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“Rir é arriscar-se a parecer louco. Chorar é arriscar-se a parecer sentimental. Estender a 

mão para o outro é arriscar-se a se envolver. Expor seus sentimentos é arriscar-se a expor 
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sofrer decepção. Tentar é arriscar-se a falhar. Mas, é preciso correr riscos. Porque o maior 

azar da vida é não arriscar nada… Pessoas que não arriscam, que nada fazem, nada são. 

Podem estar evitando o sofrimento e a tristeza. Mas assim não podem aprender, sentir, 

crescer, mudar, amar, viver… Acorrentadas às suas atitudes, são escravas. Abrem mão de 

sua liberdade. Só a pessoa que se arrisca é livre… Arriscar-se é perder o pé por algum 

tempo. Não se arriscar é perder a vida”.  

(Fernando Pessoa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

RESUMO 

ESTUDO DO EFEITO ANTIPSICÓTICO DO ÓLEO ESSENCIAL DE Alpinia 

zerumbet EM COMPARAÇÃO AO ANTIPSICÓTICO ATÍPICO OLANZAPINA 

EM MODELO EXPERIMENTAL DE ESQUIZOFRENIA 

A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico crônico, caracterizada pela presença de 

sintomas positivos, negativos e cognitivos. O modelo animal utilizando Cetamina (CET) 

é capaz de induzir a sintomatologia da doença, assim como provoca danos oxidativos com 

administrações repetidas. Os antipsicóticos tratam a sintomatologia, mas provocam 

efeitos colaterais como excessivo ganho de peso, comprometendo a adesão dos pacientes 

ao tratamento. Dada a necessidade de novas terapias a Alpinia zerumbet é uma planta cujo 

óleo essencial (OEAZ) vem apresentando importante efeito antipsicótico em publicações 

prévias de nosso grupo de pesquisa. Baseado nesta afirmativa o presente trabalho 

objetivou determinar os efeitos do OEAZ na prevenção e reversão dos sintomas positivos 

(teste de inibição pré-pulso - IPP), negativos (interação social - IS) e cognitivos (labirinto 

em Y) induzidos pela administração repetida de CET (25mg/kg), bem como avaliar 

alterações neuroquímicas como parte de seu mecanismo de ação: Glutationa reduzida – 

(GSH); Nitrito (medida indireta de óxido nítrico); Níveis do fator neurotrófico derivado 

do cérebro (BDNF); Interleucina- 6 (IL-6) e estudar os possíveis adversidades 

relacionadas ao efeito do óleo: eventos extrapiramidais (Catalepsia), alterações no peso 

corporal (PC). No protocolo de prevenção para simular um episódio agudo de 

esquizofrenia, camundongos machos foram previamente tratados com OEAZ 100 e 200 

mg/kg (OEAZ 100 e OEAZ 200) ou Olanzapina 2 mg/kg (OLANZA) ou Salina (SAL) 

durante 7 dias, do 8° ao 14° dia CET foi acrescentada no tratamento. No protocolo de 

reversão (manutenção do tratamento) os animais foram previamente tratados com CET 

do 1° ao 7° dia e do 8° ao 14° dia o OEAZ 100 e 200 ou OLANZA ou SAL foram 

acrescentados de acordo com o grupo experimental. CET causou déficit na IPP, Interação 

social e no Labirinto Y, reduziu os níveis de GSH, Nitrito e BDNF, e aumentou o de IL-

6. A CET reduziu a imobilidade na Catalepsia e aumentou o PC dos animais. O OEAZ 

100 foi capaz de prevenir os déficits causados na IPP, IS e labirinto Y. O OEAZ 200 

aumentou o tempo de IS. Na reversão o OEAZ 100 e 200 aumentaram o índice na IPP e 

labirinto –Y. OLANZA melhorou o índice na IPP, IS. OEAZ 100 preveniu aumentando 

os níveis de GSH no CPF (córtex pré-frontal) e CE (corpo estriado) e não alterou no HC 

(Hipocampo), na reversão, aumentou no CPF, HC, CE. O OEAZ 200 não foi significativo 

na prevenção, mas reverteu os baixos níveis de GSH nas três áreas. Nos níveis de Nitrito 

OEAZ 100 e 200 não preveniram, mas reverteram aumentando no HC e C.E. Quanto ao 

BDNF apenas o OEAZ 100 e a OLANZA foram capazes de aumentar os níveis na 

prevenção e reversão, a OLAZA só reverteu. Ambas as doses de OEAZ e OLANZA 

reduziram significativamente os níveis de IL-6. Na avaliação dos possíveis efeitos 

colaterais OEAZ 100 e 200 aumentaram discretamente o tempo de imobilidade dos 

animais. No PC a OLANZA aumentou acentuadamente, enquanto o OEAZ 100 e 200 

aumentou e reduziu respectivamente na prevenção e atuaram de forma contrária na 

reversão. No geral o OEAZ apresentou uma atuação antipsicótica semelhante a 

OLANZA, prevenindo e revertendo os sintomas positivos, negativos e cognitivos DA 



 

 
 

esquizofrenia. Seu mecanismo envolve vias dopaminérgicas, neurotróficas e 

antioxidantes.  

Palavras Chave: Alpinia zerumbet.  Esquizofrenia. Olanzapina. Estresse Oxidativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

STUDY OF ANTIPSYCHOTIC EFFECT OF ESSENTIAL OIL OF Alpinia 

zerumbet COMPARED TO OLANZAPINE ATYPICAL ANTIPSYCHOTIC IN 

MODEL OF SCHIZOPHERINA EXPERIENTIAL. 

 

Schizophrenia is a chronic psychiatric disorder characterized by the presence of positive, 

negative and cognitive symptoms. A widely used animal model involves repeated 

administration of ketamine (TEC) that induces the disease symptoms as well as causes 

oxidative damage. The Alpinia zerumbet is a plant whose essential oil (OEAZ) has shown 

important antipsychotic effect in previous studies of our research group. Based on this 

statement the present study aimed to determine the effects of OEAZ in the prevention and 

reversal of positive symptoms (pre-pulse inhibition test -PPI), negative (social interaction 

-SI) and cognitive (maze Y) induced by repeated administration of CET and to assess 

neurochemical changes as part of its mechanism of action: Reduced Glutathione - (GSH); 

Nitrite (indirect measurement of nitric oxide); Levels of brain-derived neurotrophic factor 

(BDNF); Interleukin-6 (IL-6) and to study the possible adversities related to the oil effect, 

extrapyramidal events (catalepsy), changes in body weight (BW). For the prevention 

protocol, male mice were pretreated with OEAZ 100 and 200 mg / kg (OEAZ 100 and 

OEAZ 200) or Olanzapine 2 mg / kg (OLANZA) or saline (SAL) for 7 days, from 8 ° to 

14 ° CET was added. The reversal protocol the animals were pretreated with CET the 1st 

to the 7th day and 8 ° to 14 ° OEAZ 100 and 200 or OLANZA or SAL were added. CET 

caused deficit in the IPP, social interaction and the Labyrinth Y, reduced GSH levels, 

nitrite and BDNF, and increased IL-6. The CET has reduced immobility in catalepsy and 

increased PC of animals. The OEAZ 100 was able to prevent the PPI deficits caused, SI 

and Maze Y. OEAZ 200 increased the time SI. In reversing the OEAZ 100 and 200 

increased the index in PPI and Y maze. OLANZA improved the index in the PPI, SI. 100 

OEAZ prevented by increasing GSH levels in the CPF (prefrontal cortex) and CE 

(striatum) and did not alter the HC (hippocampus) in reversal, increased the CPF, HC, 

EC. The OEAZ 200 was not significant in preventing, but reverted low GSH levels in all 

three areas. In nitrite levels OEAZ 100 and 200 is not prevented, but reversed increasing 

the HC and CE Regarding BDNF only OEAZ 100 and OLANZA were able to increase 

the levels in the prevention and reversal, the Olaza only reversed. Both doses of OEAZ 

and OLANZA significantly reduced IL-6 levels. In the evaluation of possible side effects 

OEAZ 100 and 200 slightly increased immobility time of animals. On Pc OLANZA 

increased sharply, while the OEAZ 100 and 200 increased and reduced respectively in 

preventing and acted contrary to the reversal. Overall the OEAZ presented a similar 

performance to antipsychotic, preventing and reversing the positive, negative and 

cognitive symptoms. Its mechanism involves dopaminergic pathways, neurotrophic and 

antioxidants. 

Key Words: Alpinia zerumbet. Schizophrenia. Olanzapine. Oxidative stress. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Esquizofrenia 

       

  A Esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico crônico que pode ser 

entendido como um transtorno heterogêneo, com variações em sua fisiopatologia. O 

indivíduo acometido apresenta sintomas positivos (delírios e alucinações desorganização 

do pensamento e da conduta), sintomas negativos (empobrecimento afetivo-volitivo) 

sintomas cognitivos (capacidade de abstração e prejuízo de funções executivas) e 

sintomas depressivos (ALVARENGA, 2008). A esquizofrenia não é apenas um 

transtorno psicótico, mas um transtorno do neurodesenvolvimento cerebral em que 

psicose é encontrada (KAPCZINSKI et al., 2012).   

  Descrita desde a antiguidade pelos sintomas característicos que levavam 

jovens adultos a uma deterioração global das funções mentais, Kraepelin ainda no final 

do século XIX já entendia a dementia praecox como causadora de sérios problemas 

cognitivos e que anormalidades cerebrais estavam ligadas à etiologia desse transtorno 

(KAPCZINSKI et al., 2012).  Eugen Bleuler, em 1911 rebatizou a doença com o nome 

de Esquizofrenia, e buscou hierarquizar os sintomas que julgava fundamental, ficando 

conhecido como “os seis As de Bleuler” (Figura 01).

 

Figura 01- “Os Seis As” Sintomas da Esquizofrenia por Eugen Bleur (1911) 

Distubios da 
associação de 
pensamentos

Autismo

Ambivalência

Embotamento 
afetivo

Distúrbios de 
atenção

Avolição
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  Segundo Sheitman e Lieberman (1998) o seguimento natural da 

esquizofrenia pode ser dividido em fases:  

 Fase pré-mórbida- baixa sociabilidade, com predileção por atividades solitárias 

ou ansiedade social e alterações cognitivas (principalmente déficits de memória, 

atenção e funções executivas), já identificadas já em filhos de indivíduos 

portadores de esquizofrenia. 

 Fase prodrômica – período que antecede a crise, geralmente nota-se uma 

mudança no comportamento da pessoa, que passa a ficar mais isolada e 

demonstrar atitudes peculiares e excêntricas, podendo ocorrer sintomas psicóticos 

breves e transitórios. 

 Progressão – o período pródomico culmina muitas vezes com o primeiro episódio 

de psicose e, neste ponto, inicia-se a chamada fase progressiva do transtorno, 

podendo ocorrer deterioração. 

 Estabilização- o transtorno evolui para fase estável, sujeita a recaídas.  

  A esquizofrenia inicia-se, prevalentemente, na segunda ou terceira décadas 

de vida, embora seja possível reconhecer sinais de predisposição desde a infância. A 

maior frequência do início da doença está entre os 15 e 24 anos no sexo masculino e 25 e 

34 anos no sexo feminino (FUENTES et al., 2008). As mulheres tendem a apresentar um 

curso mais brando da esquizofrenia e, portanto, um melhor prognóstico e uma melhor 

possibilidade de adaptação social (AUSTIN, 2005). 

  A prevalência da esquizofrenia ao longo da vida é de 0,5-1% na população 

geral, mas essa estimativa pode variar de acordo com a metodologia utilizada nos 

diferentes estudos (FREEDMAN, 2003). Os estudos epidemiológicos realizados no 

Brasil revelam estimativas de incidência e prevalência compatíveis com as observadas 
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em outros países. Dados do Ministério de Saúde indicam que aproximadamente 1% da 

população brasileira já sofreu um episódio psicótico e estima-se que aproximadamente 

80.000 pessoas são acometidas a cada ano (HÄFNER, 2003). 

  O avanço da medicina permitiu à neurociência comprovar a 

heterogeneidade e a complexidade de sintomas encontrados na esquizofrenia através de 

estudos com neuroanatomia, genética e neuropsicofarmacologia. Baseado nestas novas 

descobertas criou-se um conjunto de teorias etiológicas que abordam desde a natureza 

genética, teorias neuroquímicas e alterações estruturais que evidenciam as 

sintomatologias da doença. 

1.2 Neurobiologia da esquizofrenia 

  A heterogeneidade e a complexidade dos sintomas encontrados na 

esquizofrenia tornam complicada a compreensão de seus aspectos neurobiológicos. Os 

sistemas de neurotransmissões mais pesquisados incluem o dopaminérgico, o 

serotonérgico, o colinérgico e o gabaérgico, descritos a seguir, enfatizando 

principalmente as vias clássicas.  

