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RESUMO 

Psicolatina: caracterização conformacional e avaliação do efeito sobre os níveis de 

aminoácidos excitatórios e inibitórios em regiões cerebrais de roedores 

A avaliação química das folhas de Psychotria umbellata levou a identificação de quatro 

alcalóides pertencente ao grupo dos indol monoterpenos glicosilados, sendo psicolatina a 

substância majoritária. Em estudos subseqüentes, psicolatina apresentou importantes 

efeitos farmacológicos provavelmente relacionados com a modulação de receptores 

opióides, serotonérgicos 5-HT2A/C e glutamatérgicos NMDA. Assim, considerando-se a 

relevância das atividades biológicas descritas para psicolatina e a necessidade do 

estabelecimento inequívoco das características estruturais e conformacionais de compostos 

farmacologicamente ativos, os objetivos principais deste trabalho foram a caracterização 

conformacional de psicolatina e a avaliação do efeito de tratamento agudo e sub-crônico 

com este composto sobre os níveis de aminoácidos excitatórios e inibitórios e regiões 

cerebrais de roedores. A avaliação conformacional de psicolatina permitiu a caracterização 

de quatro confôrmeros caracterizados como mínimos de energia: 1EaCc, 1EaCd, 1EbCc e 

1EbCd. As constantes de acoplamento teóricas (3JH,H) calculadas para esses confôrmeros 

apresentaram boa correlação com os dados experimentais de RMN, sendo que os melhores 

resultados foram observados para as conformações obtidas por RM1. Não foram verificadas 

diferenças significativas nos níveis de aminoácidos excitatórios e inibitórios em hipocampos 

de camundongos e ratos submetidos a tratamento agudo com psicolatina 7,5 mg/kg. No 

entanto, nos córtices pré-frontais dos roedores submetidos a tratamento agudo foram 

verificados aumentos estatisticamente significativos nos níveis dos aminoácidos excitatórios 

e de glutamina. Os camundongos submetidos ao tratamento agudo apresentaram elevações 

de 42,46 %, 50,93 % e 35,18 % nos níveis de aspartato, glutamato e glutamina, 

respectivamente. Os ratos submetidos ao mesmo esquema de tratamento, por sua vez, 

apresentaram aumentos de 43,36 % e de 57,11% nas concentrações de glutamato e 

glutamina. Assim como observado para o tratamento agudo, o tratamento sub-crônico com 

psicolatina por um período de 18 dias não provocou alterações significativas nos níveis de 

aminoácidos excitatórios e inibitórios em hipocampos de camundongos. Em córtices pré-

frontais, porém, os animais tratados com psicolatina apresentaram diminuição de 28,86 % 

nos níveis de glutamina. O presente estudo, corroborando dados anteriores sugere que 

psicolatina administrada por via intraperitoneal apresenta ação sobre o sistema nervoso 

central, uma vez que provocou alterações no perfil de aminoácidos excitatórios em córtex 

pré-frontal. 

Palavras-chave: psicolatina, alcalóides indólicos, modelagem molecular, aminoácidos 

excitatórios e inibitórios, córtex pré-frontal, hipocampo. 
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ABSTRACT 

Psychollatine: conformational characterization and evaluation of the effects on the 

excitatory and inhibitory amino acids levels in brain regions of rodents 

Phytochemical analyses of Psychotria umbellata leaves identified the presence of four 

monoterpene indole alkaloids, being psychollatine the main compound. In subsequent 

pharmacological investigations, psychollatine showed some important biological activities, 

including analgesic, anxiolytic, antidepressive and amnesic effects in mice models. These 

data indicate that this compound is able to modulate different neurotransmitter systems, 

including opioid, 5-HT2A/C and NMDA receptors. This way, considering the relevance of the 

pharmacological activities showed by psychollatine and the necessity of the unequivocally 

determination of the conformational and structural features of biologically actives 

compounds, the goals of this work were the conformational characterization of psychollatine 

and the evaluation of acute and chronic treatment with this compound on the excitatory and 

inhibitory amino acids levels in hippocampus and prefrontal cortex of rodents. From the 

conformational analyses, four minimum energy conformations were evaluates for 

psychollatine: 1EaCc, 1EaCd, 1EbCc e 1EbCd. The theoretical coupling constants calculated 

for all these conformers (3JH,H) presented a good agreement with the experimental data, 

mainly for the conformations obtained by RM1. No significant differences were observed on 

the excitatory and inhibitory amino acids levels in hippocampus of mice and rats submitted to 

acute treatment with psychollatine 7.5 mg/kg. Nevertheless, in prefrontal cortex of rodents 

submitted to acute treatment with this compound were observed increases on the excitatory 

amino acids and glutamine levels. Mice submitted to acute treatment with these alkaloid 

presented increases of 42.46 %, 50.93 % and 35.18 % on the aspartate, glutamate and 

glutamine levels, respectively, and rats submitted to acute treatment presented increases of 

43.36 % and 57.11% on the glutamate and glutamine levels, respectively. Such as verified 

for the acute treatment, the chronic treatment with psychollatine 7.5 mg/kg, during 18 days, 

did not cause significant alterations on the excitatory and inhibitory amino acids levels in 

mice hippocampus. However, significant decrease on the glutamine levels (28.86 %) was 

observed in the prefrontal cortex of mice treated with this alkaloid during 18 days. The 

present work, supporting previous data, suggests that psychollatine presents effects on the 

central nervous system (CNS), since this compound caused alterations on the amino acids 

levels on prefrontal cortex. 

Keywords: psychollatine, indole alkaloids, molecular modeling, excitatory and inhibitory 

amino acids, prefrontal cortex and hippocampus. 
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A investigação de metabólitos secundários em plantas é uma das estratégias 

empregadas para a descoberta de novas substâncias com potenciais atividades 

farmacológicas. Dentre os metabólitos sintetizados por vegetais destacam-se os 

alcalóides, substâncias que apresentam grande diversidade estrutural e que são 

bastante importantes no desenvolvimento de novos fármacos, pois são responsáveis 

pelas atividades farmacológicas de muitas plantas medicinais (CORDELL et al., 

2001). Esses metabólitos são encontrados em muitas famílias botânicas como 

Papaveraceae, Rutaceae, Apocynaceae, Loganiaceae e Rubiaceae entre outras 

(KERBER 1999; FARIAS, 2006).  

Plantas da família Rubiaceae caracterizam-se pela presença de alcalóides 

indólicos, derivados do metabolismo do triptofano. Dos aproximadamente 500 

gêneros pertencentes a essa família, 36 são capazes de sintetizar compostos 

indólicos (KERBER 1999; FARIAS, 2006). Essas moléculas podem apresentar 

atividades biológicas diversas como ação sobre o sistema nervoso central (SNC) 

(McKENNA et al., 2004), atividade antiinflamatória, analgésica, antioxidante e 

neuroprotetora (BOTH, 2005). 

Conforme ROBBRECHT (1988), Rubiaceae pode ser dividida em quatro 

subfamílias: Rubioideae, Cinchonoideae, Ixoroideae e Antirheoideae. As espécies 

pertencentes à subfamília Rubioideae estão distribuídas em 15 tribos cuja maior é 

Psychotrieae. Esta tribo é formada por aproximadamente 50 gêneros, alguns deles 

com delimitação incerta e controversa, como Psychotria e Palicourea (LIBOT et al., 

1987). 

 

Gênero Psychotria 

Psychotria L. (família Rubiaceae, subfamília Rubioidea, tribo Psychotrieae) é 

um gênero taxonomicamente complexo, de difícil delimitação e que compreende 

entre 1000-1650 espécies amplamente distribuídas ao redor do mundo. A divisão de 

Psychotria em três subgêneros – Psychotria (pantropical), Tetramerae (inclui 

espécies da África e de Madagascar) e Heteropsychotria (neotropical) – foi proposta 
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com base na distribuição geográfica e em características morfológicas. Espécies de 

Palicourea e Rudgea também apresentam relação estreita com membros do 

subgênero Heteropsychotria (TAYLOR, 1989; TAYLOR, 1996). Além disso, 

resultados de análises filogenéticas têm levado à proposta de fusão de Palicourea e 

Heteropsychotria em um novo gênero, denominado Psychotrophum P. Browne 

(TAYLOR, 1996; NEPOKROEFF et al., 1999). 

Os alcalóides constituem o principal grupo de metabólitos secundários 

encontrados em Psychotria. As espécies pantropicais (subgênero Psychotria) são 

caracterizadas pela presença de compostos com núcleo polindolínico (Tabela 1), 

formados através da condensação de duas ou mais unidades de Nb-metil-triptamina, 

ou de alcalóides triptamínicos, como N,N-dimetiltriptamina e N-metiltriptamina 

(Tabela 1) (RIVIER e LINDGREEN, 1972; McKENNA et al., 1984). Espécies 

neotropicais de Psychotria (subgênero Heteropsychotria), por sua vez, são 

caracterizadas pela presença de alcalóides indol monterpenos, com exceção de P. 

colorata e P. glomerulata (LOPES et al., 2004). 

A avaliação química e a investigação dos perfis cromatográficos e dos 

espectros de ultravioleta de 15 espécies de Psychotria coletadas no Brasil permitiu a 

verificação de cromóforos característicos de alcalóides indol monoterpenos e β-

carbolínicos glicosilados em 14 das espécies estudadas (LOPES et al., 2004). Além 

disso, alcalóides indol monoterpenos glicosilados foram isolados de Psychotria 

brachyceras (KERBER et al., 2001), P. umbellata (KERBER, 1999), P. suterella (DE 

SANTOS et al., 2001), P. leiocarpa (HENRIQUES et al., 2004) e P. myriantha 

(FARIAS, 2006; SIMÕES-PIRES et al., 2006). Alcalóides pertencentes a esse grupo 

foram, portanto, descritos em espécies de Heteropsychotria (Tabela 2). 
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Tabela 1. Estruturas dos alcalóides quinolínicos, polindolínicos e triptamínicos 
isolados de espécies do gênero Psychotria. 

Alcalóide Estrutura Espécies

(-)-calicantina
P. glomerulata (SOLIS et al., 1997)

P. rostrata (LAJIS et al., 1993)

P. colorata (VEROTTA et al., 1998)

N

NN

N

H

H

H

H

isocalicantina
P. colorata (VEROTTA et al., 1998)

P. forsteriana (ADJIDABE et al., 1992)

P. forsteriana (ADJIDABE et al., 1992)

(8-8a),(8’,8’a).tetraidro-
isocalicantina 3a(R), 3a’(R), 

N

NN

N

P. colorata (VEROTTA et al., 1998)

N

NN

N

H

H

H

H

N

NN

N

glomerulatina A P. glomerulata (SOLIS et al., 1997)

glomerulatina B

N

NN

N

H

P. glomerulata (SOLIS et al., 1997)

N

NN

N

H
H

glomerulatina C P. glomerulata (SOLIS et al., 1997)
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Tabela 1 (cont.). Estruturas dos alcalóides quinolínicos, polindolínicos e triptamínicos 
isolados de espécies do gênero Psychotria. 

Alcalóide Estrutura Espécies

(+)-quimonantina P. rostrata (LAJIS et al., 1993)

NN

N N

H

HH

H

NN

N N

H

HH

H

meso-quimonantina

NN

N N

H

H

H

H

H

Nb-desmetil-meso-quimonantina

P. lyciiflora (JANNIC et al., 1999)

P. lyciiflora (JANNIC et al., 1999)

hodgkinsina

P. forsteriana (ADJIDABE et al., 1992)

P. forsteriana (ADJIDABE et al., 1989)

NN
H

N N
H

N N
H

H

H

H

P. colorata (VEROTTA et al., 1998)

P. lyciiflora (JANNIC et al., 1999)

P. oleoides (LIBOT et al., 1987; 
GUERITTE-VOEGELEIN et al.,, 1992; 
JANNIC et al., 1999)

P. colorata (VEROTTA et al., 1998)

P. rostrata (LAJIS et al., 1993)

P. forsteriana (ADJIDABE et al., 1989)

psicotridina

NN
H

N N
H

N N
H

N N
H

N
H

N

P. oleoides (LIBOT et al., 1987; 
GUERITTE-VOEGELEIN et al.,, 1992; 
JANNIC et al., 1999)

P. forsteriana (ROTH et al., 1985; 
ADJIDABE et al., 1989)

P. colorata (VEROTTA et al., 1998)

P. beccarioides (HART et al., 1974)
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Tabela 1 (cont.). Estruturas dos alcalóides quinolínicos, polindolínicos e triptamínicos 
isolados de espécies do gênero Psychotria. 

Alcalóide Estrutura Espécies

isopsicotridina B

NN
H

N N
H

N N
H

N N
H

N N
H

P. oleoides (LIBOT et al., 1987; 
GUERITTE-VOEGELEIN et al.,, 1992; 
JANNIC et al., 1999)

quadrigemina A P. forsteriana (ROTH et al., 1985; 
ADJIDABE et al., 1989)

N
H

N

N
H

N

N N
H

N N
H

quadrigemina B

N
H

N

N
H

N

N
H

N

N N
H

P. forsteriana (ROTH et al., 1985; 
ADJIDABE et al., 1989)

P. rostrata (LAJIS et al., 1993)

quadrigemina C

N
H

N

N
H

N

N N
H

N N
H

P. oleoides (LIBOT et al., 1987; 
GUERITTE-VOEGELEIN et al.,, 1992; 
JANNIC et al., 1999)

quadrigemina I
N N

H

N N
H

N
H

N

NN
H

P. oleoides (JANNIC et al., 1999)

P. colorata (VEROTTA et al., 1998)
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Tabela 1 (cont.). Estruturas dos alcalóides quinolínicos, polindolínicos e triptamínicos 
isolados de espécies do gênero Psychotria. 

Alcalóide Estrutura Espécies

N
H

N
H

N
H

N

N N
H

N

N
H

H

psicoleína
P. oleoides (LIBOT et al., 1987; 
GUERITTE-VOEGELEIN et al.,, 1992; 
JANNIC et al., 1999)

N

H

N
CH3 CH3

N,N-dimetiltriptamina P. viridis (McKENNA et al., 1984)

metiltriptamina P. viridis (McKENNA et al., 1984)
N

H

N
CH3H

NN
H

N N
H

N N
H

5

caledonina P. oleoides (JANNIC et al., 1999)

oleoidina

NN
H

N N
H

N N
H

4

P. oleoides (JANNIC et al., 1999)
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Tabela 2. Estruturas dos alcalóides indol monoterpenos e indol monoterpenos 
glicosilados isolados de espécies do gênero Psychotria. 

Alcalóide Estrutura Espécies

correantina A P. correae (ACHENBACH et al., 1995)

correantina B P. correae (ACHENBACH et al., 1995)

correantina C P. correae (ACHENBACH et al., 1995)

isodolicantosídeo P. correae (ACHENBACH et al., 1995)

correantosídeo P. correae (ACHENBACH et al., 1995)

20-epi-correantina B P. correae (ACHENBACH et al., 1995)

N
N CH3

OH

O
CH3

COOCH3

H
H

H

N
N CH3

O

O

H

H

CHO

CH3

N
N CH3

O

O

H

H

CHO

CH3

N
N CH3

O

O

H

H

CHO
H

OH

N
N CH3

O

O

H

H

OGlc

N
N

H

CH3

H

O

OGlc

H3COOC
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Tabela 2 (cont.). Estruturas dos alcalóides indol monoterpenos e indol monoterpenos 
glicosilados isolados de espécies do gênero Psychotria. 

Alcalóide Estrutura Espécies

5a-carbóxi-estrictosidina P. bahiensis (PAUL et al., 2003)

estrictosamida P. bahiensis (PAUL et al., 2003)

P. myriantha (FARIAS, 2006)

P. suterella (DE SANTOS et al., 2001)

lialosídeo P. suterella (DE SANTOS et al., 2001)

naucletina P. suterella (DE SANTOS et al., 2001)

braquicerina P. brachyceras (KERBER et al., 2001)

psicolatina P. umbellata (KERBER et al., 2008)

N
N

O

H

H

OGlc

H

H

COOH

H3COOC

N
N

O

OGlc

O

H

H

H

N
N

O

H

H3COOC

H

OGlc

N
N

N

H

H3COOC

O

N
N

H

O

H

HGlcO

COOCH3

H

H

OH
H

N
N

H

O

H

HGlcO

COOCH3

H

H
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Tabela 2 (cont.). Estruturas dos alcalóides indol monoterpenos e indol monoterpenos 
glicosilados isolados de espécies do gênero Psychotria. 

Alcalóide Estrutura Espécies

N4-[1-(2-α-hidroxipropil)]-psicolatina P. umbellata  (KERBER, 1999)

N4-[1-(2-ß-hidroxipropil)]-psicolatina P. umbellata  (KERBER, 1999)

P. umbellata  (KERBER, 1999)
3,4-deidro-18,19-ß-epoxi-15-epi-

psicolatina

miriantosina
P. myriantha (FARIAS, 2006; SIMÕES-
PIRES et al., 2006)

N,ß-D-Glicopiranosilvincosamida P. leiocarpa (HENRIQUES et al., 2004)

N
N

H

O

H

HGlcO

COOCH3

H
CH3

OH

N
N

H

O

H

HGlcO

COOCH3

H
CH3

OH

N
N

H

O

H

HGlcO

COOCH3

O

ácido estrictosidínico P. myriantha (FARIAS, 2006; SIMÕES-
PIRES et al., 2006)

N
N

O

H

H
OGlc

HOOC

H

H

N
N

O

H OGlc

HOOC

H

H

N
N

O

OGlc

O

H

OGlc
H
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Alcalóides indol monterpenos glicosilados também já foram descritos em 

espécies pertencentes ao gênero Palicourea, como palinina em Palicourea alpina 

(STUART e WOO-MING, 1974), palicosídeo em Palicourea markgravii (MORITA et 

al., 1989), lialosídeo em P. adusta (VALVERDE et al., 1999) e croceaínas A e B em 

P. crocea (DUSMAN et al., 2004). Em estudo recente, dois alcalóides inéditos foram 

isolados das folhas de P. coriaceae (ácido epi-estrictosidínico e ceto-estrictosidina) 

juntamente com ácido estrictosidínico e calicantina (DO NASCIMENTO et. al., 2006). 

Esses dados suportam a hipótese que propõe a inclusão de parte do gênero 

Palicourea dentro de Heteropsychotria. Os alcalóides, nessa situação, podem ser 

considerados marcadores taxonômicos importantes sendo úteis para a distinção de 

grupos dentro de um gênero complexo como Psychotria e, também, para a 

determinação de afinidade entre espécies de gêneros distintos, como, por exemplo, 

Psychotria e Palicourea (LOPES et al., 2004). 

Por outro lado, alcalóides indol monoterpenos glicosilados são metabólitos 

bastante comuns no gênero Nauclea (que anteriormente pertencia à família 

Rubiaceae), família Naucleaceae (ZHANG et al., 2001; TAKAYAMA et al., 2003; 

SUN et al., 2008). Assim, os alcalóides encontrados nas espécies neotropicais de 

Psychotria apresentam forte semelhança também com os compostos isolados desta 

família vegetal. 

 

Gênero Psychotria – atividades farmacológicas 

O amplo emprego de espécies pertencentes ao gênero Psychotria em 

medicina popular tem motivado a investigação das propriedades biológicas dos 

extratos desses vegetais e também dos compostos isolados (ADJIBADE et al., 1989; 

LAJIS et al., 1993). Estudos abrangendo espécies de Psychotria de diferentes 

regiões geográficas, demonstram a sua utilização para um grande número de 

indicações terapêuticas, como afecções do aparelho reprodutor feminino, auxiliar no 

pré- e pós-parto, doenças dos brônquios, distúrbios gastrintestinais, afecções 

cutâneas, úlceras, distúrbios oculares e dores de cabeça e de ouvido (ADJIBADE , 

1989). 
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Os alcalóides quadrigemina A, quadrigemina B, isopsicotridina C e 

psicotridina, isolados de Psychotria forsteriana, apresentaram atividade inibidora, 

dose-dependente, da agregação de plaquetas humanas induzida por difosfato de 

adenosina (ADP), colágeno ou trombina (BERETZ et al., 1985). Esses mesmos 

compostos foram testados quanto á atividade citotóxica sobre células de hepatomas 

de ratos e células leucêmicas humanas demonstrando uma alta toxicidade sobre 

essas linhagens celulares (ROTH et al., 1986). Alcalóides polindolínicos encontrados 

em P. oleoides, P. beccarioides e P. forsteriana também apresentaram atividade 

citotóxica pronunciada sobre linhagens de células de hepatomas de ratos. Esses 

efeitos observados foram proporcionais ao aumento do peso molecular (ADJIBADE 

et al., 1990). 

