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RESUMO 
 
 

EFEITO DA GABAPENTINA SOBRE AS ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS E 
NEUROQUÍMICAS INDUZIDAS POR ANFETAMINA OU HALOPERIDOL EM 

CAMUNDONGOS 
 
 

AUTORA: Ana Paula Chiapinotto Ceretta 
ORIENTADORA: Roselei Fachinetto 

 
 

A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica crônica e altamente complexa que se manifesta 
com amplo espectro de alterações que incluem sintomas cognitivos, negativos e positivos. 
Os fármacos disponíveis para o tratamento (antagonistas de receptores dopaminérgicos D2) 
provocam inúmeros efeitos adversos metabólicos e motores, que leva os pacientes a 
abandonar o tratamento e, consequentemente, ter recidivas dos sintomas. A manipulação 
do sistema dopaminérgico pelo uso de drogas psicoestimulantes, como a anfetamina, ou 
pelo uso prolongado de haloperidol, tem servido como modelo experimental para o 
screening de fármacos com potencial farmacológico para o tratamento dos sintomas da 
esquizofrenia e prevenção de efeitos adversos, respectivamente. Tem-se relatado que 
fármacos com ação agonista no sistema gabaérgico podem melhorar os sintomas positivos 
e negativos da esquizofrenia ou mesmo diminuir a incidência de discinesia tardia (DT), 
reduzindo assim a atividade dopaminérgica. Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar 
os possíveis efeitos modulatórios e neuroprotetores da gabapentina (GBP), um análogo do 
ácido gama-aminobutírico (GABA), sobre as alterações comportamentais e bioquímicas 
induzidas pela administração de anfetamina ou haloperidol em camundongos. Os animais 
receberam primeiramente veículo (NaCl 0,9%) ou diferentes doses de GBP (10, 30, 100 
mg/kg) e, 30 minutos após, receberam uma dose única de anfetamina (1,25 mg/kg), ambas 
por via intraperitoneal. As análises comportamentais nos testes de campo aberto, 
estereotipia, labirinto em Y e teste de interação social foram realizadas 25 minutos após a 
administração de anfetamina. A anfetamina induziu prejuízo de memória, hiperlocomoção, 
comportamento estereotipado bem como retraimento social. A GBP preveniu o déficit de 
memória de trabalho e de interação social como também reduziu as estereotipias induzidas 
pela anfetamina. No entanto, observou-se que a GBP não apresentou efeito sobre a 
hiperlocomoção. Além disso, foi avaliado o efeito da GBP no modelo de discinesia orofacial 
(DO) induzida por tratamento com haloperidol, um efeito adverso motor de antagonistas 
dopaminérgicos, onde os animais receberam doses diárias de haloperidol (1,25 mg/kg) e/ou 
GBP (100 mg/kg) por 28 dias e foram contabilizados os movimentos de mascar no vazio 
(MMV) no 1º (antes do início das administrações) e no 28º dia assim como alterações no 
teste do campo aberto no 28º dia do tratamento. O tratamento com haloperidol aumentou o 
número de MMV e diminuiu a atividade locomotora dos animais. O co-tratamento com 
gabapentina preveniu esses efeitos. Na sequência foram avaliados parâmetros bioquímicos 
relacionados à atividade dopaminérgica e gabaérgica. Não houve diferença na 
imunorreatividade da tirosina hidroxilase (TH) e nos níveis de monoaminas bem como na 
imunorreatividade da glutamato descarboxilase (GAD) no estriado dos animais tratados com 
ambos os fármacos. Os resultados sugerem que a GBP possa ser um agente terapêutico 
promissor no controle dos sintomas clínicos da esquizofrenia bem como prevenir o 
desenvolvimento de efeitos adversos motores desenvolvidos pelos tratamentos atuais 
resultando na melhora da qualidade de vida dos pacientes. 
 
 
Palavras-chave: Esquizofrenia. Discinesia orofacial. Movimentos de mascar no 
vazio. Dopamina. Sistema gabaérgico. 
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ABSTRACT 
 
 

EFFECTS OF GABAPENTIN ON BEHAVIOURAL AND NEUROCHEMICAL 
ALTERATIONS INDUCED BY AMPHETAMINE OR HALOPERIDOL IN MICE 

 
 

AUTHOR: Ana Paula Chiapinotto Ceretta 
ADVISOR: Roselei Fachinetto 

 
 

Schizophrenia is a chronic and highly complex psychiatric illness that manifests with a wide 
spectrum of changes that include cognitive, negative and positive symptoms. The drugs 
available for the treatment (antagonists of dopamine D2 receptors) causes numerous 
metabolic and abnormal movements adverse effects, which leads the patients to abandon of 
the therapy, and therefore have symptomatic relapses. The manipulation of the dopaminergic 
system by using psychostimulant drugs such as amphetamine, or by long-term use of 
haloperidol, has served as experimental model for the screening of drugs with potential for 
pharmacological treatment of symptoms of schizophrenia and preventing adverse effects, 
respectively. It has been reported that drugs with a GABAergic agonist action may improve 
the positive and negative symptoms of schizophrenia or reduce the incidence of tardive 
dyskinesia (TD), thereby reducing dopaminergic activity. Thus, the aim of this study was to 
evaluate the possible modulatory and neuroprotective effects of gabapentin (GBP), a 
gamma-aminobutyric acid analog, on behavioral and biochemical alterations induced by the 
administration of amphetamine or haloperidol in mice. Firstly, the animals received vehicle 
(0,9% NaCl) or different doses of GBP (10, 30, 100 mg/kg) and, 30 minutes after, received a 
single dose of amphetamine (1.25 mg/kg), both by intraperitoneal route. Behavioral analyses 
in open field, stereotypy, Y maze and social interaction tests were performed 25 minutes 
after the administration of amphetamine. Amphetamine induced memory impairment, 
hyperlocomotion, stereotyped behavior and social withdrawal. GBP prevented the working 
memory and social interaction deficit as well as reduced stereotypies induced by 
amphetamine. However, GBP had no effect on hyperlocomotion. In addition, the effects of 
GBP were evaluated on haloperidol-induced orofacial dyskinesia (OD) model, an adverse 
effect of dopaminergic antagonists, where the animals received daily doses of haloperidol 
(1.25 mg/kg) and/or GBP (100 mg/kg) for 28 days and vacuous chewing movements (VCM) 
were recorded on the 1st (before the beginning of administrations) and on the 28th day as 
well as changes in the open field test on 28th day of treatment. Treatment with haloperidol 
increased the number of VCM and decreased the locomotor activity. Co-treatment with GBP 
prevented these effects. Biochemical parameters related to dopaminergic and gabaergic 
activity were evaluated. There was no statistically significant difference in tyrosine 
hydroxylase (TH) immunoreactivity, monoamine levels as well as the glutamate 
decarboxylase (GAD) immunoreactivity in the striatum of animals treated with both drugs. 
The results suggest that GBP may be a promising therapeutic agent in controlling the clinical 
symptoms of schizophrenia and to avoid the development of adverse effects by the current 
treatments resulting in improving the quality of life for patients. 
 
 
Keywords: Schizophrenia. Orofacial dyskinesia. Vacuous chewing movements. 
Dopamine. Gabaergic system. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 No item INTRODUÇÃO está descrito uma exposição sucinta sobre as idéias 

essenciais situando o assunto em um contexto global trabalhadas nesta tese. No 

item REFERENCIAL TEÓRICO será apresentada uma breve revisão literária da 

temática que fundamenta esse trabalho bem como destacando as pesquisas básicas 

que explicam ou compreendem o objeto do estudo. 
 Os RESULTADOS que fazem parte desta tese estão apresentados sob a 

forma de um artigo publicado e um manuscrito submetido para publicação, os quais 

se encontram no item ARTIGOS. As seções MATERIAIS E MÉTODOS, 

RESULTADOS, DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS, encontram-se nos próprios ARTIGO E MANUSCRITO e 

representam a íntegra deste estudo. O artigo está disposto na forma que foi 

publicado na edição da Revista Científica Schizophrenia Research e o manuscrito 

está disposto seguindo as normas exigidas pela Revista Científica Pharmacology, 

Biochemistry and Behavior, à qual está submetido para publicação.  

 O item DISCUSSÃO apresenta uma interpretação analítica de todos os dados 

encontrados e que fazem parte desta tese.  
 O item CONCLUSÃO se encontra no final desta tese e apresenta os 

comentários gerais sobre este trabalho.  
 As REFERÊNCIAS referem-se somente às citações que aparecem nos itens 

INTRODUÇÃO, DADOS COMPLEMENTARES e DISCUSSÃO desta tese. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica crônica e altamente complexa 

caracterizada por amplo espectro de sintomas que incluem distúrbios do 

pensamento e da percepção, prejuízos cognitivos, inadequação e isolamento social 

com curso debilitante e persitente da capacidade de funcionamento profissional e 

social (LIEBERMAN et al., 2001; MUESER; MCGURK, 2004; OWEN; SAWA; 

MORTENSEN, 2016).   

 Apesar da disfunção dopaminérgica estar bem estabelecida e os tratamentos 

atuais basearem-se na modulação desse sistema, os fármacos disponíveis para o 

tratamento apresentam inúmeros efeitos adversos metabólicos, como o diabetes, e 

motores como a discinesia tardia (DT) o que leva os pacientes a abandonar o 

tratamento e ter recidivas dos sintomas (MUESER; MCGURK, 2004; VAN OS; 

KAPUR, 2009; MUENCH; HAMER, 2010) .  

 A anfetamina é uma droga psicoestimulante que aumenta as concentrações 

sinápticas de dopamina (DA), que uma vez administrada em animais, induz 

alterações comportamentais similares aos sintomas clínicos observados em 

pacientes esquizofrênicos bem como precipita os episódios psicóticos em humanos 

(RANDRUP; MUNKVAD, 1969; ELLINWOOD; SUDILOVSKY; NELSON, 1973; 

JANOWSKY; RISCH, 1979). Além disso, é descrito que o uso crônico de 

antipsicóticos típicos como o haloperidol, leva a uma supersensibilidade 

dopaminérgica resultando em manifestações clínicas como a discinesia orofacial 

(DO) em animais (FACHINETTO et al., 2007; BUSANELLO et al., 2011; PEROZA et 

al., 2013; ROPKE et al., 2014; DE FREITAS et al., 2016). Essas duas abordagens 

podem levar a alterações biológicas que mimetizam de alguma forma a patogênese 

da esquizofrenia e poderiam ser úteis na busca por novos alvos terapêuticos para o 

tratamento dos sintomas e/ou prevenção de efeitos adversos dos antipsicóticos 

atuais (ELLENBROEK; COOLS, 1990; ANDREASSEN; JORGENSEN, 2000; 

ARGUELLO et al., 2010; BLANCHET et al., 2012) . 

 Como nem todos os pacientes respondem igualmente ao tratamento com 

antipsicóticos e, alguns fármacos não são eficazes em reduzir sintomas negativos e 

cognitivos, muitos pesquisadores tem se interessado pelos sistemas que modulam 

ou regulam o tônus dopaminérgico tais como o sistema glutamatérgico e gabaérgico 

para o desenvolvimento de antipsicóticos com novos perfis farmacológicos (BLUM; 
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MANN, 2002; ABILIO et al., 2003; BRESSAN; PILOWSKY, 2003; ARAUJO et al., 

2004).  

 Existem evidências de que mecanismos inibitórios gabaérgicos estejam 

desregulados na esquizofrenia e no desenvolvimento de efeitos adversos dos 

antipsicóticos atuais, como a DT. Além disso, drogas agonistas gabaérgicas podem 

melhorar os sintomas positivos e negativos da esquizofrenia (WASSEF et al., 1999; 

HOSAK; LIBIGER, 2002) tal como inibir a expressão de DO induzida por reserpina 

em animais (PEIXOTO et al., 2005; CASTRO et al., 2006).  

 Neste contexto, a gabapentina (GBP), um análogo do ácido gama-

aminobutírico (GABA) utilizado clinicamente como anticonvulsivante, possui ações 

farmacológicas que poderiam levar à modulação dos sistemas dopaminérgico e 

glutamatérgico reduzindo os sintomas em pacientes com esquizofrenia e/ou 

previnindo o desenvolvimento de efeitos adversos (WASSEF et al., 1999; 

TUOMINEN; TIIHONEN; WAHLBECK, 2006; LANDMARK, 2007).  