1.2.1 Teorias Neuroquímicas – Sistema Dopaminérgico 

  A hipótese da participação do sistema dopaminérgico na esquizofrenia, 

tem sido uma das teorias mais duradouras sobre a doença. A hipótese de hirpefunção 

dopaminérgica continua sendo o modelo neuroquímico mais aceito para explicar a 

esquizofrenia. As duas principais fontes de evidência sustentando esta hipótese são: 1) 

indução de quadros psicóticos por anfetamina (agente que induz liberação de dopamina- 

DA); 2) o efeito terapêutico das drogas antipsicóticas se dá através do bloqueio de 

receptores dopaminérgicos tipo D2. A hiperfunção do sistema dopaminérgico via 

anfetamina induz somente sintomas positivos, tais como delírios e alucinações (KAPUR, 
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SEEMAN, 2001). Acredita-se que a desregulação da neurotransmissão dopaminérgica na 

esquizofrenia ocorre em locais anatômicos específicos do cérebro. O sistema 

dopaminérgico tem sido o foco de muita pesquisa durante os últimos anos, principalmente 

por causa das alterações na neurotransmissão de dopamina que estão envolvidas, 

diretamente ou indiretamente, em várias disfunções cerebrais. As principais vias que 

contêm dopamina são a projeções de áreas cerebrais que sintetizam este neurotransmissor 

e dão origem a quatro vias axonais: nigro-estriatal; mesolímbico; mesocortical; e 

tuberoinfundibulares. 

  As projeções que constituem a via nigroestriatal surgem a partir da 

substância negra (mesencéfalo) para os núcleos da base ou estriado dorsal (caudado-

putamen). A via nigroestriatal está envolvida no controle da circulação e a sua 

degeneração causa a doença ; de Parkinson, caracterizada por tremores, rigidez e acinesia 

(GERFEN, 1992; LANG, A.E; LOZANO, A.M, 1998). A via tuberoinfundibular surge a 

partir de células dos núcleos arqueados periventricular e hipotálamo. Projeções desta via 

alcançar a eminência mediana do hipotálamo, onde eles liberam DA para os espaços 

perivasculares do plexo capilar do sistema portal hipotálamo-hipofisário. Assim, a DA é 

transportada para a pituitária anterior em que atua sobre os Lactotrofos para inibir a 

libertação de prolactina (FELDMAN, R.S; MEYER, J.S; QUENZER, L.F, 1997).  

  O sistema mesolímbico é um trato dopaminérgico que se origina na área 

tegmental ventral e que se projeta para o nucleus accumbens, o estriado ventral, partes da 

tonsila do cerebelo e hipocampo e outros componentes do sistema límbico. Esse sistema 

está envolvido no desenvolvimento das emoções e memória, e alguns aventaram a 

hipótese de que a hiperatividade mesolímbica é o fator responsável pelos sintomas 

positivos da esquizofrenia. Os neurônios dopaminérgicos do sistema mesocortical 

originam-se na área tegmental ventral e projetam-se para regiões do córtex cerebral, 
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particularmente o córtex pré-frontal. Como o córtex pré-frontal é responsável pela 

atenção, planejamento e comportamento motivado, foi formulada a hipótese de que o 

sistema mesocortical pode desempenhar um papel nos sintomas negativos da 

esquizofrenia (GOLAN, 2009) (Figura 02). 

 

Figura 02: Via Dopaminérgica no SNC. 

Disponível em: http://www.intarchmed.com/content/3/1/24 

 

  Segundo Stahl (2014), todas as evidências que apontam para a DA na 

patogenia da esquizofrenia são circunstanciais, e muitas delas são conflitantes. As 

alterações nos níveis de DA, particularmente nos sistemas mesolímbico e mesocortical, 

poderiam refletir simplesmente consequências distais de um processo patológico em uma 

via que ainda não foi descoberta. Uma hipótese envolvendo esse processo de nível 

proximal sugere a existência de um desequilíbrio da neurotransmissão glutamatérgica, 

desempenhando um importante papel na esquizofrenia. 

 

1.2.2 Teorias Neuroquímicas – Sistema Glutamatérgico 

 

  Estudos pioneiros realizados por Kim et al. (1980) implicaram que 

pacientes com esquizofrenia apresentavam diminuição na concentração de glutamato no 
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líquido cefalorraquidiano. A partir daí, originou-se uma teoria sugerindo déficit de 

glutamato na esquizofrenia impulsionando uma série de estudos na área.  

 

1.2.2.1 Hipótese de hipofunção dos receptores NMDA  

  A fonte de evidências mais substancial do envolvimento de receptores 

glutamatérgicos do tipo NMDA na esquizofrenia está relacionada aos efeitos 

psicogênicos da Fenciclidina (PCP) ou da Cetamina (CET), produzindo um transtorno 

psicótico em humanos normais que se assemelha aos muito aos sintomas da esquizofrenia. 

O que torna a hipótese de hipofunção dos receptores NMDA na esquizofrenia atraente é 

o fato de que, diferente das anfetaminas que causam sintomas positivos,  a PCP e a CET,  

além de também simularem sintomas positivos (ex: circunstancialidade, tangencialidade 

e desagregação do pensamento), induzem sintomas negativos (ex: embotamento afetivo, 

retraimento emocional e pensamento estereotipado)  e déficits cognitivos similares aos 

observados na esquizofrenia (ex: memória semântica e fluência verbal) (KRYSTAL et 

al., 1994; NEWCOMER et al., 1999). 

  A administração de antagonistas NMDA a pacientes com esquizofrenia 

induz exacerbação do quadro psicótico e o padrão de sintomas psicóticos é semelhante ao 

padrão previamente experimentado pelos pacientes durante episódios psicóticos agudos 

(MALHOTRA et al 1997; BRESSAN; PILOWSKY, 2003). 

  Os receptores glutamatérgicos NMDA estão distribuídos em todo cérebro. 

A teoria neurodesenvolvimental da esquizofrenia sugere que esse transtorno está 

relacionado a anormalidades na formação das sinapses glutamatérgica em determinados 

interneurônios gabaérgicos do córtex cerebral (MOGHADDAM e KRYSTAL, 2012; 

NAKAZAWA et al., 2012; STONE et al., 2007). Algo parece estar errado na 
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programação genética dos interneurônios gabaérgicos que podem ser identificados no 

córtex-pré-frontal, contendo uma proteína de ligação do cálcio, denominada 

paravalbumina. Esses interneurônios gabaérgicos que contém paravalbumina parecem ser 

parceiros pós-sinápticos defeituosos para a chegada do glutamato proveniente dos 

neurônios piramidais no córtex pré-frontal, e também parecem formar um receptor 

NMDA defeituoso contendo conexões sinápticas com neurônios piramidais 

(TAKANORI, HASHIMOTO et al., 2003). Este evento pode ser geneticamente 

programado a partir de uma variedade de genes defeituosos, que convergem para 

formação dessas sinapses de NMDA. 

  No estudo realizado por Takanori, Hashimoto et al. (2003) foi observado 

um déficit na regulação do RNAm que codifica a atividade da GAD 67 (ácido glutâmico 

descarboxilase) em neurônios do córtex pré-frontal destes pacientes. Esta regulação 

negativa de neurônios gabaérgicos pode desempenhar um papel essencial na expressão 

de sintomas positivos e negativos de distúrbios, pois causa aumento compensatório de 

receptores pós-sinapticos GABAA contendo a subunidade α2 no segmento inicial axônico 

pós-sinaptico dos neurônios piramidais que eles inervam. Segundo Lewis (2008), no 

córtex pré frontal, interneurônios gabaérgicos contendo paravalbumina compreendem 

aproximadamente 25% de interneurônios corticais e apresentam arborização axonal 

difusa, inibindo potencialmente centenas de células piramidais. Devido às suas 

propriedades de conectividade, estes interneurônios são reguladores críticos de oscilações 

corticais e contribuem para as funções cognitivas complexas, então quando os 

interneurônios gabaérgicos contendo paravalbumina deixam de atuar adequadamente, 

eles não conseguem inibir neurônios piramidais glutamatérgicos essenciais no córtex pré-

frontal, tornando esses neurônios glutamatérgicos hiperativos. Desta forma, uma sinapse 

inadequada em um circuito neuronal pode afetar todo circuito, desde do interneurônio 



 

26 
 

gabaérgico e os neurônios glutamatérgicos que ele inerva até os neurônios 

dopaminérgicos.  

  É possível que a desconexão dos neurônios glutamatérgicos no hipocampo 

contribua para hipereatividade dopaminérgica mesolímbica. A perda da função 

glutamatérgica adequada nos interneurônios gabaérgicos contendo paravalbumina no 

hipocampo pode levar a um débito hiperativo de glutamato nos neurônios glutamatérgicos 

que se projetam por estes circuitos até os neurônios dopaminérgicos mesolímbicos, com 

consequente hiperatividade da DA e sintomas positivos da esquizofrenia (KONRADI , 

HECKERS, 2003; LYON et al., 2011). 

  A ativação dos neurônios glutamatérgicos leva inicialmete, à ativação de 

interneurônios gabaérgicos que, em seguida, inibem neurônios dopaminérgicos 

mesocorticais. A hipoatividade dopaminérgica mesocortical, por sua vez, está associada 

a sintomas negativos negativos e cognitivos da esquizofrenia.  

 

1.2.3 Teoria Serotonérgica  

 

  Existem evidências de que o sistema serotonérgico (5-HT) pode também 

estar envolvido na formação de sintomas psicóticos. A teoria surgiu da observação de que 

alucinógenos como o LSD (Dietilamida do Ácido Lisérgico) e Psilocibina, que atuam 

como agonistas do receptor 5-HT2A (VOLLENWEIDER; GEYER, 2001), induzem 

psicopatologias que incluem agitação, ansiedade, alucinações visuais, que são 

semelhantes aos sintomas observados em primeiro episódio psicótico da doença 

(FLETCHER; HONEY, 2006; HYDE et al., 1978). 
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  É interessante notar que o bloqueio dos receptores 5-HT2A inibe os efeitos 

dos antagonistas do receptor de NMDA, sugerindo que pelo menos alguns dos efeitos 

psicóticos como o antagonismo do receptor de NMDA pode ser mediado através de 

mecanismos serotoninérgicos (AGHAJANIAN; MAREK, 2000; BREESE et al., 2002). 

 

1.2.4 Teoria Colinérgica 

 

  O envolvimento dos receptores colinérgicos nicotínicos (RCN) na 

esquizofrenia foi sugerido devido à grande proporção de esquizofrênicos fumantes, em 

comparação com os não fumantes na população geral. Altos níveis de anticorpos anti-

RCN foram encontrados em pacientes com esquizofrenia, o que poderia contribuir para a 

redução no número de receptores observado. O uso de nicotina nesses pacientes pode ser 

uma tentativa de compensar a redução na neurotransmissão em RCN e pode auxiliar os 

pacientes a compensar o déficit cognitivo e os distúrbios de atenção. O problema está 

relacionado ao polimorfismo no cromossomo 15, que é lócus para a subunidade α7. Além 

disso, é observada uma redução da subunidade α7 do RCN no córtex frontal nesses 

pacientes, o que reforça sua importância na esquizofrenia (WANG;SUN, 2005). 

 

 

1.2.5 Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF) e Inteuleucina- 6 na 

esquizofrenia 

 

 

  O Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF) é um membro da 

família de proteínas homólogas conhecidas como neurotrofinas, tem um papel central no 
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desenvolvimento fisiológico e patológico do sistema nervoso, assim como em processos 

relacionados à plasticidade cerebral como a memória e aprendizado (YAMADA et al., 

2002).   

  O BDNF é uma proteína de 27 kDa, sendo uma das mais abundante no 

cérebro. Atua como modulador da plasticidade sináptica do sistema nervoso central e 

periférico e dos neurotransmissores, regulando a excitabilidade neuronal (SZAPACS et 

al., 2004; SHIMIZU et al., 2003; BIMONTE, 2003). As ações celulares de BDNF são 

mediados através do receptor tirosina-quinase B (TrkB) e por p75NTR (receptor de 

neurotrofina p75), um membro da superfamília de receptores de TNF (Fator de Necrose 

de Tumoral) (CHAO, 2003). O BDNF tem um papel comprovado na sobrevivência 

neuronal e plasticidade de neurónios dopaminérgicos, colinérgicos e serotonérgicos, e 

todos estes são vias envolvidas na fisiopatologia da esquizofrenia (ANGELUCCI et al., 

2005; BUCKLEY et al., 2007). Uma deficiência na sinalização mediada por BDNF no 

receptor TrkB pode resultar numa redução da síntese do GABA no córtex pré-frontal, que 

está relacionada aos sintomas cognitivos na esquizofrenia (GASPAR et al., 2009). 

  Baixos níveis de BDNF foram associados com a redução no volume do 

hipocampo no início das crises psicóticas na esquizofrenia (MARTINOTTI, 2012). Além 

disso, os baixos níveis de BDNF tem sido associados com sintomas positivos 

(BUCKLEY et al, 2007; XIU et al., 2009), sintomas negativos (RIZOS et al, 2008; CHEN 

et al, 2009) e discinesia tardia (YANG et al, 2011; ZHANG et al, 2012 a,b). Tomados em 

conjunto, estes resultados demonstram a relevância do BDNF para a fisiopatologia da 

esquizofrenia (NURJONO et al., 2012).  

  O alto nível de comprometimento social e um curso de deterioração 

crônica sugerem que a esquizofrenia  tem características neurodegenerativas. Marcadores 
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inflamatórios, como citocinas pró-inflamatórias são conhecidos fatores etiológicos para 

os transtornos psiquiátricos, incluindo a esquizofrenia. Atividade incontrolável de 

citocinas pró-inflamatórias e microglia podem induzir esquizofrenia em conjunto com 

vulnerabilidade genética de neurotransmissores glutamatérgicos. Além disso, a terapia 

adjuvante anti-inflamatória está sob investigação como uma opção de tratamento para a 

esquizofrenia (KYOUNG-SAE, 2014). 