Ensaios in vitro e in vivo demonstraram que o extrato alcaloídico de P. 

oleoides apresentou atividade importante sobre a secreção de hormônios 

hipofisários. O fracionamento desse extrato levou ao isolamento de psicoleína, 

substância que apresentou atividade inibitória sobre a secreção de hormônio do 

crescimento em cultura de células hipofisárias, provavelmente mediada por sua 

interação com receptores de somatostatina (GUERITTE-VOEGELEIN et al., 1992). 

Atividade antibiótica contra cepas de Escherichia coli e Staphylococcus 

aureus foi descrita para os alcalóides com núcleo polindolínico psicotridina A, 

isopsicotridina B, quadrigemina C e quadrigemina B (ADJIDABE et al., 1989; 

MAHMUD et al., 1993).  O alcalóide quinolínico calicantina, encontrado em muitas 

espécies de Psychotria, apresenta atividade convulsivante mediada, principalmente, 

por sua ação inibitória sobre a liberação de GABA no hipocampo (CHEBIB et al., 

2003). 

Dentre as atividades descritas na literatura para o gênero Psychotria, 

destacam-se aquelas relacionadas ao sistema nervoso central (SNC). Alcalóides 

como N,N-dimetiltriptamina (DMT) possuem ação alucinogênica que pode ser 

intensificada pelo uso concomitante com β-carbolinas, que inibem a enzima 

monoamina oxidase diminuindo, deste modo, a degradação de DMT e 

potencializando sua atividade quando administrada por via oral (McKENNA et al., 

1984; LEAL e ELISABETSKY, 1996). 
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Extratos de P. colorata, uma planta tradicionalmente utilizada como 

analgésica por caboclos da Amazônia, demonstraram marcante atividade analgésica 

dose-dependente e reversível por naloxona quando testados frente a modelos de 

dor induzida por estímulos térmicos e químicos (ELISABETSKY et al., 1995). A 

análise química do extrato alcaloídico de P. colorata levou ao isolamento dos 

alcalóides (-)-calicantina, isocalicantina, quimonantina, hodgkinsina e quadrigemina 

E (VEROTTA et al., 1998). Estudos in vivo e in vitro demonstraram que hodgkinsina 

apresenta atividade analgésica com duplo mecanismo de ação: a ativação de 

receptores opióides e o antagonismo de receptores glutamatérgicos NMDA 

(AMADOR et al., 2000). Psicotridina também apresentou ação analgésica, porém, 

relacionada apenas com sua ação sobre receptores glutamatérgicos (AMADOR et 

al., 2001). 

Atividade analgésica dose-dependente e reversível por naloxona também foi 

relatada para o extrato etanólico de P. umbellata (LEAL, 1994). O fracionamento 

desse extrato levou ao isolamento e à identificação de quatro alcalóides indol 

monoterpenos glicosilados, dos quais, psicolatina, o composto majoritário, 

apresentou importantes atividades sobre o SNC (ver capítulo II, item II.1.1). 

O extrato butanólico de P. myriantha, juntamente com os alcalóides ácido 

estrictosidínico e miriantosina, apresentou atividade inibitória sobre a quimiotaxia de 

leucócitos polimorfonucleares, sugerindo potencial ação antiinflamatória (SIMÕES-

PIRES et. al., 2006). O alcalóide ácido estrictosidínico também demonstrou um 

interessante perfil em modelos in vitro e in vivo relacionados com o SNC, como 

atividade anticolinesterásica, atividade analgésica do tipo opióide e alterações nos 

sistemas dopaminérgico e serotonérgico em estruturas cerebrais (FARIAS, 2006). 

 

Desta forma, considerando-se a complexidade taxonômica de Psychotria, a 

grande diversidade de estruturas descritas para espécies pertencentes a este 

gênero e as importantes atividades biológicas relatadas para alcalóides isolados de 

Psychotria, os objetivos deste trabalho foram: 
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� A caracterização conformacional do alcalóide indol monoterpeno glicosilado 

psicolatina, isolado de Psychotria umbellata Vell. (Rubiaceae). 

� A avaliação o efeito do alcalóide psicolatina sobre os níveis de aminoácidos 

excitatórios e inibitórios em regiões cerebrais de animais submetidos a 

tratamento agudo e sub-crônico. 

� A avaliação da atividade ansiolítica de tratamento sub-crônico com 

psicolatina em camundongos. 

  

Para conferir maior clareza à apresentação dos assuntos, este trabalho está 

ordenado em dois capítulos. O capítulo I apresenta a caracterização conformacional 

de psicolatina e inclui uma revisão da espécie Pychotria umbellata e de seu alcalóide 

majoritário, psicolatina. O capítulo II apresenta a avaliação do efeito de psicolatina 

sobre os níveis de aminoácidos excitatórios e inibitórios em estruturas cerebrais de 

roedores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CARACTERIZAÇÃO CONFORMACIONAL DO ALCALÓIDE INDOL 

MONOTERPENO GLICOSILADO PSICOLATINA 
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I.1 Estudo químico de Psychotria umbellata 

Psychotria umbellata Vell. é uma espécie encontrada em florestas tropicais e 

subtropicais do sul do Brasil, crescendo desde o Rio de Janeiro até o Rio Grande do 

Sul (RS), onde ocorre na região norte-litorânea do estado (DILENBURG e PORTO, 

1985). Essa espécie, que já foi denominada Palicourea brachypoda (Muell. Arg.) 

Smith et Downs ou Psychoria brachypoda (Muell. Arg.) Britton, é muitas vezes 

descrita como Palicourea umbellata sendo considerada limítrofe entre os gêneros 

Psychotria e Palicourea (KERBER, 1999). 

Estudo de LEAL (1994) com seis espécies do gênero Psychotria encontradas 

no RS (P. leiocarpa, P. myriantha, P. suterella. P. brachyceras, P. umbellata e P. 

carthagenensis) demonstrou que o extrato etanólico bruto das folhas de P. umbellata 

foi o único a apresentar atividade analgésica dose-dependente do tipo opióide. Essa 

atividade, obtida com as doses de 350 e 500 mg/kg, foi atribuída à presença de 

alcalóides e indicou a conveniência do isolamento, identificação e avaliação das 

atividades farmacológicas dos produtos isolados de P. umbellata. 

Avaliação química posterior das folhas de Psychotria umbellata Vell.  levou a 

identificação de quatro alcalóides indol monoterpenos glicosilados, sendo psicolatina 

(Figura I1) a substância majoritária representando aproximadamente 1,3 % (m/m) 

das folhas secas e 95 % do extrato alcaloídico. Os outros três alcalóides isolados do 

vegetal são: 3,4-deidro-18,19-β-epoxi-15-epi-psicolatina, N4-[1-(2-α-hidroxipropil)]-

psicolatina e N4-[1-(2-β-hidroxipropil)]-psicolatina (KERBER, 1999) (Introdução Geral, 

Tabela 1). 

A caracterização estrutural de psicolatina foi realizada através da 

interpretação de dados espectroscópicos (ressonância magnética nuclear de 

hidrogênio e carbono – 1H RMN e 13C RMN). (KERBER, 1999; KERBER et al., 

2008). Para a determinação da configuração absoluta do alcalóide foram avaliados, 

além das constantes de acoplamento entre prótons vicinais (3JH,H) obtidas do 

espectro de 1D RMN, os espectros de NOE diferencial (Efeito Nuclear Overhauser) 

e dicroísmo circular (DC) (KERBER, 1999). Posteriormente, para determinação da 

configuração do hidrogênio em C-3 foi realizada comparação com dados descritos 

para croceaína A (Figura I1), composto indol monoterpeno glicosilado, 
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estruturalmente relacionado com psicolatina, isolado de Palicourea crocea 

(DÜSMAN ET al., 2004, KERBER et al., 2008). 

 

Figura I1.  Estrutura dos alcalóides psicolatina, isolado de Psychotria umbellata, e 
croceaína A, isolado de Palicourea crocea. 
 
 

Técnicas de RMN, muitas vezes, são insuficientes para a determinação da 

configuração absoluta de alcalóides indol monoterpenos glicosilados, principalmente 

para o estabelecimento da estereoquímica do C-3 de compostos com anel β-

carbolínico. Nessas situações, espectroscopia de dicroísmo circular (DC) é a 

ferramenta mais comumente empregada para a determinação da configuração 

relativa na posição C-3. Os espectros de DC de alcalóides com configuração C-3R e 

C-3S apresentam diferenças características na região entre 270-300 nm; sendo que, 

compostos com configuração 3R são caracterizados por efeito Cotton negativo 

nessa região, enquanto que àqueles com configuração 3S apresentam efeito Cotton 

positivo nessa mesma região do espectro. Efeitos Cotton também são verificados 

em comprimentos de onda mais curtos, no entanto, estes são menos significativos 

para a determinação da configuração absoluta (ACHENBACH e BENIRSCHKE, 

1997; OHMORI ET al., 1998). 

Desta forma, o efeito Cotton positivo, na faixa entre 270-300 nm, observado 

no espectro de DC de psicolatina permitiu a sua caracterização como um alcalóide 

tetraidro-β-carbolínico com configuração C-3S (KERBER ET al., 2008). Por sua vez, 

o alcalóide croceaína A apresentou efeito Cotton negativo na mesma região do 

espectro, sugerindo configuração C-3R (DUSMAN et al., 2004). 
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I.2 Considerações sobre modelagem molecular 

O conhecimento da estrutura molecular de uma substância não é tarefa 

simples. Não são muitos os métodos capazes de caracterizar completamente uma 

dada estrutura, permitindo sua descrição precisa em termos de distâncias e ângulos 

de ligação, além de ângulos de torção (ou ângulos de diedro) que definem sua 

conformação. Dentro desse contexto, a modelagem da estrutura molecular por 

métodos computacionais surgiu como uma alternativa auxiliar para a determinação 

estrutural de novas substâncias obtidas por via sintética ou isoladas de fontes 

naturais, bem como para o entendimento da atividade farmacológica caracterizada 

por interações entre ligante e macromolécula biológica, como por exemplo, 

interações fármaco-receptor (BARREIRO et al., 1997). 

A modelagem molecular consiste em um conjunto de ferramentas para a 

construção, edição, visualização, análise e armazenamento de sistemas moleculares 

complexos. Existem muitas opções quanto ao método de cálculo a ser aplicado em 

uma determinada estratégia de modelagem molecular. Estes métodos basicamente 

diferem quanto à natureza do campo de força, ou seja, do conjunto de funções de 

energia e parâmetros numéricos associados. Os campos podem ser totalmente 

empíricos, como os utilizados em mecânica molecular, puramente teóricos (métodos 

ab initio) ou semi-empíricos. A aplicação de um ou outro método é determinada pelo 

compromisso entre tempo e precisão dos resultados e pela complexidade do 

sistema a ser analisado (COHEN et al., 1990). 

 

I.3 Estudos conformacionais com alcalóides 

Métodos de modelagem molecular podem ser considerados ferramentas 

auxiliares para a caracterização conformacional e para a elucidação estrutural de 

substâncias obtidas de fontes naturais (TASDEMIR et al., 1999; STAERK et al., 

2001; CARDOSO et al., 2003; DUSMAN et al., 2004; FLAUSINO et al., 2007; 

JENSEN et al., 2007). Esses compostos freqüentemente apresentam estruturas 

bastante complexas caracterizadas pela presença de vários centros quirais e sem 

referências teóricas para a comparação de dados (JENSEN et al., 2007). 
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Dentre os metabólitos secundários isolados de fontes naturais, os alcalóides 

são substâncias que apresentam grande diversidade estrutural e inúmeras 

atividades farmacológicas (CORDELL, 2001). Desta forma, a elucidação estrutural 

completa e correta desses compostos é de fundamental importância para a 

identificação de novos alcalóides e para a compreensão dos mecanismos pelos 

quais essas substâncias exercem suas atividades biológicas. Estudos de 

modelagem molecular têm sido conduzidos visando a caracterização 

comformacional dessa classe de compostos e o entendimento dos dados 

espectroscópicos obtidos experimentalmente (CARDOSO et al., 2003; DUSMAN et 

al., 2004; FLAUSINO et al., 2007). 

Turbinatina (Figura I2), um alcalóide indol-monoterpênico isolado de 

Chimarrhis turbinata (Rubiaceae), foi submetido a estudos teóricos com o objetivo de 

elucidar os valores experimentais de 3JH,H e as correlações observadas no espectro 

de NOESY. A análise conformacional, empregando os métodos semi-empíricos AM1 

e PM5, permitiu a identificação de três conformações caracterizadas como mínimos 

de energia. Os resultados obtidos com o método PM5 aproximaram-se 

satisfatoriamente dos dados experimentais e a conformação mais estável 

apresentou correlação satisfatória com a constante de acoplamento 3J20,21 

observada no espectro de 1D RMN e com as correlações observadas no NOESY, 

demonstrando que modelagem molecular pode ser uma ferramenta útil para a 

caracterização conformacional desse tipo de compostos e para o entendimento dos 

resultados experimentais de 1D e 2D RMN (CARDOSO  et al., 2003). 
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Figura I2. Estrutura do alcalóide turbinatina, isolado de Chimarris turbinata 
(CARDOSO et al., 2003). 
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O alcalóide croceaína A (Figura I1) também foi submetido a estudos de 

modelagem molecular. O método ab initio HF (Hartree-Fock) foi empregado para a 

otimização da geometria da estrutura, que foi construída com base nos dados de 

NOESY, 3JH,H e DC. Uma análise detalhada do espectro de NOESY e da 

conformação de menor energia indicou um bom nível de correlação entre as 

distâncias calculadas (inferiores a 4 Ǻ) e as correlações NOE observadas (DUSMAN 

et al., 2004). 

O alcalóide (+)-α-hidróxi-erisotrina (Figura I3) foi utilizado como molde para a 

avaliação conformacional de (+)-11-α-hidróxi-eritravina (Figura I3), isolado de 

Erythrina mulungu (Papilionaceae). A escolha de (+)-α-hidróxi-erisotrina ocorreu pelo 

fato desse composto ter sido previamente caracterizado como um α-epímero e por 

possuir um substituinte 11α-hidroxila, semelhante ao do alcalóide inédito isolado de 

E. mulungu. A estrutura de (+)-α-hidróxi-erisotrina foi construída com base nos 

dados de 1H RMN e submetida aos métodos semi-empíricos AM1 e PM5. Dessa 

análise, foram avaliadas três conformações caracterizadas com mínimos de energia 

e, além disso, as constantes de acoplamento teóricas 3JH,H foram calculadas para os 

confôrmeros obtidos. A comparação das constantes de acoplamento 3JH,H 

experimentais e teóricas permitiu a caracterização da conformação de ambos os 

alcalóides nas condições em que foram conduzidos os experimentos de RMN. Além 

disso, os alcalóides isolados de E. mulungu – (+)-11α-hidróxi-eritravina, (+)-eritravina 

e (+)-α-hidróxi-erisotrina – juntamente com seu extrato alcoólico, foram testados em 

relação a sua atividade ansiolítica no modelo do Labirinto em T Elevado (LTE). Os 

efeitos observados nesse modelo foram similares àqueles obtidos com diazepam, 

sugerindo a potencial ação ansiolítica desses compostos (FLAUSINO et al., 2007). 
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Figura I3. Estruturas dos alcalóides (+)-11-α-hidróxi-eritravina e (+)-α-hidróxi-
erisotrina, isolados de E. mulungu. 
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A possibilidade de psicolatina, o alcalóide majoritário de Psychotria umbellata, 

apresentar um múltiplo mecanismo de ação, envolvendo alguns dos mais 

importantes neurotransmissores, aliada à dificuldade da determinação de sua 

configuração absoluta através de técnicas espectroscópicas e a sua similaridade 

estrutural com croceaína A, alcalóide encontrado em espécie do gênero Palicourea, 

indicam a necessidade da realização de estudos complementares com esse 

composto. Desta forma, estudos visando a caracterização conformacional de 

psicolatina podem auxiliar no entendimento dos dados espectroscópicos obtidos 

experimentalmente e das atividades biológicas observadas. Assim, com base nos 

dados apresentados, os objetivos desse capítulo são: 

� Caracterização conformacional dos alcalóides indol monoterpenos 

glicosilados psicolatina, isolado de Psychotria umbellata Vell. (Rubiaceae), 

e croceaína A, isolado de Palicourea crocea (Rubiaceae), através de 

métodos semi-empíricos. 

� Cálculo das constantes de acoplamento 3JH,H teóricas para todos os 

confôrmeros obtidos da análise conformacional e comparação com os 

dados experimentais. 

�  Comparação entre os métodos semi-empíricos AM1, PM3 e RM1. 
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I.4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

I.4.1 Programas utilizados 

Os programas utilizados incluem: 

� Ferramenta para a construção e visualização de moléculas: Molden 3.1 

(SCHAFTENAAR, 1997); 

� Programa para a realização de cálculos semi-empíricos: MOPAC 7.0 

(STEWART, 1993); 

� Ferramenta para o cálculo dos ângulos de diedro e das distâncias 

interatômicas nos confôrmeros obtidos: Molden 3.1 (SCHAFTENAAR, 

1997); 

� Ferramenta para o cálculo das constantes de acoplamento entre 

prótons vicinais (3JH,H): equação de Karplus reparametrizada por 

HAASNOOT e colaboradores (1980) – disponível on line em: 

http://www.spectroscopynow.com/FCKeditor/UserFiles/File/specNOW/H

TML%20files/proton-proton2.htm. 

 

I.4.2 Cálculos semi-empíricos 

Métodos semi-empíricos são cálculos de orbital molecular que usam vários 

graus de aproximação e que usam apenas elétrons de valência. Os cálculos de 

orbital molecular (MO, do inglês molecular orbital) são cálculos mecânico-quânticos 

baseados na equação de Schrödinger, subdivididos em métodos semi-empíricos e 

ab initio. Ao contrário dos métodos semi-empíricos, os cálculos ab initio empregam 

equações exatas, sem aproximações, que envolvem a população eletrônica total da 

molécula (SANT’ANNA, 2002). 

No presente trabalho, o alcalóide psicolatina foi submetido a estudos teóricos 

através do emprego dos métodos semi-empíricos AM1 (do inglês Austin Model 1), 

PM3 (do inglês Parametric Method 3) e RM1 (do inglês Recife Model 1) do programa 

MOPAC 7.0 (STEWART, 1993; ROCHA et al., 2006). O método RM1 foi também 

empregado na caracterização conformacional de croceaína A. As estruturas dos dois 
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compostos foram desenhadas com o auxílio do programa Molden 3.1 e 

extensivamente minimizadas até a obtenção de valores de normas gradiente 

inferiores a 0.001. Todos os confôrmeros obtidos foram caracterizados como 

mínimos de energia através da realização de cálculos da matriz Hessiana, também 

executados pelo programa Mopac 7.0 (STEWART, 1993). 

 

I.4.3 Cálculos das constantes de acoplamento 

Dois núcleos, que não são equivalentes quimicamente, podem influenciar um 

ao outro através da tendência mútua de pareamento de spins, resultando na divisão 

de ambos os sinais, que aparecerão como duas linhas (dubleto, d) com separação 

idêntica. Esta separação (diferença de freqüência) é expressa em hertz (Hz), sendo 

denominada constante de acoplamento J. O acoplamento spin-spin é efetivo quando 

dois núcleos estão separados por 1, 2 ou 3 ligações (constantes 1J, 2J e 3J, 

respectivamente). O valor de J é independente do campo magnético aplicado, mas 

está intimamente relacionado com a natureza das ligações e com a relação angular 

entre os núcleos. Em particular, as constantes 3J dependem dos ângulos de diedro 

entre os núcleos e seguem a ‘equação de Karplus’, consistindo em uma ferramenta 

importante para a obtenção de informações estereoquímicas (NERI e TRINGALI, 

2001). 

A equação de Karplus considera a dependência de J em relação ao ângulo de 

diedro (Φ) do fragmento H-C-C-H e, às eletronegatividades e orientação dos 

substituintes. Desta forma, a equação de Karplus permite o cálculo das constantes 

de acoplamento teóricas (3JH,H) para uma dada conformação molecular. A 

comparação das constantes de acoplamento teóricas, calculadas através da 

equação de Karplus, com àquelas obtidas experimentalmente permite a 

caracterização de qual conformação, ou de qual proporção das conformações, é 

observada nas condições em que os experimentos foram conduzidos (BECKER, 

2007). 

Neste trabalho, as constantes de acoplamento teóricas entre prótons vicinais 

(3JH,H) foram calculadas para todos os confôrmeros de psicolatina obtidos através 

dos métodos semi-empíricos AM1, PM3 e RM1 e para todos os confôrmeros de 

croceaína A obtidos por RM1. Para isso, os ângulos de diedro H-C-C-H foram 
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calculados pelo programa Molden 3.1 (SCHAFTENAAR, 1997) e as constantes de 

acoplamento 3JH,H foram calculadas através da reparametrização da equação de 

Karplus proposta por HAASNOOT e colaboradores (1980). O modelo utilizado para o 

cálculo das constantes de acoplamento (3JH,H) é apresentado na figura I4. 

