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Resumo em Português





A esquizofrenia é um dos mais graves transtornos psicóticos caracte-
rizado por uma variedade de sintomas clínicos, tais como alucinações,
delírios, distúrbios cognitivos e emocionais, problemas comportamen-
tais e declínio em funcionamento geral. Da mesma forma, a síndrome
de deleção 22q11 (SD22q11), um distúrbio genético também conhecido
como síndrome de DiGeorge ou velocardiofacial, caracteriza-se por um
espectro fenotípico bastante amplo, incluindo problemas psiquiátricos,
di culdades cognitivas, problemas comportamentais e declínio em fun-
cionamento em um subgrupo de pacientes. Além disso, pacientes com
SD22q11 apresentam alto risco de desenvolver esquizofrenia na idade
adulta. Isso faz do SD22q11 ummodelo único para explorar os substratos
neurais da vulnerabilidade e da etiologia da esquizofrenia.

Estudos commétodos de neuroimagem corroboram especulações an-
teriores sobre a relação da esquizofrenia com anormalidades cerebrais.
De fato, alterações na anatomia e na função cerebral foram associadas
à psicose e a problemas cognitivos em pacientes com esquizofrenia e
pacientes com SD22q11. O objetivo geral desta tese foi expandir a nos-
sa compreensão dos correlatos neurais subjacentes à esquizofrenia. Para
tal, utilizamos métodos de ressonância magnética (RM) para investigar
os aspectos da estrutura e função do cérebro que podem estar relacio-
nados à etiologia da esquizofrenia. Investigamos três grupos: pacientes
com SD22q11 (com e sem esquizofrenia), pacientes com esquizofrenia
e indivíduos saudáveis. Como alterações da matéria branca, e alterações
dos neurotransmissores dopamine e glutamato têm sido implicados na
esquizofrenia, buscamos responder perguntas tais como: “Pacientes com
SD22q11 que desenvolvem esquizofrenia apresentam anormalidades es-
pecí cas na matéria branca em comparação com SD22q11 sem esqui-
zofrenia, pacientes com esquizofrenia ‘idiopática’ e indivíduos saudá-
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veis?” “Disfunção glutamatérgica é uma característica de pacientes com
SD22q11 com esquizofrenia?” “Quais os efeitos da depleção de dopamina
no circuito de ‘recompensa’ do cérebro em indivíduos saudáveis e em
pacientes com esquizofrenia?”

O primeiro capítulo deste livro contém uma introdução geral e os
objetivos da tese. No capítulo 2, descrevemos os resultados do primeiro
estudo sobre a integridade da matéria branca em adultos com SD22q11
com e sem esquizofrenia, em comparação compacientes com esquizofre-
nia ‘idiopática’ e indivíduos saudáveis. Em consonância comestudos ante-
riores em crianças e adolescentes, observamos que adultos com SD22q11
apresentam um volume baixo damatéria branca nas regiões posteriores e
temporais do cérebro. Além disso evidenciamos diminuição da anisotro-
pia fraccionada em regiões do córtex frontal no grupo total de SD22q11
comparados aos indivíduos saudáveis. Isso possivelmente indica anor-
malidade na integridade da matéria branca. No mais, a gravidade dos
sintomas positivos e negativos nos pacientes SD22q11 foi associada com
a redução da anisotropia fraccionada em áreas anteriormente implica-
das na esquizofrenia principalmente em áreas do córtex frontal, tempo-
ral, insular e no giro do cíngulo. Apesar de as nossas comparações não
mostrarem diferenças signi cantes na matéria branca em SD22q11 com
esquizofrenia vs. SD22q11 sem esquizofrenia, encontramos reduções da
anisotropia fraccionada abrangendo a matéria branca na região frontal
inferior em SD22q11 com esquizofrenia comparado com indivíduos sau-
dáveis. Esse achado é similar aos resultados da anisotropia fraccionada em
esquizofrenia ‘idiopática’ vs. indivíduos saudáveis. Em resumo, concluí-
mos que a redução da matéria branca na parte posterior do cérebro é in-
trínseca à SD22q11 e independente da esquizofrenia. O desenvolvimento
da esquizofrenia em SD22q11 provavelmente requer alterações das bras
da matéria branca em regiões frontais- inferior e temporal. Concluindo,
redução geral da anisotropia fraccionada em áreas frontais e consequente
interrupção na comunicação neuronal através de bras damatéria branca
em regiões frontais- inferior e temporais podem estar relacionados aos
sintomas psicóticos em pacientes com SD22q11 com esquizofrenia.