 Desta forma, com a utilização de modelos animais de psicose induzida por 

anfetamina e de DO induzida por haloperidol, pretende-se avaliar neste trabalho os 

possíveis efeitos modulatórios e protetores da GBP, que poderia levar ao controle 

dos sintomas clínicos e evitar o desenvolvimento de efeitos adversos para melhorar 

a qualidade de vida dos pacientes. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 ESQUIZOFRENIA 

 

 O histórico conceitual da esquizofrenia data do final do século XIX e parte da 

descrição de sintomas clínicos observados por psiquiatras conceituados como Emil 

Kraepelin (1856-1926) e Eugen Bleuler (1857-1937). Primeiramente, Emil Kraepelin 

descreveu como demência precoce um quadro de enfraquecimento psíquico 

decorrente de um período psicótico porque começava no início da vida e quase 

invariavelmente enfatizava o processo cognitivo distinto resultando num quadro de 

deterioração da mente devido a causas internas. Por sua vez, em 1911, Eugen 

Bleuler criou o termo “esquizofrenia”, palavra proveniente do grego: schizo =“dividir”; 

“phrenia”, “phrenés”, mente/espírito = divisão da mente, ou seja, os pacientes 

apresentavam cisão da função psíquica (MOSKOWITZ; HEIM, 2011; MAATZ; HOFF, 

2014). Isso seria não uma oposição à ideia de Kraepelin mas um aperfeiçoamento e 

valorização de sintomas clínicos fundamentais para o diagnóstico (ELKIS, 2000). 

 Bleuler descreveu o que denominou de sintomas fundamentais da 

esquizofrenia, "os quatro As de Bleuler": Autismo (comprometimento da 

comunicação social e verbal com comportamento restrito fugindo da realidade), 
Ambivalência (existência de sentimentos ou ideias opostas sobre a mesma coisa- 

amor/ódio; sedução/destruição), alterações de Afeto (incapacidade de sentir prazer 

nas tarefas, humor deprimido, indiferença) e Associações frouxa de ideias (falta de 

interação entre o processo do pensamento e da percepção). As alucinações e 

delírios seriam considerados como sintomas acessórios ou secundários (ELKIS, 

2000; SADOCK; SADOCK, 2007).  

 Assim, a esquizofrenia constitui uma doença heterogênea e debilitante 

considerada a doença psiquiátrica mais grave com prevalência de cerca de 1% na 

população, com incidência similar entre os sexos, grupos culturais e países, sendo 

estimada a 7º doença mais cara para a sociedade (KARAYIORGOU; GOGOS, 1997; 

SACHDEV, P. S., 2000; MUESER; MCGURK, 2004). Os primeiros sintomas surgem 

precocemente entre 15 e 25 anos de idade manifestando-se como perda de 

interesse em atividades, retraimento social e alterações de humor (SACHDEV, P. S., 

2000).  
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 Até o presente momento ainda não há cura para essa doença e, uma vez 

instalada, cerca de 80% dos pacientes recuperam-se após o primeiro episódio, 

porém 10% são marcados por alternância entre a exacerbação e regressão relativa 

dos sintomas levando a um curso crônico da doença e, com isso, os pacientes 

desenvolvem diferentes sintomas até decréscimos residuais ou persistentes das 

suas funções normais e raramente voltam a apresentar uma qualidade de vida 

adequada (LIEBERMAN et al., 2001).  

 Os especialistas acreditam que a esquizofrenia tem etiologia múltipla e que 

seu desenvolvimento envolve interações entre fatores genéticos (hereditariedade, 

polimorfismos genéticos), ambientais (infecções, doenças autoimunes, estresse 

ambiental), complicações obstétricas ou perinatais (prematuridade, hipóxia, fumo) e 

abuso de drogas (anfetamina e cocaína) (MARCELIS et al., 1998; LEWIS; 

LIEBERMAN, 2000; SACHDEV, P. S., 2000; LIEBERMAN et al., 2001; MUESER; 

MCGURK, 2004; OWEN; SAWA; MORTENSEN, 2016). A nível neuroquímico, isso 

acarretaria em distúrbios no desenvolvimento da conectividade neural e das 

sinapses, alterações nos diferentes sistemas de neurotransmissores e déficits de 

plasticidade sináptica, o que leva a efeitos disfuncionais de várias vias biológicas 

que, eventualmente, explicaria o amplo quadro clínico que conhecemos como 

esquizofrenia (STEPHAN; BALDEWEG; FRISTON, 2006; ANTICEVIC et al., 2013; 

OWEN; SAWA; MORTENSEN, 2016) e até mesmo a resposta ao tratamento dos 

doentes e os efeitos adversos decorrentes dos fármacos atuais (STEPHAN; 

FRISTON; FRITH, 2009; WILLIAMS; OWEN; O'DONOVAN, 2009).  

 O diagnóstico da esquizofrenia é baseado em critérios avaliados pelos 

sistemas de Classificação Internacional de Doenças 10a revisão (CID-10) e no 

Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais 4a edição (DSM-IV). 

Ambos avaliam a história clínica e o exame do estado mental dos pacientes, 

considerando a presença dos diferentes sinais e sintomas característicos, duração e 

o grau de comprometimento das funções normais excluindo outras doenças 

psiquiátricas (SACHDEV, P. S., 2000; MUESER; MCGURK, 2004; VAN OS; KAPUR, 

2009; OWEN; SAWA; MORTENSEN, 2016). 

 
2.1.1 Características Clínicas 
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 Definida como uma síndrome, a esquizofrenia é caracterizada por amplo 

espectro de manifestações clínicas que incluem três tipos gerais de alterações como 

os sintomas positivos ou psicóticos, os sintomas negativos e os sintomas cognitivos. 

 Os sintomas positivos ou psicóticos envolvem o desenvolvimento de 

comportamentos anormais ou bizarros como perda do contato com a realidade 

levando a alucinações, delírios (crenças falsas) e distúrbios da atividade 

psicomotora, sendo estes sintomas episódicos ao longo da vida e, geralmente, são 

os mais facilmente controlados através do tratamento medicamentoso (SACHDEV, 

P. S., 2000; MUESER; MCGURK, 2004).  

 Os sintomas negativos apresentam-se com a perda ou ausência de 

comportamentos normais como motivação e emocionalidade. Os pacientes 

apresentam dificuldade de se expressar (apatia) e incapacidade de sentir prazer 

(anedonia) levando ao desenvolvimento de isolamento social, tristeza e depressão, 

apresentando significativamente risco aumentado de cometerem suicídio e abuso de 

drogas e álcool (ANDREASEN, 1994; MUESER; MCGURK, 2004; ARGUELLO et al., 

2010).  

 Os sintomas cognitivos levam a perda gradual de funções normais como 

déficits de atenção e concentração, prejuízos na memória, aprendizado e linguagem 

(MUESER; MCGURK, 2004).  

 Geralmente, os sintomas positivos são típicos da fase aguda da doença, 

enquanto que os sintomas negativos e cognitivos são os componentes relativamente 

refratários ao tratamento e de aparecimento mais tardio sendo os mais debilitantes 

para os pacientes (SACHDEV, P. S., 2000; MUESER; MCGURK, 2004). 
 
2.1.2 Abordagem farmacológica 
 

  Embora a fisiopatologia da esquizofrenia não esteja bem esclarecida, as 

hipóteses mais comumente estudadas para explicar sua causa e atualmente o alvo 

principal no tratamento desta patologia baseiam-se na hipótese dopaminérgica, 

segundo a qual, a doença é causada por níveis desregulados de DA (STANDAERT; 

GALANTER, 2013). Essa desregulação na neurotransmissão dopaminérgica ocorre 

em locais anatômicos específicos do cérebro, especialmente nas estruturas que 

compreendem os sistemas dopaminérgicos mesolímbico e mesocortical. Conforme 

ilustrado na Figura 1, a via dopaminérgica mesolímbica (b) projeta-se dos corpos 
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celulares dopaminérgicos na área tegmental ventral até terminais axônicos em uma 

das áreas límbicas do cérebro, o núcleo accumbens no estriado ventral, envolvido 

em vários comportamentos de prazer e euforia, e um excesso de DA nessa via 

levaria ao surgimento dos sintomas positivos e surtos psicóticos da doença. Os 

neurônios dopaminérgicos do sistema mesocortical originam-se na área tegmental 

ventral projetando-se ao córtex pré-frontal dorsolateral (CPFDL) e córtex pré-frontal 

ventromedial (CPFVM) (c). Sendo essa região regulatória de funções cognitivas, 

atenção e reações de emoção e afeto, uma diminuição da atividade dopaminérgica 

nessa via levaria a distúrbios cognitivos e sintomas negativos observados na 

esquizofrenia (WEINBERGER; LIPSKA, 1995; MOORE, H.; WEST; GRACE, 1999; 

ABI-DARGHAM, 2004; STANDAERT; GALANTER, 2013; STAHL, 2014). De 

particular interesse, o sistema nigroestriatal (a), projeta-se dos corpos celulares na 

parte compacta da substância negra até as terminações que inervam o estriado, 

estrutura envolvida no controle de função motora e movimento. Geralmente, o 

bloqueio crônico de receptores dopaminérgicos D2 por antipsicóticos típicos como o 

haloperidol, leva a um aumento da liberação de DA estriatal o que pode contribuir 

para o aparecimento de sintomas extrapiramidais (acatisia, distonia, tremores) e a 

longo prazo o desenvolvimento de DT (MARSDEN, 2006; STANDAERT; 

GALANTER, 2013; STAHL, 2014). 

 

Figura 1 - Vias dopaminérgicas  

 

 



19 
 

Fonte: Adaptado de STAHL, 2014. (a) via dopaminérgica nigroestriatal  (b)  via dopaminérgica 

mesolímbica (c) via dopaminérgica mesocortical (d) via dopaminérgica tuberoinfundibular (e) via 

dopaminérgica talâmica. Córtex pré-frontal dorsolateral (CPFDL); Córtex pré-frontal ventromedial 

(CPFVM). 

  

 

 Essa hipótese surgiu de diversas observações e achados clínicos: (1) 

indivíduos saudáveis que fazem uso de substâncias que aumentam os níveis de DA 

ou que ativam os receptores de DA no sistema nervoso central (SNC), incluindo 

anfetaminas, cocaína e apomorfina, apresentam quadros de psicose com 

características muito semelhantes com estado tipo esquizofrênico em fase ativa 

(SEEMAN; KAPUR, 2000). Essas substâncias também potencializam surtos 

psicóticos em portadores de esquizofrenia, os quais desaparecem quando a dose da 

droga é diminuída (JANOWSKY; RISCH, 1979; STANDAERT; GALANTER, 2013); 

(2) o tratamento com antagonistas dos receptores de DA, especificamente 

antagonistas de receptores dopaminérgicos D2, é um pré-requisito essencial para a 

eficácia terapêutica dos antipsicóticos (CREESE; BURT; SNYDER, 1996; KAPUR et 

al., 2000; KAPUR; SEEMAN, 2001; PIETRASZEK, 2003); (3) análises de material 

cerebral post-mortem em pacientes esquizofrênicos que não haviam sido tratados 

com antipsicóticos, demonstraram um  aumento do número de receptores 

dopaminérgicos (POTTER; HOLLISTER, 2006). 

 Com relação ao tratamento medicamentoso, os fármacos com eficácia 

comprovada na esquizofrenia são denominados antipsicóticos e diferem entre eles 

na estrutura química e no perfil farmacológico, porém todos agem na modificação da 

neurotransmissão dopaminérgica (SACHDEV, P. S., 2000).  

 Os antipsicóticos típicos ou de 1ª geração, como o haloperidol e a 

clorpromazina, exercem seus efeitos bloqueando receptores dopaminérgicos D2 em 

regiões subcorticais (possuem alta afinidade e dissociação lenta) (KAPUR; 

SEEMAN, 2001). São largamente usados no tratamento dos sintomas positivos da 

esquizofrenia e nos tratamentos a longo prazo reduzindo a frequência de recidivas e 

hospitalizações, uma vez que estes sintomas são causados por hiperestimulação 

dos receptores dopaminérgicos D2 devido à liberação de DA das terminações pré-

sinápticas na via mesolímbica cortical (ABI-DARGHAM, 2004). Contudo, estes 

apresentam efeitos limitados sobre sintomas negativos e cognitivos, e por 
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bloquearem receptores dopaminérgicos estriatais, produzem uma alta incidência de 

efeitos adversos motores, como sintomas extrapiramidais (parkinsonismo, acatisia) e 

DT (ANDREASSEN; JORGENSEN, 2000; MUESER; MCGURK, 2004; MIYAMOTO 

et al., 2005). 

 Na busca por novos agentes, mais efetivos e com menores efeitos adversos, 

surgiram os antipsicóticos atípicos ou de 2ª geração, como a risperidona e a 

clozapina, que apresentam uma melhora dos sintomas negativos (LIEBERMAN, 

1993) e cognitivos (LIEBERMAN; KANE; JOHNS, 1989) com baixa incidência de DT  

(KANE, J. et al., 1988; LIEBERMAN; KANE; JOHNS, 1989; LEUCHT et al., 2003). 

Estes efeitos são associados a um bloqueio menos proeminente em receptores D2 

(cerca de 40-60%), uma fraca ligação a receptores D1 (cerca de 40%) e alguma 

interação com receptores serotoninérgicos do subtipo 5-HT2A e receptores 

noradrenérgicos (α1,2) (MELTZER; MATSUBARA; LEE, 1989; MIYAMOTO et al., 

2005).  