Posteriormente, os valores teóricos encontrados foram comparados com os dados 

experimentais. 

Ângulo de diedro
Constante de 
acoplamento 3JH,H

2 2 2

2

1

3 Calcular constante de acoplamento

 

Figura I4. Representação do modelo, baseado em reparametrização da equação de 
Karplus, empregado para o cálculo das constantes de acoplamento (3

JH,H) nos 
confôrmeros obtidos através da análise conformacional de psicolatina e croceaína A. 
O ângulo de diedro H-C-C-H é calculado através da ferramenta Molden 3.1 e os 
valores são inseridos no campo correspondente (1); A orientação relativa dos 
substituintes é selecionada conforme um dos modelos apresentados (2); o programa 
realiza o cálculo das constantes de acoplamento (3). Figura adaptada de: 
“http://www.spectroscopynow.com/FCKeditor/UserFiles/File/specNOW/HTML%20files/
proton-proton2.htm.” 
 
 
 

I.4.4 Determinação das distâncias entre átomos de hidrogênio vicinais 

As distâncias entre os átomos de hidrogênio H15-H20, H20-H21, H15-H14α e H15-

H14β foram calculadas para todos os confôrmeros de psicolatina e croceaína A 

obtidos por RM1. Os valores, em ângstrons (Ǻ), foram determinados através de 

ferramenta do programa MOLDEN 3.1 (SCHAFTENAAR, 1997) e os resultados 

obtidos foram empregados como ferramenta auxiliar para o entendimento das 

correlações NOE e NOESY observadas em psicolatina e em croceaína A, 

respectivamente. 
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I.5 RESULTADOS 

 

I.5.1 Caracterização conformacional de psicolatina e croceaína A 

A avaliação conformacional do alcalóide psicolatina pelos métodos semi-

empíricos AM1, PM3 e RM1 permitiu a observação de quatro confôrmeros 

caracterizados como mínimos de energia em todos os métodos empregados. Os 

confôrmeros observados referem-se à inversão dos anéis E e C das porções 

iridoídica e tetraidro-β-carbolínica da molécula, respectivamente. Para croceaína A, o 

emprego do método semi-empírico RM1 também permitiu a observação de quatro 

confôrmeros, assim como àqueles descritos para psicolatina (Figura I5). 
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Figura I5. Os quatro confôrmeros caracterizados como mínimos de energia obtidos 
através da avaliação conformacional dos alcalóides psicolatina e croceaína A 
referem-se à inversão dos anéis E (duas meia-cadeiras, denominadas Ea e Eb) e C 
(duas meia-cadeiras, denominadas Cc e Cd), das porções iridoídica e tetraidro-β-
carbolínica de ambas as moléculas, respectivamente. 

 
 

Desta forma, as conformações obtidas para cada alcalóide foram identificadas 

como: 1EaCc, 1EaCd, 1EbCc e 1EbCd, para psicolatina, e 2EaCc, 2EaCd, 2EbCc e 

2EbCd, para croceaína A (Figura I6). 
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Figura I6. Estrutura das conformações obtidas por RM1 para os alcalóides psicolatina 
(1) e croceaína A (2). Com exceção dos átomos de hidrogênio ligados aos carbonos 
C-3, C-5, C-6, C-14, C-15, C-20 e C-21, os demais átomos de hidrogênio foram 
omitidos da figura com o objetivo de facilitar a visualização da imagem. Pelo mesmo 
motivo, a molécula de glicose também foi omitida de todos os confôrmeros. 

 
 
 

I.5.2 Cálculo das constantes de acoplamento teóricas (3JH,H) 

O emprego da equação de Karplus, reparametrizada por HAASNOOT e 

colaboradores (1980), permitiu o cálculo das constantes de acoplamento teóricas 

(3JH,H) para todos os confôrmeros de psicolatina obtidos por minimizações com os 

métodos semi-empíricos AM1, PM3 e RM1 (Tabelas I1 e I2). Os resultados obtidos 

indicam uma boa correlação entre os valores teóricos e os dados experimentais, 

principalmente para os confôrmeros minimizados por RM1. Além disso, as 

correlações verificadas entre os valores teóricos calculados para o anel E da porção 

irodoídica da molécula e os resultados dos experimentos de 1H RMN sugerem que a 

conformação do anel E denominada Ea é a forma predominante nas condições em 

que foram conduzidos os experimentos de 1H RMN (CD3OD, 300 MHz). 
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Tabela I1. Valores teóricos e experimentais das constantes de acoplamento 3
JH,H 

para os alcalóides psicolatina e croceaína A.  

Constantes de Acoplamento 3JH,H  (Hz) – RM1

Psicolatina

experimental 1EaCc 1EaCd 1EbCc 1EbCd

experimental 2EaCc 2EaCd 2EbCc 2EbCd

Croceaína A

J15,20

J20,21

J14a,15

J14b,15

J5a,6a

J5b,6b

8,0

7,7

8,5

8,7

6,4

5,4

8,1

7,6

8,5

8,7

4,6

5,9

8,8

1,1

2,4

10,0

5,8

4,9

8,8

1,1

2,5

10,1

5,2

6,1

8,2

9,0

9,6

8,5

5,2

6,3

J15,20

J20,21

J14a,15

J14b,15

J5a,6a

J5b,6b

7,6

3,7

9,1

8,3

6,5

4,9

7,4

3,4

9,3

8,2

4,5

4,4

7,0

2,2

1,1

8,6

6,3

5,1

6,9

2,2

1,1

8,5

4,7

4,8

-

9,0

9,3

8,0

-

-
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Tabela I2. Valores teóricos das constantes de acoplamento 3
JH,H calculadas para os 

confôrmeros obtidos por AM1 e PM3 para o alcalóide psicolatina. 

 

 

Os dados obtidos a partir da caracterização conformacional de psicolatina 

sugerem que o método RM1 apresenta resultados teóricos próximos dos valores 

experimentais. Desta forma, esse método foi selecionado para a avaliação 

conformacional de croceaína A e as constantes de acoplamento 3JH,H teóricas foram 

calculadas para todos os confôrmeros obtidos (Tabela I1) e comparadas com os 

dados experimentais. 

As diferenças mais significativas verificadas entre as constantes de 

acoplamento (3JH,H) teóricas calculadas para os confôrmeros obtidos por AM1, PM3 

e RM1 foram observadas na porção iridóidica do alcalóide psicolatina. Essas 

discrepâncias podem ser mais bem compreendidas através da visualização dos 

confôrmeros obtidos por cada um desses métodos (Figura I7). 
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Figura I7. Estrutura das conformações obtidas por RM1, AM1 e PM3 para o alcalóide 
psicolatina. A figura permite a visualização de diferenças significativas na 
conformação do anel E entre os confôrmeros obtidos por RM1 e àqueles minimizados 
por AM1 e PM3. 

 

I.5.3 Determinação das distâncias entre átomos de hidrogênio vicinais 

As distâncias determinadas para todos os confôrmeros de psicolatina e 

croceaína A obtidos através de minimizações pelo método semi-empírico RM1 

mostraram-se inferiores a 4 Ǻ (Tabela I3). Os dados obtidos estão em conformidade 

com as correlações NOE e NOESY observadas para psicolatina e croceaína A, 

respectivamente, sugerindo que os quatro confôrmeros observados para cada 

alcalóide podem co-existir nas condições em que foram conduzidos os experimentos 

de 2D RMN. 
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Tabela I3. Distâncias teóricas, em ângstrons (Ǻ), entre os átomos de hidrogênio 
vicinais H15-H20, H20-H21, H15-H14α e H15-H14β, calculadas para todos os confôrmeros 
obtidos através de minimização pelo método semi-empírico RM1 para psicolatina e 
croceaína A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distâncias Interatômicas ( A ) - Confôrmeros Obtidos por RM1

1E a C c 1E a C d 1E b C c 1Eb Cd

Psicolatina

H15-H 20 2,34 2,32 2,33 2,39

H20-H 21 3,12 3,13 2,69 2,69

H15-H 14 a 3,06 3,06 2,92 2,92

H15-H 14 ß 2,37 2,37 2,36 2,36

2E a C c 2E a C d 2E b C c 2Eb Cd

Croceaína A 

H15-H 20 2,36 2,36 2,43 2,43

H20-H 21 2,47 2,47 2,50 2,50

H15-H 14 a 3,07 3,07 2,84 2,83

H15-H 14 ß 2,39 2,39 2,41 2,41
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I.6 DISCUSSÃO 

Psychotria é um gênero de difícil delimitação e taxonomicamente complexo 

compreendendo aproximadamente 1000-1650 espécies de distribuição no mundo 

inteiro (NEPOKROEFF et al., 1999). Portanto, a definição inequívoca das estruturas 

dos componentes químicos, em especial dos alcalóides é de fundamental 

importância para o conhecimento do gênero e ferramenta auxiliar na taxonomia. 

Psicolatina, o alcalóide majoritário encontrado em Psychotria umbellata, foi 

isolado das folhas do vegetal, após o processamento clássico, a partir do extrato 

diclorometano. A elucidação estrutural foi realizada a partir da interpretação de 

dados espectroscópicos (UV, 1H RMN, 13C RMN, espectros de 2D NMR e CD) e 

espectrométricos (espectrometria de massas) (KERBER, 1999). Posteriormente, os 

resultados foram comparados àqueles descritos para croceaína A, um alcalóide 

estruturalmente relacionado com psicolatina, isolado de Palicourea crocea 

(DÜSMAN et al., 2004; KERBER et al., 2008). 

Os espectros de 1D e 2D RMN permitiram a completa elucidação estrutural 

de psicolatina e também a atribuição das configurações dos átomos de carbono 

querias presentes na molécula, exceto de C-3. A configuração relativa de C-3 foi 

determinada com base nos resultados obtidos por dicroísmo circular (DC) que 

demonstraram que psicolatina apresenta efeito Cotton positivo na faixa de 270-300 

nm, indicando configuração C-3S (KERBER et al., 2008). Ao contrário de psicolatina, 

o alcalóide croceaína A apresenta efeito Cotton negativo nessa mesma região do 

espectro, sugerindo configuração C-3R (DÜSMAN et al., 2004). 

Os alcalóides psicolatina e croceaína A, juntamente com braquicerina (isolado 

de Psychotria brachyceras), podem caracterizar uma nova classe de alcalóides indol 

monoterpenos glicosilados, uma vez que esses compostos parecem ser formados a 

partir da condensação de triptamina com uma unidade iridoídica não clivada 

geniposídeo (Figura I8), no caso de psicolatina (KERBER, 1999; KERBER et al., 

2008) e croceaína A (DUSMAN et al., 2004), e loganina, no caso de braquicerina 

(KERBER et al., 2001), e não com secologanina como sempre ocorre nesta etapa 

biossintética. A presença desses compostos estruturalmente relacionados em 



 

 

35 

espécies de Psychotria e Palicourea constitui mais um indicativo de afinidade 

taxonômica entre esses dois gêneros. 

 

Figura I8. Representação esquemática dos prováveis precursores para síntese de 
psicolatina e croceaína A em Psychotria umbellata e Palicourea crocea, 
respectivamente. 
 

Em estudos prévios, psicolatina apresentou importantes atividades biológicas 

relacionadas principalmente com a modulação de receptores serotonérgicos 5-

HT2A/C e glutamatérgicos NMDA (BOTH et al., 2002; BOTH et al., 2005; BOTH et al., 

2006). O conhecimento atual indica que a interação de ligantes com macromoléculas 

protéicas, como receptores e enzimas, depende das características estruturais e 

conformacionais de ambos (BARREIRO e FRAGA, 2001; VERLI e BARREIRO, 

2005). Desta forma, considerando as atividades biológicas previamente descritas 

para psicolatina, juntamente com sua estrutura química peculiar e com a 

similaridade estrutural observada em relação à croceaína A, no presente trabalho foi 

realizada a caracterização conformacional de psicolatina visando um melhor 

entendimento dos dados experimentais de RMN e, também, visando estabelecer um 

método adequado para a avaliação estrutural dessa classe de substâncias. 

As características conformacionais de psicolatina foram avaliadas com o 

emprego de ferramentas de modelagem molecular. Com base em estudos prévios 

realizados com alcalóides (CARDOSO et al., 2003; FLAUSINO et al., 2007) e com 



 

 

36 

iridóides (TASDEMIR et al., 1999), os métodos semi-empíricos AM1, PM3 e RM1 

foram selecionados para a avaliação conformacional de psicolatina. 

O método AM1 foi desenvolvido com o objetivo de solucionar alguns 

problemas observados com os cálculos MNDO (Modified Neglect of Differencial 

Overlap), em particular a falha na reprodução de ligações de hidrogênio (DEWAR et 

al., 1985). Este método foi empregado por TASDEMIR e colaboradores (1999) para 

a determinação das características conformacionais de iridóides glicosilados, 

mostrando-se uma ferramenta auxiliar para a elucidação estrutural dessas 

substâncias. Por outro lado, a utilização de AM1 na caracterização conformacional 

de alcalóides não tem sido capaz de fornecer resultados teóricos com valores 

próximos àqueles verificados experimentalmente, ao contrário de métodos semi-

empíricos mais novos, como PM5. Este último tem fornecido resultados muito 

semelhantes, ou até mesmo superiores, àqueles obtidos através de cálculos ab initio 

para esse tipo de compostos (CARDOSO et al., 2003; FLAUSINO et al., 2007). 

Recentemente foi desenvolvida uma reparametrização de AM1, 

funcionalmente idêntica, denominada RM1. Análises estatísticas demonstraram que 

RM1 é capaz de fornecer resultados mais exatos do que aqueles observados com 

outros métodos semi-empíricos. Desta forma, RM1 foi proposto como o método de 

escolha para a modelagem molecular de compostos orgânicos (ROCHA et al., 

2006). Até o presente momento, não foram encontrados na literatura relatos 

relacionados à utilização de RM1 para a caracterização conformacional de 

alcalóides. 

No presente trabalho, o emprego dos métodos semi-empíricos AM1, PM3 e 

RM1, permitiu a identificação de quatro conformações caracterizadas como mínimos 

de energia para o alcalóide psicolatina. Esses confôrmeros, obtidos através da 

análise de diedros endocíclicos, referem-se à inversão dos anéis E (duas meia-

cadeiras denominadas Ea e Eb) e C (duas meia-cadeiras denominadas Cc e Cd) das 

porções iridoídica e tetraidro-β-carbolínica da molécula, respectivamente (Figura I6). 

Desta maneira, as conformações observadas para psicolatina foram denominadas 

como: 1EaCc, 1EaCd, 1EbCc e 1EbCd. 



 

 

37 

Em uma etapa posterior, a reparametrização da equação de Karplus, 

proposta por HAASNOOT e colaboradores (1980), foi utilizada para o cálculo dos 

valores teóricos das constantes de acoplamento 3JH,H de todos os confôrmeros 

observados para psicolatina. As constantes de acoplamento teóricas 3JH,H calculadas 

para os confôrmeros 1EaCc e 1EaCd apresentaram uma boa correlação com os 

valores experimentais de RMN. De modo contrário, os confôrmeros 1EbCc e 1EbCd 

apresentaram diferenças significativas entre os resultados teóricos e experimentais. 

Logo, os resultados obtidos sugerem que a conformação definida como Ea do anel 

diidropirano parece ser a forma predominante nas condições em que foram 

conduzidos os experimentos de 1H RMN (300 MHz, CD3OD). Para o anel C da 

porção tetraidro-β-carbolínica do alcalóide todos os valores teóricos observados 

apresentaram correlação satisfatória com os dados experimentais, não sendo 

possível a caracterização de uma conformação predominante. Estudos 

complementares são necessários para avaliação do comportamento conformacional 

de psicolatina no meio aquoso, uma vez que os ensaios farmacológicos (BOTH et 

al., 2002; BOTH et al., 2005; BOTH et al., 2006) foram conduzidos nessas 

condições.  

A comparação dos confôrmeros obtidos a partir de minimização com os 

métodos semi-empíricos AM1, PM3 E RM1, juntamente com a comparação das 

constantes de acoplamento 3JH,H teóricas e experimentais, permitiu a caracterização 

de RM1 como o método mais exato para a avaliação estrutural desse tipo de 

alcalóide. Deste modo, este método foi escolhido para a caracterização 

conformacional do alcalóide estruturalmente relacionado com psicolatina, croceaína 

A (DUSMAN et al., 2004). 

A avaliação conformacional de croceaína A também permitiu a identificação 

de quatro conformações caracterizadas como mínimos de energia, referentes à 

inversão dos anéis E e C das porções iridoídica e tetraidro-β-carbolínica do 

alcalóide, respectivamente (Figura I6). Os confôrmeros observados para croceaína A 

foram denominados 2EaCc, 2EaCd, 2EbCc e 2EbCd e as constantes da acoplamento 

teóricas 3JH,H foram calculadas para todos esses confôrmeros obtidos por RM1. 

Diferenças importantes foram verificadas entre valores experimentais e teóricos para 

a constante de acoplamento 3J20,21 em todas as conformações estudadas. A análise 



 

 

38 

detalhada dos deslocamentos e das correlações observadas nos espetros de 1D e 

2D RMN (DUSMAN et al., 2004), em conjunto com os dados obtidos a partir do 

estudo conformacional, sugerem que croceaína A apresenta um ângulo de diedro 

próximo a 180° entre H-20 e H-21. Esse resultado está de acordo com o valor 

experimental observado para 3J20,21 (9,0 Hz), mas em um momento inicial não 

corresponde à correlação verificada entre H-20 e H-21 no espectro de NOESY, que 

indica um ângulo de diedro próximo a 0º entre H-20 e H-21. 

Na tentativa de esclarecer os resultados obtidos através da comparação das 

constantes de acoplamento, as distâncias entre os átomos de hidrogênio vicinais 

também foram avaliadas e os resultados teóricos foram usados como uma 

ferramenta auxiliar para a interpretação dos dados de NOE e NOESY. Em todos os 

confôrmeros, as distâncias calculadas entre os átomos de hidrogênio foram 

inferiores a 4 Ǻ, estando em concordância com as correlações verificadas nos 

espectros de NOE e de NOESY de psicolatina e de croceaína A (DUSMAN et al., 

2004), respectivamente. 

As constantes de acoplamento teóricas e as distâncias entre os átomos de 

hidrogênio vicinais calculados para psicolatina reforçam a hipótese inicial que 

sugeria que este composto é um alcalóide indol-monoterpênico glicosilado 

apresentando uma ligação O-glicosídica na posição C-21β. Além disso, os 

resultados obtidos a partir da análise conformacional e da avaliação das constantes 

de acoplamento teóricas e das distâncias entre os átomos de hidrogênio vicinais 

indicam a existência de um ângulo de diedro próximo a 180° entre H-20 e H-21 nos 

alcalóides psicolatina e croceaína A. A análise dos resultados espectroscópicos, 

juntamente com os dados obtidos por modelagem molecular no presente trabalho, 

sugere que ambos os alcalóides, psicolatina e croceaína A, são formados pela 

combinação de uma unidade de triptamina com um derivado do iridóide geniposídeo. 

Os resultados da caracterização conformacional de psicolatina foram 

publicados recentemente junto com os dados obtidos a partir do isolamento e da 

elucidação estrutural deste composto. O manuscrito denominado “Psychollatine, a 

glucosidic monoterpene indole alkaloid from Psychotria umbellata” está anexado a 

seguir. 
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CAPÍTULO II 

EFEITO DO ALCALÓIDE PSICOLATINA SOBRE OS NÍVEIS DE 

AMINOÁCIDOS EXCITATÓRIOS E INIBITÓRIOS EM ESTRUTURAS 

CEREBRAIS DE ROEDORES 
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II. INTRODUÇÃO 

Neurotransmissores são mediadores químicos presentes em neurônios pré-

sinápticos que, após serem liberados em resposta à despolarização cálcio-

dependente, atuam sobre receptores localizados em células pós ou pré-sinápticas. 

Conforme esse critério, diversas substâncias podem ser consideradas 

neurotransmissores como, por exemplo, acetilcolina, aminoácidos, catecolaminas, 

indolaminas, imidazolaminas, purinas e peptídeos (BEAR et al., 2002). 

Os aminoácidos são os neurotransmissores mais amplamente distribuídos no 

sistema nervoso central (SNC). Essas pequenas moléculas estão presentes em 

altas concentrações em todas as células, provavelmente devido a sua participação 

em processos bioquímicos como a síntese protéica e o metabolismo intermediário. 

