHR
seja compensatório, embora não suficiente, ao aumento da liberação de dopamina na via
mesolímbica. Sem dúvida, mais experimentos são necessários para testar essas hipóteses.

Através da IHC da enzima TH, não encontramos diferença na quantidade desta enzima, mas
sim uma diferença na sua distribuição, que poderia refletir alterações estruturais no estriado dorsal
dos animais SHR quando comparados à linhagem Wistar. Sabe-se que há uma organização
característica dos neurônios do estriado denominada patch-matrix, ou seja, grupos neuronais
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formam estriossomos que são envoltos por uma matriz (Graybiel e Ragsdale 1978; Gerfen,
Baimbridge et al. 1985; Malach e Graybiel 1986; Gerfen 1992). Essa organização dos neurônios em
dois compartimentos distintos foi descrito com base em marcadores neuroquímicos e sabe-se que
há uma expressão seletiva de subtipos de receptores dopaminérgicos e de alguns neuropeptídeos
em cada um dos compartimentos (Gerfen 1992). Foi observada também uma diferença nas
projeções dos dois compartimentos (Gerfen 1989; Kincaid e Wilson 1996). Tanto os estriossomos
quanto a matriz possuem neurônios que fazem projeções no globo pálido (via indireta) e para o
núcleo entopeduncular e substância negra pars reticulata (via inditera), porém apenas o
compartimento estriossomal possui projeções diretas para a substância negra pars compacta. Essa
informação sugere que o compartimento estriossomal apresenta um papel importante na
sinalização dopaminérgica da substância negra pars compacta (Fujiyama, Sohn et al. 2011). Na IHC,
observamos que os estriossomos apresentaram valores de ROD menor do que o considerado
mínimo para marcação específica, não sendo então identificada como marcação específica. Sendo
assim, quanto maior a área marcada, menor o número de estriossomos. Os animais da linhagem SHR
apresentaram uma área proporcional marcada no estriado menor do que os animais Wistar,
portanto uma maior área ocupada pelos estriossomos. Podemos, desta forma, inferir que há uma
diferença estrutural na via córtico-estriatal dos animais SHR em comparação com os Wistar, o que
pode acabar resultando em uma diferença no sinal dopaminérgico proveniente da substância negra
devido a esse desequilíbrio de ativação. Porém, mais testes são necessários para elucidar se essas
alterações são responsáveis por alguma diferença comportamental nos animais SHR.

Em relação à quantidade de receptores D1, não foi observada diferença entre as linhagens
no estriado ventral e dorsal. Este resultado é consistente com estudos postmortem que
demonstraram não haver alteração na ligação do [3H] SCH23390, antagonista D1, em pacientes com
esquizofrenia (Pimoule, Schoemaker et al. 1985; Seeman 1987; Joyce, Lexow et al. 1988; Reynolds e
Czudek 1988; Okubo, Suhara et al. 1997; Karlsson, Farde et al. 2002), embora um trabalho tenha
demonstrado aumento na ligação de [3H]SCH 23390 na esquizofrenia (Hess, Bracha et al. 1987).
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Entretanto, inúmeras são as evidências mostrando anormalidades corticais na esquizofrenia
(Egan e Weinberger 1997) e neste trabalho observamos uma diminuição no número de receptores
D1no CPF dos ratos da linhagem SHR em comparação à linhagem Wistar. Esse resultado está de
acordo com Okubo (Okubo, Suhara et al. 1997), que em 1997 observou uma diminuição na
quantidade de receptores D1 no córtex pré-frontal em portadores de esquizofrenia utilizando o
ligante SCH 23390. O autor observou um grupo de pacientes portadores de esquizofrenia virgens de
tratamento e outro grupo sem tratamento há pelo menos 2 semanas, além de um grupo controle
sem a doença e correlacionou a diminuição dos receptores D1 à gravidade dos sintomas negativos da
esquizofrenia e déficits cognitivos. Mais tarde, porém, outros pesquisadores encontraram resultados
diferentes deste. Karlsson (2002) não encontrou diferença na densidade de receptores D1entre
pacientes e controles utilizando o mesmo ligante e Abi-Dargham (2002) observou, ao contrário de
Okubo, um aumento na densidade de receptores D1, também correlacionado à gravidade dos
sintomas negativos e déficits cognitivos, porém utilizando um radioligante diferente do até então
utilizado, o NNC 112. Abi-Dargham (2003) propõe que esse aumento encontrado seria
compensatório à uma diminuição da dopamina pré-sináptica. Contudo, esse aumento de receptores
D1 não seria suficiente para se contrapor à diminuição da transmissão dopaminérgica nesta região.
Foi sugerido que as contradições encontradas nos trabalhos devem dar-se devido ao uso de
diferentes radiotraçadores, os quais apresentam propriedades diferentes (Abi-Dargham e Moore
2003). Howes e Kapur (2009) discutem que a depleção da dopamina resulta em um tipo de
internalização dos receptores D1, o que prejudicaria a ligação do SCH 23390, mas não do NNC 112.
Portanto, a supersensibilidade proposta por Abi-Dargham seria mascarada pela incapacidade do SCH
23390 se ligar aos receptores internalizados. Abi-Dargham afirma, em 2002, ser necessário utilizar os
dois marcadores no mesmo paciente para verificar se a alteração encontrada na esquizofrenia seria
mesmo o aumento de receptores D1 compensatórios à diminuição dos níveis de dopamina corticais
(aumento este detectável pelo uso do ligante NNC 112 e não do ligante SCH). Então, Kosaka (2010)
testa os dois radioligantes nos mesmos pacientes e encontra, com os dois ligantes, uma diminuição
58