  A IL-6 (Interleucina- 6) pode ser a citocina mais importante envolvida na 

atividade microglial e respostas inflamatórias. Dependendo do microambiente do SNC, a 

IL-6 pode exercer um efeito neurotóxico (KRADY et al., 2008) ou um efeito 

neuroprotetor (ESKES et al., 2002). Em um estudo realizado por Monje et al. (2013), 

tanto a IL-6 quanto o  TNF-α foram relacionados a inibição da  neurogênese em adultos 

em até 50% . Um mecanismo possível pelo qual a IL-6 inibe a neurogênese em adulto é, 

atuando sobre o receptor de IL-6 ou um transdutor de sinal comum, uma glicoproteína 

130 (gp130) (MCPHERSON et al., 2011) e por estimular o eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal (HPA) (MASTORAKOS;ILIAS,2006).  

  O bloqueio da IL-6 com um anticorpo anti-IL-6  melhora a memória de 

longo prazo (BALSCHUN et al, 2004; LI et al, 1997). Os resultados de vários estudos 

confirmaram o papel das citocinas pró-inflamatórias em esquizofrenia.  

 Nawa et al. (2000) sugeriram que a interação entre citocinas e fatores 

neurotrôficos podem contribuir para a etiologia da esquizofrenia. Alterações nos níveis 

de citocinas foram repetidamente descrito em esquizofrenia (POTVIN et al, 2008; 

MILLER et al, 2011), mas o efeito de antipsicóticos sobre os níveis de citocina permanece  

incompletamente explorado (TOURJMAN et al., 2013). 
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1.3 Modelos Animais para o estudo da esquizofrenia com Cetamina 

 

  Os efeitos comportamentais que a  CET reproduz em roedores induzem 

aos sintomas positivos, negativos e cognitivos da esquizofrenia e exacerbam os sintomas 

em pacientes esquizofrênicos (JAVITT E ZUKIN, 1991, LAHTI et al., 2001). Assim, no 

valor de face, as ações da CET poderem fornecer insights sobre a etiologia e tratamento 

desta patologia.  

  Fármacos que atuam através do antagonismo de receptores NMDA como 

a CET tem recebido atenção em uma série de trabalhos na literatura científica (DUNCAN 

et al., 2000; MIYAMOTO et al., 2001; BECKER et al., 2003), relatam que o tratamento 

repetido com doses subanestésicas de CET induz alterações relacionadas com a 

esquizofrenia, o que poderia ser um modelo animal útil no estudo desta doença (BECKER 

et al., 2003). 

  Em roedores, o bloqueio de NMDA pela administração repetida de CET 

induz déficits de inibição pré-pulso (IPP) (JENTSCH et al., 1999, KAMIYAMA et al., 

2011), de memória e dificuldades de interação social (BECKER et al., 2004, CHINDO et 

al., 2012, DUAN et al., 2013) que se assemelham a sintomas positivos, negativos e 

cognitivos da esquizofrenia em humanos (JAVITT et al., 2012).  

  A mera previsibilidade da resposta farmacológica não deve ser o único 

critério de validade de um modelo de psicopatologia, pois o que pode estar ocorrendo é 

que o teste envolve o mesmo mecanismo de ação responsável pelo efeito clínico, porém 

não mobiliza os mesmos processos psicobiológicos responsáveis pelos sintomas clínicos 

(GRAEFF, 1996). Alguns critérios para a validação dos modelos animais foram propostos 

para auxiliar a interpretação de seus resultados. São eles: 1) validade de correlação ou 
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preditiva, que se refere à correlação entre os efeitos da droga na situação clínica e no 

modelo; 2) analogia, que verifica a semelhança entre o comportamento do animal no teste 

e a apresentação clínica do distúrbio e 3) homologia ou constructo teórico, que pressupõe 

semelhança entre a neurobiologia subjacente ao distúrbio e ao comportamento observado 

no modelo. 

  Assim, a indução de sintomas tipo esquizofrenia através de antagonistas 

NMDA é considerado um modelo altamente válido, além da droga ser usada como agente 

na pesquisa para o desenvolvimento de novos antipsicóticos e para determinar a 

correlação neuroquímica da psicose (LEVKOVITZ et al., 2007) provavelmente porque o 

bloqueio de receptores NMDA interfere com a neurotransmissão dopaminérgica, a qual 

está envolvida com a esquizofrenia. 

 

1.4 Tratamento farmacológico da esquizofrenia com antipsicóticos 

 

  Como enfermidade crônica, a esquizofrenia necessita de tratamento para 

aliviar os sintomas e melhorar as condições de vida. O tratamento da esquizofrenia é 

essencialmente realizado com o uso de neurolépticos, também chamados de 

antipsicóticos, que são divididos em primeira geração (ou típicos) e segunda geração (ou 

atípicos). Os fármacos típicos, primeiros a serem introduzidos na terapêutica (exemplo: 

Clorpromazina, Haloperidol) são predominantemente antagonistas dopaminérgicos, 

principalmente de receptores tipo D2 (BUCKLEY; MELTZER, 1995).    

  Apesar de possuírem diferentes estruturas químicas, as drogas 

antipsicóticas clássicas produzem efeitos farmacológicos bastante semelhantes. 

Diminuem ou eliminam os sintomas positivos da esquizofrenia, atuando por exemplo na 
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agitação psicomotora dos pacientes deixando-os menos impulsivos e agressivos. Aliviam 

também outros sintomas como delírios, alucinações e desorganização do pensamento. Por 

sua alta afinidade aos receptores D2 da dopamina, os antipsicóticos de primeira geração 

estão associados a elevado potencial de indução de síndromes extrapiramidais, distúrbios 

de movimento, bem como de um estado de menor motivação e indiferença a estímulos 

que podem mimetizar sintomas negativos (ALVARENGA, 2008).  

  Os antipsicóticos atípicos, caracterizam-se por ter um perfil clínico de 

ações antipsicóticas iguais sobre os sintomas positivos, porém com poucos sintomas 

extrapiramidais e menor hiperprolactinemia, em comparação aos antipsicóticos 

convencionais. Do ponto de vista farmacológico, os antipsicóticos atípicos podem ser 

definidos como antagonistas da serotonina–dopamina, como antagonista simultâneo dos 

receptores 5HT2A pré-sináptico que acompanha o antagonismo de D2 em regiões 

mesolímbicas. Desses novos antipsicóticos, a Clozapina é considerada o agente modelo 

por conta do seu uso não estar associado ao desenvolvimento de sintomas extrapiramidais 

(BUCKLEY; MELTZER, 1995; GRAEFF et al., 1999). Como exemplo deste grupo 

temos os fármacos: Risperidona, Olanzapina, Quetiapina, Ziprasidona e Aripiprazol. 

  Antipsicóticos atípicos tem as vantagens de produzir poucos sintomas 

extrapiramidais, melhora dos sintomas negativos comparados aos antipsicóticos 

convencionais, no entanto estão associados ao ganho de peso bastante significativo ao 

longo do tratamento. 

 

1.4.1 Olanzapina 

 

  A Olanzapina (OLANZA), fármaco utilizado neste estudo como controle 

positivo, embora tenha estrutura química relacionada a Clozapina e também seja um 
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antagonista nos receptores de serotonina 5HT2A e de D2, é mais potente que a Clozapina 

e apresenta algumas características clínicas diferenciadas como: carece das propriedades 

sedativas extremas da Clozapina, não costuma elevar os níveis de prolactina com o 

tratamento prolongado, e está consideravelmente associada ao ganho de peso, talvez em 

virtude de suas propriedades anti-histamínicas e antagonistas de 5HT2C. Está relacionada 

entre os antipsicóticos com maiores riscos cardiometabólicos conhecidos, visto que ela 

aumenta bastante os níveis de triglicerídios e também a resistência à insulina por um 

mecanismo farmacológico desconhecido (SAHA, CHANT, MCGRATH et al., 2007). 

  Os pacientes afetados por transtornos psicóticos são mais propensos a 

desenvolver altas taxas de co-morbidades, como obesidade, diabetes tipo 2, dislipidemias, 

hipertensão, síndrome metabólica, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, etc, a 

longo prazo. Estes morbidades têm um impacto significativo sobre a expectativa de vida 

desses pacientes e são fatores que interferem diretamente na adesão do paciente ao 

tratamento (VENTRIGLIO et al., 2015). Os doentes com psicoses crônicas mostram 2 a 

3 vezes maior risco de morte na maior parte das doenças cardiovasculares e metabólicas. 

Embora possa haver uma ligação independente, entre as condições de esquizofrenia e 

problemas metabólicos, o risco cardio-metabólico está principalmente relacionado com 

um estilo de vida sedentário e a utilização de agentes antipsicóticos (especialmente 

Segunda Geração), mesmo quando estes continuam a ser os tratamentos mais eficazes 

para a gestão das principais psicoses.  

  Recentemente, muitas organizações internacionais têm desenvolvido 

triagem e acompanhamento das diretrizes para o controle de fatores de risco modificáveis, 

a fim de reduzir a taxa de co-morbidade e mortalidade entre os pacientes que sofrem de 

esquizofrenia. Neste sentido, os antipsicóticos com maior potencial de induzir ganho de 

peso e sindrome metabólica são a clozapina e a OLANZA. O mecanismo pelo qual estas 
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substancias levam a síndrome metabólica parece envolver processos mais complexos do 

que apenas a indução de aumento do apetite (ALVARENGA, 2008).  

  O ganho de peso pode também ser induzido por afinidade do receptor 

5HT2C e H1 de moléculas de antipsicóticos: os receptores H1 são localizadas nos centros 

de fome e saciedade no hipotálamo e são responsáveis por hiperfagia (REYNOLDS; 

KIRK, 2010; STAHL, 2013). Outros mecanismos podem ter efeitos aditivos ou 

sinérgicos, por exemplo, o antagonismo do receptor D2 de dopamina pode aumentar os 

efeitos de 5-HT2C mediadas sobre a ingestão de alimentos, bem como influenciando o 

metabolismo da glicose e de lípidos por meio de desinibição de secreção de prolactina. A 

OLANZA também tem um impacto sobre as regiões do hipotálamo envolvidas no 

controle da ingestão de alimentos pois aumenta a expressão neuropeptídeo Y no núcleo 

arquiado (REYNOLDS; KIRK, 2010; STAHL, 2014). O acompanhamento constante 

destes pacientes se faz necessário, a fim de reduzir as taxas de mortalidade associadas a 

estas co- morbidades e promovendo melhora na qualidade de vida dos pacientes. 

 

1.5 Alpinia zerumbet 

 

 

 

  O gênero Alpinia foi assim denominado em meados do século XVII pelo 

médico e botânico Carl von Linné, em homenagem ao também médico italiano Prospero 

Alpini, um famoso botânico que dedicou sua carreira ao estudo de plantas. 

  A Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt & Smith também citada na literatura 

científica com o binômio Alpinia speciosa K.Schum é muito cultivada pela beleza de suas 

flores (JOLY 1993), e conhecida pelos nomes vulgares de Colônia (pelo aroma de suas 

flores), paco-seroca, cuité-açu, pacová (ALMEIDA,1993), gengibre-concha (LORENZI; 
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SOUZA, 1995), cardamomo-do-mato, cardamomo-falso, cana-do-brejo, cana-do-mato e 

paco-seroso (MACHADO, 1996). 

  A colônia foi trazida para o Brasil no século XIX para o Jardim Botânico 

do Rio de Janeiro, onde recebeu o nome de flor-da-redenção e bastão-do-imperador, o 

qual, segundo se admite, se deve ao fato de terem sido usadas as flores dessa planta para 

presentear a princesa Isabel, logo após ter assinado a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888 

(CORRÊA, 1975). Supõe-se outra possibilidade para chegada desta Zingiberaceae ao 

Brasil, provavelmente os seus rizomas vieram misturados com a areia que servia de lastro 

às caravelas portuguesas que voltavam das Índias (WINTERS, 1995). 

  Trata-se de uma planta herbácea, robusta e perene com colunas de 2 a 3 

metros de altura, lisa e verde com folhas oblongas e pontudas (Figura 03). Além de 

alternadas são completas e simples, com base aguda e margem inteira. Suas flores são 

alvas com lacínios róseos no ápice, dispostas em cachos grandes levemente aromatizadas, 

sendo o fruto em formato de cápsula (MEDEIROS, 2000; FRANCO, 2007; KRIECK et 

al., 2008).    

  Popularmente, todas as partes da planta (sementes, folhas, rizoma e flores) 

são utilizadas de formas diferentes as indicações clínicas como, dores de cabeça, 

atividades relaxante, anti-hipertensiva, atividade antiespasmódica e efeito relaxante do 

tônus basal e anti-inflamatória (LORENZI; BEZERRA et al., 2001). 
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Figura 03: Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Sm 

Disponível em: http://www.valentine.gr 

 

  Quanto aos aspectos químicos da Alpinia zerumbet (Az), os principais 

constituintes químicos da planta foram apresentados primeiramente por Kimura et al. 

(1966) e foram identificados alcalóides, flavonóides, catequina, epicatequina. Já a 

composição do óleo essencial foi descrita por Fujita e Yamashita (1973), que encontraram 

principalmente mono e sesquiterpenos, com altas concentrações de cineol e terpinol, 

rutina, derivados do Kaempferol e taninos. Subsequentemente, diversas pesquisas foram 

realizadas com a finalidade de se determinar a atividade biológica destes constituintes. 