(BRADFORD,1988; SHAH et al., 2002; BLOOM, 2005). Os principais aminoácidos 

que atuam como neurotransmissores no SNC são glutamato e aspartato 

(excitatórios) e ácido gama-aminobutírico (GABA), glicina e taurina (inibitórios) 

(BRADFORD, 1988; BLOOM et al., 2006). A estrutura química dos principais 

aminoácidos neurotransmissores e também de glutamina, principal precursor para a 

síntese de glutamato e GABA no SNC, (TAPIERO et al., 2002), são apresentadas na 

figura II1.  

Os alcalóides indólicos são metabólitos secundários que apresentam 

atividades diversas sobre o SNC. Dentro desse grupo, aqueles que apresentam 

núcleo β-carbolínico exercem uma grande variedade de efeitos neurológicos e 

biológicos. Essas substâncias, além de atuarem como inibidores competitivos, 

seletivos e reversíveis da enzima monoamina oxidase A (MAO-A), são capazes de 

inibir competitivamente a recaptação de serotonina (5-HT), dopamina, adrenalina, e 

noradrenalina em sinaptossomas, interferindo com a síntese de aminas biogênicas 

(McKENNA et al., 2004). O alcalóide indólico alstonina, que apresenta um perfil 

farmacológico semelhante ao de antipsicóticos atípicos, demonstrou capacidade de 

reverter os efeitos provocados pelo antagonista de receptores glutamatérgicos N-

metil-D-aspartato (NMDA) dizocilpina (MK-801). Esses efeitos estão provavelmente 

relacionados com uma modulação indireta exercida por alstonina sobre esse subtipo 

de receptores (COSTA-CAMPOS e ELISABETSKY, 2006). 
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Figura II1. Estruturas dos aminoácidos excitatórios aspartato e glutamato, dos 
aminoácidos inibitórios ácido gama-amino-butírico (GABA) e glicina, e de glutamina, 
precursor de glutamato e GABA no SNC. 

 

Em estudos anteriores, o alcalóide indólico psicolatina foi testado em modelos 

animais para avaliação da atividade analgésica (modelos de dor induzida por 

estímulos térmicos e químicos) e ansiolítica (teste da placa perfurada e 

claro/escuro). Nesses ensaios, psicolatina apresentou um interessante perfil 

farmacológico provavelmente associado com sua atividade sobre receptores 

opióides (BOTH et al., 2002), serotonérgicos 5-HT2A/C (BOTH et al. 2005) e 

glutamatérgicos NMDA (BOTH et al. 2005; BOTH et al. 2006). Desta forma, com 

base no importante papel desempenhado pelos aminoácidos neurotransmissores em 

processos excitatórios e inibitórios, no seu envolvimento na patofisiologia de 
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doenças neurodegenerativas (FOSTER e KEMP, 2006) e; além disso, devido ao fato 

de o alcalóide psicolatina ter apresentado um perfil farmacológico relacionado com a 

neurotransmissão glutamatérgica, os objetivos deste capítulo são: 

 

� Avaliar o efeito do alcalóide psicolatina sobre os níveis de aminoácidos 

excitatórios e inibitórios em regiões cerebrais de animais submetidos a 

tratamento agudo e sub-crônico, através de cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplada a detector de ultravioleta (CLAE/UV). 

� Otimizar um método por CLAE/UV para a quantificação dos 

aminoácidos aspartato, glutamato, glicina, glutamina e GABA em 

hipocampos e córtices pré-frontais de roedores. 

� Validar o método desenvolvido quanto aos parâmetros de linearidade, 

precisão, limites de detecção e quantificação. 

� Quantificar os níveis de aminoácidos excitatórios e inibitórios em 

hipocampos e córtices pré-frontais de camundongos e ratos 

submetidos a tratamento agudo com psicolatina (7,5 mg/kg) pela via 

intraperitoneal (i.p). 

� Quantificar os níveis de aminoácidos excitatórios e inibitórios em 

hipocampos e córtices pré-frontais de camundongos submetidos a 

tratamento sub-crônico com psicolatina (7,5 mg/kg) pela via i.p. 

� Avaliar o efeito de tratamento sub-crônico com psicolatina (7,5 mg/kg) 

sobre a atividade locomotora espontânea de camundongos. 

� Avaliar a atividade ansiolítica de tratamento sub-crônico com 

psicolatina (7,5 mg/kg) nos modelos do labirinto em cruz elevado e 

claro/escuro. 
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II.1 Alcalóides indólicos com atividade sobre o sistema nervoso central 

Os alcalóides β-carbolínicos e triptamínicos encontrados na bebida 

alucinogênica ayahuasca apresentam importantes atividades sobre o SNC. Os 

derivados β-carbolínicos harmina, tetraidro-harmina (THH) e harmalina (Figura II2), 

encontrados em Banisteriopsis caapi, demonstraram inibir a enzima monoamina 

oxidase (MAO) em modelos in vitro e in vivo. Estes compostos, além disso, também 

possuem alguma atividade psicoativa e, desta forma, contribuem para a totalidade 

dos efeitos psicotrópicos da bebida. Algumas evidências indicam que THH, o 

segundo composto β-carbolínico mais abundante no ayahuasca, atua como um fraco 

inibidor da recaptação de 5-HT. Contudo, a ação primária de derivados β-

carbolínicos na bebida é a inibição da MAO periférica, mecanismo responsável pela 

manutenção da atividade oral do alcalóide N,N-dimetiltriptamina (DMT) (Figura II2), 

oriundo da outra espécie componente da bebida, Psychotria viridis, por inibir a sua 

degradação. Ainda, é importante destacar que os compostos β-carbolínicos parecem 

ser inibidores altamente seletivos da MAO-A, a forma da enzima cujo substrato 

preferencial é 5-HT e, provavelmente, a DMT. (McKENNA, 2004). 
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Figura II2. Estrutura química dos principais alcalóides indólicos presentes na bebida 
alucinogênica ayahuasca: harmina, tetraidro-harmina (THH) e harmalina, encontradas 
em Banisteriopsis caapi, e N,N-dimetiltriptamina (DMT), encontrada em Psychotria 
viridis (McKENNA, 2004). 
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Além de inibirem de forma seletiva, reversiva e competitiva a MAO-A, os derivados 

β-carbolínicos também exercem uma variedade de outros efeitos biológicos e 

neurofisiológicos. Esses incluem a inibição competitiva da recaptação de 5-HT, 

dopamina e epinefrina em sinaptossomas; a inibição de ATPases de membrana 

sódio dependentes; a interferência com a biossíntese de aminas biogênicas; e a 

possível participação como ligantes de receptores benzodiazepínicos (MCKENNA et 

al., 2004). 

O alcalóide mitragina (Figura II3), o composto majoritário isolado de Mitragyna 

speciosa (RUBIACEAE), parece atuar como um potente agonista de receptores 

opióides com atividade dose-depedente. Os efeitos antinociceptivos atribuídos a 

mitragina administrada por via oral não foram totalmente inibidos por antagonistas 

opióides, o que permite sugerir o envolvimento de sistemas não-opióides em seu 

mecanismo de ação. No entanto, compostos obtidos por semi-síntese utilizando 

mitragina como precursor apresentaram efeitos analgésicos totalmente revertidos 

pela administração de antagonistas opióides (TAKAYAMA, 2004). 
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Figura II3. Estrutura química de mitragina, alcalóide majoritário de Mitragyna 
speciosa (RUBIACEAE), composto que apresenta atividade analgésica dose-
dependente (TAKAYAMA, 2004). 

 

Alstonina (Figura II4) é um alcalóide sintetizado em uma variedade de 

espécies vegetais. O isolamento desse alcalóide a partir de uma preparação 

utilizada tradicionalmente na Nigéria para o tratamento de transtornos mentais 

permitiu a investigação do seu perfil psicofarmacológico, caracterizado, sobretudo, 

por efeitos antipsicóticos (COSTA-CAMPOS et al., 1998; COSTA-CAMPOS et al., 
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1999; COSTA-CAMPOS e ELISABETSKY, 2006) e ansiolíticos (COSTA-CAMPOS et 

al., 2004; COSTA-CAMPOS e ELISABETSKY, 2006). Os efeitos ansiolíticos de 

alstonina parecem ser mediados por receptores serotonérgicos 5-HT2A/C, que 

também parecem estar envolvidos na sua efetividade contra sintomas negativos da 

esquizofrenia. Além disso, este alcalóide apresenta efeitos sobre o sistema 

glutamatérgico que são consistentes com sua atividade antipsicótica (COSTA-

CAMPOS e ELISABETSKY, 2006). 
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Figura II4. Estrutura química de alstonina, alcalóide isolado de preparação 
tradicionalmente utilizada na Nigéria para o tratamento de transtornos mentais 
(COSTA-CAMPOS e ELIZABETSKY, 2006). 

 

Os alcalóides isolados de Psychotria miryantha, ácido estrictosidínico e 

miriantosina (Figura II5), foram capazes de inibir a atividade da enzima 

acetilcolinesterase em ensaio de bioautografia. No entanto, esses compostos 

apresentaram uma baixa potência quando comparados com a substância de 

referência galantamina. O ácido estrictosidínico também foi avaliado quanto a sua 

atividade analgésica em modelos de dor induzida por estímulos térmicos e químicos. 

Esses testes indicaram que o alcalóide apresenta atividade analgésica não dose-

dependente, comparável a morfina e a MK-801, e revertida por naloxona, indicando 

atividade analgésica do tipo opióide (FARIAS, 2006). 

A atividade do ácido estrictosidínico (Figura II5) sobre os sistemas 

dopaminérgico e serotonérgico foi avaliada através da quantificação de dopamina 

(DA) e metabólitos e de serotonina (5-HT) e metabólito em estruturas cerebrais. As 

alterações observadas nesses dois sistemas neurotransmissores, após tratamento 
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com o alcalóide, podem sugerir a ação central do ácido estrictosidínico com o 

possível envolvimento dos neurotransmissores DA e 5-HT (FARIAS, 2006). 
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Figura II5. Estrutura química dos alcalóides ácido estrictosidínico e miriantosina, 
isolados de Psychotria myriantha (FARIAS, 2006). 

 

II.1.1 Estudos farmacológicos com psicolatina 

Com o objetivo de verificar se psicolatina era a substância responsável pela 

atividade analgésica encontrada no extrato etanólico bruto das folhas de P. 

umbellata (LEAL, 1994), o alcalóide foi testado em modelos de dor induzida por 

estímulos térmicos (teste da placa quente e teste de retirada da cauda ao estímulo 

térmico) e químicos (capsaicina e formalina). Nesses ensaios, psicolatina 

apresentou moderada atividade analgésica dose-dependente e parcialmente 

reversível por naloxona, em doses de 200 e 300 mg/kg. Esses resultados 

demonstraram que o mecanismo analgésico do alcalóide envolve a ativação de 

receptores opióides e possível antagonismo de receptores glutamatérgicos NMDA, 

embora sua atividade analgésica seja verificada em doses próximas às que causam 

toxicidade (BOTH, 2001; BOTH et al., 2002). 

A atividade analgésica de psicolatina, relacionada com antagonismo de 

receptores NMDA, motivou a avaliação do envolvimento de outros importantes 

receptores que modulam diversas atividades no sistema nervoso central (SNC). 

Desta forma, o perfil psicofarmacológico do alcalóide (em camundongos CF1 

machos) foi investigado em modelos de ansiedade, depressão, memória, tremor e 

sedação relacionados à neurotransmissão serotoninérgica e/ou gabaérgica (BOTH 



 

 

54 

et al., 2005). Também foram avaliados modelos comportamentais que investigam a 

neurotransmissão glutamatérgica e dopaminérgica (BOTH et al., 2006). 

Os resultados obtidos com a realização do modelo de ansiedade claro/escuro 

demonstraram que psicolatina, administrada de forma aguda, exerce atividade 

ansiolítica nas doses de 7,5 e 15 mg/kg, sem aumento no tempo de sono e sem 

alteração da atividade locomotora espontânea. Esse efeito ansiolítico pode ser 

atribuído à atividade da psicolatina sobre receptores serotoninérgicos 5-HT2, visto 

que foi revertido por administração prévia de ritanserina (antagonista dos subtipos 

de receptores 5-HT2A/C), mas não por administração prévia de picrotoxina 

(bloqueador do receptor GABAA). No teste de natação forçada, utilizado para avaliar 

que avalia atividade antidepressiva, psicolatina (3 e 7,5 mg/kg) apresentou efeitos 

comparáveis aos dos antidepressivos imipramina (15 mg/kg) e fluoxetina (20 mg/kg) 

(BOTH et al., 2005). 

O efeito do alcalóde sobre receptores glutamatérgicos NMDA foi avaliado em 

dois modelos experimentais: convulsões induzidas por NMDA e hiperatividade 

induzida por MK-801 (antagonista de receptores NMDA). Nesses testes, psicolatina 

(100 mg/kg) reduziu o aparecimento de convulsões induzidas por NMDA, 

protegendo os animais da morte em comparação com o grupo controle. Nas doses 

de 7,5 e 10 mg/kg houve redução da hiperlocomoção induzida por MK-801 e a 

hiperatividade foi prevenida pela dose de 100 mg/kg (BOTH et al., 2006). 

Os efeitos de psicolatina também foram verificados em modelos utilizados 

para predizer propriedades antagonistas dopaminérgicas in vivo – proteção da 

letalidade induzida por anfetamina e escalada induzida por apomorfina. Doses de 3 

e 10 mg/kg do alcalóide reduziram a letalidade, bem como clorpromazina (4 mg/kg). 

O comportamento de escalada foi atenuado com psicolatina (10 mg/kg), MK-801 (0,2 

mg/kg) e clorpromazina (4 mg/kg) (BOTH et al., 2006). 

Os dados apresentados sugerem que o perfil psicofarmacológico apresentado 

por psicolatina mostra um padrão semelhante àquele verificado em drogas que 

modulam receptores NMDA e 5-HT. Contudo, estudos neuroquímicos são 

necessários para a compreensão do tipo de modulação exercida por psicolatina 
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sobre esses receptores, que parece ser compatível com antagonistas e agonistas 

inversos de 5-HT, ou antagonistas glutamatérgicos NMDA (BOTH, 2005). 

 

II.2 Aminoácidos excitatórios 

Glutamato e aspartato são os mais importantes neurotransmissores 

excitatórios, estando amplamente distribuídos em todo SNC. Eles estão presentes 

em concentrações elevadas no tecido cerebral, onde estão envolvidos em 

mecanismos como plasticidade sináptica, memória e aprendizado, e em distúrbios 

neurológicos e psiquiátricos (isquemia, hipóxia, epilepsia e esquizofrenia). Além de 

atuarem como transmissores neuronais, estas substâncias são também precursoras 

de outras moléculas importantes e estão envolvidas em funções metabólicas 

(CUNNINGHAM et al., 1994; SHAH et al., 2002; BERGINK et al., 2004; BLOOM, 

2005). 

 

II.2.1 Glutamato 

L-glutamato é o principal neurotransmissor excitatório no sistema nervoso 

central de mamíferos. No entanto, ao contrário de outros neurotransmissores, que 

são sintetizados exclusivamente para esse propósito, o glutamato participa de 

inúmeras funções metabólicas no SNC. Conseqüentemente, a síntese e a 

degradação desse aminoácido envolvem a participação de múltiplos sistemas 

enzimáticos (ATTWELL, 2000; FOSTER e KEMP, 2006; WALTON e DODD, 2007). 

O glutamato é um aminoácido não-essencial que não atravessa a barreira 

hematoencefálica, devendo ser sintetizado nos neurônios a partir de precursores 

locais, sendo a glutamina e o α-cetoglutarato (um intermediário do ciclo dos ácidos 

tricarboxílicos) os mais importantes. Todo glutamato sintetizado no SNC é 

armazenado em vesículas sinápticas e liberado por exocitose cálcio-dependente. 

Sua remoção da fenda sináptica é feita por transportadores de alta afinidade, 

presentes em células gliais (astrócitos) e em terminais pré-sinápticos (BRADFORD, 
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1988; RANG, 2001; SEGOVIA et al., 2001; PURVES et al., 2005). Uma 

representação esquemática do processo de neurotransmissão glutamatérgica é 

apresentada na figura II6. 

 

Figura II6. Representação esquemática do processo de transmissão glutamatérgica. 
(1) Síntese de glutamato (GLU) a partir de glutamina (GLN) pela ação da enzima 
mitocondrial glutaminase (Gln-ase). (2) Armazenamento de glutamato em vesículas 
sinápticas. (3) Liberação de glutamato por exocitose. (4) Ativação dos receptores 
glutamatérgicos AMPA (AMPA), cainato (KA), NMDA (NMDA), metabotrópicos 
(mGluR) e extra-sinápticos (R-ex). (5) Recaptação de glutamato por transportadores 
de alta afinidade localizados em astrócitos e terminais pré-sinápticos. (6) Síntese de 
glutamina a partir de glutamato pela ação da enzima glutamina sintetase (Gln-s). 
Modificada de SEGOVIA e colaboradores (2001). 

 

O glutamato liberado dos neurônios pré-sinápticos pode atuar em receptores, 

localizados em membranas de células neuronais (pós ou pré-sinápticas) e gliais 

(SEGOVIA et al., 2001; WALTON e DODD 2007), que são subdivididos em dois 

grupos principais: ionotrópicos (canais iônicos ativados por ligante) e metabotrópicos 
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(acoplados a proteína G). Os receptores ionotrópicos NMDA (N-metil-D-aspartato), 

AMPA (ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-isoxazol propiônico) e cainato (ácido caínico) 

são classificados em função dos agonistas que os ativam seletivamente e também 

das suas propriedades farmacológicas (BRADFORD, 1988; RANG, 2001; SEGOVIA 

et al., 2001; PURVES et al., 2005; BLOOM, 2005). 

Os receptores AMPA são canais permeáveis a cátions monovalentes 

responsáveis pela transmissão excitatória rápida na maioria das sinapses 

glutamatérgicas do cérebro e da medula espinhal, estando co-localizados com 

receptores NMDA em um grande número de sinapses. Assim como os receptores 

AMPA, os receptores cainato também são canais permeáveis a cátions 

monovalentes responsáveis pela transmissão excitatória rápida (BLOOM, 2005). Os 

receptores NMDA são canais iônicos permeáveis a Ca2+ envolvidos em processos 

como plasticicidade sináptica e potenciação de longa duração (LTP). A ativação 

desses receptores requer, além da ligação do glutamato, a ligação do co-agonista 

glicina e a despolarização da membrana pós-sináptica, que é obtida pela ativação 

dos receptores AMPA/cainato (BLOOM, 2005; WALTON e DODD, 2007). 

 

II.2.2 Aspartato 

Para uma substância ser classificada como neurotransmissor ela deve estar 

presente em terminais nervosos e deve ser liberada por exocitose. O aminoácido 

glutamato satisfaz esses critérios e é considerado um neurotransmissor em sinapses 

excitatórias de mamíferos. Por outro lado, a função do aspartato na transmissão 

sináptica é controversa, visto que ainda não existem informações consistentes sobre 

a sua presença em terminais nervosos, sobre o seu armazenamento em vesículas 

sinápticas e sobre a forma como é liberado na fenda sináptica (GUNDERSEN et al., 

1998). 

O aspartato atua como um agonista relativamente seletivo de receptores 

glutamatérgicos NMDA, no entanto a sua afinidade por esses receptores é menor 

que a do glutamato. Sua ação sobre receptores AMPA é praticamente nula ou até 

mesmo inexistente (ZHOU et al., 1995) e, além disso, ainda não foi identificado 
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nenhum receptor preferencial para aspartato em mamíferos (BRADFORD e 

NADLER, 2004). 

Algumas observações experimentais sugerem que este aminoácido pode 

atuar como neurotransmissor, especialmente em hipocampos de ratos. ZHOU e 

colaboradores (1995) e BRADFORD e NADLER (2004) demonstraram que aspartato 

é liberado por sinaptossomas da região CA1 do hipocampo em um processo 

dependente de Ca2+, indicando que o aspartato pode exercer a função de co-

transmissor ou de neuromodulador. Esse processo de liberação, mesmo dependente 

de Ca2+, difere do de outros aminoácidos classificados como neurotransmissores, 

incluindo o glutamato (BRADFORD e NADLER, 2004). 

BRADFORD e NADLER (2004) sugerem que aspartato exerce funções 

distintas daquelas exercidas pelo glutamato e que envolvem a ativação de diferentes 

subtipos de receptores NMDA. O glutamato seria o responsável pela ativação de 

receptores NMDA localizados na membrana pós-sináptica, enquanto que o aspartato 

seria um agonista para receptores NMDA extra-sinápticos, que estão relacionados 

com a excitotoxicidade. 