da quantidade de receptores D1, corroborando o resultado anterior do mesmo grupo. Nossos
resultados estão de acordo com esta diminuição da quantidade de receptores D1 corticais em
portadores de esquizofrenia e indicam que a linhagem SHR apresenta alterações dopaminérgicas de
acordo com aquelas descritas para a esquizofrenia.

Embora existam essas contradições na literatura, não se pode discordar que tanto um
aumento quanto uma diminuição na quantidade de receptores D1 no CPF é prejudicial para o
funcionamento correto do CPF (Abi-Dargham e Moore 2003). Nesse sentido, um nível ótimo de
dopamina cortical parece ser necessário para o desempenho adequado em algumas tarefas, como o
próprio medo condicionado (Pezze et al., 2003).Os resultados dos nossos experimentos prévios com
injeções locais de veratridina (VTD) e tetrodotoxina (TTX) e também de agonistas e antagonistas
dopaminérgicos no CPF corroboram essa idéia: nos animais da linhagem controle Wistar tanto a
ativação neuronal e a administração de agonista D1 quanto o bloqueio e a administração de
antagonista D1 foram prejudiciais na tarefa de medo condicionado ao contexto (Medrano et. al 2009). Já na linhagem SHR, a ativação neuronal do CPF pela VTD ou a ativação de receptores D1
reverteu o déficit de medo condicionado ao contexto, mais uma vez demonstrando a
hipofuncionalidade do CPF via receptores D1 dos animais desta linhagem.
No sentido de aprofundar ainda mais a caracterização da linhagem SHR, estamos
atualmente realizando a comparação da expressão de genes relacionados à esquizofrenia nos
animais Wistar e SHR utilizando a técnica de PCR em tempo real. Nossos dados evidenciam uma
diminuição na expressão de RNA que transcreve para o receptor dopaminérgico D1 no CPF de
animais SHR. Estes dados caminham no mesmo sentido dos dados comportamentais, farmacológicos
e neuroanatômicos encontrados até agora.