  Trabalho realizado por Victório et al. (2009) mostrou que o óleo essencial 

das folhas da planta, analisado por cromatografia gasosa/espectrometria de massa 

apresenta uma grande porcentagem de monoterpenos oxigenados (52,5%). Os 

componentes principais foram terpinen-4-ol, 1,8 cineol e terpineno γ. Estes componentes 

foram encontrados em estudos com o óleo essencial de outras amostras de Az (ZOGHBI 

et al., 1999; ELZAAWELY et al., 2007a; VICTÓRIO et al., 2009). Como principais 

constituintes fenólicos de óleos essenciais e extratos das flores e sementes da Az, o 1,8-
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cineol, a cânfora, o metil cinamato e o borneol foram os principais constituintes dos óleos 

essenciais das flores, enquanto que os principais componentes dos óleos das sementes 

foram o alfa-cadinol, T-muurolol, alfa-terpinenol, deltacadineno e o terpineno-4-ol.  

 

1.5.1 Utilização na medicina popular e propriedades farmacológicas estudadas 

 

 

  Popularmente, Az é empregada como depurativa, diurética, anti-

hipertensiva, vermífuga, sendo as folhas, flores e rizomas as partes vegetais mais 

utilizadas (ALBUQUERQUE et al., 2007; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2007). Essas 

características medicinais, que auxiliam na profilaxia e no tratamento de diversos males, 

foram estudadas por alguns grupos de pesquisa (LAHLOU et al., 2002a; LAHLOU et al., 

2003; LEAL-CARDOSO et al., 2004; MOURA et al., 2005; PINHO et al., 2005). 

  No Pará, a planta é bastante utilizada pela população como sedativa 

(BERG, 1984). É também considerada planta de poderes mágicos, visto que é usada junto 

com canela e alecrim para tirar maus fluidos, mau-olhado e inveja. Em Cuba, é empregada 

em afecções da pele, na forma de decoctos das folhas e flores, e são aplicadas 

externamente (FUENTES; GRANDA, 1997). 

 O cultivo desta planta é comum no Sudeste bem como nas regiões Norte 

e Nordeste do Brasil sendo cultivada em torno das cidades de Manaus e Bélem (LUZ et 

al.,1984). No estado do Ceará, é encontrada em abundância na Serra de Guaramiranga e 

na cidade de Fortaleza, em sítios, hortas e jardins. A Colônia faz parte do programa 

estadual de fitoterapia “Projeto Farmácias Vivas”, sendo largamente cultivada nos hortos 

das plantas medicinais em municípios do estado do Ceará (MATOS, 1996). A Az também 

faz parte da lista com 71 plantas de interesse para o SUS chamada Relação Nacional de 

Plantas de Interesse para o SUS ou Renisus. 
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 Nos estudos para elucidação científica das utilizações populares, os mais 

presentes na literatura são os relacionados aos seus efeitos hipotensores. Lahlou et al. 

(2002), estudando os efeitos cardiovasculares no tratamento intravenoso com o óleo 

essencial de Az em ratos conscientes e anestesiados por pentobarbitona, observaram que 

o tratamento utilizado induzia hipotensão imediata e significante, que pode ser 

parcialmente atribuída a ação do terpineno-4-ol. No ano seguinte, Lahlou et al. (2003) 

continuaram os estudos sobre a ação cardiovascular de Az, desta vez analisando as 

respostas hipotensoras promovidas pelo tratamento intravenoso com óleo essencial da 

espécie em ratos. Os resultados mostraram que o tratamento intravenoso com óleo 

essencial de Az ou com terpineno- 4-ol (Trp-4-ol) dose dependente, reduziram a pressão 

sanguínea nos ratos hipertensos. Ling Tao et al. (2012) relacionou pela primeira vez que 

o efeito da vasodilatação pode estar relacionado ao mecanismo NOS-cGMP. Nos 

trabalhos desenvolvidos por Shen et al. (2012) o fruto da planta também se mostrou 

eficiente na redução de quadros hipertensivos em animais. 

 O óleo essencial de Alpinia zerumbet (OEAZ) também têm sido referidos 

como tendo várias atividades biológicas, tais como miorrelaxante e agente anti-

espasmódico no íleo de rato (BEZERRA et al., 2000), anti-nociceptivo em ratos (DE 

ARAÚJO et al., 2005). Além disso, a literatura relata atividade anti-microbiana e 

larvicida (VICTORIO et al., 2009; CAVALCANTI et al., 2004). 

 Estudando a atividade antioxidante de espécies cultivadas em Okinawa 

(Japão) e utilizadas como comestíveis e produtos medicinais, Masuda et al. (2002) 

comprovaram forte atividade redutora do radical 1.1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH) 

promovida pelos extratos do rizoma de Az e potente atividade inibitória da 

lipoperoxidação promovida por extratos de frutos e rizomas. Em ensaios fitoquímicos 
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realizados por Elzaawely et al., (2007a; 2007b), foram isolados do óleo essencial, 

compostos fenólicos e dihidro-5,6- dehidrokawaina das folhas, rizomas, flores e sementes 

de Az, onde foi demonstrado que esses compostos apresentam uma atividade antioxidante. 

Estudos recentes realizados por Pham Thi Be Tu; Shinkichi Tawata (2015) investigou os 

efeitos anti-oxidante e anti-envelhecimento dos óleos essenciais retirados de dois tipos de 

folhas de Alpinia zerumbet (Tairin e Shima) para estudo in vitro e efeitos anti-

melanogénicos em células de melanoma B16F10. Os resultados apontaram uma efeito 

anti-oxidante (eliminação de radicais hidroxila, e inibição xantina oxidase) mais 

acentuado com Tairin e melhor potencial anti-envelhecimento (inibição da colagenase, 

tirosinase, hialuronidase), com Shima, ambas são anti-melatogênicas (redução da síntese 

de melanina). 

  Foi identificada uma ação anticolinérgica competitiva que inibe a 

contração muscular (VANDERLINDE,1986) o que corrobora com estudo realizado por 

Maia et al. (2015) que investigaram o efeito do OEAZ na espasticidade do músculo 

esquelético após Acidente Vascular Cerebral. Os pacientes receberam doses de 0,05 mL 

de OEAZ por via subcutânea no músculo gastrocnêmeo e os resultados sugeriram que 

OEAZ atua na contração do músculo espástico esquelético, promovendo relaxamento e 

melhora da performance muscular. 

  Quanto aos efeitos centrais do OEAZ, Satou et al. (2010) demonstraram 

que após a inalação do OEAZ, os camundongos apresentaram redução em parâmetros de 

ansiedade claramente evidentes principalmente no modelo do labirinto em cruz elevado 

(LCE).  

  Nos trabalhos iniciais realizados por nosso grupo de pesquisa (DE 

ARAÚJO et al., 2009) o OEAZ mostrou-se com ação depressora sobre o SNC, pois nos 

testes de nado forçado e suspensão da cauda aumentou o tempo de imobilidade do animal. 
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  O óleo foi capaz de reverter de uma maneira dose-dependente os 

comportamentos estereotipados induzidos por apomorfina, indicando fortemente a 

participação de receptores de dopamina na atividade do óleo, hipótese confirmada pela 

diminuição dos níveis deste neurotransmissor no corpo estriado dos animais. No segundo 

trabalho o efeito antipsicótico foi estudado através de outro modelo de esquizofrenia, o 

da administração aguda de CET (BECKER et al., 2003, BECKER; GRECKSCH, 2004), 

no qual o óleo foi capaz de prevenir a hiperlocomoção induzida por esta droga (DE 

ARAÚJ et al., 2011). 

  Segundo De Sousa et al. (2015) a eficácia clínica de óleos essenciais 

(padronizados, tais como lavanda officinalis), no tratamento de transtornos 

neuropsicológicos, sugere fortemente que estes produtos naturais são uma fonte 

importante para novas drogas. Embora o uso da maioria das plantas medicinais não traga 

prejuízos aos usuários, o risco de intoxicação sempre existe, principalmente quando não 

ultilizado de maneira correta. Daí a constante necessidade de avaliar as propriedades 

atribuídas às plantas com vistas a suas confirmações ou invalidações, além do 

estabelecimento da toxidade e as doses em que essa toxidade se torna perigosa à saúde 

humana e de animais (MATOS, 1988). 

 

1.5.2 Estudos da toxicidade da Alpinia zerumbet 

 

  O estudo toxicológico pré-clínico realizado por Oliveira (2008), avaliou o 

perfil toxicológico e genotoxicilógico do extrato aquoso e das folhas do OEAZ, além de 

estabelecer a DL50 do extrato aquoso. Segundo Oliveira, o extrato aquoso e o óleo 

essencial não se mostraram citotóxicos e nem genotóxicos. A DL50 do extrato aquoso 

das folhas de Alpinia zerumbet foi > 5g/Kg demonstrando que os princípios ativos do 
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extrato aquoso apresentam baixa toxicidade. Costa et al. (2007) testaram a atividade 

citotóxica dos extratos clorofórmicos, hexânicos e hidroalcoólicos em Az, Chenopodium 

ambrosioides e Acmella oleracea sobre quatro linhagens celulares cancerígenas (HEp-2, 

NCI-H292, KB e HeLa). Os resultados mostraram ausência de citotoxicidade 

significativa para todos os extratos testados frente a estas linhagens celulares. No ano 

seguinte, dando continuidade aos estudos da atividade citotóxica de Az, Corrêa; Costa 

(2008) testaram os extratos acetônico e metanólico da espécie, sobre células HEp-2, 

NCIH292 e KB. Os resultados também mostraram ausência de citotoxicidade 

significativa para os extratos testados. 

 

  Estudo clínico realizado por Santana (2009), avaliou a segurança e 

potencial genotóxico do chá de A. zerumbet em voluntários sadios. Os voluntários foram 

tratados durante 28 dias ininterruptos com 540 ml de chá de Colônia ou Placebo. A 

genotoxicidade foi investigada mediante o emprego do teste do cometa. O estudo 

concluiu que o chá de colônia não apresenta toxicidade clínica nem genotoxicidade em 

voluntários tratados por 28 dias ininterruptos. 

 

  Rao et al. (2014) estudaram os efeitos neuroprotetores de dois compostos 

purificados kavalactones dihidro-5,6-dehidrokavaina (DDK) e 5,6-dehydrokavaina (DK) 

da Az contra a citotoxicidade induzida por H2O2 em células PC12 (sabe-se que a 

linhagem de células de feocromocitoma adrenal de rato, proporciona um sistema modelo 

útil para estudos neurológicos e neuroquímicas) e os possíveis mecanismos moleculares 

envolvidos. Os resultados indicaram que os compostos DDK e DK da Az exercem efeitos 

protetores contra a morte celular induzida pelo estresse oxidativo, reduzindo 

significativamente a citotoxicidade. 
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  Estudo realizado por Cavalcante et al. (2012) para a avaliação da 

toxicologia genética do OEAZ extraído das folhas, mostrou que o óleo tem efeito 

quimioprotetor e antioxidante contra a citotoxicidade, genotoxicidade e mutagenicidade 

provocada por H2O2 em DNA de leucócitos.   
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2. RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

 

  O tratamento da esquizofrenia é essencialmente realizado com o uso de 

antipsicóticos. No momento atual os antipsicóticos são capazes de controlar os 

sintomas positivos da doença, mas os sintomas negativos e cognitivos ainda são de 

difícil controle. Além disso, os efeitos colaterais dos antipsicóticos, dentre eles o 

ganho de peso compromete a adesão dos pacientes ao tratamento sem contar com o 

alto custo destas medicações. 

  A utilização de plantas medicinais no combate a doenças vem desde o 

início da civilização, e cresce substancialmente nos últimos anos no Brasil, devido ao 

baixo custo, facilidade de acesso e sua compatibilidade cultural, (NOGUEIRA et al., 

1996). Fundamentado no uso popular da planta nosso grupo de pesquisa resolveu 

estudar os efeitos do OEAZ no SNC. Fomos o primeiro grupo a demonstrar que o 

referido óleo apresenta efeito antipsicótico na redução da estereotipia induzida por 

apomorfina (DE ARAUJO et al., 2009) e posteriormente evidenciamos uma 

prevenção na alteração comportamental induzida pela administração aguda de CET 

(DE ARAUJO et al., 2011). 

  Desta forma, o presente estudo contribuirá de forma significativa para a 

validação científica do efeito antipsicóticos do OEAZ na prevenção e/ou reversão da 

esquizofrenia utilizando para isto um modelo animal de esquizofrenia induzido pela 

administração repetida de CET, modelo este capaz de simular os sintomas positivos, 

negativos e cognitivos deste transtorno mental, bem como capaz de simular alterações 

neurobiológicas relacionadas à esquizofrenia. Neste contexto, o uso de uma planta 

medicinal com baixa toxicidade terá muita relevância para o tratamento da 

esquizofrenia. 
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3. OBJETIVOS 

 

 Objetivo Geral 

  Estudar o efeito antipsicótico do óleo essencial de Alpinia zerumbet em 

comparação ao antipsicótico atípico olanzapina em modelo experimental de 

esquizofrenia. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Verificar a prevenção e reversão das alterações comportamentais em animais adultos, 

submetidos ao modelo de esquizofrenia induzida por CET, pelo tratamento com o 

OEAZ em comparação aos efeitos da Olanzapina utilizando para esta avaliação os 

testes de inibição pré-pulso (teste padrão para a determinação de sintomas positivos 

e negativos da esquizofrenia), interação social (sintomas negativos) e labirinto em Y 

(sintomas cognitivos); 

 Avaliar em animais submetidos ao modelo de esquizofrenia induzida por CET e 

tratados com o OEAZ em comparação aos efeitos da Olanzapina as seguintes 

alterações, como parte de seu mecanismo de ação: 

 Nível de defesas antioxidantes –Glutationa reduzida – (GSH) 

 Nitrito (medida indireta dos níveis de óxido nítrico) 

 Níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) 

 Interleucina- 6 (IL-6) 
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 Avaliação dos possíveis eventos adversos relacionados ao efeito antipsicótico do 

óleo em comparação ao efeito da Olanzapina, como: eventos extrapiramidais 

(catalepsia), alterações no peso corporal. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Animais 

  Foram utilizados camundongos Swiss machos (25- 30 g), provenientes do 

biotério do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal do 

Ceará. Os animais foram submetidos a um ciclo claro/escuro de 12 horas e tiveram água 

e comida à vontade. Os procedimentos foram realizados em conformidade com o Manual 

de Cuidados e Uso de Animais de Laboratório da Sociedade Brasileira de Ciências de 

Animais de Laboratório (SBCAL), sendo que todos os esforços foram feitos para 

minimizar o sofrimento dos animais. Os protocolos experimentais foram submetidos ao 

Comitê de ética em pesquisa animais da Universidade Federal do Ceará e aprovado com 

o número 106/2014.  