 

II.3 Aminoácidos inibitórios 

Os aminoácidos envolvidos na transmissão inibitória na maior parte das 

sinapses do encéfalo e da medula espinhal são GABA e glicina (SHAH et al., 2002; 

PURVES et al., 2005). Ao contrário do que ocorre com glutamato e aspartato, GABA 

e glicina não apresentam relação metabólica ou estrutural entre si (BRADFORD, 

1988). 

 

II.3.1 Ácido γ-aminobutírico (GABA) 

O ácido γ-aminobutírico (GABA) é o principal neurotransmissor inibitório no 

sistema nervoso central, sendo utilizado por aproximadamente 40 % das sinapses 

inibitórias localizadas no cérebro de mamíferos (SHAH et al., 2002; BOWERY e 
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SMART, 2006). Esse aminoácido está envolvido na patofisiologia de doenças como 

ansiedade, epilepsia e, possivelmente, esquizofrenia (SHAH et al., 2002). Alterações 

em receptores GABAA no SNC são descritas em indivíduos esquizofrênicos. Além 

disso, tratamento crônico com antipsicóticos clássicos, como haloperidol, pode 

causar aumento na densidade desse subtipo de receptor no SNC de ratos (McLEOD 

et al., 2008). 

Ao contrário do glutamato, o GABA não é um metabólito essencial, nem é 

incorporado em proteínas. Desta forma, sua presença em neurônios e em terminais 

sinápticos é uma boa indicação de que essas células o utilizam como transmissor 

(PURVES et al., 2005). Este aminoácido atua como neurotransmissor em muitas 

vias diferentes do SNC e também na medula espinhal (SHAH et al., 2002). É 

liberado principalmente por interneurônios curtos, sendo que os únicos tratos 

gabaérgicos longos são os projetados do cerebelo para o estriado (RANG et al., 

2001; PURVES et al., 2005). 

O principal precursor para a síntese de GABA é a glicose, que é metabolizada 

a glutamato pelas enzimas do ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Porém, piruvato e 

glutamina também podem ser utilizados como precursores. O glutamato é convertido 

a GABA pela ação da enzima mitocondrial glutamato descarboxilase (GAD), que é 

encontrada quase que exclusivamente em neurônios gabaérgicos. O GABA pode ser 

inativado através da recaptação por transportadores de alta afinidade localizados 

nos neurônios e nas células gliais ou através de reação de transaminação catalisada 

pela enzima GABA transferase (RANG, 2001; PURVES et al., 2005; BLOOM, 2005). 

As sinapses que empregam GABA como neurotransmissor utilizam três tipos 

de receptores, denominados GABAA, GABAB e GABAC. Receptores GABAA e 

GABAC são canais iônicos ativados por ligantes (ionotrópicos), enquanto que os 

receptores GABAB são metabotrópicos (PURVES et al., 2005; BLOOM, 2005). Os 

receptores GABAA estão localizados em terminais pós-sinápticos e medeiam a 

transmissão inibitória rápida. O canal associado a esses receptores é permeável a 

íons cloreto e o fluxo desses íons, carregados negativamente, hiperpolariza a célula 

reduzindo sua excitabilidade (RANG, 2001; PURVES et al., 2005; BLOOM, 2005). 

Esses receptores são alvo de um grande número de agentes farmacológicos e, além 
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do sítio de ligação do GABA, apresentam sítios para barbitúricos, neuroesteróides, 

benzodiazepínicos e reguladores iônicos (como Zn2+), que exercem efeitos 

moduladores sobre os receptores GABAA (BASILE et al., 2004). 

Os receptores GABAB estão amplamente distribuídos no SNC e possuem 

localização pré e pós-sináptica. Esses receptores agem através de, no mínimo, 

quatro diferentes mecanismos: inibição da adenilil ciclase, estimulação da 

fosfolipase A2, ativação de canais de K+ (que provoca redução da excitabilidade 

sináptica) e bloqueio de canais de Ca2+ (que hiperpolariza a célula pré-sináptica) 

(RANG et al., 2001; SHAH et al., 2002; PURVES et al., 2005). 

 

II.3.2 Glicina 

A glicina é um aminoácido não-essencial presente em muitos tecidos e é 

fundamental para um grande número de reações metabólicas. Além disso, é o 

principal neurotransmissor inibitório na medula espinhal, sendo encontrado em 

concentrações relativamente elevadas (5 µmol/L) na substância cinzenta da medula 

(RANG et al., 2001; GUNDERSEN et al., 2005). 

Na medula espinhal, o aminoácido glicina atua na modulação de funções 

como: reflexos espinhais, controle dos movimentos voluntários e processamento de 

sinais aferentes. Em outras regiões cerebrais como a porção medial do encéfalo, 

hipotálamo e tálamo existem sinapses que empregam glicina como 

neurotransmissor inibitório, no entanto em menor número do que na medula 

espinhal. Glicina pode também estar implicada no desenvolvimento do SNC in utero 

e durante os primeiros meses após o nascimento (GUNDERSEN et al., 2005).  

Os receptores para glicina atuam de forma semelhante aos receptores 

GABAA. Eles são acoplados a canais de cloreto e, portanto, a hiperpolarização 

neuronal mediada por glicina é provocada por aumento no fluxo desses íons. Os 

efeitos inibitórios da glicina são bloqueados pelo alcalóide estricnina, que pode 

provocar graves efeitos convulsivantes (SHAH et al., 2002). 
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Glicina também atua aumentando as respostas eletrofisiológicas mediadas 

por receptores glutamatérgicos NMDA. Ela funciona como um co-agonista para esse 

subtipo de receptores que, para serem ativados, precisam estar com os sítios de 

glutamato e glicina ocupados (GUNDERSEN et al., 2005). 

 

II.4 Integração entre aminoácidos e outros neurotransmissores 

Considerando a complexidade da transmissão de informações no sistema 

nervoso central, existe uma tendência em ignorar o fato que a maioria dos neurônios 

do SNC ou do sistema nervoso periférico sintetiza e libera mais de um tipo de 

neurotransmissor (TRUDEAU, 2004). No entanto, o entendimento do mecanismo de 

ação de drogas psicotrópicas tem evoluído da modulação de um único sistema 

neurotransmissor (ou receptor específico) para o de múltiplas e repetidas 

interferências no SNC. Assim, o efeito terapêutico de muitos fármacos utilizados no 

tratamento de distúrbios neuropsiquiátricos seria resultante dessas interferências 

que, em conjunto, modificam o estado funcional do trato neuronal ou de 

determinadas regiões cerebrais (HYMAN e NESTLER, 1996). 

A modulação mútua (cross talk) entre aminoácidos excitatórios, 

principalmente glutamato, e os sistemas serotonérgico e dopaminérgico está bem 

estabelecida. As interações entre glutamato e serotonina e glutamato e dopamina 

são alvo de muitos estudos e são bastante discutidas na literatura (JONES e 

BLACKBURN, 2002; MIYAMOTO et al., 2001; BREESE et al., 2002; COOK et al., 

2004); o mecanismo de ação de alguns fármacos classificados como antipsicóticos 

atípicos tem sido atribuído a essas interações (BREESE et al., 2002). 

A função de receptores glutamatérgicos NMDA parece estar intimamente 

relacionada à atividade serotoninérgica. MIYAMOTO e colaboradores (2001) 

demonstraram que o bloqueio de receptores NMDA em camundongos pode 

provocar aumento da atividade serotoninérgica. Além disso, trabalhos in vitro e in 

vivo indicam que antagonistas de receptores NMDA podem alterar o conteúdo de 5-

HT, e de seu metabólito 5-HIIA (ácido 5-hidróxi-indol-acético), em córtex pré-frontal, 

hipocampo e em outras regiões cerebrais (BREESE et al., 2002). 
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Antagonistas de receptores NMDA também parecem influenciar a função 

glutamatérgica, visto que a administração aguda e crônica de substâncias 

antagonistas NMDA facilita a liberação de glutamato, sugerindo que esse 

aminoácido possa ser liberado como uma resposta compensatória ao bloqueio 

desse subtipo de receptores (BREESE et al., 2002). 

Neurônios de fibras excitatórias do hipocampo (glutamatérgicas) podem 

liberar GABA principalmente em condições em que a atividade excitatória estiver 

aumentada (TRUDEAU, 2004). A liberação desse aminoácido inibitório pode 

consistir em um mecanismo de compensação que atuaria de forma a minimizar a 

excitação causada por uma atividade glutamatérgica excessiva como aquela que 

ocorre durante convulsões (SCHWARZER e SPERK, 1995). O aminoácido inibitório 

GABA também pode ser co-liberado com glicina (outro aminoácido inibitório) em 

interneurônios da medula espinhal (TRUDEAU, 2004). Essa co-liberação parece 

estar limitada ao período de desenvolvimento do encéfalo e da medula espinhal 

(LEGENDRE, 2001), mas já foi observada em cortes de medula de ratos de 30-60 

dias (CHERY e KONINCK, 1999). 

 

II.5 Avaliação dos níveis de aminoácidos excitatórios e inibitórios em amostras 

cerebrais 

Alterações nos níveis cerebrais de determinados aminoácidos 

neurotransmissores podem estar relacionadas com a patologia de doenças como 

Alzheimer, Huntington (SHAH et al., 1999), epilepsia e esquizofrenia (LIU et al., 

1998). Desta forma, a quantificação de aminoácidos neurotransmissores em 

modelos animais pode oferecer uma ferramenta adicional para o desenvolvimento 

de novos fármacos. Além disso, a identificação de mudanças nas concentrações 

desses aminoácidos em diferentes regiões cerebrais pode ser útil no monitoramento 

da eficiência de fármacos e no entendimento dos seus mecanismos de ação (SHAH 

et al., 1999). 
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II.5.1 Determinação de aminoácidos no tecido cerebral 

A concentração de aminoácidos no tecido cerebral é da ordem de micromolar 

a sub-micromolar. Para quantificar esses níveis com exatidão e precisão é 

necessário o emprego de ensaios altamente sensíveis e seletivos, visto que estas 

pequenas moléculas não apresentam absorvância na região do ultravioleta/visível e 

nem fluorescência. Uma estratégia comumente empregada para determinação de 

aminoácidos é a derivatização pré-coluna com posterior separação por CLAE 

(coluna de fase reversa C18) acoplado a detector de UV ou fluorescência (SHAH et 

al., 1999; KANG et al., 2006). Alguns reagentes derivatizantes empregados na 

análise de aminoácidos em amostras biológicas, incluindo homogeneizados de 

tecidos cerebrais, são: cloreto de 1-dimetilaminonaftalenosulfonil (DANSYL), 

fenilisotiocianato (PITC), carbamato de 6-aminoquinolil-N-hidroxisuccimidil (AQC), 

orto-ftaldeído (OPA) e naftaleno-2,3-dicarboxaldeído (NDA) (SHAH et al., 2002). 

O método de derivatização com PITC e posterior análise por CLAE/UV foi 

inicialmente empregado para análise de aminoácidos em hidrolisados de proteínas 

(HEINRIKSON e MEREDITH, 1984; BIDLINGMEYER et al., 1984) e na 

determinação de asparagina e glutamina em fluidos fisiológicos (LAVI et al., 1986). 

O método foi posteriormente adaptado para avaliação dos níveis de aminoácidos em 

estruturas cerebrais de ratos (VIZUETE et al., 1992; STEFFEN et al., 1993). 

A reação de PITC com aminoácidos é relativamente rápida (reagem em 

tempo inferior a 20 minutos) e específica em pH alcalino e temperatura ambiente. 

Todos os aminoácidos formam mono PTC derivados com PITC, com exceção de 

lisina e cistina, que formam bis PTC derivados. Os PTC derivados apresentam 

propriedades espectrais similares e sua separação e quantificação em colunas de 

CLAE pode ser monitorada através da absorvência que esses compostos 

apresentam na faixa de 240 a 255 nm. Os produtos formados são relativamente 

estáveis, embora possam ocorrer algumas conversões a feniltioidantoínas (PTH) se 

o pH não for adequadamente controlado (SMILLIE e NATTRISS, 1991). A figura II7 

representa de forma esquemática a reação de PITC com aminoácidos livres. 
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Figura II7. Representação esquemática da reação de aminoácidos com o regente 
derivatizante fenilisotiocianato (PITC). 

 

II.6 Ansiedade: relação com aminoácidos excitatórios e inibitórios e regiões 

cerebrais 

Medo e ansiedade são respostas naturais de defesa dos indivíduos, 

constituindo uma ferramenta evolucionária para garantir a sua sobrevivência. No 

entanto, a perda da capacidade de auto-regulação destes mecanismos constitui uma 

condição patológica caracterizada como ansiedade (KIM e GORMAN, 2005). Os 

distúrbios de ansiedade são classificados atualmente, conforme o DSM-IV (2002), 

em: ansiedade generalizada, distúrbio obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, 

síndrome de estresse pós-traumático e fobias específicas. 

As regiões cerebrais envolvidas nos mecanismos que regulam o medo e a 

ansiedade pertencem ao sistema límbico, que é considerado o centro emocional do 

cérebro. O sistema límbico inclui a amígdala, o núcleo talâmico anterior, o giro 

cingulado, o fornix, o hipocampo, o hipotálamo, os lóbulos pré-frontais e outras 

regiões do SNC. As conexões entre essas regiões são responsáveis pelo 

reconhecimento e pela ativação de comportamentos relacionados à emoções, 

incluindo medo e ansiedade (KIM e GORMAN, 2005). 

Os barbitúricos foram os primeiros fármacos empregados no tratamento de 

distúrbios de ansiedade. Entretanto, a toxicidade e o grande número de efeitos 

adversos relatados para essa classe de fármacos fizeram com que eles fossem 

sistematicamente substituídos pelos benzodiazepínicos, classe mais comum de 

fármacos ansiolíticos. Os benzodiazepínicos, contudo, também provocam efeitos 

adversos importantes, como sedação e comprometimento cognitivo, além de 
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interagirem de forma sinérgica com o etanol, potencializando seus efeitos 

depressores sobre o SNC. Além disso, um longo período de tratamento com 

benzidiazepínicos leva ao desenvolvimento de tolerância e dependência (PALUCHA 

e PILC, 2007). 

O problema observado com os benzodiazepínicos levou a introdução de 

antidepressivos para o tratamento da ansiedade, principalmente os inibidores 

seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs), que também apresentam alguns 

problemas como o lento início da sua ação (4 a 6 semanas) e os efeitos adversos: 

insônia, agitação, náuseas, e disfunções sexuais. Outro fármaco utilizado para o 

tratamento de transtornos de ansiedade é a buspirona, um agonista parcial de 

receptores 5-HT1A que apresenta eficácia similar à dos benzodiazepínicos sem, 

contudo, apresentar os efeitos adversos associados a essa classe de fármacos 

(PALUCHA e PILC, 2007).  

O córtex pré-frontal (CPF) é uma área crucial em processos como a 

modulação cognitiva, a interpretação das experiências capazes de provocar 

ansiedade, e a regulação da amígdala, área responsável pelo processamento do 

medo no sistema límbico. A interação existente entre a amígdala e o córtex pré-

frontal é de natureza complexa e ainda não está completamente elucidada (KIM e 

GORMAN, 2005). No entanto, observações experimentais e clínicas têm mostrado 

que interações entre essas duas regiões cerebrais estão relacionadas a 

comportamentos como medo, ansiedade e depressão (GONZALEZ et al., 2004). 

Estudos empregando modelos animais sugerem que um aumento da 

atividade neuronal no córtex pré-frontal medial (CPFm) pede estar associado com 

distúrbios de ansiedade, como síndrome do pânico e transtorno de estresse pós-

traumático. Nesses estudos, verificou-se que estímulos como estresse e exposição a 

situações ansiogênicas provocavam ativação do CPFm; enquanto que, lesões ou 

inativação farmacológica do CPFm pela administração local de midazolam (um 

benzodiazepínico) provocavam efeitos ansiolíticos (SINGEWALD et al., 2003; SHAH 

e TREIT, 2004). Contudo, existem alguns dados contrastantes, que associam lesões 

no CPFm com efeitos ansiogênicos (JINKS e McGREGOR, 1997), com nenhum 

efeito (LACROIX et al., 1998; SULLIVAN e GRATTON, 2002), ou com efeitos 
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ansiolíticos seguidos por efeitos ansiogênicos (RANGEL et al., 2003). Essas 

discrepâncias podem ser atribuídas à natureza do estímulo empregado para induzir 

a lesão, ao tamanho da lesão, à sub-região afetada dentro do CPFm e ao modelo 

animal utilizado (RANGEL et al., 2003). 

A atuação do hipocampo na formação e consolidação de alguns tipos de 

memórias já está bem estabelecida. No entanto, alguns estudos sugerem que essa 

região cerebral exerce uma participação mais ampla no processamento de 

informações e na subseqüente regulação comportamental (BANNERMAN et al., 

2004). Alguns estudos têm demonstrado que lesões hipocampais resultam em 

diminuição da ansiedade e em desinibição comportamental (PENTKOWSKI et al., 

2006). Acredita-se que a sub-região dorsal do hipocampo, também definida como 

hipocampo posterior, tenha um papel fundamental em processos de aprendizagem e 

memória espacial; enquanto que, a sub-região ventral do hipocampo (hipocampo 

anterior) estaria envolvida em comportamentos relacionados à ansiedade 

(BANNERMAN et al., 2004). 

O envolvimento de receptores glutamatérgicos localizados na região ventral 

do hipocampo em processos associados com comportamentos relacionados à 

ansiedade foi avaliado em estudo de HÄCKL e CAROBREZ (2007). Os autores 

observaram que a administração intra-hipocampal de AP5, um antagonista NMDA, 

na região ventral do hipocampo causava efeitos ansiolíticos no labirinto em cruz 

elevado. Esses efeitos não foram observados quando AP5 foi administrado na 

região dorsal do hipocampo, reforçando a hipótese do envolvimento da região 

ventral do hipocampo em mecanismos associados com a ansiedade; e, além disso, 

indicando a participação da transmissão glutamatérgica, mediada por receptores 

NMDA, nesse mecanismo. 

Devido ao seu papel como neurotransmissor excitatório no SNC, o glutamato 

tem sido relacionado com transtornos de ansiedade. A interação existente entre 

receptores glutamatérgicos e gabaérgicos funciona como uma ferramenta de 

controle no cérebro e, alterações nesse balanço podem afetar os níveis de 

ansiedade (KIM e GORMAN, 2005). 
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Além disso, há relatos sugerindo que situações estressantes provocam 

aumento da transmissão glutamatérgica no córtex pré-frontal em primatas 

(FLORESCO et al., 2001). Essa hiperatividade pode provocar neurotoxicidade nas 

regiões envolvidas, CPF e giro do cíngulo anterior, e também disfunções na 

regulação da ansiedade. A neurotoxicidade também está associada com 

hiperatividade, ativada por glutamato, do eixo hipotálamo-pituitário-adrenal, levando 

a excesso prejudicial de glicocorticóides (KIM e GORMAN, 2005). 

A participação de receptores glutamatérgicos NMDA na mediação de 

comportamentos defensivos, medo e ansiedade tem sido alvo de estudos 

comportamentais. Antagonistas de receptores NMDA reduzem respostas 

relacionadas a medo e ansiedade quando aplicados em regiões cerebrais 

associadas com a mediação de comportamentos defensivos (HÄCKL e CAROBREZ, 

2007). 

O sistema gabaérgico foi o primeiro a ser utilizado como uma modalidade de 

tratamento para distúrbios de ansiedade, devido aos seus efeitos inibitórios em todo 

o SNC e a sua capacidade de desencadear efeitos ansiolíticos de forma rápida. (KIM 

e GORMAN, 2005). PASLAWSKI e colaboradores (1996) verificaram que o 

antidepressivo fenelzina, um inibidor da MAO, provocava aumento nos níveis 

cerebrais de GABA quando administrada em doses que apresentavam atividade 

ansiolítica no labirinto em cruz elevado (15 mg/kg). Esse efeito não foi observado, 

contudo, quando doses não efetivas da droga foram testadas (5 mg/kg). Esses 

resultados levaram os autores a sugerir que os efeitos ansiolíticos atribuídos a 

fenelzina seriam provavelmente mediados pela sua ação sobre as concentrações de 

GABA no SNC; ao contrário dos benzodiazepínicos clássicos, que produzem seus 

efeitos pelo aumento da afinidade do ligante GABA pelos receptores GABAA. 
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II.7 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

II.7.1 Equipamentos 

As análises cromatográficas foram realizadas em Sistema de Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência, composto por bomba Waters 600S, injetor manual 

Rheodyne (loop de 20 µL) e detector de ultravioleta Waters 486. O sistema 

empregado foi operado pelo programa Waters Millenium. Para secagem das 

amostras, foi empregado o concentrador a vácuo Speed Vac® SC110 (Thermo 

Savant). O medidor de pH Digimed DM-20 foi utilizado para ajuste do pH das fases 

móveis. 