 Embora os antipsicóticos atípicos tenham sido considerados de melhor 

indicação para tratamento de pacientes refratários e intolerantes a outros 

antipsicóticos típicos (KANE, J. et al., 1988), sua eficácia contra os sintomas 

positivos é questionável e o custo do tratamento é elevado além de apresentarem 

outros efeitos adversos indesejáveis como alterações neuroendócrinas (ganho de 

peso, dislipidemias, hiperglicemia, hiperprolactemina) e agranulocitose, o que limita 

seu uso em algumas situações (WAHLBECK et al., 1999; KORO et al., 2002; 

TUUNAINEN; WAHLBECK; GILBODY, 2002; HENDERSON et al., 2005; 

MIYAMOTO et al., 2005; MIRON et al., 2014). 

 Embora os antipsicóticos atuais sejam eficazes para o controle de alguns 

sintomas da esquizofrenia, os portadores desta doença nem sempre se beneficiam 

deles, pois alguns pacientes são refratários aos efeitos dos fármacos utilizados 

sendo necessária a associação de antipsicóticos com ansiolíticos ou antidepressivos 

para melhorar a eficácia farmacológica, o que leva ao aumento dos efeitos 

indesejáveis e muitas vezes a descontinuidade e a baixa adesão ao tratamento e até 

mesmo inúmeras re-hospitalizações (MUESER; MCGURK, 2004; VAN OS; KAPUR, 

2009; MUENCH; HAMER, 2010). Isso acarreta dificuldades no convívio com os 

familiares e com a sociedade, pois os pacientes passam a ser estigmatizados e 

discriminados levando à diminuição da capacidade funcional contribuindo para a 
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pobre qualidade de vida dos pacientes e piora do prognóstico da doença (MUESER; 

MCGURK, 2004). 

 

2.2 DISCINESIA TARDIA 

 

 Um dos efeitos adversos mais grave enfrentado pelos pacientes que se 

submetem à terapia antipsicótica é o aparecimento de movimentos motores 

anormais mais conhecidamente denominada DT (CRANE, 1973; SACHDEV, P. S., 

2000). O termo foi introduzido na década de 60 para denominar o ínico tardio da 

síndrome secundária ao uso de fármacos antipsicóticos (FAURBYE et al., 1964; 

BURT; CREESE; SNYDER, 1977). As manifestações clínicas incluem a presença de 

movimentos involuntários, repetitivos e não-intencionais principalmente da 

musculatura orofacial envolvendo boca, face e língua (movimentos de abrir e fechar 

a boca, mastigação, protrusão da língua, estalido dos lábios, movimentos de franzir 

a face e piscar os olhos) podendo acometer também a musculatura do tronco, 

membros superiores e inferiores (YASSA; NAIR, 1988; KANE, J.M., 1995; 

ANDREASSEN; JORGENSEN, 2000; SACHDEV, P. S., 2000).  

 A DT está principalmente relacionada ao uso crônico de antipsicóticos típicos, 

mas pode ser tão breve como um mês em indivíduos idosos e pode ser visto 

enquanto o paciente ainda está em tratamento ou dentro de algumas semanas de 

sua retirada (SACHDEV, P. S., 2000), acarretando mudanças na função cerebral 

que não estão relacionadas com a presença do fármaco (MESHUL; TAN, 1994; 

KANE, J.M., 1995). O início é gradual e leve, porém, geralmente é persistente após 

a retirada do fármaco e ocasionalmente torna-se irreversível, acarretando 

considerável sofrimento e prejuízo social (CRANE, 1973; SACHDEV, P. S., 2000). 

Esses indícios, na prática, são percebidos com a incidência de DT em cerca de 20 a 

40% dos pacientes em tratamento com antipsicótico típico tendo maior prevalência 

com o aumento do tempo de tratamento e da idade (KANE, J. M.; SMITH, 1982; 

YASSA; JESTE, 1992; KANE, J.M., 1995; ANDREASSEN; JORGENSEN, 2000; 

SACHDEV, P. S., 2000). 

 O mecanismo fisiopatológico para o desenvolvimento da DT ainda continua 

desconhecido, porém a hipersensibilidade dos receptores dopaminérgicos em locais 

responsáveis pelo controle motor, como a via dopaminérgica nigroestriatal, é a 

principal hipótese (CRANE, 1973; KLAWANS, H. L.; GOETZ; PERLIK, 1980). 
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Segundo esta hipótese, a administração crônica de antagonistas da DA leva ao 

bloqueio dos receptores dopaminérgicos e acaba por levar a um aumento 

secundário na síntese de DA (aumento da atividade da enzima limitante da síntese 

de DA, tirosina hidroxilase (TH)) e, conseqüentemente, elevação nos níveis 

extracelulares de DA (ANDREASSEN; JORGENSEN, 2000). Além disso, o bloqueio 

crônico dos receptores D2 pós-sinápticos na via nigroestriatal leva a um aumento 

compensatório no número destes receptores, e após algum tempo, esses receptores 

tornam-se supersensibilizados, o que conduz a um estado hiperdopaminérgico com 

o desenvolvimento de manifestações clínicas como a DT (KLAWANS, H. L., JR.; 

RUBOVITS, 1972; KLAWANS, H. L., JR., 1973; SACHDEV, P. S., 2000; 

STANDAERT; GALANTER, 2013; STAHL, 2014).  

 No entanto, essa hipótese tem algumas limitações uma vez que não explica o 

porquê de alguns pacientes não desenvolverem DT com o uso de fármacos 

antagonistas de receptores de DA (KULKARNI; NAIDU, 2003) e o aparecimento de 

DT espontânea em pacientes esquizofrênicos e em pessoas saudáveis (SACHDEV, 

P. S., 2000). Além disso, a DT possui a idade avançada como fator de risco pois, o 

envelhecimento reduz tanto o número quanto a sensibilidade dos receptores de DA, 

correlacionado com a prevalência elevada e gravidade dos sintomas, sendo esta a 

principal inconsistência da hipótese da supersensibilidade dopaminérgica para o 

desenvolvimento da DT (SMITH; BALDESSARINI, 1980; KANE, J.M., 1995; 

SACHDEV, P.; SAHAROV; CATHCART, 1999).  

 Outras hipóteses sugerem distúrbios nos sistemas colinérgicos, 

noradrenérgicos e gabaérgicos assim como neurotoxicidade induzida por estresse 

oxidativo ou anormalidades estruturais. Recentemente, há estudos relatando 

alterações genéticas como fatores de risco, por exemplo, polimorfismo no gene que 

codifica a enzima glicogênio sintase cinase 3 beta (GSK3B), deficiência genética da 

enzima citocromo P450 2D6 (CYP2D6) e um polimorfismo genético do receptor 

dopaminérgico do subtipo D3 acarretaria vulnerabilidade genética de alguns 

pacientes a desenvolver DT (ANDREASSEN et al., 1997; STEEN et al., 1997; 

KULKARNI; NAIDU, 2003; LERNER, P. P.; MIODOWNIK; LERNER, 2015).  

 Recentemente, a agência de administração de alimentos e drogas dos EUA 

(Food and Drug Administration, FDA) aprovou dois medicamentos para o tratamento 

de pacientes com DT, o Ingrezza® (Valbenazine) e AustedoTM (Deutetrabenazine). 

Segundo estudos clínicos, os pacientes tratados com esses fármacos alcançaram 
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melhoria significativa dos movimentos involuntários anormais em comparação com o 

aqueles que receberam placebo (O'BRIEN et al., 2015; ANDERSON et al., 2017; 

FERNANDEZ et al., 2017; HAUSER et al., 2017). Valbenazine e Deutetrabenazine 

são inibidores seletivos e reversíveis do transportador vesicular de monoamina 2 

(VMAT2), reduzindo a liberação pré-sináptica de DA e com isso, ocorre menos 

estimulação pós-sináptica de receptores dopaminérgicos na via nigroestriatal, 

melhorando a gravidade dos movimentos discinéticos. Entretanto, esses fármacos 

podem causar sonolência e problemas cardíacos graves limitando seu uso clínico 

(CITROME, 2017a; b; GRIGORIADIS et al., 2017). 

 

2.3 MODELO ANIMAL DE ESQUIZOFRENIA E DISCINESIA TARDIA 

   

 Por ser uma doença que apresenta sintomatologia complexa e de difícil 

avaliação em animais, as tentativas de mimetizar quadros psicóticos em modelos 

experimentais tem sido fonte de muitas pesquisas. O uso de modelos animais em 

farmacologia pré-clínica é essencial para a compreensão do mecanismo de ação 

dos fármacos, o entendimento da patologia e para o desenvolvimento de 

antipsicóticos com novos perfis farmacológicos e com menores efeitos adversos.  

 A manipulação do sistema dopaminérgico pelo uso de drogas 

psicoestimulantes, como a anfetamina, tem servido como modelo experimental para 

o screening de fármacos com potencial farmacológico para o tratamento dos 

sintomas da esquizofrenia. A anfetamina é uma droga psicoestimulante capaz de 

aumentar as concentrações sinápticas de DA (PONTIERI; TANDA; DI CHIARA, 

1995) através de vários mecanismos como transporte reverso de DA via 

transportador de DA (TDA) (SULZER et al., 1995), inibição do transportador 

vesicular de monoamina intracelular (VMAT) (BROWN; HANSON; FLECKENSTEIN, 

2001), aumentando a liberação fásica exocitótica (DABERKOW et al., 2013) além da 

inibição da monoamina oxidase (MAO) (MANTLE; TIPTON; GARRETT, 1976). Em 

animais, 30 minutos após uma simples administração de anfetamina, os níveis de 

DA no estriado e córtex motor quase dobram e persitem elevados até duas horas 

depois (LAI; LEE; YIN, 2013), induzindo alterações comportamentais características 

como hiperlocomoção e estereotipias (RANDRUP; MUNKVAD, 1969; ELLINWOOD; 

SUDILOVSKY; NELSON, 1973) similares aos sintomas clínicos observados em 

humanos (estados de euforia, ansiedade, excitação); que são decorrentes de um 
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estado hiperdopaminérgico (KELLY, P. H.; SEVIOUR; IVERSEN, 1975; WHITE; 

KALIVAS, 1998; CRUZ et al., 2012). 

 Modelos animais com a utilização de antipsicótico típico haloperidol ou 

reserpina (depletor de DA) são frequentemente usados para elucidar os mecanismos 

pelos quais ocorre o desenvolvimento de DT em pacientes com terapia antipsicótica 

além de predizer novos alvos farmacológicos para o tratamento da DT. Esses 

modelos são capazes de induzir movimentos orofaciais involuntários em 

camundongos muito semelhantes aos observados em humanos acometidos pela DT 

(PEIXOTO et al., 2005; FACHINETTO et al., 2007; BUSANELLO et al., 2011; 

PEROZA et al., 2013; ROPKE et al., 2014; DE FREITAS et al., 2016). Esses 

movimentos são frequentemente chamados de movimentos de mascar no vazio 

(MMV) que consistem na abertura da boca no plano vertical com ou sem protrusão 

de língua, sem propósito definido (TURRONE; REMINGTON; NOBREGA, 2002). 

Esse modelo tem similaridades com a DT em humanos. Nem todos os pacientes que 

recebem medicação antipsicótica a longo prazo desenvolvem DT e o mesmo perfil 

pode ser visto em apenas 30-50% dos animais no desenvolvimento de altos níveis 

de MMV, dependendo do fármaco utilizado e a via de administração (HASHIMOTO 

et al., 1998; ANDREASSEN; JORGENSEN, 2000; BLANCHET et al., 2012). Além 

disso, mesmo após a retirada do fármaco, os MMV permanecem aumentados e 

estão relacionados aos efeitos extrapiramidais tanto em animais como em pacientes 

(WADDINGTON et al., 1983; GUNNE et al., 1986; EGAN et al., 1994; EGAN et al., 

1995; ANDREASSEN; JORGENSEN, 2000). 

 As anormalidades do sistema dopaminérgico na psicofarmacologia da 

esquizofrenia, bem como do desenvolvimento dos efeitos adversos induzidos por 

antagonistas de receptores dopaminérgicos, podem não ser conseqüência de um 

problema primário dos neurônios dopaminérgicos (GERLACH; CASEY, 1988; 

ANDREASSEN; JORGENSEN, 2000; SACHDEV, P. S., 2000; BRESSAN; 

PILOWSKY, 2003), mas conseqüência de alterações em vias neuronais que 

controlam indiretamente o fluxo de DA, através da  atividade da TH ou do TDA 

(regulação da magnitude do sinal dopaminérgico) (DE FREITAS et al., 2016), ou que 

modulem ou regulem o tônus dopaminérgico, tais como outros sistemas de 

neurotransmissores, entre eles o sistema glutamatérgico e gabaérgico (LARUELLE 

et al., 1999; MOORE, H.; WEST; GRACE, 1999). 
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2.4 GABAPENTINA 

 

 Existem ainda evidências de que mecanismos inibitórios gabaérgicos 

desregulados na esquizofrenia também poderiam contribuir para a progressiva 

excitotoxicidade vista nos pacientes esquizofrênicos. Especificamente, uma redução 

significativa dos interneurônios gabaérgicos em camadas II, III, V e VI do córtex 

cingulado anterior foi detectada no cérebro post-mortem obtido a partir de pacientes 

com esquizofrenia (BENES et al., 1992; COYLE, 1996; JENTSCH; ROTH, 1999). Os 

dados bioquímicos sugerem a redução da densidade cortical de sítios de recaptação 

de 3H-GABA e uma redução na ligação do ácido 3H-nipecótico, um marcador 

bioquímico local da recaptação sódio-dependente de GABA, em estruturas do lobo 

temporal medial e núcleos da base. A atividade e os níveis de RNAm reduzido para 

glutamato descarboxilase (GAD), a enzima limitante da velocidade na síntese de 

GABA, também foram relatados o que podem contribuir para a atividade gabaérgica 

diminuída (BENES et al., 1992). 