4.2 Obtenção do óleo essencial da planta 

 

  O óleo essencial foi isolado das folhas de Alpinia zerumbet  no Laboratório 

de Produtos Naturais da Universidade Federal do Ceará. As folhas foram coletadas do 

jardim de plantas medicinais da Universidade Federal do Ceará durante o mês de 

Dezembro. Uma exsicata da Alpinia zerumbet foi depositada no Herbário Prisco Bezerra 

(nº 10858), conforme identificado pelos doutores Edson Paula Nunes e Martins Peres. O 

isolamento do óleo essencial foi realizado no Departamento de Química Orgânica e 

Inorgânica da UFC, de acordo com o método descrito por Craveiro et al. (1976). Para a 

extração do óleo essencial das folhas da planta recém cortada, as folhas foram colocadas 

em um frasco de vidro ao qual foi adicionada água destilada em quantidade suficiente 

para emergir todo material. A mistura foi submetida a ebulição através de um balão de 

vidro conectado a um condensador resfriado a água. A água foi aquecida por 

aproximadamente três horas. Após a condensação, a fase aquosa com seus solutos, aqui 
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chamado de "hidrolato", foi separada de uma fase oleosa, por separação simples em 

camada de sulfato de sódio de anidro, para retirar traços de água ainda presente no óleo 

essencial. 

  A composição da OEAZ foi determinada por cromatografia gasosa e 

espectrometria de massas. Continha: 1,8-cineol, 20,57%; terpinen-4-ol, com 19,39%; 

gterpinene, 15,08%; sabineno, 9,68%, para cimeno, 8,54%; tujene, 6,35%; terpinene, 

3,88%; beta pineno, 3,02%; limoneno, 2,64%; pineno, 2,38%; terpinoleno, 1,93%; 

bmircene, 1,20%; cariophilene-trans, 1,11%; terpineol, 0,86%; não identificados, 3,35% 

(ARAÚJO, 2009).  No presente estudo o óleo essencial foi emulsionado em água destilada 

com Tween 80 a 2% (Sigma, St. Louis, EUA) para administração aos animais nas doses 

de 100, 200 mg/kg, por via oral. 

 

4.3. Protocolo de indução dos sintomas da esquizofrenia pela administração de 

cetamina e tratamento dos animais 

 

  Foram realizados dois tipos de protocolos: reversão e prevenção. No 

primeiro, foi reproduzido o episódio agudo de esquizofrenia, no segundo, foi simulada a 

fase de manutenção do tratamento deste transtorno (DEROZA et al., 2012). Os animais 

foram tratados com duas doses do OEAZ 100 e 200 mg/kg por via oral (gavagem) nos 

protocolos de prevenção e reversão e grupos receberam OEAZ isoladamente para avaliação 

dos resultados no SN. CET foi administrada na dose de 25 mg/kg, por via intraperitoneal 

(DEROZA et al., 2012). Como droga antipsicótica padrão (controle positivo) foi utilizada 

a Olanzapina 2 mg/kg, por via oral (gavagem) (NINAN; KULKARNI, 1999). Os animais 

foram tratados como segue abaixo (Tabela 1): 
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Tabela 1. Divisão dos grupos experimentais 

Protocolos/Grupos 1º-7º dias de tratamento  8º - 14º dias de tratamento 

PREVENÇÃO   

Controle Salina Salina 

OEAZ 100 ou 200  OEAZ 100 ou OEAZ 200  OEAZ 100 ou OEAZ 200 

Sal + Cet Salina Salina - 60min – Cet 

OEAZ + Cet OEAZ 100 ou 200 OEAZ 100 ou 200 – 60 min – Cet 

Olanzapina + Cet Olanzapina Olanzapina – 60 min – Cet 

REVERSÃO   

Controle Salina Salina 

OEAZ 100 ou 200  OEAZ 100 ou 200 OEAZ 100 ou 200 

Cet + Sal Cet Cet – 30 min-  Salina 

Cet + OEAZ 100 ou 

200 

Cet Cet - 30 min – OEAZ 100 ou 200  

Cet + Olanzapina Cet Cet – 30 min – Olanzapina 

Legenda: Cet = cetamina 25 mg/kg intra peritoneal (i.p.); OEAZ – óleo essencial de Alpinia zerumbet 

100, 200 por via oral (v.o); Sal = Salina 0,9% (v.o); Olanzapina 2mg/kg por (v.o) 

 

  No 14º dia de tratamento de ambos os protocolos, as determinações 

comportamentais foram realizadas nos diferentes grupos de animais da seguinte forma:   

os animais que foram submetidos ao teste de inibição pré-pulso (IPP), após este 

experimento foram submetidos ao teste de Interação social. Um grupo distinto de animais 

foi submetido ao labirinto em Y e Catalepsia nesta ordem. Estes testes foram aplicados 

60 minutos após administração por via oral ou 30 minutos após administração 

intraperitoneal da CET. Todos os experimentos foram realizados entre as 8:00 e 14:00 

horas. Para o protocolo de avaliação do peso dos animais, as medidas foram registradas 

no 1°, 8° e 14° dias de tratamento para avaliação do ganho de peso, visto que 

antipsicóticos são conhecidos por causar aumento de peso.  
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  Após os testes comportamentais, os animais foram sacrifícados por 

decapitação, e dissecadas as áreas cerebrais do hipocampo, corpo estriado e córtex pré-

frontal, as quais foram rapidamente congeladas e armazenadas a -70° C, até a realização 

do estresse oxidativo. 

4.4 Protocolo I – Determinações comportamentais   

4.4.1 Inibição Pré-pulso (IPP) 

  O IPP funciona como uma medida operacional do filtro sensório motor 

refletido pela capacidade de inibição de um reflexo de sobressalto, induzido por um 

estímulo sensorial (auditivo, visual ou tátil) de maior intensidade, precedido por um 

estímulo de menor intensidade (HOFFMANN; ISON, 1980). Esse comportamento é uma 

resposta natural de defesa, ocorrendo em resposta a um estímulo intenso e inesperado e 

pode ser observado em diferentes espécies de mamíferos (humanos, primatas e roedores). 

  A reação corporal dos roedores a um estímulo acústico foi monitorada em 

uma câmara (INSIGHT equipamentos científicos – Brasil modelo EP-175) conectada a 

um tubo (diâmetro 8,2 cm, comprimento 20 cm) montada em uma caixa fechada ventilada 

(Figura 4). 

  Os camundongos foram colocados em um contensor (4,5 × 5,0 × 5,5 cm) 

consistindo de barras de aço inoxidável de 3,0 mm de diâmetro com espaçamento de 0,8 

centímetros de distância. O contensor foi mantido preso sobre uma balança, chamada 

plataforma de resposta, através de quatro parafusos. Um alto-falante localizado a 15 cm 

do contensor foi usado para fornecer os estímulos de pulso, pré-pulso e ruído de fundo. 

O contensor, a plataforma e o alto-falante forma localizados dentro de uma câmara 

acústica ventilada (64 × 60 × 40 cm).  Procedimentos de calibração foram realizados antes 



 

50 
 

dos experimentos para garantir sensibilidades equivalentes das plataformas de resposta 

ao longo do período de teste. 

  A sessão de testes começou ao se colocar um animal no contensor para a 

aclimatação, que consiste em uma exposição de 5 minutos ao ruído de fundo (65 dB). 

Após o período de aclimatação os camundongos foram apresentados a uma série de 10 

estímulos de treino (pulso sozinho - 120 dB, 50 ms de duração), com um ensaio de inter-

intervalo de 20s. O objetivo desta fase será permitir a habituação da resposta de 

sobressalto do animal. Posteriormente, a modulação IPP de sobressalto foi testada no 

seguinte protocolo: 74 ensaios pseudorandomizados divididos em oito categorias 

diferentes, apresentados com um intervalo inter-estímulos de 20 s: 20 apresentações de 

pulso sozinho (120 dB, 50 ms de duração), 8 apresentações de cada intensidade de pré-

pulso sozinho (70,75 e 80 dB, frequência 3000 Hz, 20 ms de duração), 10 apresentações 

de cada intensidade de pré-pulso + intensidade de pulso (com intervalo de 50ms entre 

pré-pulso e pulso) e ausência de estímulo, nesse bloco o animal só recebe o estímulo de 

ruído de fundo (Adaptado de GURURAJAN et al., 2010). 

  A média da amplitude de resposta de sobressalto aos ensaios de pulso 

sozinho (P) e pré-pulso + pulso (PP + P) foram calculados pelo software para cada animal. 

O nível de IPP em cada camundongo foi definido como a porcentagem da redução da 

amplitude do sobressalto nos ensaios de PP + P em comparação com a amplitude do 

sobressalto nos ensaios de P, de acordo com a seguinte fórmula: % PPI = 100 - [100 × 

(PP + P / P)]. Usando esta fórmula, um valor de IPP de 0% denota que não houve diferença 

entre a amplitude da resposta de sobressalto do pulso sozinho e do pré-pulso + pulso, 

consequentemente, não houve IPP (LEVIN et al., 2011). Esperou-se que o grupo de 

animais tratados apenas com CET apresentassem déficits neste teste comportamental, e 
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que os animais tratados com Olanzapina (antipsicótico padrão) não apresentasse alteração 

neste parâmetro. 

 

Figura 04. Aparelho de Inibição pré-pulso 

Pereira, AC (2009) 

 

 

 

4.4.2 Teste de Interação Social (KOSHIMIZU et al., 2012) 

  Para a avaliação dos sintomas negativos pelo teste de interação social, os 

animais foram colocados em uma caixa com 3 compartimentos. Em um dos 

compartimentos laterais foi colocado um animal do mesmo sexo e idade dentro de um 

contensor, na outra lateral haverá um contensor sem animal no seu interior, o meio da 

caixa ficará livre. Foi medido o tempo gastado em cada uma das três cãmaras, e a 

preferência social foi definida como (% o tempo gasto na câmara social) – (% o tempo 

gasto na câmara oposta). 

 

4.4.3 Testes do Labirinto em Y (MATHIS et al., 1991) 

  A memória operacional ou de trabalho foi avaliada pela taxa de alternações 

espontâneas em um labirinto em Y. O labirinto consiste em três braços (40 x 5 x 16 cm) 

posicionados em ângulos iguais como descrito anteriormente (MATHIS et al., 1991). 

Antes do teste, os braços são numerados, sendo o animal colocado em um deles e deixado 

para explorar o ambiente por 8 minutos. A sequência dos braços os quais os animais 



 

52 
 

entraram foi anotada e as informações analisadas de forma a determinar o número de 

entradas no braço sem repetição.  

  Uma alternação foi considerada correta se o animal visitou um novo braço 

e não retornou ao braço anteriormente visitado (exemplo de alternação correta: braços 

1,2,3 ou 3,1,2). Assim, a percentagem das alternações foi calculada como a razão entre 

as alternações corretas (n) e o número de visitas realizadas durante o período de 

observação (n-2), multiplicado por 100. 

  O sucesso do teste é indicado pela alta taxa de alternância nos grupos 

controle, indicando que os animais podem se lembrar em qual braço eles entraram por 

último. Entre cada sessão, o labirinto foi higienizado com uma solução de álcool a 20% 

e secado com toalhas de papel.  

 

4.4.4 Determinação da atividade cataléptica (ELLIOTT et al., 1990) 

  Este teste é utilizado para avaliação dos efeitos extrapiramidais, 

especificamente o parkinsonismo, para isso, os membros anteriores do animal foram 

colocados em uma barra rígida com 2 cm de espessura e 15 cm de altura. Os animais 

foram habituados nessa barra durante 30 segundos e posteriormente medido o tempo em 

que eles permanecem imóveis com os membros anteriores sobre a barra. O tempo máximo 

de observação foi de 150 segundos. O estado cataléptico foi considerado positivo quando 

o animal permaneceu imóvel na barra por um tempo maior ou igual a 60 segundos, sendo 

determinada tendência à catalepsia se os mesmos apresentarem tempos estatisticamente 

superiores aos dos animais controles (WADENBERG, 1996).  
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4.5 Protocolo II - Determinações do estresse oxidativo 

 

  Os camundongos após a realização do protocolo comportamental, 

conforme descrito anteriormente, tiveram os cérebros dissecados para a remoção das 

áreas cerebrais importantes na fisiopatologia da esquizofrenia: córtex pré-frontal, 

hipocampo e corpo estriado. Estas foram utilizadas para preparar homogenatos a 10 % 

para realização dos experimentos neuroquímicos descritos a seguir. 