Com relação à diminuição de D1 na amígdala observada na linhagem SHR, acreditamos que
seja necessária uma análise cautelosa desse resultado. Conforme explicado anteriormente, houve
diferença estatisticamente significativa na quantidade de receptores D1 entre os animais da mesma
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linhagem utilizados em cada uma das etapas. Esta diferença não foi generalizada, mas sim específica
para esta região. A repetição desta análise se torna necessária frente ao possível papel desta
estrutura na fisiopatologia da esquizofrenia. Sabe-se que a amígdala é uma das regiões que
apresenta alterações na esquizofrenia (Laviolette 2007) e diversos estudos revelam que pacientes
portadores de esquizofrenia apresentam um déficit de ativação da amígdala (Aleman e Kahn 2005)
durante a apresentação de estímulos emocionalmente relevantes (Paradiso, Andreasen et al. 2003;
Williams, Das et al. 2004). Por outro lado, a atividade basal (tônica) da amígdala parece estar
aumentada (Taylor, Phan et al. 2005) e há relato de um aumento de dopamina nesta estrutura. Este
quadro de diminuição da resposta da amígdala frente a um estímulo e aumento de atividade basal
desta região levou à proposição de um modelo para explicar a diminuição de percepção e expressão
emocional em contraste a um aumento de reatividade emocional muitas vezes apresentado por
portadores de esquizofrenia. Segundo este modelo, uma diminuição da atividade da amígdala
basolateral somada à redução da conectividade com o córtex pré-frontal levaria a um prejuízo de
percepção e expressão emocional e estaria associada aos sintomas negativos da esquizofrenia.
Paralelamente, a amígdala basolateral se conecta com o núcleo central da amígdala, e uma
diminuição de sua atividade determinaria uma desregulação da atividade do núcleo central e,
conseqüentemente, a um aumento de reatividade emocional (Aleman e Kahn 2005).

Tomados em conjunto, nossos dados apontam para uma hipofuncionalidade da transmissão
dopaminérgica via receptores D1 no córtex pré-frontal da linhagem SHR. Nesse sentido, sabe-se que
a atividade dos terminais dopaminérgicos no estriado (dorsal e ventral) recebe um controle
glutamatérgico proveniente do CPF. Este controle garante um nível adequado de liberação tônica de
dopamina estriatal. Assim, diversos estudos com animais demonstram que tanto a estimulação
quanto a inibição do CPF são capazes de alterar a ativação neuronal bem como a liberação de
dopamina no estriado (Murase, Grenhoff et al. 1993; Jackson, Frost et al. 2001). Na esquizofrenia, a
perda deste controle glutamatérgico cortical levaria a uma diminuição dos níveis de dopamina tônica
(Grace 1991; Winterer e Weinberger 2004). Por sua vez, o tônus dopaminérgico regula a liberação
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fásica de dopamina (aquela que acontece frente a um estímulo comportamental saliente) e a perda
deste tônus promoveria uma liberação fásica de dopamina exagerada associada, então, à
hiperatividade do sistema dopaminérgico mesolímbico descrita na fisiopatologia da esquizofrenia
(Weinberger, Egan et al. 2001; West e Grace 2001). Este é o chamado modelo dopaminérgico do
macro-circuito pré-frontal-estriatal, proposto por Winterer (2004) para explicar a dinâmica da
hipofunção cortical e hiperfunção estriatal observada na esquizofrenia.

Infelizmente, não conseguimos realizar as quantificações de receptores D2 e DAT antes da
finalização desta tese. Essas avaliações são fundamentais para a caracterização neuroquímica
completa do modelo. O DAT é responsável pelo equilíbrio dopaminérgico e determina não somente
a duração da ação da dopamina nos receptores através da recaptação, mas também participa do
balanço da síntese, armazenamento, liberação e degradação da dopamina (Jones, Gainetdinov et al.
1998). Portanto, uma alteração na quantidade desse transportador poderia gerar um desequilíbrio
em qualquer uma das etapas citadas. Já o receptor D2 é o principal alvo dos medicamentos
antipsicóticos. Além disso, conforme discutido anteriormente, os dados de injeção local de
antagonistas D2 no núcleo accumbens indicam que a linhagem SHR apresenta uma hiperfunção
desses receptores nesta região.