 Outros estudos sugerem ainda que através da modulação do sistema 

gabaérgico ocorreria desregulação do balanço de excitação e inibição do SNC, que 

poderia conduzir a alterações na transmissão interneuronal com consequente 

exacerbação da função dopaminérgica (CARLSSON et al., 2001; AHN et al., 2011), 

hipofunção de receptores glutamatérgicos (HOSAK; LIBIGER, 2002) e induzindo 

sintomas psicóticos (HINTON; JOHNSTON, 2008). Adicionalmente, a hipofunção 

do tônus inibitório gabaérgico nos núcleos da base parece estar envolvida na 

patofisiologia da DT (GERLACH; CASEY, 1988). Neste contexto, alguns estudos em 

animais e humanos mostraram que o tratamento crônico com antipsicóticos típicos 

provoca a diminuição dos níveis de GABA, aumento de receptores gabaérgicos e a 

redução da GAD (GUNNE; HAGGSTROM; SJOQUIST, 1984; ANDERSSON et al., 

1989; SACHDEV, P. S., 2000).  

 De acordo com os relatos citados acima, o estudo de fármacos com ação no 

sistema gabaérgico tem recebido especial atenção incluindo principalmente a sua 

eficácia no controle dos sintomas da esquizofrenia e da DT (HOSAK; LIBIGER, 

2002). 

 A GBP, um anticonvulsivante, foi inicialmente sintetizada como análogo 

estrutural do GABA (neurotransmissor inibitório), e esperava-se que ao passar a 
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barreira hemato-encefálica, exercesse seus efeitos em receptores gabaérgicos 

(GABAA E GABAB) (TRIBUT et al., 2010)(Figura 2).  

 

Figura 2 - Comparação estrutural entre o neurotransmissor inibitório GABA e o 
anticonvulsivante gabapentina.  

 

                                      
 

 
Fonte: Adaptado de  SILLS, 2006. 

  

 No entanto, pouco ainda se sabe sobre sua real interação nesses receptores, 

mas acredita-se que possa agir por mecanismos indiretos através da redução da 

liberação de glutamato (GLUT) (MANEUF; HUGHES; MCKNIGHT, 2001; MANEUF; 

MCKNIGHT, 2001; CUNNINGHAM et al., 2004; MANEUF et al., 2004; GABRIEL, 

2010). Sabe-se também que a GBP age como ligante de subunidade alfa2delta em 

canais de cálcio dependente de voltagem no SNC (GEE et al., 1996; MARAIS; 

KLUGBAUER; HOFMANN, 2001) modulando o influxo de cálcio em neurônios 

excitatórios e com isso reduzindo a liberação de neurotransmissores (GABRIEL, 

2010). 

 A farmacocinética da GBP é simples, sua biodisponibilidade não é 

proporcional à dose, atinge concentração plasmática máxima em 2-3 horas e seu 

tempo de meia-vida varia de 5 a 7 horas. É eliminada pela excreção renal de forma 

inalterada e não interfere no metabolismo de outros fármacos. É bem tolerada com  

poucos efeitos adversos (CHADWICK, 1994). 

 Embora seu uso terapêutico seja como anticonvulsivante, a GBP tem 

demonstrado atividade analgésica em pacientes com dor neuropática crônica, 

fibromialgia, neuralgia pós-herpética e neuropatia diabética dolorosa e os efeitos 

adversos associados ao uso de GBP foram considerados toleráveis (ROSE; KAM, 

2002; MOORE, R. A. et al., 2011; WIFFEN et al., 2011).   

 Em estudos clínicos, a GBP apresentou efeito benéfico no tratamento de 

pacientes internados com transtorno bipolar e transtorno esquizoafetivo (BENNETT; 

 GABA                                  GABAPENTINA 
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GOLDMAN; SUPPES, 1997; CABRAS et al., 1999), em reduzir a acatisia, o 

blefaroespasmo e movimentos oromandibulares involuntários induzidos por 

antipsicóticos (HARDOY et al., 2003; PFEFFER; CHOUINARD; MARGOLESE, 

2005) e na profilaxia de convulsões induzidas por clozapina (USISKIN et al., 2000). 

A GBP apresentou efeito adjuvante a terapia antipsicótica em paciente com 

esquizofrenia resistente ao tratamento, sendo capaz de estabilizar comportamentos 

agressivos. Entretanto, com a suspensão da administração de GBP, o 

comportamento foi restabelecido (DEMILY; FRANCK, 2008).   

 Até o presente momento, não existem medicamentos eficazes no controle de 

toda a sintomatologia da esquizofrenia bem como para o tratamento da DT em 

pacientes que fazem uso de antipsicóticos típicos. Assim, investigações sobre as 

diferentes alterações comportamentais e/ou neuroquímicas com o uso de modelos 

animais de psicose (induzido por administração de psicoestimulantes como a 

anfetamina) são de extrema importância no sentido de auxiliar no entendimento 

multifatorial da patogênese desta doença e, consequentemente, um instrumento no 

desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas bem como para o controle ou 

descobrimento de novos alvos endógenos para tratamento deste transtorno. Além 

disso, estamos propondo a investigação dos efeitos da GBP, um fármaco já utilizado 

clinicamente, neste modelo a fim de avaliar seu potencial farmacológico para o 

tratamento das psicoses e também avaliar seu possível efeito num modelo de DO 

induzido por haloperidol, uma vez que tem-se relatado que além da disfunção 

dopaminérgica envolvida nessa patologia, a hipofunção do sistema gabérgico, 

visualizado com baixos níveis de GABA nos tecidos cerebrais, poderiam levar a um 

estado de desinibição das vias dopaminérgicas que, por sua vez, produziria os 

sintomas da esquizofrenia e o desenvolvimento de DT. 
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a influência da administração de GBP sobre as alterações 

comportamentais e/ou neuroquímicas induzidas pela administração de anfetamina 

ou haloperidol em camundongos . 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Avaliar a influência do pré-tratamento com GBP sobre as alterações 

comportamentais (atividade locomotora e exploratória, interação social e 

memória de trabalho) e estereotipias induzidos pela anfetamina; 

 Avaliar o efeito do co-tratamento com GBP no modelo de DO induzida por 

haloperidol; 

 Investigar a influência do co-tratamento com GBP sobre as alterações 

neuroquímicas induzidos por haloperidol através da avaliação de parâmetros 

de transmissão dopaminérgica (imunorreatividade da TH e dosagem de 

monoaminas) e gabaérgica (imunorreatividade da GAD) no estriado. 
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4 ARTIGOS 
 
 Os resultados que fazem parte desta tese estão apresentados sob a forma de 

artigos, os quais se encontram aqui organizados como ARTIGO e MANUSCRITO. 

Os itens Materiais e Métodos, Resultados, Discussão dos Resultados e Referências 

Bibliográficas, encontram-se nos próprios artigos. O artigo está disposto na forma 

em que foi publicado na Revista Científica Schizophrenia Research. O manuscrito 
está disposto seguindo as normas exigidas pela Revista Científica Pharmacology, 

Biochemistry and Behavior, à qual está submetido para publicação. 
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4.1.1 Dados complementares não publicados 
 

 Os dados expostos a seguir fazem parte do primeiro trabalho realizado porém 

não foram publicados no artigo da Revista Científica Schizophrenia Research devido 

ao formato exigido pelo Editor para publicação (formato Carta).  

 A seguir, serão descritos a metodologia completa e os resultados 

encontrados. 

 

4.1.1.1 Metodologia  

 Foram utilizados camundongos Swiss machos (20-30g) provenientes do 

Biotério Central da Universidade Federal de Santa Maria. Os animais foram alocados 

em caixas de policarbonato no biotério do Departamento de Fisiologia e 

Farmacologia desde o desmame e por um período mínimo de uma semana antes 

dos procedimentos experimentais. Foram mantidos em ciclo claro/escuro de 12 

horas, em ambiente com temperatura controlada (22ºC), com livre acesso a água e 

comida padrão. Todos os procedimentos seguiram as diretrizes do Conselho 

Nacional para Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) sob número 4562031214 / 2015. 

 A GBP foi obtida comercialmente da Empresa Pharmanostra (Chengdu Hawk 

Bio-Engineering, China), anfetamina foi obtida da Sigma-Aldrich® (Brasil). Todas as 

soluções de fármacos foram preparadas minutos antes do experimento com veículo 

(NaCl a 0,9%), administrados via intraperitoneal (i.p.) num volume de 0,1 ml/10g de 

peso corporal. Os grupos controle receberam um volume equivalente de veículo. 

Foi realizada uma curva dose-resposta para GBP. Os animais receberam 

injeções via i.p. de veículo (NaCl a 0,9%, grupo controle) ou diferentes doses de 

GBP (10, 30 e 100 mg/kg). Após 55 minutos, os animais foram submetidos aos teste 

de campo aberto, estereotipia, YMT e interação social. 

Outro protocolo avaliou os efeitos do GBP sobre alterações comportamentais 

no modelo animal induzido por anfetamina da esquizofrenia. Os animais foram 

distribuídos aleatoriamente para um dos cinco grupos. Os animais receberam uma 

injeção via i.p. de veículo (NaCl a 0,9%) ou GBP (10, 30 ou 100 mg/kg) seguido por 

uma administração de anfetamina (1,25 mg/kg, i.p.) trinta minutos depois. Cada 

tratamento (incluindo ambas as injeções) representa um grupo separado. Após 25 
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minutos da última injeção, os testes comportamentais foram realizados em ordem: 

campo aberto, estereotipia, Y-labirinto e interação social. 

Todos os dados experimentais são expressos como média ± erro padrão da 

média (SEM). A análise estatística foi realizada por análise de variância de uma via 

(ANOVA) seguida pelo teste post hoc de Tukey. A significância estatística foi 

assumida com p <0.05.  

 a) Campo aberto 

 A atividade locomotora espontânea e exploratória dos animais foi avaliada em 

um teste de campo aberto (ARCHER, 1973) realizado em uma sala atenuada de 

som e com pouca luz. Todos os animais foram colocados individualmente no 

quadrante central de uma arena de campo aberto (paredes e piso de acrílico branco, 

44 cm X 44 cm X 44 cm) dividido em 16 áreas iguais. O número de cruzamentos 

(número total de linhas pretas cruzadas com as quatro patas, parâmetro relacionado 

à atividade locomotora) e respostas de levantar (número total de vezes em que o 

animal ficou apoiado nas duas patas traseiras, parâmetro relacionado à atividade 

exploratória) foram medidos em uma sessão de 5 minutos. Uma sessão de teste de 

5 minutos é muitas vezes suficiente para capturar os componentes críticos e as 

interações da atividade exploratória geral e locomotora. A exposição repetida ou a 

duração prolongada da sessão fornecem um método para avaliar a habituação para 

os ambientes cada vez mais familiares (BAILEY; CRAWLEY, 2009), que não foi 

propósito desta experiência. 

b) Estereotipia 

Imediatamente após o teste de campo aberto, os animais foram colocados 

individualmente em caixas de vidro contendo espelhos no chão (20 X 20 X 19 cm) 

para avaliar o comportamento estereotipado. Os animais foram observados durante 

6 minutos após um período de aclimatação de 6 minutos, e o comportamento 

estereotipado foi quantificado por uma escala modificada proposta por pontuação. A 

estereotipia foi definida como um comportamento incomum, como a inclinação da 

cabeça de um lado para o outro repetidamente e rapidamente, movimentos rápidos 

para trás; perseverações (incluindo movimentos repetidos e exagerados), 

movimentos em círculos e roer unhas com base na metodologia descrita 

anteriormente (MACHADO et al., 2006; ZHOU et al., 2014) com pequenas 

alterações. As classificações de comportamento estereotipado foram atribuídas de 

acordo com o grau: ausência (0) ou presença e quantidade (de 1 a 3) tipos de 
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movimentos anormais de acordo com os seguintes padrões: 1 = um; 2 = dois ou três 

e 3 = mais de 4 movimentos diferentes. 

c) Teste do Labirinto em Y (YMT) 

A performance de alternância espontânea foi avaliada usando o teste do 

labirinto em Y, o que permite a avaliação da memória de trabalho espacial. O 

aparato consiste em um labirinto com piso em acrílico branco e lado transparente 

com três braços iguais (denominados A, B, C). Cada braço tinha 30 cm de 

comprimento, 6 cm de largura e 2 cm de altura que convergiam para uma arena 

central e a 31 cm de altura do chão. Cada animal foi colocado no final de um braço 

(braço C) e deixado explorar livremente pelo labirinto durante 8 minutos. A série de 

entradas nos braços foi registrada visualmente e a entrada no braço foi considerada 

como concluída quando as patas traseiras dos camundongos foram completamente 

colocadas no braço. A alternância correta foi definida como entradas sucessivas nos 

três braços diferentes, em conjuntos de três braços consecutivos diferentes, por 

exemplo ABC, CAB, BCA. A porcentagem de alternância foi calculada como 

alternância total / (entradas totais nos braços - 2) x 100 com base na metodologia 

descrita anteriormente (YAMADA et al., 1996; DALL'IGNA et al., 2007; MONTE et 

al., 2013). 

d) Interação Social 

Este teste é um estudo específico de interação social focado no 

comportamento de um animal para o outro. Pares de animais desconhecidos 

(alojados em caixas diferentes), mas recebendo o mesmo tratamento 

medicamentoso foram colocados simultaneamente em extremidades opostas da 

arena de campo aberto por 15 minutos. Durante este período, o comportamento 

social foi avaliado: latência para primeira interação, número de interações e o tempo 

total que os animais permaneciam juntos (cheirando, seguindo ou quando os 

animais permaneciam próximos uns dos outros a uma distância menor de 5 cm) 

(SCHNEIDER; PRZEWLOCKI, 2005 ; CALZAVARA et al., 2011; GAMA et al., 2012). 