 

II.7.2 Solventes, reagentes e substâncias de referência 

Acetonitrila grau CLAE, metanol grau CLAE, trietilamina e acetato de sódio 

triidratado (Merck®). Fenilisotiocianato (PITC), L-aspartato, L-glutamato, L-glicina, L-

glutamina, L-norleucina, ácido γ-aminobutírico e diazepam (Sigma Co., St. Louis, 

MO, USA) 

 

II.7.3 Metodologia para determinação de aminoácidos excitatórios e inibitórios 

 

II.7.3.1 Animais de experimentação 

Para o tratamento agudo, foram utilizados camundongos CF1 machos adultos 

(pesando entre 40 e 50 g) e ratos Wistar machos adultos (pesando entre 200 e 300 

g). O tratamento sub-crônico também foi conduzido com camundongos machos 

adultos (CF1) pesando entre 40 e 50 g. Todos os animais utilizados foram adquiridos 

da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde (FEPPS). Antes da 
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realização dos experimentos, os animais submetidos ao tratamento agudo foram 

adaptados, por um período de 15 dias no biotério de passagem da Faculdade de 

Farmácia – UFRGS. Os camundongos submetidos a tratamento sub-crônico foram 

adaptados durante 7 dias no biotério do Departamento de Bioquímica. Os roedores 

foram mantidos em caixas plásticas com no máximo cinco ratos / camundongos em 

cada uma delas, com livre acesso a água e alimento, em ciclos de claro/escuro de 

12 horas (07:00 – 19:00 h), em ambiente com temperatura controlada (23 ± 2º C) e 

umidade monitorada. A manipulação animal foi realizada seguindo os princípios 

éticos para experimentação animal descritos por GOLDIM (1995). O projeto de 

dissertação foi submetido a avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

instituição (CEP/UFRGS) e aprovado sob o número 2007682 na reunião n° 4, ata n° 

84, de 29 de março de 2007.  

Após o término dos tratamentos, os animais foram decapitados com guilhotina 

e seus cérebros dissecados. Os roedores foram sacrificados isoladamente dos 

demais, sendo o equipamento limpo antes da decapitação de cada animal. Quanto 

ao descarte do material biológico, o mesmo foi acondicionado em sacos plásticos e 

colocado sob refrigeração utilizando freezer somente para este fim, até o momento 

do recolhimento, realizado por empresa especializada em descarte de material 

biológico. 

 

II.7.3.2 Tratamento agudo 

Camundongos e ratos foram tratados por via intraperitoneal com volumes 

equivalentes a 1mL/100g e 1mL/1kg de peso corporal, respectivamente. Os animais 

foram subdivididos em dois grupos experimentais: (a) grupo controle (solução de 

cloreto de sódio 0,9 %); e (b) grupo tratado (psicolatina 7,5 mg/kg). A dose escolhida 

foi baseada em trabalho anterior realizado com psicolatina (BOTH et al., 2005). O 

alcalóide foi dissolvido em HCl 1 N (20 – 60 µL), o volume foi ajustado com solução 

salina e o pH (7,0) foi acertado com solução de NaOH 1 N, conforme previamente 

descrito (BOTH et al., 2005; BOTH et al., 2006). 
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Trinta minutos após o tratamento os animais foram decapitados, os cérebros 

expostos, as estruturas cerebrais rapidamente dissecadas (córtex pré-frontal, 

hipocampo) e mantidas a –70 ºC até a realização dos experimentos. 

 

II.7.3.3 Tratamento sub-crônico 

Os camundongos foram tratados por via intraperitoneal com volumes 

equivalentes a 1mL/100g de peso corporal. Os animais foram subdivididos em três 

grupos experimentais: (a) grupo controle negativo (solução de cloreto de sódio 0,9 

%; n = 8); (b) grupo controle positivo (diazepam 1,0 mg/kg; n = 8); e (c) grupo tratado 

(psicolatina 7,5 mg/kg; n = 8). O alcalóide foi dissolvido conforme descrito no item 

anterior (II.7.3.2). Diazepam foi dissolvido em uma solução de propilenoglicol 10 % 

em salina, e a dissolução foi facilitada com auxílio de agitador magnético. 

Os animais foram tratados por um período de 18 dias, sendo que nos dias 16, 

17 e 18, previamente à administração do tratamento, foram conduzidos os 

experimentos comportamentais (avaliação da atividade locomotora espontânea e 

avaliação da atividade ansiolítica – labirinto em cruz elevado e claro/escuro). 

Durante a realização do tratamento, o peso corporal dos camundongos foi verificado 

e avaliado a cada dois dias para a realização de ajuste de dose e para a detecção 

de possíveis sinais de toxicidade. Outros aspectos foram monitorados diariamente: a 

coloração dos olhos, a queda de pêlos, possíveis sangramentos e a consistência 

das fezes. Um dia após o término do tratamento, os camundongos foram 

decapitados e as estruturas cerebrais foram dissecadas conforme procedimento 

descrito em II.2.2.2 e armazenadas à -70ºC até a realização dos experimentos 

(Figura II8).  
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Tratamentos:

• salina (i.p.)

• picolatina 7,5 mg/kg (i.p.)

 

Figura II8. Esquema empregado para a administração do tratamento sub-crônico e 
para a realização dos experimentos comportamentais – avaliação da atividade 
locomotora e avaliação da atividade ansiolítica (labirinto em cruz elevado – LCE – e 
claro/escuro). 

 

II.7.3.4 Preparação das amostras a partir das estruturas cerebrais 

As estruturas cerebrais (hipocampos e córtices pré-frontais) foram pesadas 

em balança analítica e homogeneizadas em baixas temperaturas com solução de 

ácido perclórico 0,1 N (1:10; m/V) em homogeneizador tipo Potter-Elvehgen. As 

amostras foram centrifugadas a 1400 x g por 20 minutos a 4 °C e os sobrenadantes 

foram filtrados através membranas hidrofílicas de 0,45 µm de poro. Os filtrados 

resultantes foram derivatizados conforme metodologia previamente descrita 

(BIDLINGMEYER et al., 1984; STEFFEN et al., 1994) e os aminoácidos 

derivatizados foram analisados por cromatografia líquida de alta eficiência acoplada 

a detector de ultravioleta (CLAE/UV). O método empregado para determinação de 

aminoácidos em amostras cerebrais foi desenvolvido por Waters como sistema Pico 

Tag (Millipore Corporation. M.A. USA). Nesta técnica, os aminoácidos são 

convertidos em derivados feniltiocarbamil (PTC) por derivatização pré-coluna com o 

reagente fenilisotiocianato (PITC).  

As condições cromatográficas empregadas para a identificação e para a 

quantificação de aminoácidos neurotransmissores em regiões cerebrais de ratos e 

camundongos estão apresentadas na tabela II1. O sistema gradiente utilizado para 

as análises está apresentado na tabela II2.  
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Tabela II1. Condições cromatográficas para identificação e quantificação de 
aminoácidos excitatórios e inibitórios em estruturas cerebrais de ratos e 
camundongos. 

 
 

Tabela II2. Sistema gradiente empregado para identificação e quantificação de 
aminoácidos excitatórios e inibitórios em regiões cerebrais de ratos e camundongos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.7.3.5 Estabelecimento dos parâmetros cromatográficos 

Os parâmetros cromatográficos de partida foram otimizados a partir de 

métodos previamente descritos (STEFFEN et al., 1994; RUBIO, 2003). Foi 

empregado um sistema gradiente binário das fases móveis A (tampão acetato de 

sódio 70 mM; pH 7,45; 2,5 % de acetonitrila) e B (acetonitrila-água 60:40, V/V). A 
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eluição cromatográfica foi realizada com fluxo de 1,0 mL/min, utilizando um coluna 

Waters Pico Tag C18 (3,9x300 mm). O detector de ultravioleta foi ajustado com 

comprimento de onda (λ) de 254 e sensibilidade de 0,01 AUFS. Na tabela II1 são 

apresentadas as condições cromatográficas definidas para a identificação e 

quantificação de aminoácidos excitatórios e inibitórios. 

 

II.7.4 Validação de método analítico para determinação de aminoácidos 

excitatórios e inibitórios 

O método foi validado para os parâmetros de linearidade, limites de detecção 

e quantificação e precisão, conforme estabelecido por códigos oficiais (ICH, 1996; 

ANVISA, 2003). Foram preparadas e analisadas amostras derivatizadas de 

hipocampos e córtices pré-frontais de ratos controle para a verificação do perfil 

cromatográfico dessas estruturas cerebrais, bem como a identificação dos 

aminoácidos presentes nas amostras. As áreas dos picos dos cromatogramas 

obtidos foram comparadas às resultantes da injeção de uma mistura de padrões 

com concentração de 25 nmol/mL de cada aminoácido, para que fosse possível 

estimar as concentrações basais dessas substâncias no tecido cerebral. A partir dos 

resultados, foram preparadas as soluções para a realização das curvas de 

linearidade dessas substâncias. 

 

II.7.4.1 Linearidade 

A faixa de linearidade para cada aminoácido (aspartato, glutamato, glicina e 

glutamina) foi determinada a partir da construção de curvas de calibração com cinco 

níveis de concentração diferentes. As curvas foram obtidas em três dias 

consecutivos, sendo que foram realizadas duas injeções (20 µL) para cada 

concentração, a partir de soluções distintas. Para cada curva, foram determinados a 

inclinação (a), a intersecção (b) e o coeficiente de correlação (r). Para aceitação das 

curvas de calibração, os coeficientes de correlação foram superiores a 0,98 (ICH, 

1996; ANVISA, 2003). 



 

 

74 

II.7.4.2 Limite de detecção (LD) 

O limite de detecção (LD) foi estimado a partir das curvas de calibração 

através da fórmula: LD = DPα x 3 / IC, onde: 

� DPα é o desvio padrão do intercepto com o eixo Y (b) de, no mínimo, 

três curvas de calibração; 

� IC é a inclinação da curva de calibração (ICH, 1996; ANVISA, 2003). 

 

II.7.4.3 Limite de quantificação (LQ) 

O limite de quantificação (LQ) foi estimado a partir das curvas de calibração 

através de fórmula: LQ = DPα x 10 / IC, onde: 

� DPα é o desvio padrão do intercepto com o eixo Y (b) de, no mínimo, 

três curvas de calibração; 

� IC é a inclinação da curva de calibração (ICH, 1996; ANVISA, 2003). 

 

II.7.4.4 Repetibilidade e precisão intermediária 

Para determinação da precisão do método, foram calculadas as médias de 

seis injeções consecutivas de amostras derivatizadas de hipocampos e córtices pré-

frontais dentro de um mesmo dia (repetibilidade ou precisão intra-dia) e em três dias 

consecutivos (precisão intermediária ou inter-dias). Os desvios padrão relativos 

(DPR) foram calculados conforme preconizado pela ANVISA (2003). 

 

II.7.5 Determinação das concentrações de aminoácidos excitatórios e 

inibitórios 

As concentrações dos aminoácidos excitatórios e inibitórios foram calculadas 

a partir de curvas de calibração obtidas mediante a injeção de padrões desses 
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aminoácidos. Foram preparadas soluções padrão de aspartato, glutamato, 

glutamina, glicina, GABA e norleucina (padrão interno) na concentração de 2,5 

µmol/mL em HCl 0,1 N (soluções estoque). 

 

II.7.6 Ensaios comportamentais 

 

II.7.6.1 Avaliação da atividade locomotora espontânea 

O aparato empregado para a avaliação da atividade locomotora consiste de 

um campo aberto de 50x50x50 cm. Uma hora antes da realização do teste, os 

animais foram ambientados na sala sob iluminação por luz fluorescente. Após esse 

período, os animais foram colocados individualmente no campo aberto e o 

comportamento exploratório foi medido durante um período de 5 minutos (300 

segundos). O comportamento dos animais foi avaliado por um software mouse 

tracker® com coordenadas horizontais X e Y em quatro enquadramentos por 

segundo. O parâmetro avaliado foi a distância percorrida pelo camundongo no 

campo aberto em 5 minutos (DULAWA et al., 1999). 

 

II.7.6.2 Avaliação da atividade ansiolítica – labirinto em cruz elevado 

Os modelos animais de ansiedade baseiam-se na exposição dos indivíduos a 

situações de ameaça potencial ou real, naturalmente adversas que incluem: punição 

por confinamento ou choque, exposição a espaço aberto não familiar, a lugares altos 

ou à luz intensa. Os modelos animais podem ser classificados em condicionados ou 

etológicos, quando o estímulo negativo associado à resposta comportamental é 

acompanhado de um estímulo sonoro ou luminoso e exige treinamento prévio, ou 

incondicionados, quando o estímulo negativo não vem acompanhado de estímulo 

paralelo. Além de avaliar o efeito ansiolítico de drogas, esses modelos são utilizados 

para o estudo das bases psicológicas e neurológicas da ansiedade (GOMEZ e 

BARROS, 2006). 
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O labirinto em cruz elevado (LCE) é um modelo de ansiedade amplamente 

utilizado na pesquisa de novos agentes ansiolíticos e na investigação das bases 

fisiológicas e neuroquímicas da ansiedade. O modelo baseia-se na observação de 

que os roedores gastam menos tempo explorando os braços abertos de labirinto em 

forma de cruz, quando comparado ao tempo gasto nos braços fechados. Esse teste 

não necessita de treinamento prévio dos roedores, ou privação de água e alimento, 

ou a aplicação de choques elétricos, ao contrário de outros testes de ansiedade 

baseados em condicionamento aversivo (DAWSON e TRICKLEBANK, 1995; 

CAROBREZ e BERTOGLIO, 2005). 

Para a realização deste ensaio foi utilizado um labirinto de madeira 

constituído por dois braços opostos abertos (25 cm de comprimento x 5 cm de 

largura) cruzados com dois braços fechados (25 cm de comprimento x 5 cm de 

largura x 45 cm de altura). Os braços do labirinto são ligados por um quadrado 

central (5,2 x 5,2 cm), dando ao aparato o formato de um sinal de mais (+) ou de 

uma cruz. O equipamento encontrava-se elevado a uma altura de 40 cm do chão em 

uma sala fracamente iluminada.  

Uma hora antes da realização do experimento, os animais foram ambientados 

na sala sob iluminação de luz vermelha. Após esse período, os camundongos 

submetidos aos diferentes esquemas de tratamento (a, b e c) foram individualmente 

colocados no quadrado central, com o corpo voltado para os braços abertos, e 

observados por um período de 5 minutos (300 segundos), por dois observadores 

independentes. Os parâmetros avaliados foram o número de entradas e o tempo de 

permanência nos braços abertos e fechados, e o número de rearings. Após a 

observação de cada animal, o equipamento foi limpo com etanol 96 %.  Para análise 

dos resultados foram considerados os valores absolutos (números de entradas e 

tempo de permanência nos braços abertos e fechados e número de rearings), bem 

como os respectivos valores percentuais. 
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II.7.6.3 Avaliação da atividade ansiolítica – claro/escuro 

O teste claro/escuro baseia-se na aversão inata dos roedores por áreas muito 

iluminadas e no comportamento exploratório espontâneo de roedores em resposta a 

agentes estressores moderados, isto é, novidade, ambiente e luz. Uma situação 

natural de conflito ocorre quando o animal é exposto a um ambiente não familiar ou 

a novos objetos. O conflito é estabelecido entre a tendência de explorar e a 

tendência inicial de evitar novas situações (neofobia). A atividade exploratória reflete 

o resultado combinado dessas duas tendências. Desta forma, no teste claro/escuro, 

o aumento da permanência e da atividade locomotora do roedor na área iluminada é 

um indicativo de atividade ansiolítica, assim como o aumento das transições entre os 

dois compartimentos, um deles amplo e altamente iluminado e o outro pequeno e 

sem iluminação (HASCOËT et al., 2001; BOURIN e HASCOËT, 2003). 

O equipamento utilizado consiste de uma caixa de madeira retangular (48 cm 

de comprimento x 29 cm de largura x 46 cm de altura) dividida em dois 

compartimentos – compartimento pequeno (19 x 29 cm) e compartimento grande (29 

x 29 cm). Os camundongos moviam-se de uma área à outra através de uma 

abertura (7 x 7cm) entre os dois compartimentos. O compartimento pequeno foi 

pintado com tinta preta, enquanto o que compartimento grande foi pintado de branco 

e iluminado com uma fonte de 60 W. 

Uma hora antes da realização do experimento, os camundongos foram 

ambientados na sala sob iluminação de luz vermelha. Após esse período, cada 

animal foi colocado individualmente no centro do compartimento iluminado, com o 

corpo voltado para o compartimento escuro, e observado durante cinco minutos (300 

segundos). Os parâmetros avaliados foram: a latência para o primeiro cruzamento 

da área clara para a área escura, a quantidade de tempo gasto na área clara e o 

número total de cruzamentos de um compartimento a outro. Após a observação de 

cada animal, o equipamento foi limpo com etanol 96 %. Para a análise dos 

resultados foram considerados os valores absolutos. 
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II.7.7 Análise Estatística 

Para a realização das análises estatísticas foi utilizado o software SPSS 

versão 13.0. O nível mínimo de significância aceito foi de P < 0,05. O teste 

empregado em cada ensaio está especificado no item resultados. 
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II.8 RESULTADOS 

 

II.8.1 Estabelecimento dos parâmetros cromatográficos 

O cromatograma de uma solução de concentração 25 nmol/mL dos 

aminoácidos L-alanina, L-arginina, L-aspartato, L-cistina, L-glicina, L-glutamato, L-

glutamina, L-histidina, L-leucina, L-isoleucina, L-lisina, L-metionina, L-fenilalanina, L-

prolina, L-serina, L-treonina, L-tirosina, L-valina, GABA e norleucina é apresentado 

na figura II9. Os cromatogramas de amostras de hipocampo e de córtex pré-frontal 

de ratos controle são apresentados na figura II10. Os tempos de retenção dos 

aminoácidos aspartato, glutamato, glicina, glutamina, GABA e norleucina foram 

determinados através de injeções dessas substâncias isoladamente e através de co-

injeções. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II9. Cromatograma de uma mistura de padrões de aminoácidos na 
concentração de 25 nmol/mL. Os picos referentes aos aminoácidos excitatórios e 
inibitórios de interesse estão indicados na figura. Asp = aspartato; Glu = glutamato; 
Gly = glicina; Gln = glutamina; GABA = ácido-gama-aminobutírico; Nor = norleucina. 
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Figura II10. Cromatogramas de amostras derivatizadas de hipocampo (A) e córtex 
pré-frontal (B) de ratos controle. Os picos referentes aos aminoácidos excitatórios e 
inibitórios de interesse estão indicados na figura. 1 = aspartato; 2 = glutamato; 3 = 
glicina; 4 = glutamina; 5 = ácido-gama-aminobutírico; 6 = norleucina. 

 

II.8.2 Validação de método analítico para a quantificação de aminoácidos 

excitatórios e inibitórios 

As áreas dos picos dos cromatogramas obtidos a partir da injeção de 20 µL 

de amostras derivatizadas (25 µL do sobrenadante foram derivatizados e os 

feniltiocarbamil aminoácidos resultantes foram dissolvidos em 300 µL de fase móvel 

A) de hipocampos e córtices pré-frontais de ratos controle foram comparadas com 

aquelas obtidas a partir da injeção de 20 µL de uma mistura de padrões 

derivatizados na concentração de 25 nmol/mL. Desta forma, foram estimadas as 

faixas de concentrações dos aminoácidos excitatórios e inibitórios de interesse 

nessas regiões cerebrais e também a faixa de concentração a ser utilizada para a 

construção das curvas de linearidade. As faixas de concentração dos aminoácidos 

glutamato e GABA variaram conforme a estrutura em estudo. Entretanto, não foram 

observadas diferenças significativas nas concentrações de aspartato, glicina e 

glutamina em hipocampos e córtices pré-frontais de ratos controle. 

 

II.8.2.1 Lineridade 

Os aminoácidos aspartato, glutamato, glicina, glutamina GABA apresentaram 

linearidade na faixa de 2,5 a 50 nmol/mL. A partir das áreas obtidas para cada uma 

das concentrações avaliadas foram calculados a equação da reta e o coeficiente de 
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Aminoácido
Equação da curva de 

calibração r LD (pmol/mL) LQ (pmol/mL)

Aspartato y = 4194,7x – 4011,2 0,9994 70 230

Glutamato y = 9412,3x  + 19722 0,9969 110 380

Glicina y = 9387,3x  + 9141 0,9971 54 180

Glutamina y = 5391x + 1308 0,9991 23 76

GABA y = 8848x - 2549 0,9994 39 119

correlação (r) para os aminoácidos avaliados. A tabela II3 apresenta as equações de 

reta e os coeficientes de correlação (r) obtidos para os aminoácidos aspartato, 

glutamato, glicina e glutamina. 