Os resultados da literatura a respeito da transmissão dopaminérgica da linhagem SHR são
muito contraditórios. Watanabe et al. (1997) sugeriu que algumas discrepâncias observadas até
então nos resultados de quantificação de receptores na linhagem SHR poderia ser devido à
variabilidade biológica entre sub-grupos da linhagem. Outros autores afirmam também que os
resultados conflitantes poderiam dar-se pelas diferenças metodológicas utilizadas, pelas diferentes
idades dos animais, pelas diferentes regiões estudadas, entre outros motivos. A respeito, por
exemplo, da quantificação de receptores D1 no NAcc de ratos SHR, alguns autores observaram um
aumento em ratos SHR (4, 5 e 15 semanas) comparados à linhagem Wistar-Kyoto (Kirouac e Ganguly
1993; Carey, Diewald et al. 1998). Já Watanabe et al. (1997) não observou diferença na quantidade
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de D1 entre SHR e WKY. Mais tarde, Papa et al. (2002) fez quantificações de D1, D2 e DAT
diferenciando regiões rostral e caudal do estriado e encontrou no animal SHR jovem, comparado ao
Wistar-Kyoto da mesma idade, diferenças significativas no nível de receptores em cada região. As
porções mais anteriores do núcleo accumbens core, shell e tubérculo olfatório apresentaram maior
densidade de receptores D1, ao passo que as porções mais caudais mostraram uma concentração
diminuída de receptores. Entretanto, como já foi dito anteriormente, o uso da linhagem WKY como
controle é criticável. Justamente por conta de todas as dificuldades metodológicas, a caracterização
da transmissão dopaminérgica na linhagem SHR em relação a uma boa linhagem controle é
fundamental para que possamos embasar a sugestão de que a linhagem SHR possa ser utilizada
como modelo de esquizofrenia, de acordo com a caracterização comportamental e farmacológica
que vem sendo realizada por nosso grupo.

Embora a esquizofrenia seja uma doença extremamente complexa com sintomas que nem
sempre podem ser diretamente mimetizados em roedores, o uso de modelos animais traz
importantes contribuições tanto para o entendimento de sua fisiopatologia quanto para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento de sua terapêutica. Como exemplo dessa importância, algumas
manipulações são possíveis apenas em modelos, tais como injeções locais e privação de drogas. O
nosso conjunto de dados comportamentais, farmacológicos e neuroanatômicos mostra que a
linhagem SHR apresenta uma gama de alterações que podem refletir diversos aspectos da
esquizofrenia. Nesse contexto, a caracterização neuroquímica da transmissão dopaminérgica em
animais SHR adultos (idade na qual as alterações comportamentais foram observadas e utilizando
como controle uma linhagem adequada), que nos propomos a realizar neste estudo é de grande
importância e reforça o uso desta linhagem como um bom modelo animal para o estudo da
esquizofrenia. Vale ressaltar que tanto as alterações neuroquímicas quanto as comportamentais
observadas na linhagem se manifestam espontaneamente, sem a necessidade de intervenções
farmacológicas ou de manipulações ambientais que nem sempre mimetizam os processos
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associados ao desenvolvimento e/ou manifestação da esquizofrenia (como em alguns outros
modelos animais desta doença).

8. Perspectivas futuras
Como próxima etapa imediata, vamos finalizar a caracterização da transmissão
dopaminérgica na linhagem SHR avaliando não somente o receptor D2 e o DAT (como já comentado),
mas também aumentar o número de análises a fim de verificar as diversas tendências observadas,
tanto na RAG quanto na IHC.

Através do método de microdiálise, pretendemos também avaliar a liberação de dopamina
induzida por anfetamina (com o intuito de verificar se esta liberação estaria aumentada na linhagem,
como descrito em portadores de esquizofrenia).

Outro ponto que merece mais atenção é a alteração estrutural encontrada no estriado
dorsal do SHR. Pretendemos avaliar o volume dos compartimentos e correlacionar possíveis
diferenças com alterações do comportamento dessa linhagem.

Além disso, acredita-se que apenas a dopamina não seria suficiente para determinar o
desenvolvimento e a manifestação da esquizofrenia, uma doença tão complexa. Sendo assim, temos
como perspectiva caracterizar outros sistemas neurotransmissores que possam também estar
envolvidos com a doença, como o glutamatérgico, o gabaérgico e o canabinoidérgico.
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9. Conclusão
Com os dados obtidos experimentalmente, podemos concluir que entre a linhagem Wistar e
SHR:

1- Não há diferença na quantidade da enzima de degradação da dopamina MAO-B em
nenhuma das regiões analisadas;
2- Os animais da linhagem SHR apresentam um aumento na quantidade da enzima COMT na
região core do NAcc;
3- Os animais da linhagem SHR apresentam uma diminuição da área que contém a enzima TH
no caudado-putamen (estriado dorsal);
4- Os animais SHR apresentam uma diminuição na quantidade de receptores D1 no CPF.
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