 

4.1.1.2 Resultados 

 A administração de GBP não alterou o número de cruzamentos (Fig.1a) ou 

respostas de levantar (Fig.1b) em uma sessão de campo aberto. Da mesma forma, 

na avaliação do desempenho no YMT, a GBP, quando administrada isoladamente, 

não causou alterações no número total de entradas nos braços (Fig. 1c) e 
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porcentagem de alternâncias corretas (Fig.1d). Na tarefa de interação social, a 

administração de GBP não promoveu mudanças significativas nos parâmetros de 

latência para o primeiro contato (Fig.2a), número de contatos (Fig. 2b) ou no tempo 

total de interação (Fig.2c). Considerando a escala de escores para o comportamento 

estereotipado (incomum), os animais do grupo GBP apresentaram respostas 

normais quando comparados com o grupo controle (Fig.2d). 

 O tratamento com anfetamina ou GBP não alterou o comportamento 

exploratório em um campo aberto quando observado o número de respostas de 

levantar (Fig. 3a), o número total de entradas nos braços no YMT ( Fig. 3b), bem 

como a latência para o primeiro contato (Fig.3c) e o tempo total de interação na 

tarefa de interação social (Fig. 3d). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Figura 1: Efeito da gabapentina (GBP) (10, 30 e 100 mg / kg, ip) sobre o 

comportamento de camundongos no teste de campo aberto representado pelo 

número de (a) cruzamentos e (b) respostas de levantar e sobre (c) número total de 

entradas nos braços e (d) porcentagem de alternâncias corretas no teste de labirinto 

Y. Os dados foram analisados por ANOVA de uma via. Os dados são expressos 

como média ± S.E.M. 8-9 animais em cada grupo. 
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Figura 2: Efeito da gabapentina (GBP) (10, 30 e 100 mg/kg, i.p.) no teste de 

interação social representado por (a) latência ao primeiro contato, (b) número de 

contatos e (c) tempo total de interação. Comportamento estereotipado de 

camundongos tratados com GBP observados em gaiolas de vidro durante 6 min (d). 

As classificações de comportamento estereotipado foram atribuídas de acordo com o 

grau: ausência (0) ou presença e quantidade (de 1 a 3) tipos de movimentos 

anormais (inclinação da cabeça, perseverações, movimentos em círculos, roer 

unhas e ataxia). Os dados foram analisados por ANOVA de uma via seguido pelo 

teste post hoc de Tukey. Os dados são expressos como média ± S.E.M. 8-9 animais 

em cada grupo. 
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Figura 3: Efeito da gabapentina (GBP) (10, 30 e 100 mg/kg, ip) na atividade 

locomotora e avaliação da memória sob administração aguda de anfetamina (1,25 

mg/kg, i.p.) representada por (a) número de cruzamentos no teste de campo aberto 

e sobre (b) número total de entradas nos braços no teste de labirinto Y. Efeito da 

administração de GBP e anfetamina (1,25 mg / kg, i.p.) no teste de interação social 

representado por (c) latência ao primeiro contato e (d) tempo total de interação. Os 

dados foram analisados por ANOVA de uma via seguido pelo teste post hoc de 

Tukey. Os dados são expressos como média ± S.E.M. 8-9 animais em cada grupo. 
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Abstract  
Tardive dyskinesia (TD) is a common adverse effect observed in patients with long-

term typical antipsychotic medication and vacuous chewing movements (VCMs) 

model induced by haloperidol has been used to study these abnormalities in 

experimental animals. The cause of TD remains unclear, but several lines of 

evidence suggest that the dopamine receptor supersensitivity and gamma-

aminobutyric acid (GABA) insufficiency play an important role in the development of 

the disorder. This study investigated the effects of treatment with the GABA-mimetic 

drug gabapentin on the development of haloperidol-induced VCMs. Male mice 

received vehicle, haloperidol (1.5 mg/kg) or gabapentin (GBP, 100 mg/kg) 

intraperitoneally during 28 consecutive days. VCMs quantification was evaluated 

before the treatment (baseline) and on day 28 as well as open-field activity on 28th 

day of the treatment. The administration of gabapentin prevented the manifestation of 

haloperidol-induced VCMs. Treatment with haloperidol reduced locomotor activity on 

open-field test which was prevented by gabapentin. We did not find any difference 

among the groups nor in tyrosine hydroxylase (TH) or glutamic acid decarboxylase 

(GAD) immunoreactivity nor monoamines levels in the striatum of mice. These results 

suggest that the treatment with gabapentin, an analog of GABA, can attenuate the 

VCMs induced by acutely haloperidol treatment in mice without alterations in 

dopaminergic (TH) and GABAergic (GAD) markers in striatum. 
 
Keywords: tardive dyskinesia, tyrosine hydroxilase, glutamic acid decarboxylase, 

dopamine, movements disorders 

 
1. Introduction  
 Involuntary abnormal orofacial movements are important symptoms presenting 

a variety of neuropsychiatric conditions including tardive dyskinesia (TD), which 

appears in ~20-40% of the schizophrenic patients under treatment with typical 

antipsychotic medication (FAURBYE et al., 1964; ANDREASSEN; JORGENSEN, 

2000; SACHDEV, P. S., 2000). The cumulative incidence of this syndrome increases 

with long-term treatment with antipsychotics and can persists after discontinuation 

and may be irreversible (HASHIMOTO et al., 1998).  

 In this respect, haloperidol is a typical antipsychotic drug used in the treatment 
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of schizophrenia acting by blockade of D2 dopamine receptors in brain (CREESE; 

BURT; SNYDER, 1996). However, the antipsychotic efficacy of haloperidol is limited 

by the possibility of causing irreversible and disabling involuntary movements as TD 

in humans (KANE, J. M.; SMITH, 1982). In animals, haloperidol also produces 

abnormal movements (vacuous chewing movements)(VCMs) which has been used 

as a valid animal model of orofacial dyskinesia (OD)(BURGER et al., 2005b; 

BURGER et al., 2005a; COLPO et al., 2007; FACHINETTO et al., 2007; PEROZA et 

al., 2013; ROPKE et al., 2014). 

 Although the hypothesis of dopamine receptor supersensitivity has dominated 

experimental approaches used to study the development of TD this theory does not 

fully explain some clinical findings and some authors have suggested that TD may in 

fact be caused by other neurotransmitter disturbances as the gamma-aminobutyric 

acid (GABA) hypofunction (GUNNE; HAGGSTROM; SJOQUIST, 1984; 

ANDREASSEN; JORGENSEN, 2000; SACHDEV, 2000). In the GABA hypothesis, 

TD may be the result of degeneration of striatal GABAergic projection neurons with a 

decrease in glutamic acid decarboxylase (GAD) activity, a rate-limiting enzyme in the 

synthesis of GABA, in schizophrenic patients under neuroleptic treatment (GUNNE; 

HAGGSTROM, 1983; FIBIGER; LLOYD, 1984; GUNNE; HAGGSTROM; SJOQUIST, 

1984).  

 In this context, GABA mimetic drugs like valproic acid or topiramate inhibit the 

manifestation of reserpine-induced oral dyskinesia (PEIXOTO et al., 2003; ARAUJO 

et al., 2004) as well as GABAA agonist tetrahydroisoxazolopyridine (THIP) and 

GABAB agonist baclofen (PEIXOTO et al., 2005; CASTRO et al., 2006). In this 

regard, gabapentin, a new anticonvulsant, has been synthesized as a structural 

GABA analogue and was expected to cross the blood-brain barrier to exert its effects 

on GABA receptors (GABAA and GABAB) (TRIBUT et al., 2010). However, little is 

known about their actual interaction in these receptors, but it is believed that it can 

act as GABA agonist by indirect mechanisms. Our group recently demonstrated that 

gabapentin has a potential antipsychotic-like effect on behavioral parameters in an 

animal model of schizophrenia (CERETTA et al., 2016). However, there are no study 

evaluating the gabapentin effects on extrapyramidal symptoms resulting from 

conventional antipsychotic therapy. So, the aims of the present study were (1) to 

investigate the effect of repeated treatment with gabapentin on the manifestation of 

haloperidol-induced VCMs and (2) to verify if the possible protective mechanism of 
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gabapentin in this model involves neuronal changes on dopaminergic and gabaergic 

markers. 
 
2. Materials and methods 

2.1. Animals 

 A total of 40 male Albino Swiss mice at 2 months of age (20–30 g) obtained 

from Central Animal House holding of UFSM were used in this study. The animals 

were housed in polycarbonate cages (four or five per cage) on a 12-h light-dark cycle 

(lights on at 7:00 A.M.) in a room with controlled temperature (22 ± 2 ºC) with free 

access to water and standard laboratory chow (Puro Trato, Santo Augusto, Rio 

Grande do Sul, Brazil) throughout the experiment and acclimated for at least one 

week prior behavioral tests. All the animal experimentation was conducted in 

accordance to the guidelines of the National Institutes of Health guide for the care 

and use of Laboratory animals (NIH Publications No. 8023, revised 1978), ARRIVE 

guidelines and the experimental procedure was approved by the Ethic Committee on 

Animal Use of Federal University of Santa Maria, Brazil under the protocol number 

CEUA 4562031214/2015 and are in accordance with the ARRIVE guidelines (Animal 

Research: Reporting of In Vivo Experiments) (KILKENNY et al., 2010). Every effort 

was made to minimize the number of animals used and their suffering.  

 

2.2. Drugs  

Gabapentin (GBP, from Pharmanostra (Chengdu Hawk Bio-Engineering, 

China)) and haloperidol (ampoule with 5 mg/mL, from Teuto (Brazil)) were 

commercially obtained in local pharmacies. All drugs solutions were freshly prepared 

before administration in physiological saline (0.9% NaCl, vehicle) and administered 

intraperitoneally (i.p.) for 28 days in a volume of 0.1 ml/10 g body weight. Control 

groups received an equivalent volume of saline solution. 

 

 2.3 Experimental design 

The animals were randomly assigned to one of four groups (10 animals per 

group) in which each animal received two intraperitoneal injections as following: 1) 

vehicle plus vehicle (control group); 2) GBP plus vehicle; 3) haloperidol plus vehicle; 

4) haloperidol plus GBP. These animals received vehicle (0.9% NaCl), GBP (100 

mg/kg) or haloperidol (1.5 mg/kg) daily for 28 days. Twenty four hours after the last 
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injections, animals were observed for quantification of VCMs and open-field 

behaviors. The doses of GBP and haloperidol were chosen on the basis of previous 

study (FACHINETTO et al., 2007; CERETTA et al., 2016). 

 

2.4 Behavioral assessment tools 

Behavioral tests were conducted during the light phase of the cycle (between 

9:00 A.M. and 3:00 P.M.) using independent experimental groups of mice and these 

animals were housed and acclimated to the experimental room for one hour before 

testing. The animal’s behavior was analyzed by an observer who was blind of the 

pharmacological treatments.  

 

2.4.1 Quantification of VCMs  

 To quantify the occurrence of VCMs, mice were placed individually in 

observation cages (20 cm x 20 cm x 19 cm) containing mirrors under the floor to 

allow behavioral quantification when the animal was faced away from the observer. 

VCMs are operationally defined as single mouth openings in the vertical plane not 

directed towards physical material, the numbers were counted. The incidence (in 

numbers) of tongue protrusions (visible extension of the tongue outside of the mouth 

and not direct at anything) and the duration (in seconds) of jaw tremor (high 

frequency fasciculation of the mouth or jaw) also were considered. All the movements 

occurring during a period of grooming were not taken into account. The behavioral 

parameters were measured continuously for 6 min after a period of 6 min of 

adaptation (BUSANELLO et al., 2011) and analyzed before the treatment (baseline) 

and on 28th day of experimental protocol. 