 

Tabela II3. Resultados das curvas de calibração para a quantificação de aminoácidos 
excitatórios (aspartato, glutamato e glutamina) e inibitórios (glicina) em hipocampos e 
córtices pré-frontais de ratos e camundongos. Os limites de detecção (LD) e 
quantificação (LQ), calculados a partir das curvas de calibração, também estão 
apresentados na tabela.  

 

 

 

 

 

II.8.2.2 Limites de detecção (LD) 

Os limites de detecção (LD) calculados para os aminoácidos aspartato, 

glutamato, glicina, glutamina e GABA, a partir das equações das curvas de 

calibração dos mesmos, são apresentados na tabela II3. 

 

II.8.2.3 Limites de quantificação (LQ) 

Os limites de quantificação (LQ) calculados para os aminoácidos aspartato, 

glutamato, glicina, glutamina e GABA, a partir das equações das curvas de 

calibração dos mesmos, são apresentados na tabela II3. 
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II.8.2.4 Precisão 

O parâmetro de repetibilidade (precisão intra-dia) foi avaliado através de seis 

injeções consecutivas de amostras de hipocampos e córtices pré-frontais de ratos 

controle. A repetibilidade foi expressa como o desvio padrão relativo (DPR) das 

áreas obtidas a partir dessas injeções. Os valores de DPR calculados para os 

aminoácidos aspartato, glutamato, glicina, glutamina e GABA foram inferiores a 5 % 

em ambas as estruturas (Tabela II4), conforme preconizado nos códigos oficiais 

para amostras de origem biológica (ANVISA, 1993; ICH, 1996). 

O parâmetro de precisão intermediária (precisão intra-dias) foi avaliado 

através de seis injeções consecutivas de amostras de hipocampos e córtices pré-

frontais de ratos controle, realizadas em três dias consecutivos. A precisão 

intermediária foi expressa como o DPR das áreas obtidas a partir dessas injeções. 

Os valores de DPR calculados para os aminoácidos aspartato, glutamato, glicina, 

glutamina e GABA foram inferiores a 15 % em ambas as estruturas (Tabela II4), 

conforme preconizado nos códigos oficiais para amostras de origem biológica 

(ANVISA, 1993; ICH, 1996). 

 

Tabela II4. Valores DPR (%) obtidos para repetibilidade e precisão intermediária em 
amostras de hipocampos e córtices pré-frontais de ratos controle. 
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II.8.3 Quantificação de aminoácidos excitatórios e inibitórios em camundongos 

e ratos submetidos a tratamento agudo com psicolatina 

O alcalóide psicolatina, isolado de Psychotria umbellata Vell., foi administrado 

em camundongos e ratos para avaliação do seu efeito sobre as concentrações de 

aminoácidos excitatórios e inibitórios em hipocampos e em córtices pré-frontais. 

Para a realização deste ensaio foi escolhida a dose de 7,5 mg/kg que, em estudos 

anteriores (BOTH et al., 2005; BOTH et al., 2006), apresentou atividade ansiolítica 

em modelos animais de ansiedade sem comprometer a atividade locomotora e sem 

provocar efeitos amnésicos. 

Os camundongos submetidos a tratamento agudo com psicolatina 

apresentaram elevações significativas nas concentrações de aspartato (42,46 %), 

glutamato (50,93 %) e glutamina (35,18 %) em córtices pré-frontais, quando 

comparados ao grupo controle que recebeu apenas solução salina (Tabela II5). O 

tratamento com psicolatina 7,5 mg/kg não provocou alterações significativas, 

contudo, nas concentrações de aminoácidos excitatórios e inibitórios nos 

hipocampos dos camundongos submetidos a este regime de tratamento, quando 

comparados ao grupo controle (Tabela II5). 

Tabela II5. Resultados do tratamento intraperitoneal agudo com psicolatina 7,5 mg/kg 
sobre hipocampos e córtices pré-frontais de camundongos. Os níveis de aminoácidos 
excitatórios e inibitórios são expressos em nmol/g de tecido (média ± erro padrão da 
média). 

Tratamento Agudo Camundongos – Psicolatina 7,5 mg/kg

Hipocampo (nmol/g) Córtex pré-frontal (nmol/g)

Controle (n=8) Tratado (n=6) Controle (n =8) Tratado (n=8)

Aspartato
2660,69 ±±±±
73,70

2566,85 ±±±±
256,65

3187,35 ±±±±
160,19

4540,71 ±±±±
394,36 *

Glutamato
6813,45 ±±±±
283,70

6339,52 ±±±±
436,82

5124,69 ±±±±
124,10

7734,50 ±±±±
454,77 *

Glicina
1289,74 ±±±±
49,40

1465,83 ±±±±
100,07

591,82 ±±±±
96,99 

662,03  ±±±±
29,66

Glutamina
3660,70 ±±±±
208,41

3988,89 ±±±±
495,45

3598,78 ±±±±
96,98

4940,74 ±±±±
233,99 *

GABA
3750,35 ±±±±
335,24

4292,49 ±±±±
366,20

2093,32 ±±±±
162,43

2672,62 ±±±±
232,96

 
*P < 0,01 % (Teste estatístico t-student para amostras independentes). 
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Os ratos tratados com psicolatina apresentaram alterações significativas nos 

níveis de glutamato e glutamina em córtices pré-frontais quando comparados com o 

grupo controle, que recebeu solução salina 0,9 %. Foi possível observar aumentos 

de 43,36 % e de 57,11 % nos níveis de glutamato e glutamina, respectivamente, nos 

córtices pré-frontais dos ratos que receberam psicolatina 7,5 mg/kg. Nos 

hipocampos dos ratos tratados com este alcalóide, entretanto, não foram 

observadas diferenças significativas entre os grupos tratado e salina. As 

concentrações dos aminoácidos aspartato, glutamato, glicina, glutamina e GABA 

calculadas para hipocampos e córtices pré-frontais dos animais submetidos a 

tratamento agudo são apresentadas na tabela II6. 

Tabela II6. Resultados do tratamento intraperitoneal agudo com psicolatina 7,5 mg/kg 
sobre hipocampos e córtices pré-frontais de ratos. Os níveis de aminoácidos 
excitatórios e inibitórios são expressos em nmol/g de tecido (média ± erro padrão da 
média). 

Tratamento Agudo Ratos – Psicolatina 7,5 mg/kg

Hipocampo (nmol/g) Córtex pré-frontal (nmol/g)

Controle (n = 5) Tratado (n = 5) Controle (n=5) Tratado (n = 5)

Aspartato
2727,58 ±±±±
247,20

2265,97 ±±±±
167,71

2981,30 ±±±±
250,32

4077,79 ±±±±
569,58

Glutamato
6816,22 ±±±±
228,88

6138,04 ±±±±
265,58

10452,73 ±±±±
716,98

14985,17 ±±±±
397,00 *

Glicina
1204,60 ±±±±
131,61

1139,40 ±±±±
124,56

1169,31±±±±
312,74 

1856,53 ±±±±
83,76

Glutamina
1430,23 ±±±±
79,89

1302,82 ±±±±
146,24

3829,46 ±±±±
674,59

6016,68 ±±±±
32,74 **

GABA
2128,00 ±±±±
249,11

2434,00 ±±±±
295,10

8805,50 ±±±±
1351,88

6683,50 ±±±±
846,62

 
*P < 0,01 e **P < 0,05 (Teste estatístico t-student para amostras independentes). 

 

II.8.4 Quantificação de aminoácidos excitatórios e inibitórios em camundongos 

submetidos a tratamento sub-crônico com psicolatina 

O alcalóide psicolatina foi administrado em camundongos pela via 

intraperitoneal durante 18 dias com o objetivo de avaliar o seu efeito sobre as 

concentrações de aminoácidos excitatórios e inibitórios em hipocampos e em 

córtices pré-frontais. Este ensaio foi conduzido com três grupos experimentais, dos 
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quais o grupo tratado recebeu psicolatina na dose diária de 7,5 mg/kg e os outros 

dois grupos, controle negativo e controle positivo, receberam tratamento diário com 

solução salina e com diazepam 1,0 mg/kg, respectivamente. 

Os camundongos tratados com psicolatina e com diazepam apresentaram 

alterações significativas nos níveis de glutamina em córtices pré-frontais quando 

comparados com o grupo controle negativo. Foi possível observar redução de 34,23 

% e de 28,86 % nos níveis de glutamina nos córtices pré-frontais dos camundongos 

submetidos a tratamento sub-crônico com diazepam e psicolatina, respectivamente. 

Nos hipocampos dos animais que receberam tratamento sub-crônico, entretanto, 

não foram observadas diferenças significativas entre os grupos: tratado, controle 

negativo e controle positivo. As concentrações dos aminoácidos aspartato, 

glutamato, glicina, glutamina e GABA calculadas para hipocampos e córtices pré-

frontais dos animais submetidos a tratamento sub-crônico são apresentadas na 

tabela II7. 

Tabela II7. Resultados do tratamento intraperitoneal sub-crônico com psicolatina 7,5 
mg/kg sobre hipocampos e córtices pré-frontais de camundongos. Os níveis de 
aminoácidos excitatórios e inibitórios são expressos em nmol/g de tecido (média ± 
erro padrão da média). 

Tratamento Sub-Crônico – Psicolatina 7,5 mg/kg

Hipocampos (nmol/g)

Salina
(n = 6)

Diazepam 1,0 mg/kg
(n = 6)

Psicolatina 7,5 mg/kg
(n = 6)

Aspartato 3754,17 355,97 2824,94 321,19 3082,08 81,31

Glutamato 4515,37 453,51 4090,23 458,61 4897,21 564,34

Glicina 1553,18 129,10 1493,30 207,72 1228,67 189,42

Glutamina 2684,58 238,90 2335,37 287,56 2445,73 91,67

Córtex Pré-Frontal (nmol/g)

Salina
(n = 6)

Diazepam 1,0 mg/kg
(n = 6)

Psicolatina 7,5 mg/kg
(n = 6)

Aspartato 5333,82 ± 317,95 5027,16 ± 869,08 5455,28 ± 1209,15

Glutamato 4196,06 ± 547,75 4179,96 ± 675,39 4031,06 ± 737,64

Glicina 439,67 ± 33,58 502,97 ± 93,63 390,37 ± 59,86

Glutamina 1493,21 ± 131,77 989,24 ± 95,61* 1063,40 ± 181,04*
 

*P < 0,05 (ANOVA, Post Hoc Student-Newman-Keuls – SNK). 
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II.8.5 Avaliação da atividade locomotora espontânea 

Os camundongos submetidos a tratamento sub-crônico com psicolatina (7,5 

mg/kg) e diazepam (1,0 mg/kg) não apresentaram alterações significativas nas 

distâncias percorridas no campo aberto (Figura II11). 
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Figura II11. Efeito da administração sub-crônica de psicolatina (7,5 mg/kg) e 
diazepam (1,0 mg/kg) sobre a atividade locomotora espontânea de camundongos. 
Cada coluna representa a média das distâncias percorridas ± o erro padrão da média 
(n = 6 animais por grupo). Os dados foram avaliados por ANOVA, Post Hoc SNK. 

 

II.8.6 Avaliação da atividade ansiolítica – labirinto em cruz elevado 

Os camundongos tratados com psicolatina 7,5 mg/kg apresentaram aumentos 

significativos no número de entradas e no tempo de permanência nos braços 

abertos, bem como uma redução no tempo de permanência nos braços fechados. 

Contudo, não foram observadas diferenças significativas entre os grupos em relação 

ao número de entradas nos braços fechados e ao número de rearings. Os resultados 

observados para psicolatina foram similares àqueles apresentados pelo fármaco 

ansiolítico diazepam (Figura II12). 
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Figura II12. Efeito de tratamento sub-crônico com psicolatina, na dose de 7,5 mg/kg, 
no labirinto em cruz elevado. Resultados expressos como média dos valores 
percentuais ± erro padrão da média (n = 6 animais por grupo). Tempo de 
permanência nos braços fechados e abertos (A) e número de entradas nos braços 
fechados e abertos (B). Diferenças estatisticamente significativas determinadas por 
ANOVA, Post Hoc SNK. *P < 0,05 e **P < 0,01, quando comparados com o grupo 
controle (SAL). 

 

II.8.7 Avaliação da atividade ansiolítica – claro-escuro 

No modelo claro-escuro, também empregado para avaliação da atividade 

ansiolítica, o tratamento sub-crônico com psicolatina 7,5 mg/kg não provocou 

alterações significativas, comparado com o grupo controle que recebeu solução 

salina, nos parâmetros avaliados: tempo de latência para entrada no compartimento 

escuro, tempo de permanência nos compartimentos claro e escuro, e número de 

cruzamentos entre os dois compartimentos. No entanto, o grupo que recebeu 

tratamento com o fármaco ansiolítico diazepam apresentou aumento significativo no 
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tempo de latência para entrada no compartimento escuro e também aumento no 

tempo de permanência no compartimento claro (Figura II13). 

 

Figura II13. Efeito de tratamento sub-crônico com psicolatina, na dose de 7,5 mg/kg, 
no claro/escuro. Resultados expressos como média dos valores absolutos ± erro 
padrão da média (n = 6 animais por grupo). Tempo de latência para entrada no 
compartimento escuro e tempo de permanência no compartimento claro (A) e, 
número de cruzamentos entre os dois compartimentos (B). Diferenças 
estatisticamente significativas determinadas por ANOVA, Post Hoc SNK. *P < 0,05 e 
**P < 0,01, quando comparados com o grupo controle (SAL). 
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II.9 DISCUSSÃO 

O isolamento e a caracterização de compostos farmacologicamente ativos a 

partir de plantas medicinais é uma importante ferramenta para a descoberta de 

novos fármacos. Os medicamentos derivados de plantas podem ser formulados a 

partir da molécula natural ou, esta pode ser empregada como molde para a semi-

síntese de outras substâncias farmacologicamente ativas (BALUNAS e KINGHORN, 

2005). Alguns exemplos de metabólitos secundários isolados de fontes vegetais que 

sofreram modificações estruturais dando origem a novos fármacos são: a salicilina, o 

protótipo natural para a descoberta do ácido acetilsalicílico; a quinina, protótipo para 

a descoberta de fármacos antimaláricos como a cloroquina e a mefloquina, a 

morfina, protótipo para a meperidina; e a podofilotoxina, protótipo para o etoposido 

(BARREIRO e FRAGA, 2001). Além disso, compostos isolados de fontes vegetais 

também podem ser utilizados como ferramentas em pesquisas farmacológicas e 

bioquímicas (McKENNA, 1996). 

Psicolatina é um alcalóide indol monoterpênico glicosilado isolado das folhas 

de Psychotria umbellata Vell. (Rubiaceae). Em modelos animais de analgesia 

induzida por estímulos térmicos e químicos, esse alcalóide apresentou atividade 

farmacológica moderada associada com a ativação de receptores opióides e com o 

antagonismo de receptores glutamatérgicos NMDA (BOTH et al., 2002). O alcalóide 

também foi submetido a modelos comportamentais de ansiedade, depressão, 

tremor, memória e sedação, relacionados com a neurotransmissão serotonérgica 

e/ou gabaérgica, glutamatérgica e dopaminérgica. Nesses ensaios, psicolatina 

apresentou um interessante perfil psicofarmacológico associado com a modulação 

de receptores serotonérgicos 5-HT2A/C, glutamatérgicos NMDA e dopaminérgicos D2 

(BOTH et al., 2005; BOTH et al., 2006). 

Considerando a atividade ansiolítica apresentada por psicolatina em estudos 

anteriores e o provável envolvimento da neurotransmissão glutamatérgica mediada 

por receptores NMDA no seu mecanismo de ação, os objetivos do presente trabalho 

foram avaliar o efeito do tratamento com psicolatina na dose que apresentou 

atividade ansiolítica sobre os níveis de aminoácidos excitatórios e inibitórios em 

estruturas cerebrais de roedores; bem como, a avaliação da atividade ansiolítica de 
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psicolatina em camundongos submetidos a tratamento sub-crônico nos modelos do 

labirinto em cruz elevado (LCE) e claro/escuro. 

A técnica de derivatização pré-coluna com fenilisotiocianato (PITC) e posterior 

separação por cromatografia líquida de alta eficiência e detecção por ultravioleta 

(CLAE/UV) já foi empregada por diversos autores para a determinação dos níveis de 

aminoácidos em estruturas cerebrais (VIZUETE et al., 1992; STEFFEN et al., 1994; 

DE LUCA et al., 2006). O método desenvolvido por WATERS como sistema Pico 

Tag (Millipore Corporation. M.A. USA) apresenta sensibilidade adequada para a 

detecção e quantificação dessas substâncias em homogeneizados de tecido 

cerebral (sensibilidade da ordem de pmol). Além disso, a técnica de derivatização 

com PITC é relativamente rápida e os derivados formados são estáveis quando 

comparados com aqueles obtidos por derivatização com OPA (SMILLIE e 

NATTRISS, 1995). 

Neste trabalho, o sistema cromatográfico utilizado para a determinação de 

aminoácidos em homogeneizados de estruturas cerebrais foi modificado em relação 

àquele descrito por STEFFEN e colaboradores (1994), com alterações no sistema 

gradiente, e na composição e pH da fase móvel. O método foi validado para a 

determinação de aspartato, glutamato, glicina, glutamina e GABA em amostras de 

hipocampos e córtices pré-frontais de roedores. Os parâmetros avaliados foram: 

linearidade, repetibilidade, precisão intermediária e limites de detecção e 

quantificação. A validação do método forneceu resultados satisfatórios para todos 

esses parâmetros, conforme preconizado pelos códigos oficiais (ICH, 1996; ANVISA, 

2003), para os aminoácidos aspartato, glutamato, glicina e glutamina e GABA. 

A determinação de aminoácidos excitatórios e inibitórios em hipocampos e 

córtices pré-frontais de ratos e camundongos permitiu a avaliação da influência de 

tratamento agudo e sub-crônico com psicolatina sobre os níveis de aspartato, 

glutamato, glicina, glutamina e GABA nessas regiões cerebrais. 

A participação de psicolatina na neurotransmissão glutamatérgica é 

provavelmente mediada por sua atividade como antagonista de receptores NMDA, 

que pode ser proposta devido aos efeitos sinérgicos observados entre psicolatina e 
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MK-801, e a sua capacidade de bloquear convulsões induzidas por NMDA. Além 

disso, psicolatina também parece atuar como antagonista ou agonista inverso de 

receptores 5-HT2A/C (BOTH et al., 2002; BOTH et al., 2005; BOTH et al., 2006). A 

modulação mútua (cross talk) entre aminoácidos excitatórios, principalmente 

glutamato, e os sistemas serotonérgico e dopaminérgico é bem estabelecida. As 

interações entre glutamato e serotonina e glutamato e dopamina são alvo de muitos 

estudos (MIYAMOTO et al., 2001; BREESE et al., 2002; BOTH et al., 2006).  

Os antagonistas NMDA, fencicilidina e MK-801, são capazes de alterar as 

concentrações extracelulares de serotonina e de seu metabólito 5-HIAA no córtex 

pré-frontal medial, no hipocampo dorsal, e em outras áreas cerebrais. Além de seus 

efeitos sobre a neurotransmissão dopaminérgica e serotonérgica, os antagonistas 

NMDA também facilitam a liberação de glutamato quando administrados de forma 

aguda ou crônica. Essa observação pode ser explicada como uma resposta 

compensatória ao bloqueio desses receptores. Outras evidências indicam que 

serotonina provoca a liberação de glutamato no córtex pré-frontal resultando em 

aumento de potenciais pós-sinápticos excitatórios, o que permite propor que 

antagonistas NMDA provavelmente facilitam a liberação de serotonina que, por sua 

vez, ativa receptores 5-HT2A em neurônios glutamatérgicos no córtex estimulando, 

assim, a liberação de glutamato (BREESE et al., 2002).  

Os camundongos e os ratos submetidos ao tratamento agudo com psicolatina 

7,5 mg/kg não apresentaram alterações nos níveis dos aminoácidos aspartato, 

glutamato, glicina, glutamina e GABA em hipocampos, quando comparados ao 

grupo controle que recebeu solução salina. No entanto, nos córtices pré-frontais dos 

animais submetidos a tratamento agudo foram verificados aumentos 

estatisticamente significativos nos níveis dos aminoácidos excitatórios e de 

glutamina. Os camundongos submetidos ao tratamento agudo apresentaram 

elevações de 42,46 %, 50,93 % e 35,18 % nos níveis de aspartato, glutamato e 

glutamina, respectivamente. Os ratos submetidos ao mesmo esquema de 

tratamento, por sua vez, apresentaram aumentos de 43,36 % e de 57,11% nas 

concentrações de glutamato e glutamina, respectivamente. Uma explicação provável 

para os incrementos observados nas concentrações de glutamato e glutamina pode 

ser um aumento da neurotransmissão glutamatérgica nessa região cerebral, visto 
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que as concentrações de ambos, neurotransmissor e precursor, estão aumentadas. 