 

4.5.1 Avaliação de parâmetros de Estresse Oxidativo 

 

4.5.1.1 Determinação da concentração de glutationa reduzida (GSH) (GRIFFITH, 1980) 

  Os homogenatos foram adicionados a ácido tricloroacético a 50%, 

agitados e centrifugados a 3000 rpm por 15 minutos. Em seguida o sobrenadante foi 

recolhido e acrescido de tampão Tris-HCl 0,4M, pH 8,9 e DTNB 0,01M. Após 1 minuto 

da reação, a leitura foi feita em leitor de placas em 412nm. A concentração de glutationa 

reduzida será expressa em ng de GSH/g de tecido, tendo por base uma curva padrão. 

 

4.5.1.2 Determinação dos níveis de nitrito 

  Para avaliar os efeitos do tratamento com OEAZ na produção de NO, 

foram determinados níveis de nitrito em homogenatos de cérebro de camundongos. Após 

a centrifugação (800x g/10min) o sobrenadante do homogeinizado foi coletado e a 

produção foi determinada com base na reação de Griess. Para a realização do ensaio foram 

usados 100 μL do reagente de Greiss e adicionados 100 μL ao sobrenadante 

(centrifugado) do homogenato a 10 % das áreas cerebrais dos camundongos em salina ou 
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100 μL dos padrões nas várias concentrações. Para o branco foram usados 100 μL do 

reagente de Greiss e adicionados 100 μL de salina. A leitura da absorbância foi feita em 

560 nm em leitor de placa. As leituras da absorbância dos padrões (y) foram plotadas 

contra as concentrações de cada padrão (x), então determinou-se a equação da reta, que 

foi usada para a determinação da concentração de cada amostra. 

 

4.5.2 Determinação dos níveis de BDNF 

 Esse ensaio foi realizado de acordo com as instruções do manual do kit 

Quantikine® human BDNF ELISA – R&D Systems. Os resultados foram expressos como 

pg/g de tecido. 

4.5.3 Dosagem de Interleucina-6 

 Esse ensaio foi realizado de acordo com as instruções do manual do kit 

Quantikine® human IL-6 – R&D Systems. Os resultados foram expressos como pg/g de 

tecido. 

 

4.6 Protocolo III – Determinação de possíveis eventos adversos relacionados à ação 

antipsicótica do OEAZ  

 

4.6.1 Determinação de alterações no peso corporal 

 O peso corporal dos animais foi avaliado em dias alternados (1°, 8°,14°), 

visto que o ganho de peso é um dos principais eventos adversos relacionados ao uso de 

antipsicóticos (ALLISON et al., 1999, NEWCOMER, 2005).   

4.6.1.2 Determinação da atividade cataléptica 
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A atividade cataléptica foi realizada nos animais no 14º dia de tratamento 

conforme descrito na seção 4.4.4. 

5. Análise Estatística dos resultados  

   

  A análise estatística dos resultados foi realizada através do programa 

GraphPad Prism 6.0 para Windows. Os resultados comportamentais de IPP foram 

analisados por two -way ANOVA seguido pelo teste de Bonferroni. Os resultados dos 

experimentos dos demais testes comportamentais e avaliação nitrérgica foram analisados 

por one-way ANOVA seguida de teste de Student-Newman-Keuls. Os níveis de GSH 

foram analisados através da ANOVA seguido por Tukey. O critério de significância foi 

de p< 0,05. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 OEAZ previne e reverte as alterações comportamentais induzidas pela 

administração repetida de Cetamina em camundongos 

 

6.1.1 Teste de Inibição Pré- Pulso  

  

  No presente estudo a análise dos dados de IPP por two-way ANOVA, 

revelou uma interação significativa entre as intensidades de pré-pulso e grupos tratados 

nos protocolos de prevenção [df = 6, F (6, 43) = 17,93, p< 0,0001] e reversão [df = 6, 

F (6, 43) = 17,29, p< 0,0001]. Ambas as doses isoladas do OEAZ não representaram 

déficits de IPP (Figuras 05). 

  No protocolo de prevenção a análise post hoc pelo teste de Bonferroni 

mostrou uma redução significativa dos níveis de IPP após a administração de CET nas 

três intensidades de pré- pulso de 70, 75, 80 dB (p < 0,0001), quando comparadas ao 

grupo tratado com salina. O pré- tratamento com OEAZ 100 e Olanzapina foi capaz 

de prevenir significativamente o prejuízo na IPP causado pela CET nas três 

intensidades avaliadas (p < 0,0001) (Figura 05 A). 

  Quanto ao protocolo que avaliou o potencial de reversão dos efeitos da 

CET pelo OEAZ, o grupo tratado por 14 dias consecutivos com CET, tiveram seus 

níveis de IPP reduzidos em todas as intensidades avaliadas (p< 0,0001) quando 

comparadas ao grupo salina. Na intensidade de 70 e 75dB os grupos tratados com 

OEAZ 100 (p< 0,0001) e OEAZ 200 (p 0,0005) reverteram o déficit causado pela CET, 

embora estes efeitos não tenham sido significativos na intensidade de 80dB para ambas 

as doses. A Olanzapina foi eficiente em reverter os baixos níveis de IPP em todas as 

intensidades (Figura 05 B). 
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Teste de Inibição Pré- Pulso 
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Figura 05. Efeito do OEAZ (100 e 200mg/kg, v.o) na prevenção (A) e reversão (B) do déficit de 

IPP induzido pela administração repetida de CET em camundongos usando três intensidades de 

pulso (70,75,80 Db). (N=8) As barras representam média ± erro padrão da média (EPM) do percentual 

de IPP, analisados através da ANOVA seguido por Bonferroni como teste post hoc. *p< 0,05 vs. 

controle; #p < 0,05 vs. CET. 
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6.1.2 Teste de Interação Social 

 

  O isolamento social é um dos sintomas negativos que aparece com muita 

frequência no curso da esquizofrenia. As figuras 06 (A e B) expressam a porcentagem da 

preferência social nos protocolos de Prevenção e Reversão. Nossos dados apresentaram 

a redução do percentual de interação nos dois protocolos SAL+ CET (-12,40 ± 10,83%) 

e CET (-21,28 ± 5,05%) em comparação ao grupo de animais tratados apenas com Salina 

(44,27 ± 7,53%) (p < 0,0001). Nossos resultados mostraram que as doses sozinhas do 

OEAZ 100 (40,14 ± 10,24%) e OEAZ 200 (58,83 ± 8,86%) aumentaram o percentual de 

interação social de modo dose dependente em relação aos grupos tratados com CET. 

  Na avaliação da Prevenção, o OEAZ 100 + CET (55,83 ± 12,74%) 

mostrou-se eficaz na prevenção do isolamento social, bem como o OEAZ 200 + CET 

(40,23 ± 6,76%) e o grupo tratado com antipsicótico atípico OLANZA + CET (61,83 ± 

9,64%) (p < 0,0001).  

  Referente ao protocolo de Reversão os grupos previamente tratados com 

CET e posteriormente com OEAZ 100 (8,740 ± 5,91%) e OEAZ 200 (-0,8000 ± 3,15%) 

não foram capazes de reverter o isolamento social induzido por CET. No grupo tratado 

com CET + OLANZA (56,00 ± 6,64%) o fármaco foi eficiente ao reverter os efeitos 

promovidos pelo isolamento social (p< 0,0001). 
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Teste de Interação Social 
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Figura 06 - Efeitos do OEAZ (100 e 200 mg/kg, v.o) na prevenção (A) e reversão (B) do isolamento 

social induzido pela administração repetida de CET. As barras representam média ± erro padrão da 

média (EPM), analisados através da ANOVA seguido por Student Newman Keuls como teste post hoc. 

*p< 0,05 vs. controle; #p < 0,05 vs. CET. 

. 
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6.1.3 Testes do Labirinto em Y 

 

   No teste que avalia o desempenho da memória de trabalho ou memória 

operacional, o protocolo de prevenção apresentou uma redução nos percentuais de acertos 

dos grupos SAL+ CET (52,43 ± 2,04%); OEAZ 200 + CET (54,71 ± 3,93%); OLANZA+ 

CET (60,57 ± 4,48%) quando comparados ao grupo Salina (77,43 ± 1,17%) (p < 0,001). 

O OEAZ 100 + CET (68,38 ± 2,50%) foi o único que conseguiu prevenir 

significativamente os efeitos causados pela administração de CET (Figura 07 A). 

  Em relação ao protocolo de Reversão, a administração de CET (51,17 ± 

1,905%) por 14 dias reduziu acentuadamente o número de alternações corretas quando 

comparado ao grupo Salina (75,88 ± 1,85%). A análise das doses individuais do OEAZ 

100 (67,00 ± 3,612%) e OEAZ 200 (66,67 ± 3,08%) foram pouco significativas 

comparadas ao controle (p< 0,001). Os grupos CET+ OEAZ 100 (65,00 ± 2,92%) e CET+ 

OEAZ 200 (64,00 ± 2,11%) reverteram os efeitos da administração de CET. A utilização 

de Olanzapina como droga antipsicótica padrão não conseguiu reverter os efeitos da CET 

(CET+ OLANZA: 54,17 ± 1,66%) (p < 0,001) (Figura 07 B). 
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Testes do Labirinto em Y 
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Figura 07 - Efeito do OEAZ (100 e 200mg/kg, v.o) na prevenção (A) e reversão (B) do déficit sobre 

a memória operacional (teste de Y-maze) dos camundongos submetidos a administração de CET. 

As barras representam média ± erro padrão da média (EPM), analisados através da ANOVA seguido 

por Student Newman Keuls como teste post hoc. *p< 0,05 vs. controle; #p < 0,05 vs. CET. 
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6.2.4 Glutationa Reduzida 

 

  No protocolo de prevenção os níveis de GSH no CPF (656,2 ± 17,98 µg/g 

de tecido), HC (911,8 ± 74,46 µg/g de tecido) e CE (875,0 ± 136,9 µg/g de tecido) foram 

reduzidos pela administração da CET quando comparadas aos grupos controles das 

respectivas áreas (CPF: 3505 ± 165,0; HC: 2935 ± 202,2; CE: 3245 ± 87,91; µg/g de 

tecido) (p< 0,005). No CPF o OEAZ 100 foi capaz de prevenir os efeitos da CET 

aumentando os níveis de GSH (1609 ± 201,4 µg/g de tecido), assim como o antipsicótico 

Olanzapina (2215 ± 192,1 µg/g de tecido). Na região do HC a Olanzapina (2994 ± 165,2 

µg/g de tecido) apresentou resultado preventivo positivo e os resultados de ambas as 

doses do OEAZ não foram significativos comparados ao grupo. No CE os níveis de GSH 

foram elevados pelo OEAZ 100 (1494 ± 171,7 µg/g de tecido) e Olanzapina (3008 ± 

194,5 µg/g de tecido) (p< 0,005). O OEAZ 200 não respondeu em nenhuma das áreas 

estudadas com o efeito preventivo (Figura 08 A). 

  Conforme esperado os níveis de GSH foram reduzidos nas três áreas dos 

grupos tratados 14 dias com CET (CPF: 940,8 ± 184,6; HP: 656,2 ± 17,98; CE: 679,9 ± 

50,58 µg/g de tecido) quando comparados aos grupos salina (CPF: 3505 ± 165,0; HP: 

2935 ± 202,2; CE: 3245 ± 87,91 µg/g de tecido) (p< 0,005). Na avaliação dos efeitos 

reversivos dos baixos níveis de GSH induzido por CET (Figura 08 B), o OEAZ atuou de 

forma dose dependente nas três áreas cerebrais estudadas aumentando os níveis de GSH 

conforme descrito a seguir:  CET + OEAZ 100 (CPF: 2444 ± 164,5; HP: 2110 ± 56,79; 

CE: 2675 ± 214,1 µg/g de tecido), CET+ OEAZ 200 (CPF: 4246 ± 333,5; HP: 4136 ± 

314,1; CE: 4128 ± 246,2 µg/g de tecido) (p < 0,005), além disso a Olanzapina também, 

apresentou resultados positivos reversivos a CET nas três áreas cerebrais ( CPF: 4073 ± 

176,7; HP: 4398 ± 381,9; CE: 4123 ± 235,7 µg/g de tecido) (p < 0,005). 
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Figura 08. Níveis de GSH- Glutationa reduzida em animais submetidos ao modelo de 

esquizofrenia induzida pela administração repetida de CET e atuação do OEAZ 100 e 200 na 

prevenção (A) e reversão (B). As barras representam média ± erro padrão da média (EPM), analisados 

através da ANOVA seguido por Tukey como teste post hoc. *p< 0,05 vs. controle; #p < 0,05 vs. CET. 
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6.2.5 NITRITO 

   

 O protocolo de prevenção não apresentou resultados estatisticamente 

significativos (Figura 09 A), porém quanto ao protocolo reversivo, o tratamento com 

CET + OEAZ 100 (HC: 0,9886 ± 0,04312; CE: 1,167 ± 0,1192; µM/g de tecido) e CET 

+ OEAZ 200 (HC: 1,032 ± 0,05920; CE: 1,096 ± 0,1295; µM/g de tecido) comparados 

ao grupo tratado 14 dias com CET (HC: 5,166 ± 0,8901; CE: 5,512 ± 0,9307; µM/g de 

tecido) (p< 0,005) reduziu os níveis de Nitrito. A Olanzapina também foi capaz de 

reverter os altos níveis de nitrito induzido pelo tratamento com CET, nas áreas do HC 

(1,414 ± 0,1838 µM/g de tecido) e CE (1,132 ± 0,2708 µM/g de tecido) (p< 0,005). No 

córtex pré-frontal os resultados não foram estatisticamente significativos como pode ser 

observado na figura 09 B, abaixo.   
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Figura 09 - Níveis de Nitrito em animais submetidos ao modelo de esquizofrenia induzida pela 

administração repetida de CET e atuação do OEAZ 100 e 200 na prevenção (A) e reversão (B). 
As barras representam média ± erro padrão da média (EPM), analisados através da ANOVA seguido 

por Student Newman Keuls como teste post hoc. *p< 0,05 vs. controle; #p < 0,05 vs. CET. 
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6.2.6 BDNF 

 

   O Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF) faz diversas 

modulações sinápticas, induzindo estímulo à maturação, nutrição, crescimento e 

integridade social.   