 

2.4.2 Open field 

Spontaneous locomotor and exploratory activity of the animals were assessed 

in an open field test (ARCHER, 1973) performed in a sound attenuated room and 

with low light. All animals were placed individually in the center quadrant of an open 

field arena (white acrylic walls and floor, 44 cm X 44 cm X 44 cm) divided into 16 

equal areas and the number of crossing (total number of the black lines crossed with 

four paws, parameter related to locomotor activity), and rearing responses (total 

number of stand up responses on two paws, parameter related to exploration activity) 
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were measured in a 5 minutes session with no habituation. This experiment was 

performed immediately after VCMs quantification. 

 

2.5 Tissue preparation and Western blotting assay 

 After the last behavioral test, on day 28, mice were euthanized by cervical 

dislocation and the brains were rapidly dissected and put on ice. The striatum was 

separated and immediately frozen on powdered dry ice and thereafter stored at −80 

°C. Tyrosine hydroxylase (TH) and glutamic acid decarboxylase (GAD) 

immunoreactivity were carried out as described by De Freitas et al. (2016). Briefly,  

the striatum was homogenized in 400 μL of lysis buffer (4 % sodium dodecyl sulfate 

(SDS), 2 mM EDTA, 50 mM Tris, 0.5 mM Na2VO4, 2 μg/mL aprotinin, 0.1 mM 

benzamidine, 0.1 mM PMSF), boiled for 6 min and centrifuged at 8000 rpm at 4°C for 

10 min. The supernatant was used to determine protein concentration (LOWRY et al., 

1951). Then, the samples (30 μg) were mixed with 10% glycerol and 8% 2-

mercaptoethanol and resolved by 10% SDS-PAGE and transferred into nitrocellulose 

membrane (Millipore, USA). Proteins on the membrane were stained with a Ponceau 

solution (0.5% Ponceau plus 5% glacial acetic acid in water), as a loading control 

(ROMERO-CALVO et al., 2010). After staining, the membranes were dried and 

scanned for quantification. The membranes were blocked with 1 % bovine serum 

albumin and incubated with primary antibodies against TH (1:10000; Millipore; 

AB152) or GAD67 (1:7500, Millipore; MAB5406) overnight at 4°C. After, the 

membranes were incubated with alkaline phosphatase-coupled secondary antibody 

(1:10 000; Millipore). The reaction was determined by a colorimetric assay using nitro 

blue tetrazolium (NBT)/5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) as a substrate 

(TREVISAN et al., 2013). The membranes were dried, scanned, and quantified. 

Finally, all values were normalized using Ponceau quantification.  

  

 2.6 Monoamines estimation 

 Quantification of dopamine (DA), 5-hydroxytryptamine (5-HT) and 

norepinephrine (NE) tissue levels in the striatum were estimated by HPLC (DE 

BENEDETTO et al., 2014). The samples were kept frozen at−80 °C until analysis. 

After homogenization in 200 µl of 0.2 M perchloric acid containing 3 mM cysteine and 

subsequent centrifugation, the supernatant was used for high pressure liquid 

chromatography (HPLC) followed by fluorimetric detection. The system comprised a 
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Ascentis® C18 chromatography column (250 mm x 2.1 mm 5 μm; Supelco®, USA), 

LC-20AT pump coupled to a SIL-20AHT autosampler and an RF-20A fluorescence 

detector, and LC Solution Shimadzu software (Kyoto, Japan). The column 

temperature was maintained at 35 °C and the flow rate was 0.3 mL/min. The mobile 

phase was acetate buffer (pH 3.5, 12 mM acetic acid, 0.26 mM EDTA)–methanol 

(86:14, v/v). The fluorescence was monitored at excitation and emission wave 

lengths of 279 nm and 320 nm, respectively. Peaks were identified by comparing 

their retention time in the sample (tissue extracts) solution with that of standard 

solution. The samples had an injection volume of 20 μL.  

 

  2.6. Statistical analysis 

Data are expressed as mean ±standard error of the mean (SEM). Statistical 

analysis of data was carried out by one-way analysis of variance (ANOVA) followed 

by Tukey’s post hoc test. Statistical significance was assumed at p<0.05 or less. 
 
3. Results 

3.1. Effects of gabapentin on haloperidol-induced VCMs in mice 

Fig.1 shows the effect of gabapentin administration on the frequency of VCMs 

of mice treated with 1.5 mg/kg of haloperidol. Haloperidol treatment increased the 

number of VCMs compared to the vehicle group (F(3,36)=43.30; p<0.0001). Co-

treatment with GBP (100 mg/kg) attenuated haloperidol-induced VCM. 

Table 1 shows the effect of GBP or haloperidol on the frequency of tongue 

protrusions (quantified in numbers) and facial twitching (duration in seconds). One-

way analysis of variance revealed no statistical differences among the groups 

(p>0.05). 

 

3.2. Effects of gabapentin on open-field behaviors 

Fig.2 shows the number of locomotion (A) and rearing (B) observed in an 

open-field test immediately after quantification of VCMs. Haloperidol decreased the 

number of crossing after 28 days of treatment (F3,36)=3.602; p<0.05). The co-

treatment with GBP could avoid this effect. Analysis of variance revealed no 

statistical differences among the groups when rearing responses were evaluated 

(p>0.05). 
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 3.3. Effects of GBP and/or haloperidol in TH and GAD levels in striatum of 

mice 

 Due to the beneficial effect obtained with the treatment of 100 mg/kg of GBP in 

preventing haloperidol-induced VCMs, we also investigated if this effect might be 

involved with changes in levels of important marker of the dopaminergic system, TH 

and gabaergic pathway as GAD in the striatum. The analysis of western blotting 

revealed no change in TH (Fig. 3A) or GAD (Fig. 3B) levels in any experimental 

group (p>0.05). 

 

 3.4 Effects of GBP and/or haloperidol on dopamine (DA), norepinephrine (NE) 

and serotonin (5-HT) in striatum of mice 

 Any statistical difference was found to DA, 5-HT and NE levels in the striatum 

of mice under GBP or haloperidol treatment (Table 2).  
 
4. Discussion 

Our results demonstrated that the co-administration of the anticonvulsant GBP 

was effective in reducing the manifestation of VCMs induced by haloperidol in mice. 

In addition, haloperidol treatment caused a decrease in locomotor activity observed in 

the open field test which was prevented by gabapentin. However, any treatment 

altered markers of dopaminergic and gabaergic pathways when analyzed TH and 

GAD striatal immunoreactivity or monoamines levels. To our knowledge, this is the 

first study reporting the effects of gabapentin in an animal model of TD.  

TD has been attributed to a dopaminergic supersensitivity caused by a long-

term administration of antipsychotics as haloperidol by blockade of presynaptic 

dopamine D2 receptors leading to a compensatory increase in the synthesis and 

release of dopamine. Moreover, there is a blockade of its reuptake with development 

of hypersensitivity postsynaptic striatal dopaminergic receptors (KLAWANS, H. L., 

JR., 1973; LERNER, P. et al., 1977; SULZER et al., 1995; JONES et al., 1998; 

SACHDEV, P. S., 2000). In rodents, a long-term administration of haloperidol causes 

an increase orofacial movements serving as animal model of TD. Previous studies 

corroborate this idea (KELLEY et al., 1989; ABI-DARGHAM, 2004; BURGER et al., 

2005a; COLPO et al., 2007; FACHINETTO et al., 2007; SALAMONE et al., 2008; 

PEROZA et al., 2013). Some studies also related that chronic administration of 
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haloperidol leads a glutamate excitotoxicity, oxidative stress and GABAergic 

hypofunction (THAKUR et al., 2015; DATTA et al., 2016). 

Data from humans and rodents studies support the evidence of GABAergic 

dysfunction in pathophysiology of TD after antipsychotics treatment, these changes 

are related to a reduction of GABA release or even loss of GABAergic terminals in 

basal ganglia with consequent reduction of the rate-limiting enzyme in the synthesis 

of GABA, GAD. This would contribute to striatal dopaminergic hyperexcitability 

culminating in the appearance of orofacial dyskinetic movements (GUNNE; 

HAGGSTROM; SJOQUIST, 1984; GERLACH; CASEY, 1988; ANDREASSEN; 

JORGENSEN, 2000; SACHDEV, P. S., 2000). Also, it was reported a reduction in the 

levels of GAD and GABA in patients with TD, supporting the "GABA hypothesis" 

(THAKER et al., 1987; ANDERSSON et al., 1989). Supporting this idea, the 

administration of GABA-mimetic drugs such as tiagabine and progabide were 

effective in reducing the development of VCMs induced by neuroleptics in rats 

(KANEDA et al., 1992; GAO et al., 1994). 

 Our group has demonstrated that gabapentin prevent the hyperlocomotion, 

memory deficit and social isolation induced by amphetamine in an animal model of 

schizophrenia (CERETTA et al., 2016). In the present study, GBP was also able to 

decrease haloperidol-induced orofacial movements as well restored locomotor 

activity in mice. These data suggest that GBP could promote an improvement in 

psychotic-like symptoms without causing OD in experimental animals. 

 Considering the previously described involvement of gabaergic and 

dopaminergic system, we also examined if the protective effect of gabapentin on 

haloperidol-induced VCMs in mice could involve alterations in TH and monoamines 

levels and/or GAD immunoreactivity. However, we did not find significant differences 

in any of the groups tested.  

 Haloperidol may exhibit biochemical changes in the dopaminergic system 

depending on the duration of drug treatment. At first, a short-term treatment causes 

an increase in dopamine synthesis characterized by TH activation. However, 

tolerance to repeated doses of haloperidol may happen, with return to the baseline 

state (LERNER, P. et al., 1977). 

 Studies have suggested indirect pharmacological actions on glutamate and 

dopamine by increasing GABA synthesis, reducing the dopaminergic activity and 

decreasing the excitability of glutamatergic system (RANDRUP; MUNKVAD, 1969; 
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WASSEF et al., 1999; TUOMINEN; TIIHONEN; WAHLBECK, 2006; LANDMARK, 

2007). We suggest that as GPB was synthesized as a structural GABA analogue 

(inhibitory neurotransmitter), it can have pharmacological actions that lead to 

changes in the interneuron transmission which reinforce the inhibitory signaling 

pathways, may be acting indirectly in neurotransmitter levels through the release of 

synaptic vesicles per share in voltage-gated calcium channels (GEE et al., 1996; 

TAYLOR et al., 1998; GABRIEL, 2010). Thus, GBP could reduce synaptic release of 

neurotransmitters as dopamine and glutamate with postsynaptic decrease of calcium 

influx resulting in modulatory effects on excitability of the central nervous system 

(TAYLOR et al., 1998; STEFAN; FEUERSTEIN, 2007). GBP also increase cellular 

GABA by inhibiting degradation restoring the inhibitory tone of dopaminergic and 

glutamatergic pathways (ERRANTE; PETROFF, 2003).  Our findings suggest a lack 

of biochemical changes in striatal dopaminergic and gabaergic metabolism. We can 

not rule out the possibility of an effect on different markers or neurotransmitter 

systems as well as testing another treatment schedule and evaluating other brain 

structures besides the striatum.  

 In clinical studies, GBP has demonstrated efficacious in the treatment of 

patients with bipolar disorder and schizoaffective disorder (BENNETT; GOLDMAN; 

SUPPES, 1997; CABRAS et al., 1999). It also had a beneficial effect on 

antipsychotic-induced akathisia in patients unresponsive to conventional therapy 

(USISKIN et al., 2000; PFEFFER; CHOUINARD; MARGOLESE, 2005), treatment of 

TD, the antipsychotic-induced blepharospasm, oromandibular in involuntary 

movements (HARDOY et al., 2003) and prophylaxis of seizures induced by clozapine 

(USISKIN et al., 2000). The administration of gabapentin with other antipsychotics 

showed an improvement in patients with treatment-resistant schizophrenia and was 

able to stabilize the aggressive behavior. However, with the administration of 

gabapentin suspension, the behavior was restored .  

 In conclusion, gabapentin has shown neuroprotective effect in haloperidol-

induced OD and bring a new perspective that modulation in GABAergic system might 

be involved in the protection against antipsychotic-induced TD. Furthermore, the 

mechanism by which gabapentin acts seems not to involve alterations in TH and 

GAD markers in striatum. From clinical approaches, our findings indicate that 

gabapentin might have potential therapeutic use for the treatment of TD. Additional 
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studies should be performed to investigate the mechanisms which are involved in 

gabapentin effects. 
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Figure 1: Effect of gabapentin (100 mg/kg/day, intraperitoneally) on the frequency of 

vacuous chewing movements (VCMs) of mice treated with haloperidol (1.5 

mg/kg/day, intraperitoneally) for 28 days. Data were analyzed by one-way analysis of 

variance (ANOVA) followed by post hoc Tukey’s test. Data are expressed as 

mean±SEM (n=10). *p<0.05 when compared with the vehicle on 28th day, #p<0.05 

when compared with the haloperidol group on 28th day. 
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Table 1 
 
Effects of vehicle, GBP (100 mg/kg) and/or haloperidol (1.5 mg/kg) on the frequency 

of tongue protrusions (quantified in numbers) and facial twitching (duration in 

seconds). 