Outros mecanismos, contudo, podem estar envolvidos nas alterações verificadas 

nos níveis desses dois aminoácidos em amostras de córtex pré-frontal, dada a sua 

participação em funções metabólicas (SHAH et al., 2002; BERGINK et al., 2004; 

BLOOM, 2005). Os níveis de aspartato observados nos córtices pré-frontais dos 

camundongos que receberam psicolatina podem ser um indicativo de aumento da 

transmissão glutamatérgica excitatória, uma vez que esse aminoácido parece atuar 

como um agonista de receptores NMDA (GUNDERSEN et al., 1998). É importante 

destacar, porém, que existem poucos estudos relacionados ao aminoácido aspartato 

e ao seu papel como neurotransmissor. Desta forma, outros mecanismos podem 

estar relacionados com as alterações observadas nas suas concentrações em 

córtices pré-frontais. 

O bloqueio de receptores NMDA por fenciclidina é capaz de induzir 

comportamentos muito semelhantes àqueles observados em pacientes 

esquizofrênicos e de piorar os sintomas negativos e positivos associados com a 

esquizofrenia. (BREESE et al., 2002; LINN et al., 2007). O fato de antagonistas de 

receptores NMDA provocarem efeitos psicóticos em indivíduos normais e de 

exacerbarem esses sintomas em pacientes esquizofrênicos levantou a hipótese do 

envolvimento de hipofunção do sistema glutamatérgico nos mecanismos da doença 

(BREESE et al., 2002). Conforme citado anteriormente, antagonistas de receptores 

NMDA podem modular indiretamente receptores dopaminérgicos e serotonérgicos e 

essa modulação poderia explicar o seu envolvimento na esquizofrenia. 

Técnicas de ressonância magnética nuclear foram empregadas por VAN 

ELST (2005) e colaboradores para a avaliação da transmissão glutamatérgica em 

pacientes esquizofrênicos. Os autores observaram que os pacientes esquizofrênicos 

apresentaram concentrações mais altas de glutamato no córtex pré-frontal e no 

hipocampo quando comparados aos indivíduos não-esquizofrênicos. Segundo os 

autores, esses níveis elevados de glutamato poderiam consistir em uma ferramenta 

compensatória para a deficiência na transmissão glutamatérgica associada com a 

doença. Esse efeito mostra-se semelhante àquele observado para antagonistas 

NMDA que, também por um mecanismo compensatório, parecem facilitar a liberação 

de glutamato (BREESE et al., 2002). 
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Desta forma, a elevação nas concentrações de glutamato em córtices pré-

frontais de ratos submetidos a tratamento agudo com psicolatina pode reforçar o 

papel deste alcalóide como antagonista de receptores NMDA. Outros mecanismos, 

porém, podem estar envolvidos nas alterações observadas, visto que, psicolatina 

parece atuar de forma bastante complexa no SNC interferindo em processos 

mediados por receptores NMDA, 5-HT e DA (BOTH et al., 2006). O aumento 

observado nos níveis de glutamina nos córtices pré-frontais dos animais tratados 

com o alcalóide pode reforçar a hipótese de um provável aumento na transmissão 

glutamatérgica, uma vez que o glutamato liberado na fenda sináptica é recaptado 

pelos astrócitos onde é convertido em glutamina que, por sua vez, é transportada 

para os terminais pré-sinápticos onde é empregada como precursor para a síntese 

de glutamato. Esse processo, denominado ciclo glutamato-glutamina, é de 

fundamental importância na excitotoxicidade mediada por glutamato (WALTON e 

DODD, 2007). 

Uma consideração importante em relação ao método empregado para a 

avaliação de aminoácidos excitatórios e inibitórios em estruturas cerebrais é a sua 

incapacidade de diferenciar os aminoácidos presentes no espaço extracelular 

daqueles armazenados em vesículas no interior das células e daqueles que 

participam em mecanismos bioquímicos. Os dados obtidos são importantes para 

auxiliar o entendimento dos mecanismos envolvidos nos efeitos centrais atribuídos a 

psicolatina, mas devem ser complementados por outros estudos que avaliem as 

concentrações extracelulares de neurotransmissores e o possível efeito do alcalóide 

sobre a liberação, a recaptação e a síntese dessas moléculas. Além disso, ensaios 

de binding com receptores NMDA e 5-HT2A/C poderiam complementar os dados 

obtidos em ensaios comportamentais ao verificar a capacidade do alcalóide de se 

ligar a esses receptores. 

Assim como observado para o tratamento agudo, o tratamento sub-crônico 

com psicolatina por um período de 18 dias não provocou alterações significativas 

nos níveis de aminoácidos excitatórios e inibitórios em hipocampos de 

camundongos. Em córtices pré-frontais, porém, os animais tratados com psicolatina 

apresentaram níveis de glutamina 28,86 % mais baixos do que os animais que 

receberam salina. Nos animais tratados com diazepam também foi verificada uma 
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redução significativa nos níveis de glutamina (34,23 %), em comparação com o 

grupo controle negativo. Não houve diferença estatisticamente significativa nos 

níveis de glutamina entre os grupos psicolatina 7,5 mg/kg e diazepam 1,0 mg/kg. 

Alterações nos níveis de alguns aminoácidos neurotransmissores podem 

estar associadas com distúrbios de ansiedade. Dados observados em experimentos 

com animais sugerem a existência de relação entre a diminuição nos níveis 

cerebrais de GABA com comportamentos típicos desses transtornos. Além disso, 

elevações nos níveis do aminoácido excitatório glutamato e de seu precursor 

glutamina também podem promover respostas como as observadas em indivíduos 

com transtornos de ansiedade. POLLACK e colaboradores (2008) empregaram 

espectroscopia de ressonância magnética nuclear para avaliar o efeito de tratamento 

com a droga antiepiléptica levetiracetam sobre os níveis cerebrais de GABA, 

glutamato e glutamina em pacientes com transtorno de ansiedade social 

generalizado. Nesses ensaios, os autores verificaram que os indivíduos tratados 

durante oito semanas com levetiracetam apresentaram aumentos nos níveis de 

GABA e diminuição nas concentrações de glutamina. Desta forma, a diminuição 

observada nos níveis de glutamina em córtices pré-frontais dos camundongos 

submetidos a tratamento sub-crônico com psicolatina e com diazepam pode estar 

associada com os efeitos ansiolíticos dessas duas drogas. 

O efeito de tratamento sub-crônico com psicolatina em camundongos também 

foi avaliado em dois modelos de ansiedade: labirinto em cruz elevado (LCE) e 

claro/escuro. No LCE, o tratamento com psicolatina apresentou atividade ansiolítica, 

comparável à observada com diazepam, caracterizada pelo aumento do número de 

entradas e do tempo de permanência nos braços abertos. No outro modelo avaliado, 

claro/escuro, psicolatina 7,5 mg/kg não apresentou alterações significativas no 

tempo de latência para entrada no compartimento escuro, no tempo de permanência 

na área clara e no número de cruzamentos entre os dois compartimentos. O grupo 

tratado com diazepam, contudo, apresentou maior tempo de latência para entrada 

no compartimento escuro e maior tempo de permanência na área clara, o que 

caracteriza a atividade ansiolítica nesse modelo. A avaliação da atividade 

locomotora não indicou diferenças entre os três grupos estudados (salina, diazepam 

1,0 mg/kg e psicolatina 7,5 mg/kg), sugerindo que o tratamento sub-crônico com 
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psicolatina não provoca comprometimento da atividade locomotora espontânea em 

roedores. 

Mecanismos de plasticidade neuronal, como dessensibilização de receptores, 

podem estar relacionados com as diferenças observadas nos níveis de aminoácidos 

excitatórios em córtices pré-frontais de camundongos submetidos a tratamento 

agudo e a tratamento sub-crônico com a mesma dose de psicolatina (7,5 mg/kg). 

Diferenças nos níveis cerebrais de neurotransmissores após diferentes regimes de 

tratamento são descritas na literatura para drogas que atuam sobre a transmissão 

serotonérgica, como, por exemplo, substâncias com perfil antidepressivo (KARPA et 

al., 2002). 

Os efeitos neuroquímicos e comportamentais de agonistas 5-HT1A, como o 

ansiolítico não benzodiazepínico buspirona, dependem da dose administrada e da 

duração do tratamento. Esses fármacos, quando agudamente administradas, 

diminuem a liberação de 5-HT por atuarem sobre receptores serotonérgicos 5-HT1A 

somatodendríticos localizados nos núcleos da rafe (LIU  et al., 2004). OKAZAWA e 

colaboradores (1999), empregando técnica de incorporação de α-[14C]-metil-L-

triptofano, demonstraram que a administração de uma única dose de buspirona 

diminui a síntese de 5-HT no cérebro. Contudo, o tratamento crônico por um período 

de duas semanas não foi capaz de alterar a síntese desse neurotransmissor.  Esses 

resultados levaram os autores a propor um mecanismo de dessensibilização de 

auto-receptores 5-HT1A como responsável pelo efeito da droga sobre a transmissão 

serotonérgica. Além disso, há relatos indicando que diferentes regimes de 

tratamento com buspirona (agudo e crônico) provocam alterações distintas nos 

níveis de outras monoaminas, como dopamina e os seus metabólitos DOPAC e 3-

MT (READER et al., 2000).  

 Estudos complementares são necessários para o entendimento das 

diferenças observadas nos níveis de aminoácidos excitatórios em córtices pré-

frontais de camundongos submetidos a tratamento agudo e sub-crônico com 

psicolatina. É necessário o estabelecimento dos mecanismos relacionados com 

esses efeitos bem como dos sistemas neurotransmissores envolvidos, dada a 
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relação de receptores glutamatérgicos NMDA com a neurotransmissão 

serotonérgica (BREESE et al., 2002). 

Os diferentes tipos de modelos comportamentais animais de ansiedade 

podem apresentar diferenças quanto a sensibilidade à drogas. O labirinto em cruz 

elevado (LCE) é bastante eficiente na predição dos efeitos ansiolíticos de drogas 

que atuam sobre o sítio benzodiazepínico do complexo receptor GABAA. No entanto, 

existem contradições quanto a capacidade do LCE de detectar drogas ansiolíticas 

que atuem sobre outros tipos de receptores, como serotonérgicos 5-HT1 e 

glutamatérgicos NMDA (HOGG, 1996; BELZUNG e GRIEBEL, 2001). O claro/escuro 

pode ser utilizado para predizer a atividade ansiolítica de drogas que atuem sobre 

diversos sistemas neurotransmissores, como benzodiazepínicos e agonistas de 

receptores 5-HT1A. Todavia, assim como no LCE, existem contradições entre 

estudos que empregam esse modelo para a investigação da atividade ansiolítica de 

compostos não benzodiazepínicos (BOURIN e HASCOËT, 2003). 

O tratamento sub-crônico com diazepam apresentou efeitos ansiolíticos nos 

dois modelos empregados no presente trabalho, indicando a validade de ambos na 

determinação de atividade ansiolítica. O alcalóide psicolatina, por sua vez, foi efetivo 

em apenas um dos modelos utilizados, o LCE, indicando que essa substância é 

capaz de causar efeitos ansiolíticos em dois diferentes esquemas de tratamento: 

agudo (BOTH et al., 2005) e sub-crônico, apresentado no presente trabalho. 

No modelo claro/escuro não foram observados efeitos ansiolíticos após 

tratamento sub-crônico com psicolatina. Esses resultados são contrastantes com 

aqueles observados no presente trabalho no LCE e em trabalho anterior de BOTH e 

colaboradores (2005), no qual esse alcalóide apresentou atividade ansiolítica no 

claro/escuro após tratamento agudo. Os resultados observados para psicolatina no 

claro/escuro podem ser atribuídos ao seu mecanismo de ação relacionado com a 

modulação de receptores 5-HT2A/C e NMDA, visto que, conforme citado 

anteriormente, drogas não benzodiazepínicas podem apresentar resultados 

contraditórios nos modelos LCE (HOGG, 1996; BELZUNG e GRIEBEL, 2001) e 

claro/escuro (BOURIN e HASCOËT, 2003). 
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O presente estudo, corroborando dados anteriores (BOTH et al., 2002; BOTH 

et al., 2005; BOTH et al., 2006), sugere que psicolatina administrada por via 

intraperitoneal apresenta ação sobre o sistema nervoso central, uma vez que 

provocou alterações no perfil de aminoácidos excitatórios em córtex pré-frontal, 

região cerebral extremamente importante, envolvida em funções como o 

processamento sensorial; o processamento de memória, motivação e afeto; a 

modulação cognitiva; e a interpretação das experiências capazes de provocar 

ansiedade (KIM e GORMAN, 2005). 
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Em continuação ao estudo sistemático de espécies neotropicais de 

Psychotria, realizado por nosso grupo de pesquisas, o estudo químico das folhas de 

Psychotria umbellata Vell., uma espécie pertencente ao subgênero 

Heteropsychotria, levou ao isolamento de quatro alcalóides indol monoterpenos 

glicosilados, sendo psicolatina a substância majoritária (KERBER, 1999). Estudos 

farmacológicos utilizando modelos in vivo demonstraram que esse alcalóide 

apresenta importantes atividades biológicas, como efeitos analgésicos, ansiolíticos, 

antidepressivos e amnésicos. Os mecanismos pelos quais psicolatina exerce seus 

efeitos sobre o SNC estão provavelmente relacionados à modulação de receptores 

opióides, glutamatérgicos NMDA e serotonérgicos 5-HT2A/C (BOTH at al., 2002; 

BOTH et al., 2005; BOTH et al., 2006). 

Psicolatina apresenta grande similaridade estrutural com croceaína A, 

alcalóide isolado de Palicourea crocea (DUSMAN et al., 2004). As semelhanças 

entre os dois alcalóides podem ser estabelecidas através da comparação dos dados 

de RMN observados para as duas substâncias. Esses dois compostos podem ser 

distinguidos através da esteroquímica relativa da posição C-3, que foi demonstrada, 

em ambos os casos, através de espectroscopia de dicroísmo circular, indicando que 

psicolatina apresenta configuração C-3S (H-3α) enquanto que croceaína A 

apresenta configuração C-3R (H-3β). 

Considerando as atividades biológicas previamente descritas para psicolatina, 

juntamente com sua estrutura química peculiar e com a similaridade estrutural 

observada em relação à croceaína A, o presente trabalho propôs a caracterização 

conformacional do alcalóide psicolatina visando um melhor entendimento dos dados 

experimentais de RMN e, também, visando estabelecer um método adequado para a 

avaliação estrutural dessa classe de substâncias. As características conformacionais 

de ambos os alcalóides foram avaliadas com o emprego de ferramentas de 

modelagem molecular, que permitiram a identificação de quatro conformações 

caracterizadas como mínimos de energia para psicolatina e, também, para 

croceaína A. 

A avaliação conformacional de psicolatina e croceaína A permitiu um melhor 

entendimento dos dados de 1D e 2D RMN observados para os dois compostos 
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(KERBER, 1999; DUSMAN, 2004), reforçando a hipótese que sugere que ambos os 

alcalóides são formados a partir da condensação de uma unidade de triptamina com 

um derivado do iridóide geniposídeo. Além disso, as ferramentas computacionais 

empregadas permitiram confirmação da configuração relativa do C-21 da porção 

iridoídica de psicolatina e croceaína A, indicando que os dois alcalóides retêm a 

configuração do geniposídeo (C-21β). 

Os alcalóides psicolatina e croceaína A, juntamente com braquicerina (isolado 

de Psychotria brachyceras), podem caracterizar uma nova classe de alcalóides indol 

monoterpenos glicosilados (PASQUALI et al., 2006), uma vez que esses compostos 

parecem ser formados a partir da condensação de triptamina com uma unidade 

iridoídica diferente de secologanina: geniposídeo, no caso psicolatina (KERBER, 

1999; KERBER et al., 2008) e croceaína A (DUSMAN et al., 2004), e loganina no 

caso de braquicerina (KERBER et al., 2001). A presença desses compostos 

estruturalmente relacionados em espécies de Psychotria e Palicourea constitui mais 

um indicativo de afinidade taxonômica entre esses dois gêneros. 

As atividades biológicas relatadas para psicolatina (BOTH at al., 2002; BOTH 

et al., 2005; BOTH et al., 2006), relacionadas sobretudo com sua ação sobre o 

sistema nervosa central, motivaram a avaliação do efeito de tratamento 

intraperitoneal agudo e sub-crônico com este alcalóide sobre os níveis de 

aminoácidos excitatórios e inibitórios em hipocampos e córtices pré-frontais de 

roedores. Camundongos e ratos submetidos a tratamento agudo com psicolatina 

apresentaram níveis de aminoácidos excitatórios significativamente mais elevados 

em córtices pré-frontais, quando comparados com os animais do grupo controle, que 

receberam solução salina. Em contrapartida, os camundongos submetidos a 

tratamento sub-crônico com psicolatina apresentaram níveis de glutamina, um 

precursor para a síntese do aminoácido excitatório glutamato, significativamente 

inferiores aos observados para o grupo controle em córtices pré-frontais e 

comparáveis aos verificados nos animais tratados com diazepam. Psicolatina, 

administrada de forma aguda e sub-crônica, não provocou alterações nos níveis de 

aminoácidos excitatórios e inibitórios em hipocampos de roedores. 
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Mecanismos de plasticidade neuronal podem estar relacionados com as 

diferenças observadas nos níveis de aminoácidos excitatórios em córtices pré-

frontais de roedores submetidos a tratamento agudo e a tratamento sub-crônico com 

a mesma dose de psicolatina (7,5 mg/kg). Diferenças nos níveis cerebrais de 

neurotransmissores após diferentes regimes de tratamento são descritas na 

literatura para drogas que atuam sobre a transmissão serotonérgica, como, por 

exemplo, substâncias com perfil antidepressivo (KARPA et al., 2002). No entanto, 

estudos complementares são necessários para o entendimento das diferenças 

observadas nos níveis de aminoácidos excitatórios em córtices pré-frontais de 

camundongos submetidos a tratamento agudo e sub-crônico com psicolatina. É 

necessário o estabelecimento dos mecanismos relacionados com esses efeitos bem 

como dos sistemas neurotransmissores envolvidos, dada a relação de receptores 

glutamatérgicos NMDA com a neurotransmissão serotonérgica (BREESE et al., 

2002). 

Em síntese, os resultados do presente trabalho forneceram informações 

relevantes relacionadas às características conformacionais de psicolatina e aos 

efeitos exercidos por esse alcalóide sobre o SNC. Contudo estudos complementares 

são necessários para o esclarecimento do mecanismo de ação deste alcalóide, 

principalmente relacionados aos sistemas glutamatérgico e serotonérgico. 
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O estabelecimento das características conformacionais de psicolatina e de 

croceaína A, isolado de Palicourea crocea através de ferramentas de modelagem 

molecular permitiu um melhor entendimento dos resultados espectroscópicos 

experimentais obtidos para esses dois compostos, bem como o estabelecimento das 

conformações mais prováveis nas condições nas quais foram conduzidos estes 

experimentos. Os resultados teóricos observados com os métodos semi-empíricos 

utilizados no presente trabalho apresentaram boa correlação com os dados 

experimentais, indicando sua aplicabilidade na caracterização conformacional dessa 

classe de substâncias. 

As alterações observadas nos níveis de aminoácidos excitatórios em córtices 

pré-frontais de roedores submetidos a tratamento agudo e sub-crônico com 

psicolatina constituem mais um indicativo da atividade dessa substância sobre o 

SNC, contribuindo para a elucidação de seu múltiplo mecanismo de ação 

relacionado, sobretudo, com a modulação de receptores glutamatérgicos NMDA e 

serotonérgicos 5-HT2A/C (BOTH, 2005). Além disso, esses dados reforçam a hipótese 

de envolvimento do sistema glutamatérgico nos efeitos centrais verificados para 

psicolatina. 

O presente trabalho possibilitou a caracterização conformacional de 

psicolatina, alcalóide indol monoterpeno glicosilado com um padrão estrutural 

diferenciado em relação aos compostos isolados de outras espécies de Psychotria, e 

a avaliação dos efeitos dessa substância sobre as concentrações de aminoácidos 

excitatórios e inibitórios. Os resultados obtidos apontam novas perspectivas para a 

continuidade do trabalho, em especial a realização de estudos teóricos de 

modelagem molecular com objetivo de verificar o reconhecimento de psicolatina pelo 

complexo receptor NMDA e de estudos neuroquímicos visando avaliar a interação 

deste composto com o sistema glutamatérgico. 
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ANEXO 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO SUL 