   No hipocampo dos animais tratados com SAL + CET (15,10 ± 

0,6502 µM/g de tecido) foram reduzidos os níveis de BDNF, quando comparados aos 

animais que receberam salina (34,98 ± 1,452 µM/g de tecido) (p<0,0001). No protocolo 

de prevenção o OEAZ 100 + CET (19,33 ± 1,031 µM/g de tecido) aumentou os níveis de 

BDNF (enquanto os demais grupos OEAZ 200 + CET (16,01 ± 1,056 µM/g de tecido); 

OLANZA + CET (16,34 ± 0,7914 µM/g de tecido) não apresentaram resultados 

significativos quando comparados ao grupo que utilizou CET (Figura 10A).  

   No protocolo que avaliou a reversão dos efeitos tóxicos mediados 

pela CET nos níveis de BDNF no hipocampo dos animais (Figura 10B).  Foi observado 

que o grupo tratado por 14 dias com CET apresentaram uma redução significativa de 

BDNF (8,741 ± 1,280 µM/g de tecido) quando comparados ao grupo controle (34,98 ± 

1,452 µM/g de tecido) (p<0,0001). Contrariamente aos resultados de prevenção, o 

protocolo reversivo apresentou os grupos CET + OEAZ 200 (22,12 ± 1,709 µM/g de 

tecido); CET+ OLANZA (23,09 ± 2,708 µM/g de tecido) (p<0,0001) aumentando os 

níveis de BDNF, enquanto a menor dose do óleo não apresentou resultado significativo 

(15,15 ± 1,078 µM/g de tecido). 
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Figura 10. Níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) dos animais submetidos ao 

modelo de esquizofrenia induzida pela administração repetida de CET e atuação do OEAZ 100 e 

200 na prevenção (A) e reversão (B). As barras representam média ± erro padrão da média (EPM), 

analisados através da ANOVA seguido por Student Newman Keuls como teste post hoc. *p< 0,05 vs. 

controle; #p < 0,05 vs. CET. 
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6.2.7 Interleucina – 6 (IL6) 

 

 

  Os níveis de IL6 foram medidos no hipocampo dos animais para avaliação 

da atividade do óleo de Alpinia. No protocolo de prevenção (Figura 11A) os níveis desta 

citocina pró- inflamatória nos animais tratados com CET (18,19 ± 1,191 pg/mL) foram 

extremamente elevados comparados ao grupo controle (4,048 ± 0,2059 pg/mL) 

(p<0,0001). O tratamento prévio com OEAZ 100 (11,87 ± 1,047 pg/mL) e Olanzapina 

(13,10 ± 1,375 pg/mL) foram eficientes em reduzir os níveis de IL6, porém OEAZ 200 

apresentou uma resposta preventiva semelhante aos níveis dos animais controle, ou seja, 

o OEAZ 200 foi extremamente eficiente na prevenção do aumento dos níveis de IL6 

(p<0,0001). 

  No que se refere ao protocolo reversivo (Figura 11B) ambas doses do 

OEAZ 100 (5,430 ± 0,8797 pg/mL) e 200 (7,317 ± 1,070 pg/mL) reduziram os níveis de 

IL6, embora a Olanzapina (15,83 ±0,7883 pg/mL) (p<0,0001) tenha reduzido também, a 

resposta do antipsicótico foi inferior comparada as duas doses do óleo de Alpinia. 
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Figura 11. Dosagem de Interleucina - 6 dos animais submetidos ao modelo de esquizofrenia 

induzida pela administração repetida de CET e atuação do OEAZ 100 e 200 na prevenção (A) e 

reversão (B). As barras representam média ± erro padrão da média (EPM), analisados através da 

ANOVA seguido por Student Newman Keuls como teste post hoc. *p< 0,05 vs. controle; #p < 0,05 vs. 

CET. 
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6.3 Teste de Catalepsia 

   

  O teste de catalepsia é caracterizado pela imobilidade do animal ou pela 

dificuldade do mesmo em corrigir posturas impostas (SANBERG et al., 1988), sintomas 

semelhantes à catatonia. Pode tratar-se de um evento adverso que ocorre no tratamento a 

curto prazo com antipsicóticos, pelo antagonismo dos receptores dopaminérgicos D2.  

  Em ambos os protocolos o grupo SALINA (7,333 ± 1,25 seg) não 

apresentou um estado cataléptico e a administração individual de OEAZ 100 (29,33 ± 

0,881seg) e 200 (53,83 ± 3,40seg) apresentaram aumento do tempo de imobilidade 

quando comparados ao grupo Salina, assim como comparadas aos protocolos de 

prevenção SAL+ CET: 12,50 ± 4,38 (seg) e reversão CET: 14,17 ± 4,27 (seg) (p< 0,05). 

  No protocolo de Prevenção o grupo OEAZ 200 + CET (44,80 ± 8,39 seg) 

aumentou de modo significante o tempo de imobilidade, embora este tempo de 

imobilização foi bem mais acentuado no grupo OLANZA + CET (186,2 ± 7,07 seg). 

  Para o protocolo de Reversão, ambas as doses (CET + OEAZ 100: 79,71 

± 4,94 seg; CET + OEAZ 200: 111,5 ± 6,38 seg) aumentaram o tempo de imobilidade 

comparadas aos demais grupos. O grupo CET + OLANZA: 175,9 ± 6,35(seg), causou um 

tempo de imobilidade superior a todos os grupos do protocolo. 
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Figura 12 - Efeitos do OEAZ (100 e 200 mg/kg, v.o) na prevenção (A) e reversão (B) da atividade 

cataléptica (tempo de imobilidade) dos camundongos. As barras representam média ± erro padrão 

da média (EPM), analisados através da ANOVA seguido por Student Newman Keuls como teste post 

hoc. Valores significativos comparados ao controle p*< 0,05; p# < 0,05; p$ < 0,05 comparados aos 

grupos Salina, CET, OEAZ 100, respectivamente. 
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6.4 PESO CORPORAL 

 

  O efeito do OEAZ foi avaliado quanto as alterações de peso corporal, 

parâmetro atribuído aos efeitos adversos causados por antipsicóticos átipicos. Os grupos 

tratados isoladamente com OEAZ 100 (29,125 ± 26,6g) e OEAZ 200 (31,200 ± 28,4g), 

apresentaram perda de peso entre o 1° e o 14° dia de tratamento, resultados referentes ao 

protocolo de prevenção, através das médias dos pesos dos animais pertencentes ao grupo. 

  No protocolo de prevenção os animais tratados com OEAZ 100 + CET 

(20,428 ± 23,7g) apresentaram um aumento de peso quando comparamos as médias do 

peso inicial (1° dia de tratamento) e do oitavo dia de tratamento (8°), já os animais tratados 

com OEAZ 200 + CET (24,285 ± 22,8g) apresentaram uma redução significativa do peso 

inicial (1°dia de tratamento) que permaneceu baixa até o ultimo dia de tratamento (14°). 

Foi observado que os animais previamente tratados com OLANZA (23,857 ± 27,857 ± 

33,0g) apresentaram progressivo aumento de peso corporal, quando comparados os 1°,8° 

e 14° dia de administração do fármaco. Os animais tratados com SAL + CET não tiveram 

alteração no peso. 

  O protocolo de reversão apresentou o OEAZ 100 (29,000 ± 26,7g) 

administrado isoladamente com uma redução de peso, comparado o peso inicial deste 

grupo de animais, até o último dia de tratamento. No grupo de animais tratados com CET 

(22,000 ± 27,500 ± 31,750g) ocorreu aumento de peso progressivo, assim como o grupo 

tratado com CET + OLANZA (22,428 ± 26,85714 ± 30,571g) também aumentaram o 

peso corporal. 

  O grupo CET + OEAZ 200 (22,42857 ± 26,42857g) os pesos dos animais 

aumentaram entre o 1° e 14° dias de tratamento e o grupo tratado com CET + OEAZ 100 
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(22,42857 ± 26,85714 ± 21,71428g) aumentou o peso até o 8° dia de tratamento, mas do 

8° ao 14° os animais reduziram o peso ficando quase igual ao referido anteriormente.  
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PESO CORPORAL 
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Figura 13 - Efeitos do OEAZ (100 e 200 mg/kg, v.o) na prevenção (A) e reversão (B) relacionados 

ao peso corporal (g) dos camundongos. As barras representam média ± erro padrão da média (EPM), 

analisados através da ANOVA seguido por Student Newman Keuls como teste post hoc. Valores 

significativos comparados ao controle p&< 0,05; p$ < 0,05 quando comparado ao primeiro (1°) e ao 

oitavo (8°) dia de tratamento. 
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7. DISCUSSÃO 

 

  

  A esquizofrenia caracteriza-se por ser uma patologia bastante difícil de ser 

tratada uma vez que os pacientes apresentam grande diversidades de sintomas dentro de 

um espectro de diferentes densidades. Além disso, a patologia apresenta um conjunto de 

sintomas que refletem alterações em múltiplos processos mentais, o que faz com que cada 

paciente desenvolva esta psicose de um modo muito particular (ANDREASSE, 2000). 

  Modelos animais utilizando CET são bem estabelecidos para indução de 

sintomas tipo esquizofrenia em roedores, cujo mecanismo de ação ocorre pelo 

antagonismo dos receptores NMDA do glutamato, uma vez que apresenta validade de 

face, constructo e preditiva (GUNDUZ-BRUCE, 2009; COYLE; TSAI; GOFF, 2004; 

CHATTERJEEET al., 2010; CHINDO et al., 2012). A administração repetida de CET 

induz sintomas positivos, negativos e cognitivos da esquizofrenia (GUNDUZ-BRUCE, 

2009), assim como é capaz de provocar danos oxidativos.  

  Os modelos de testes comportamentais utilizados neste trabalho (Inibição 

pré-pulso, Interação Social, Y-maze) objetivaram a determinação dos possíveis efeitos 

antipsicóticos do óleo de Alpinia na prevenção e reversão do screening comportamental 

dos sintomas positivos, negativos e cognitivos da esquizofrenia. 

  Embora seja questionável a validade de face dos sintomas positivos em 

modelos animais, mediante o fato de ser difícil imitar fenômenos humanos como 

alucinações auditivas e delírios. Segundo Van Den Buuse (2010) o teste de IPP é 

indicativo de sintomas positivos, por avaliar o prejuízo nos mecanismos associados ao 

correto funcionamento do filtro sensório-motor, um processo antecipatório que impede a 

sobrecarga sensorial e a fragmentação cognitiva (GEYER et al., 2002; GEYER, 1999; 
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POWELL et al., 2009). Devido a estas propriedades, a CET foi utilizada para induzir 

comportamentos esquizóides em modelo animal, condição que permite elucidar os 

mecanismos ligados à esquizofrenia, bem como os mecanismos do óleo de Alpinia. 

  No presente estudo, observou-se que a administração repetida de CET 

promove déficits de IPP (protocolos de prevenção e reversão),  o que corrobora  com 

achados de estudos anteriores neste modelo animal de esquizofrenia (HUTCHISON; 

SWIFT, 1999; GEYER et al., 2001; WILEY et al., 2003). Os resultados do nosso estudo 

apontam que a administração do OEAZ 100 foi capaz de atenuar nas três intensidades o 

déficit promovido pela CET no protocolo de prevenção, assim como nas intensidades de 

70 e 75dB as doses de OEAZ 100 e 200 reverteram o efeito da CET administrada por 14 

dias ininterruptos no protocolo de reversão. 

  Existem fortes evidências sugerindo que a DA participe do controle do 

mecanismo do filtro sensório-motor. Drogas que induzem sintomas psicóticos em 

indivíduos sadios ou exacerbam sintomas pré-existentes promovem prejuízo no teste de 

inibição pré-pulso (IPP) em humanos e roedores. Em modelos animais que envolvem o 

sistema DA como a estereotipia induzida por apormofina, estudos anteriores do nosso 

grupo de pesquisa apontaram que o OEAZ 100 foi capaz de reverter os comportamentos 

estereotipados induzidos por esta droga. Estes comportamentos são característicos de 

doenças como esquizofrenia e transtorno obsessivo-compulsivo (RIDLEY., 1994) e 

indicou fortemente a participação de receptores de DA na atividade do óleo (DE 

ARAÚJO et al., 2009), hipótese confirmada pela diminuição dos níveis deste 

neurotransmissor no corpo estriado dos animais neste estudo. Posteriormente em outro 

estudo foi utilizando o modelo da hiperlocomoção induzida por CET, o OEAZ 100 

reduziu a atividade locomotora, resultados explicados como decorrência do bloqueio de 

receptores dopaminérgicos (DE ARAÚJO et al., 2011). 
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  Estudos com microdiálise revelaram que o aumento e posterior diminuição 

do fluxo de DA no núcleo acumbens pela administração de anfetamina é acompanhado 

por uma correspondente redução e aumento do IPP (ZHANG et al., 2000). Assim, a 

magnitude do IPP parece estar inversamente relacionada com os níveis de DA e de seu 

metabólito - DOPAC no núcleo acumbens (YAMADA et al., 1998). 