Data are represented as mean±SEM and analyzed using one-way ANOVA followed 

by post hoc Tukey's test. (n=10). GBP: gabapentin. 

 

Treatment Groups Tongue protrusions Facial twitching 
Vehicle 0.0 ± 0.0 0.55 ± 0.25 

GBP 0.0 ± 0.0 0.30 ± 0.20 

Haloperidol 0.05 ± 0.05 1.05 ± 0.85 

Haloperidol + GBP 0.10 ± 0.10 1.25 ± 0.35 

Statistical Analysis F(3,36)=1.000; p>0.05 F(3,36)=2.239; p>0.05 
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Figure 2: Effect of gabapentin (100 mg/kg/day, intraperitoneally) and/or haloperidol 

(1.5 mg/kg/day, intraperitoneally) on (A) crossing and (B) rearing in open field test. 

Data were analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA) followed by post hoc 

Tukey’s test. Data are expressed as mean±SEM (n=10).*p<0.05 when compared 

with the vehicle, #p<0.05 when compared with the haloperidol group. 
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Figure 3: Western blot analysis of (A) tyrosine hydroxylase (TH) and (B) glutamic 

acid decarboxylase (GAD) immunoreactivity in striatum of mice treated with 

gabapentin (100 mg/kg/day, intraperitoneally) and/or haloperidol (1.5 mg/kg/day, 

intraperitoneally) after 28 days of treatment represented by relative optical density 

(ROD). Data were analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA) followed by 

post hoc Tukey’s test. Data are expressed as mean±SEM (n=5). 
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Table 2 
 
Effects of vehicle, GBP (100 mg/kg) or haloperidol (1.5 mg/kg) on DA, 5-HT and NE 

levels in striatum of mice. 

Data are represented as mean±S.E.M. and analyzed using one-way ANOVA followed 

by post hoc Tukey. Values are express ng/µl. (n=5-6). GBP: gabapentin, Hal: 

haloperidol, DA: dopamine, 5-HT: serotonin, NE: norepinephrine.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treatment Groups DA 5-HT NE 
Vehicle 0.025±0.002 0.001±0.001 0.075±0.006 

GBP 0.025±0.001 0.002±0.001 0.086±0.006 

Haloperidol 0.028±0.002 0.002±0.001 0.082±0.003 

Hal + GBP 0.023±0.001 0.002±0.001 0.096±0.008 

Statistical Analysis F(3,19)=1.001; p>0.05 F(3,19)=0.423;p>0.05 F(3,19)=1.842; p>0.05 
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5 DISCUSSÃO 
 

A esquizofrenia é uma doença mental grave caracterizada pela presença de 

sintomas que incluem psicose, apatia e disfunção cognitiva conferindo aos pacientes  

problemas na vida social e incapacidade ocupacional (SACHDEV, P. S., 2000; 

MUESER; MCGURK, 2004; VAN OS; KAPUR, 2009; OWEN; SAWA; MORTENSEN, 

2016). Os antipsicóticos disponíveis atualmente modificam a neurotransmissão 

dopaminérgica  levando a melhora dos delírios e alucinações, mas nem tanto para o 

controle das deficiências cognitivas e motivacionais. A eficácia a longo prazo é 

limitada por uma combinação de baixa tolerabilidade e o desenvolvimento de efeitos 

adversos debilitantes como a DT (ANDREASSEN; JORGENSEN, 2000; SACHDEV, 

P. S., 2000). Não existem medicamentos eficazes no controle de toda sintomatologia 

da esquizofrenia bem como para o tratamento da DT em pacientes em tratamento 

crônico com antipsicóticos típicos. Tem-se relatado que além da disfunção 

dopaminérgica envolvida nessa patologia, a hipofunção do sistema gabérgico, 

visualizado com baixos níveis de GABA nos tecidos cerebrais, poderiam levar a um 

estado de desinibição das vias dopaminérgicas que, por sua vez, produziria os 

sintomas da esquizofrenia e o desenvolvimento de DT (ROBERTS, 1972; 

TAMMINGA; THAKER; CHASE, 1985).   

A GBP é um anticonvulsivante, que em estudos clínicos, apresenta eficácia 

na redução da acatisia e DT induzidos por antipsicóticos (HARDOY et al., 2003; 

PFEFFER; CHOUINARD; MARGOLESE, 2005) e é capaz de controlar o 

comportamento agressivo em pacientes com esquizofrenia que não respondem a 

terapia convencional (DEMILY; FRANCK, 2008). A inexistência de estudos 

experimentais relatando os efeitos do tratamento com GBP em modelo animal de 

psicose bem como na prevenção do desenvolvimento da DO em animais, reforçam 

a necessidade de ampliar o conhecimento de sua eficácia farmacológica. 

No presente estudo, explorou-se os efeitos da administração de GBP no 

modelo animal de esquizofrenia induzido por anfetamina e DO induzida por 

haloperidol em camundongos. 

Os resultados apontam que a administração aguda de anfetamina em 

camundongos induz alterações significativas no desempenho de testes 

comportamentais referentes à atividade locomotora, interação social, memória de 

trabalho e desenvolvimento de estereotipias. A GBP per se  não alterou nenhum 



61 
 

parâmetro comportamental analisado. Entretanto, o pré-tratamento com GBP 

preveniu os déficits cognitivos e sintomas negativos induzidos por anfetamina bem 

como o aparecimento de comportamentos estereotipados. Contudo, não preveniu a 

hiperlocomoção induzida por anfetamina na tarefa de campo aberto. 

Esses resultados corroboram estudos anteriores, os quais mostraram que a 

administração aguda de anfetamina, conduz a um aumento dos níveis de DA com a 

ativação progressiva dos receptores dopaminérgicos na via nigroestriatal 

(COSTALL; DOMENEY; NAYLOR, 1982; LARUELLE et al., 1999; LAI; LEE; YIN, 

2013) precipitanto psicose em pacientes esquizofrênicos (JANOWSKY; RISCH, 

1979), sendo controlado pelo uso de antagonistas de receptores dopaminérgicos D2 

(SEEMAN, 2010). Em animais, a administração de anfetamina provoca o aumento 

da atividade locomotora (hiperlocomoção) e o desenvolvimento de comportamentos 

estereotipados (comportamentos incomuns como andar em círculos, 

perseverações, balanço de cabeça e roer as unhas) (ELLENBROEK; COOLS, 

1990; WOLGIN, 2012; FIGUEIRA et al., 2014; SAITO et al., 2014), sendo essas 

alterações comportamentais amplamente utilizadas como modelo de sintomas 

positivos da esquizofrenia (CALZAVARA et al., 2011; FIGUEIRA et al., 2014; 

POLISSIDIS et al., 2014; SAITO et al., 2014).  

Demonstra-se que camundongos tratados com anfetamina exibiram aumento 

significativo no número de cruzamentos conduzindo a um aumento da atividade 

locomotora dos animais, mas não afetou a atividade exploratória e ainda 

apresentaram alta incidência de esterotipias. De acordo com Lai et al. (2013) 30 

minutos após a administração de anfetamina, há um aumento simultâneo dos níveis 

de DA estriatal e dos terminais gabaérgicos, mas o efeito predominante é a 

hiperatividade, sugerindo que o tônus dopaminérgico pode ser dominante. O pré-

tratamento com GBP não alterou a própria atividade locomotora, sugerindo que os 

animais não apresentavam deficiência motora que pudessem alterar o desempenho 

em outros testes comportamentais. No entanto, a GBP reduziu o comportamento 

estereotipado mas não preveniu a hiperlocomoção induzida pela anfetamina.  

O tempo de administração provavelmente não foi suficiente para a GBP 

exercer um sinal inibitório e evitar os efeitos da anfetamina sobre a atividade 

locomotora. Entretanto, a redução do desenvolvimento das esterotipias induzido 

pela administração de anfetamina, sugere que, de alguma forma, a GBP causa 

interferência na atividade dopaminérgica central. Tais efeitos parecem também 
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estar relacionados a ações da GBP em diferentes áreas cerebrais, uma vez que a 

agitação motora parece estar ligada aos receptores D2 no núcleo accumbens, onde 

o estímulo excitatório da anfetamina sobre a locomoção tenha desempenhado 

papel modulador maior, enquanto a esterotipia envolve os mesmos receptores no 

estriado (CREESE; IVERSEN, 1975; COSTALL; DOMENEY; NAYLOR, 1982). 

Como as evidências sugerem que o antagonismo do receptor D2 pelos 

antipsicóticos típicos tem eficácia comprovada no controle e tratamento dos 

sintomas positivos da esquizofrenia, tem-se dado crescente ênfase à necessidade 

de compreender mais sobre os déficits cognitivos e sintomas negativos, os quais 

são os de maior dificuldade para controle clínico e os que mais afetam as funções 

gerais dos pacientes. Presume-se que esses sintomas da esquizofrenia não 

estejam relacionados com aumento da DA na via mesolímbica, mas sim a uma 

diminuição da DA no córtex pré-frontal (COYLE, 1996; ABI-DARGHAM, 2004; 

MARSDEN, 2006). 

Mesmo alguns estudos que mostram que o efeito da anfetamina na memória 

pode ser devido à ativação do comportamento motor (KELLY, P.H., 1977), o que 

poderia levar à aquisição ou déficit de aprendizagem/memória, outros autores 

descartam essa possibilidade (ROFFMAN; LAL, 1971; ISHIKAWA; SAITO, 1976; 

ROOZENDAAL; CARMI; MCGAUGH, 1996; SILVA et al., 2002).  

Aqui, demonstramos que a administração de anfetamina prejudicou o 

desempenho dos animais na tarefa de labirinto em Y, correlacionado a um prejuízo 

da memória de trabalho. Estes dados estão em acordo com outros estudos que 

demonstram que, dependendo da janela temporal de administração de anfetamina, 

essa pode levar a significativo déficit de memória em animais (SILVA et al., 2002; 

WOOD; ANAGNOSTARAS, 2009; SANDAY et al., 2013). Os resultados 

demonstraram que os animais sob influência de anfetamina são incapazes de 

percorrer os braços diferentes consecutivamente, levando a uma maior 

percentagem de alternâncias incorretas, os quais estão associados ao prejuízo 

cognitivo e perda da percepção do animal. Entretanto, os animais tratados com 

anfetamina não apresentaram diferença no número total de braços percorridos, 

indicando que a hiperlocomoção não prejudicou a performace dos animais nesta 

tarefa. De maneira interessante, todas as doses de GBP foram capazes de prevenir 

o prejuízo da memória de trabalho induzido pela anfetamina.  
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 Junto com déficits cognitivos, os sintomas negativos, tais como a diminuição 

da interação social e anedonia, são difíceis de tratar em pacientes com esquizofrenia 

e resultam em baixa qualidade de vida. Assim, os déficits de comportamento social 

são utilizados em modelos animais para verificar o possível tratamento dos sintomas 

negativos (CALZAVARA et al., 2011). À medida que a anfetamina causa 

hiperlocomoção, poderíamos pensar que a diminuição da interação social é uma 

conseqüência do aumento da atividade locomotora e poderia ocultar algum efeito da 

GBP neste parâmetro. Entretanto, como a GBP não afetou a hiperlocomoção 

induzida pela anfetamina e o tempo total gasto com o parceiro não foi significativo 

em ambos os grupos, podemos especular que os animais tratados com anfetamina 

têm menos interesse em interagir com o parceiro, caracterizado pela redução do 

número de contatos, demonstrando o déficit de interação social e a GBP, na maior 

dose, conseguiu restaurar esse comportamento. 

Além da hiperatividade dopaminérgica, as alterações comportamentais 

observadas num modelo animal de psicose induzido por anfetamina, envolve 

componentes diferentes da neurotransmissão via DA tais como sistema 

glutamatérgico, dependendo da região do SNC. Alguns trabalhos relatam o 

envolvimento do sistema glutamatérgico desregulado para os efeitos da 

anfetamina, onde antagonistas do receptor glutamatérgico do subtipo N-metil-D-

aspartato (NMDA), tais como o ácido (±)3-(2-carboxipiperazina-4-il)propil-1-

fosfônico (CPP) e dizocilpina (MK- 801) causam sintomas de esquizofrenia como 

perda de memória e interação social prejudicada (BECKER et al., 2003; MONTE et 

al., 2013), mas também são capazes de bloquear as estereotipias induzidas por 

anfetamina (KARLER et al., 1994). Esses efeitos explicariam a hipofuncionalidade 

glutamatérgica para o aparecimento dos sintomas cognitivos e negativos com 

consequente ativação dopaminérgica para o desenvolvimento de hiperatividade 

motora e esterotipias induzidas pela anfetamina.  