No capítulo 3, partimos da hipótese de que anormalidades em glu-
tamato podem estar presentes em SD22q11 com esquizofrenia porque a
disfunção glutamatérgico tem sido implicada na psicopatologia da esqui-
zofrenia. Além disso, indivíduos com SD22q11 são geneticamente vul-
neráveis à haplo-insu ciência do PRODH – gene que codi ca uma enzi-
ma envolvida na conversão de prolina em glutamato. Nesta pesquisa uti-
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lizamos espectroscopia de prótons por ressonância magnética (1H-MRS)
e encontramos um aumento da concentração do neurometabolito gluta-
mato e Glx (glutamato+glutamina) na região do hipocampo em pacientes
SD22q11 com esquizofrenia em comparação com SD22q11 sem esquizo-
frenia e indivíduos saudáveis. Isso sugere que o distúrbio glutamatérgico
pode estar subjacente aos sintomas psicóticos em SD22q11 com esquizo-
frenia. O aumento do glutamato no hipocampo também poderia explicar
problemas cognitivos na esquizofrenia em SD22q11, pois o hipocampo é
crucial para funções de memória e aprendizagem. Além do glutamato, o
myo-inositol foi outro neurometabolito com nível elevado em SD22q11
com esquizofrenia em comparação com SD22q11 sem esquizofrenia. Al-
terações em níveis de myo-inositol possivelmente re etem anormalida-
des nos mecanismos de sinalização intracelular e desenvolvimento neu-
ronal. Concentração elevada de myo-inositol é associada com o declínio
da capacidade cognitiva no mal de Alzheimer e na Síndrome de Down.
Nós especulamos que alterações do neurometabolismo do hipocampo
estão envolvidas na psicopatologia e desenvolvimento da esquizofrenia
em SD22q11. Nós especulamos que as drogas antipsicóticas possam ter
afetado as concentrações de metabólitos em regiões frontais do cérebro
em SD22q11 com esquizofrenia. De fato, no córtex pré-frontal, ao con-
trário do hipocampo, encontramos uma associação signi cante entre a
dosagem de medicamentos e concentração dos metabólitos em pacientes
com esquizofrenia SD22q11. Concluímos que alterações dos metabólitos
glutamato e myo-inositol podem explicar parte dos sintomas psicóticos e
prejuízos cognitivos associados com SD22q11.

No capítulo 4, analisamos os estudos farmacológicos deMRI (PhMRI)
que investigaram o efeito de drogas atípicas na atividade cerebral pré-
frontal e no corpo estriado na esquizofrenia. A maioria dos estudos re-
lataram melhoras na atividade pré-frontal e regulação do funcionamento
do estriado em consequência do tratamento com antipsicóticos atípicos.
Esses resultados avalizam a hipótese dopaminérgica revisada da esqui-
zofrenia con rmando hipofunção pré-frontal antes do tratamento e uma
possível melhora da função pré-frontal e subcortical após o tratamento.

No capítulo 5 apresentamos um estudo que combinou ressonância
magnética funcional (RMf) e provocação farmacológica com α-methyl-
paratyrosine (AMPT) para investigar os efeitos da depleção de dopamina
nas vias neuronais relacionadas com o sistema de recompensa do cére-
bro humano saudável. Os resultados mostram que a atividade to cérebro
aumentou nas regiões do estriado e giro do cíngulo durante antecipa-
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ção de recompensa monetária na condição placebo. Comparando pla-
cebo vs. AMPT observamos uma elevada atividade no cíngulo durante
expectativa de recompensa monetária na condição placebo e, no giro
medial frontal durante a expectativa de perda monetária. Após depleção
de dopamina não observamos nenhuma atividade cerebral signi cante
nas áreas dopaminérgicas anteriormente ativadas na condição placebo.
O recrutamento da ínsula, córtex frontal e parietal foi observado durante
a expectativa de recompensa monetária em comparação a expectativa de
perdamonetária na condiçãoAMPT. Isso possivelmente sugere umpapel
compensatório dessas áreas cerebrais quando a transmissão de dopamina
foi reduzida. Esses resultados, redução da transmissão dopaminérgica e
ativação cerebral após depleção de dopamina, foram sustentados pelos
resultados dos exames periféricos de dopamina e prolactina. Em resumo,
os nossos resultados con rmam a hipótese de que a neurotransmissão
dopaminérgica em áreas frontal e estriatal desempenha um papel impor-
tante na antecipação ou expectativa de recompensa monetária em seres
humanos saudáveis.