Os dados mostraram que a GBP apresentou os melhores resultados sobre 

os sintomas negativos e cognitivos induzidos pela anfetamina. Uma possível 

explicação para este efeito seria que, de alguma forma, a GBP pode estar 

envolvida indiretamente na modulação do sistema glutamatérgico em vez de efeitos 

diretos sobre os níveis de DA no primeiro momento, ou o tempo de curso de pré-

tratamento com GBP deve ser mais estudada como a administração crônica de 

GBP para levar a mudanças dopaminérgicas. 
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Além disso, foi demonstrado em vários estudos que há uma inibição 

gabaérgica insuficiente sobre a neurotransmissão dopaminérgica, apresentando 

papel importante na patologia da esquizofrenia (ROBERTS, 1972). O 

neurotransmissor inibitório GABA modifica a função dopaminérgica por inibir a 

liberação de DA da parte pré-sináptica dos neurônios (HOSAK; LIBIGER, 2002). 

Estudos post-mortem encontraram baixos níveis de GABA em pacientes com 

esquizofrenia, quando comparado a indivíduos saudáveis, assim como atividade de 

GAD reduzida (BIRD et al., 1977; PERRY et al., 1979; BLUM; MANN, 2002). 

Ademais, o tratamento de vários dias com anfetamina pode levar a decréscimo nos 

níveis de GABA e GAD no núcleo accumbens de ratos (LINDEFORS et al., 1992). 

Com base no que foi acima exposto, os sintomas positivos devido ao aumento da 

DA no sistema mesolímbico e os sintomas cognitivos e negativos relacionados a 

uma hipodopaminergia no córtex pré-frontal podem ser revertidos pelo GABA. 

 Medicamentos com ação gabaérgica, como  valproato, combinado com 

agentes antipsicóticos, estão associados com os resultados favoráveis no 

tratamento de esquizofrenia em pacientes refratários (HOSAK; LIBIGER, 2002). Em 

animais, moduladores de receptores GABA foram capazes de reverter alterações 

em modelo animal de psicose induzido por MK-801 e anfetamina (WIERONSKA et 

al., 2011). 

Visto que a GBP apresentou resultados positivos sobre a sintomatologia da 

esquizofrenia (CERETTA et al., 2016), decidiu-se investigar se o tratamento crônico 

com GBP seria capaz de prevenir o desenvolvimento da DO induzida por 

haloperidol. 

Os dados obtidos com o presente estudo demostraram que o tratamento 

crônico com haloperidol induziu DO caracterizado pelo aumento do número de 

MMV e uma diminuição da atividade locomotora em comparação com os animais 

controle. O co-tratamento com a GBP preveniu a manifestação de MMV assim 

como a diminuição da atividade locomotora induzida por haloperidol.  

A DT é o efeito adverso mais importante apresentado por pacientes devido 

ao uso crônico de antipsicóticos típicos como haloperidol relacionado a hipótese de 

seu desenvolvimento à hipersensibilidade dopaminérgica (ANDREASSEN; 

JORGENSEN, 2000; SACHDEV, P. S., 2000). Entretanto, seu completo mecanismo 

ainda hoje é um enigma pois essa hipótese não explica a ocorrência de DT 
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espontânea e como não existem tratamentos eficazes no controle da DT, a enfase 

de estudo se baseia na prevenção.  

Em roedores, uma administração a longo prazo de haloperidol provoca um 

aumento dos movimentos orofaciais que servem de modelo animal de DO. Estudos 

anteriores corroboram essa idéia (KELLEY et al., 1989; ABI-DARGHAM, 2004; 

BURGER et al., 2005a; BURGER et al., 2005b; COLPO et al., 2007; FACHINETTO 

et al., 2007; SALAMONE et al., 2008; PEROZA et al., 2013). Alguns estudos 

também relataram que a administração crônica de haloperidol leva a 

excitotoxicidade com GLU, estresse oxidativo e hipofunção gabaérgica (THAKUR et 

al., 2015; DATTA et al., 2016). 

Animais tratados com antipsicóticos mostram uma diminuição no turnover de 

GABA, ou seja, uma redução da liberação de GABA ou mesmo à perda de 

terminais gabaérgicos nos núcleos da base com conseqüente redução da enzima 

limitante de taxa na síntese de GABA, a GAD (GIBSON, 1978; GERLACH; CASEY, 

1988). Isso contribuiria para a hiperexcitabilidade dopaminérgica estriatal que 

culminaria com o aparecimento de movimentos discinéticos orofaciais (GUNNE; 

HAGGSTROM; SJOQUIST, 1984; GERLACH; CASEY, 1988; ANDREASSEN; 

JORGENSEN, 2000; SACHDEV, P. S., 2000). Também, pesquisadores 

correlacionaram o aumento da atividade oral em ratos tratados com antipsicóticos 

típicos com uma diminuição da atividade gabaérgica na substância negra pars 

compacta (GUNNE; HAGGSTROM; SJOQUIST, 1984; GUNNE et al., 1986).  

Pode ser visto em pacientes com DT uma redução na concentração de 

GABA no líquido cefalorraquidiano (THAKER et al., 1987) e a administração de 

agonistas GABA reduzem movimentos discinéticos (CASEY et al., 1980; 

TAMMINGA et al., 1983; THAKER; HARE; TAMMINGA, 1983). Esse mesmo efeito 

pode ser observado em animais, onde drogas GABA-miméticas, como a tiagabina e 

progabide, são eficazes na diminuição de MMV induzidos por haloperidol ou 

reserpina (KANEDA et al., 1992; GAO et al., 1994; PEIXOTO et al., 2003; ARAUJO 

et al., 2004; PEIXOTO et al., 2005; CASTRO et al., 2006).   

Levando em conta as idéias citadas acima, a GBP poderia auxiliar na 

restauração do tônus gabaérgico inibitório e diminuir a supersensibilidade 

dopaminérgica envolvida no aparecimento das alterações induzidas pela 

anfetamina e haloperidol. Para esclarecer se os efeitos da GBP estariam 

relacionados a modificação de marcadores dopaminérgicos e gabaégicos resolveu-
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se analisar a imunorreatividade da TH, determinar os níveis de monoaminas e a 

imunorreatividade da GAD. 

Hipóteses relacionam que o bloqueio crônico dos receptores dopaminérgicos 

pelos antipsicóticos típicos levaria ao aumento na atividade da TH, com 

consequente aumento na síntese de DA, e possivelmente uma diminuição da 

recaptação de DA pelo TDA com o estado hiperdopaminérgico envolvido na DT 

(AHLENIUS; ENGEL, 1971; STORK; HASHIMOTO; OBATA, 1994; HAKANSSON 

et al., 2004; FACHINETTO et al., 2007). Entrentanto, nossos resultados 

demonstram que o tratamento com GBP ou haloperidol durante 28 dias não alterou 

a atividade da TH e nem os níveis de monoaminas no estriado.  

O haloperidol pode exibir alterações bioquímicas no sistema dopaminérgico 

variando com a duração do tratamento medicamentoso. No início, um tratamento 

de curto prazo (uma hora ou 24 hs após uma simples administração) causa um 

aumento na síntese de DA caracterizada pela ativação da TH. No entanto, a 

tolerância a doses repetidas de haloperidol pode ocorrer, com retorno ao estado 

basal após tratamento de 10 dias (LERNER, P. et al., 1977). Em relação ao sistema 

gabaérgico, a administração de haloperidol leva a uma diminuição da atividade de 

GAD e/ou redução dos níveis de GABA em diferentes estruturas cerebrais, como a 

substância negra (GUNNE; HAGGSTROM, 1983). Entretando, não encontramos 

alterações significativas na imunorreatividade da GAD no estriado de animais 

tratados com haloperidol ou GBP.   

 Embora, sua estrutura seja similar ao GABA, a GBP não interage diretamente 

com o receptores gabaérgicos GABAA ou GABAB, não inibe a recaptação de GABA 

nem é convertido metabolicamente em GABA (TAYLOR, 1997; SILLS, 2006), porém, 

alguns estudos demonstram que ela é capaz de aumentar os níveis de GABA, 

aumentando sua síntese, diminuindo seu metabolismo além de aumentar a liberação 

não vesicular de GABA (TAYLOR et al., 1992; GOTZ et al., 1993; HONMOU; 

KOCSIS; RICHERSON, 1995; LEACH et al., 1997). Isso acarretaria em ações 

farmacológicas na transmissão dos interneurônios que reforçam as vias de 

sinalização inibitória, e com sua ação em canais de cálcio, alteraria indiretamente os 

níveis de neurotransmissores como DA e GLU através da liberação de vesículas 

sinápticas (GEE et al., 1996; TAYLOR et al., 1998; GABRIEL, 2010) resultando em 

efeitos moduladores sobre a excitabilidade do SNC (RANDRUP; MUNKVAD, 1969; 
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TAYLOR et al., 1998; WASSEF et al., 1999; TUOMINEN; TIIHONEN; WAHLBECK, 

2006; LANDMARK, 2007; STEFAN; FEUERSTEIN, 2007).  

A administração de GBP aumentou os níveis de GABA em cérebro humano 

após análises ex vivo de fatias neocorticais (ERRANTE et al., 2002) e em pacientes 

com ou sem epilepsia (PETROFF et al., 1996; PETROFF et al., 2000). Estudos in 

vitro demonstram que a GBP aumenta a atividade da GAD e pode estar envolvida 

na síntese de GABA a partir de glutamato em tecidos cerebrais (SILVERMAN et al., 

1991; TAYLOR et al., 1992). A GBP também pode modular a atividade da GAD in 

vivo, pois na presença de um inibidor da GABA transaminase (GABA-T) (enzima 

responsável pelo catabolismo do GABA), a administração de GBP aumentou em 

torno de 60% os níveis de GABA em diferentes estruturas cerebrais (LOSCHER; 

HONACK; TAYLOR, 1991). Esse aumento dos níveis de GABA pode ser pela 

prevenção da degradação de GABA (SILLS, 2006) ou, em altas concentrações, a 

GBP pode agir como inibidor GABA-T (GOLDLUST et al., 1995; LEACH et al., 

1997). 

 Além disso, a GBP pode modular a liberação não vesicular da GABA 

aumentando o transporte reverso via transportador de GABA (GAT-1) em roedores 

(GASPARY; WANG; RICHERSON, 1998). 

Os achados deste estudo forneceram evidências relevantes de que a GBP 

tem eficácia farmacológica na prevenção dos sintonas negativos e cognitivos bem 

como na prevenção da DO. A GBP possui poucos efeitos adversos, é bem tolerada 

e segura em combinação com outros fármacos (HANDFORTH; TREIMAN, 1994). 

Assim, a GBP poderia ser considerada como um agente terapêutico 

potencial no tratamento de pacientes que fazem uso de terapia antipsicótica. No 

entanto, os mecanismos pelo qual ela apresenta esse efeito benéfico não parecem 

correlacionar-se diretamente com o sistema dopaminérgico e gabaérgico estriatal. 

Não podemos excluir a possibilidade de um efeito em diferentes marcadores ou 

sistemas de neurotransmissores, bem como efeitos em outras estruturas cerebrais 

além do estriado. 
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6 CONCLUSÕES  
 
 De acordo com os resultados apresentados neste trabalho de doutorado 

pode-se concluir que:  

 

 A administração de GBP previne sintomas positivos (estereotipias), sintomas 

negativos (isolamento social) e déficit cognitivo num modelo animal de 

esquizofrenia induzido por anfetamina. 

 

 O co-tratamento com GBP foi capaz de prevenir o desenvolvimento de DO e 

hipolocomoção induzido por haloperidol.  

 

 O mecanismo de ação da GBP parece não estar diretamente relacionado a 

efeitos na síntese de DA (imunorreatividade da TH), alterações dos níveis de 

monoaminas nem alterações na imunodetecção da GAD no estriado no 

modelo animal de DO induzido por haloperidol. 

 

Figura 3 - Principais achados nessa tese e perspectivas de novos estudos. 
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7 PERSPECTIVAS 
 

 Com base nos resultados obtidos no presente trabalho, faz-se necessário: 

 

 Avaliar a atividade da enzima MAO no estriado de ratos tratados com GBP e 

haloperidol; 

 

 Quantificar os níveis de GLU e GABA no estriado e em outras estruturas 

cerebrais de camundongos tratados com GBP e haloperidol;  

 

 Avaliar num desenho experimental de administração crônica de GBP com 

doses menores e curva de tempo de administração (30 min, 1h, 2h) o ganho 

de peso, hiperglicemia e ansiedade dos animais no modelo animal de 

esquizofrenia induzido por anfetamina e DO por haloperidol; 

 

 Avaliar o efeito da GBP como adjuvante no modelo animal de esquizofrenia 

induzido por anfetamina e DO por haloperidol frente a fármacos utilizados na 

clínica. 

 

 Avaliar o efeito da GBP num modelo animal de esquizofrenia induzido 

cetamina. 

 

 Explorar o efeito da GBP em canais de cálcio. 
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ANEXO A - CARTA DE APROVAÇÃO DE PROJETO NA COMISSÃO DE ÉTICA 
NO USO DE ANIMAIS (CEUA) 
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