No capítulo 6, investigamos os efeitos da depleção de dopamina e co-
mo isso interfere na atividade do sistema de recompensa do cérebro e do
estriado em pacientes com esquizofrenia em comparação com indivíduos
saudáveis. A provocação farmacológica com AMPT reduziu a ativida-
de cerebral geral em pacientes com esquizofrenia durante a expectati-
va de recompensa e perda monetária. Na condição placebo vs. condição
AMPT, a atividade cerebral em pacientes com esquizofrenia concentrou-
se principalmente nas áreas frontais e no córtex insular. Isso sugere um
desequilíbrio da dopamina e alterações no circuito estriado-cortical em
nosso grupo de pacientes com esquizofrenia medicados. Em pacientes
com esquizofrenia vs. controles saudáveis observamos atividade redu-
zida do giro temporal superior e cíngulo posterior durante expectativa
de recompensa monetária na condição placebo. Durante expectativa de
perda monetária na condição placebo, observamos redução da atividade
cerebral na parte ventral do estriado, córtex frontal e cíngulo. Isso está
em contraste com os estudos anteriores de recompensa monetária que
demonstraram atividade cerebral normalizada do estriado após o trata-
mento medicinal em pacientes com esquizofrenia. Nossos resultados in-
dicam que possivelmente a neurotransmissão dopaminérgica em regiões
subcorticais do sistema de recompensa do cérebro não foi normalizada
através da medicação. Na condição AMPT e expectativa de recompensa,
pacientes vs. indivíduos saudáveis apresentaram reduções na atividade
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cerebral, emparticular no giro frontal-inferior emedial, e no estriado ven-
tral. Na condição AMPT e expectativa de perda, pacientes com esquizo-
frenia apresentaram atividade reduzida no corpo estriado ventral, frontal
córtex, ínsula e cíngulo. Esses resultados indicam sensibilidade à depleção
de dopamina do circuito de recompensa dopaminérgico striatal-cortical
em esquizofrenia. Embora os pacientes tenham obtido baixos escores nas
três sub-escalas do PANSS, demonstrando que amedicação antipsicótica
provavelmente tenha estabilizado os sintomas, não foi possível detectar
os efeitos normalizadores da medicação na atividade cerebral. Em resu-
mo, este estudo nos permitiu evidenciar o comprometimento do sistema
de recompensa relacionado com a instabilidade dopaminérgica no córtex
frontal e estriado na esquizofrenia.

Conclusões

Oobjetivo dos estudos desta tese foi o de expandir nossos conhecimentos
sobre aspectos da estrutura e função cerebral que podem ser cruciais para
a etiologia da esquizofrenia. As principais conclusões são:

1. Os resultados de anisotropia fraccionada reduzida abrangen-
do a matéria branca na área frontal-inferior do cérebro em
pacientes com SD22q11 com esquizofrenia vs. indivíduos sau-
dáveis estão em concordância com resultados observados em
pacientes com esquizofrenia ‘idiopática’;

2. Baixo volume da matéria branca nas regiões posteriores do
cérebro é uma característica intrínseca de indivíduos com
SD22q11 e independente da esquizofrenia. O desenvolvimen-
to da esquizofrenia em SD22q11 provavelmente envolve al-
terações na qualidade das bras de áreas frontal-inferior e
temporal córtex;

3. No grupo de pacientes com SD22q11, os sintomas positivos e
negativos foram associados com anisotropia fraccionada re-
duzida em áreas anteriormente implicadas na esquizofrenia
principalmente na frontal, cíngulo, ínsula e áreas temporais;

4. Pacientes com SD22q11 com esquizofrenia apresentam um
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aumento na concentração do neurometabolito glutamato e
myo-inositol no hipocampo. Alterações em glutamato e myo-
inositol podem estar subjacentes aos sintomas psicóticos e
problemas cognitivos em pacientes com SD22q11 com esqui-
zofrenia;

5. O sistema dopaminérgico está envolvido na expectativa de re-
compensa monetária em indivíduos saudáveis. Depleção de
dopamina com AMPT reduziu atividade cerebral global du-
rante expectativa de recompensa e perda monetária;

6. Os resultados de redução da transmissão dopaminérgica e ati-
vidade cerebral após depleção de dopamina foram sustentados
pelos resultados dos exames periféricos de dopamina e prolac-
tina;

7. Provocação farmacológica comAMPT reduziu atividade geral
do cérebro em pacientes com esquizofrenia durante expecta-
tiva de recompensa e perda monetária;

8. Na condição placebo vs. condição AMPT, a atividade cerebral
em pacientes com esquizofrenia concentrou-se principalmen-
te nas áreas frontais e no córtex insular durante a expectativa
de recompensamonetária. Isso sugere umdesequilíbrio do sis-
tema dopaminérgico e alterações no circuito estriado-cortical;

9. Após a depleção de dopamina, pacientes com esquizofrenia
em comparação com indivíduos saudáveis apresentaram re-
dução da atividade cerebral no corpo estriado ventral, giro
frontal-inferior e medial durante expectativa de recompensa
monetária. Durante a expectativa de perda monetária pacien-
tes apresentaram redução da atividade do corpo estriado ven-
tral, córtex frontal e cíngulo.