  Neste contexto, nossos resultados fornecem evidências de que o OEAZ em 

ambas doses dos protocolos propostos, foi capaz de reverter e prevenir os efeitos causados 

pela CET na sintomatologia positiva, bem como o antipsicótico atípico Olanzapina que 

foi utilizado. 

  Estudos atuais indicam que a CET pode evocar mudanças no 

comportamento de roedores, que são considerados déficits sociais da esquizofrenia. Estes 

efeitos da CET em teste de interação social, correspondem bem com as observações 

clínicas que os antagonistas de NMDA induzem, isto sugere que o isolamento social em 

ratos pode ser preditivo de sintomas negativos da esquizofrenia (KOROS et al., 2007). 

  Neste estudo o OEAZ 100 e 200 preveniram o déficit de comportamento 

social provocado pela CET. A dose de OEAZ 100 provocou este aumento de interação 

semelhante aos valores do antipsicótico olanzapina, o que corrobora com outro estudo 

realizado por nosso grupo de pesquisa em ratos (ainda não publicado)em que o aumento 

do percentual de interação social ocorreu com a administração aguda do óleo de Alpinia 

em ambas as doses (100 e 200mg/kg) e que apresentou  como resultados valores 

semelhantes ao antipsicótico Risperidona (GALDINO, 2013). 

  Especulamos que o óleo de Alpinia provavelmente atua em algum 

mecanismo semelhante aos antipsicóticos atípicos, por ter apresentado resultados 

semelhantes a olanzapina e risperidona na prevenção do déficit social, embora estudos 

bioquímicos tenham que ser realizados para elucidar o mecanismo de ação, pois no 
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protocolo de reversão o OEAZ não foi capaz de minimizar ou reverter os efeitos da CET. 

A olanzapina reverteu os efeitos negativos do isolamento causados pela CET.  

  É bem elucidado que modelos animais que utilizam CET, induzem um 

aumento da atividade locomotora dos animais no teste de interação social (RUNGG et 

al., 2005; DE MOURA LINCK et al., 2008). Com o aumento significativo da atividade 

locomotora, pode se argumentar que os animais tendem a explorar mais o ambiente e 

assim despendem menos tempo para interagir.  No entanto se a locomoção fosse 

responsável pela diminuição de interação, OEAZ seria capaz de reverter a 

hiperlocomoção induzida por antagonista NMDA, fato já comprovado por nosso grupo 

de pesquisa (DE ARAÚJO, 2011). 

  Após avaliar os efeitos do OEAZ nos sintomas positivos e negativos, os 

animais foram submetidos ao teste de memória operacional (Y-Maze), afim de prevenir 

ou reverter o déficit cognitivo causado pela administração de CET. 

  Em nosso estudo para avaliação da prevenção da deficiência da memória 

de trabalho, apenas o grupo previamente tratado com OEAZ 100 conseguiu aumentar o 

número de acertos. Na reversão ambas as doses do OEAZ 100 e 200 aumentaram o 

número de acertos. Interessantemente a Olanzapina não conseguiu prevenir nem reverter 

a deficiência de memória induzida por CET.  

  Os antipsicóticos de segunda geração têm sido relatados por terem efeitos 

positivos sobre a função cognitiva em pacientes esquizofrênicos (Harvey et al., 2004; 

PURDON et al., 2000), mas magnitude de tais melhorias tem sido questionada e existe 

um crescente sentimento entre muitos pesquisadores em esclarecer se os mecanismos das 

melhorias cognitivas significativas podem ou não serem atribuídas aos antipsicóticos 

atípicos (GREEN, 2007). Estudo realizado por Rosengarten e Quartermain (2002), 
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mostrou que haloperidol, clozapina, risperidona prejudicaram a aquisição de memória no 

labirinto radial de oito braços em ratos, enquanto a olanzapina não apresentou nenhum 

efeito. Didriksen et al. (2006) demonstraram que enquanto a administração aguda de 

clozapina e olanzapina prejudicou o desempenho dos ratos no teste de labirinto aquático, 

nos animais tratados cronicamente a deficiência diminuiu no grupo tratado com 

clozapina, mas foram exacerbadas no grupo tratado com olanzapina. Segundo González 

et al. (2008) a resposta cognitiva não é claramente aumentada por fármacos antipsicóticos 

e não é um subproduto da recuperação clínica durante a fase aguda e nem na fase crônica. 

Para Terry et al. (2015) o potencial de aprendizagem e capacidade de memória são fatores 

que predizem fortemente o nível de reabilitação e o resultado funcional a longo prazo em 

pacientes com esquizofrenia. Infelizmente, no entanto, os efeitos das drogas 

antipsicóticas (os tratamentos primários para a esquizofrenia) a esses elementos de 

cognição não são claros, particularmente quando eles são administrados cronicamente 

(isto é, uma prática clínica padrão). 

  Um estudo realizado por Hutchingset al. (2013) com ratos, sugere que, o 

tratamento a longo prazo com haloperidol (antipsicóticos típico) ou risperidona 

(antipsicóticos atípico) pode não afetar significativamente memória de trabalho 

dependendo da dose, pois ambos tratamentos podem prejudicar a atenção sustentada, 

diminuir a velocidade psicomotora, aumentar os comportamentos do tipo compulsivo e 

prejudicar a flexibilidade cognitiva de modo dose dependente. Estes efeitos dose 

dependência podem estar relacionados com os nossos resultados referente aos grupos 

OEAZ 100 + CET que preveniu e OEAZ 200 + CET que reduziu o número de acertos. E 

mediante o fato do óleo em ambas as doses terem sido capazes de reverter os efeitos da 

CET, esta pesquisa abre novos caminhos para estudos com esta abordagem. 
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  Existem largas evidências de que radicais livres podem ter um papel 

importante na fisiopatologia da esquizofrenia (BEN OTHMEN et al., 2008; BOSKOVIC 

et al., 2011; CASADEMONT et al., 2007; REZIN et al., 2009).  

  A glutationa redutase (GSH) é um antioxidante endógeno. Vários estudos 

têm implicado que o desequilíbrio dos níveis de GSH em distúrbios cerebrais, podem 

desempenhar um papel importante durante no início e progressão de doenças 

neuropsiquiátricas e neurodegenerativas (GU et al., 2015). Segundo Frendic C et al. 

(2006) os sintomas negativos da esquizofrenia têm sido associados com baixos níveis de 

GSH. 

  Foi relatado que diminuições significativas nos níveis de GSH (reduzido e 

oxidado) total, foram encontrados em amostras pós-mortem de córtex pré-frontal de 

indivíduos com esquizofrenia em comparação com o grupo de controle (GAWRYLUK 

et al., 2011). Em outro estudo, não houve diferença significativa em níveis de GSH 

encontrado no córtex frontal medial posterior de pacientes esquizofrênicos em 

comparação com controles normais (MATSUZAWA et al., 2008). Outro estudo sobre 

pacientes com esquizofrenia mostrou que os níveis de GSH foram menores no líquido 

cefalorraquidiano e córtex pré-frontal em 27% e 52%, respectivamente, em comparação 

com indivíduos normais (DO et al., 2000). Foi demonstrado também que γ-glutamil-

glutamina, um metabólito GSH foi menor em indivíduos com esquizofrenia (DO et al., 

2000). 

  Com base na importância da GSH na fisiopatologia da esquizofrenia 

decidimos estudar as alterações deste parâmetro em animais tratados com CET 

juntamente com o pré e pós tratamento com OEAZ. No presente trabalho, o protocolo 

para avaliação dos efeitos preventivos do OEAZ nos baixos níveis de GSH induzidos pela 
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administração repetida de CET (7 dias), apresentou reposta positiva apenas com o OEAZ 

100 nas áreas do CPF e CE, enquanto no protocolo reversivo, ambas as doses do OEAZ 

100 e 200 reverteram os baixos níveis de GSH nas três áreas cerebrais estudadas nos 

animais tratados por 14 dias com CET. A Olanzapina preveniu e reverteu os efeitos da 

CET nos níveis de GSH em todas as áreas estudadas. Estas observações dão forte 

indicação que a utilização da A. zerumbet atua como agente protetor em diferentes regiões 

do cérebro. 

  Estudo in vitro revelou atividade antioxidante do OEAZ em homogenatos 

de todo o cérebro, principalmente reduzindo os níveis da GSH induzidos por choque 

térmico (DE ARAÚJO, 2011). A atividade antioxidante deste composto natural pode 

estar relacionada ao sinergismo dos componentes do óleo ou a alguns de seus 

componentes majoritários, como o 1,8 cineol (GARCÍA et al., 2009) ou terpinen- 4 ol 

(MAIA, 2011) que também apresentam atividade antioxidante. 

  Várias linhas de evidência sugerem a implicação do NO na esquizofrenia 

(BERNSTEIN et al., 2005). O NO é especialmente importante, pois trata- se do segundo 

mensageiro na ativação do receptor de NMDA, que interage tanto com vias 

dopaminérgica e serotonérgicas (LORRAIN; HULL, 1993; BRENMAN; BREDT, 1997). 

A função anormal destas vias, estão diretamente envolvidas na fisiopatologia da 

esquizofrenia (JAVITT, 2007). Ambos os excedentes e baixos níveis de NO estão ligados 

a esta patologia (BERNSTEIN et al., 2011).  

  Em nossos resultados estatisticamente significativos (protocolo de 

reversão) os níveis de nitrito foram elevados pelo tratamento com doses repetidas de CET 

por 14 dias. Estudo realizado por Dawson et al. (1996) evidenciou que a formação 

excessiva de NO possa ser neurotóxica. Trabalhos in vitro e in vivo sugerem que o NO 
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endógeno desempenha um efeito inibitório sobre os transportadores de monoaminas. 

Assim, o NO parece agir inibindo a recaptação de DA e aumentando a liberação deste 

neurotransmissor (KISS & VIZI, 2001; ROCCHITTA et al., 2005). Supomos que o 

provável efeito reversível dos altos níveis de nitrito pelo OEAZ no HC e CE seja através 

de sua ação inibitória sobre o sistema dopaminérgico, o que corrobora com os resultados 

anteriormente citados traçando esse possível mecanismo de ação de inibição 

dopaminérgica. 

  Com base nas alterações pró-oxidantes e pelo aumento dos níveis de nitrito 

causados pelas administrações de CET, resolvemos investigar a ação do OEAZ quanto 

aos níveis de BDNF no hipocampo destes animais, frente o fato que alterações desta 

neurotrofina está relacionada a patogênese da esquizofrenia, principalmente em relação 

déficit cognitivo (CARLINO et al., 2010). 

  A literatura relata em dados clínicos e pré-clínicos  que disfunções de 

BDNF podem contribuir para o desenvolvimento prejudicado do cérebro, 

neuroplasticidade e conectividade sináptica deficientes levando à esquizofrenia 

(BUCKLEY et al., 2011, PILLAI; BUCKLEY, 2012;  NIETO et al., 2013). 

 Em nosso estudo, a administração de CET reduziu os níveis de BDNF no 

hipocampo nos dois protocolos, enquanto o OEAZ 100 e 200 reverteram e preveniram 

significativamente estas condições. A Olanzapina também preveniu e reverteu os baixos 

níveis de BDNF, o que corrobora com outros estudos, onde a administração crónica de 

olanzapina aumentou os níveis de BDNF em animais submetidos a estresse por 

imobilização (SEO et al., 2015), melhorando o déficit da função cognitiva causadas pela 

diminuição de BDNF (NOWAKOWSKA et al., 2014). 
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  Muitas evidências sugerem que a associação de baixos níveis de BDNF e 

o aumento do estresse oxidativo podem estar envolvidos na fisiopatolologia da 

esquizofrenia. Recentemente, alguns estudos pré-clínicos e clínicos têm demonstrado as 

interações complexas e recíprocas entre neurotrofinas e enzimas antioxidantes (ZHANG 

XY et al., 2014). Estudo realizado por Borela (2013) através da administração de CET no 

período neonatal via i.p na dose de 5mg/kg reduziu os níveis de GSH e BDNF, 

Vasconcelos (2013) em seu estudo conseguiu reverter os baixos níveis de GSH e BDNF 

com o antioxidante Ácido Lipoíco, também após tratamento com CET em camundongos. 

Os estudos citados acima confirmam que esta interação está diretamente ligada a 

esquizofrenia.  

  Os mecanismos pelos quais o dano oxidativo reduz a expressão de BDNF 

pode estar relacionado com a diminuição da atividade do DNA-ligante da proteína-1 

ativadora e da proteína de ligação do elemento de resposta cAMP, fator de transcrição do 

BDNF, que está associado com a redução da expressão do gene BDNF. 

  Portanto existem evidências diretas entre os danos oxidativos e os baixos 

níveis de BDNF (ZHANG et al., 2014) e os efeitos antioxidantes atribuídos ao OEAZ 

contribuíram de forma significativa reduzindo os níveis de nitrito, bem como aumentando 

GSH e BDNF e melhorando a sintomatologia psicótica. 

  Segundo Zhang et al. (2015) o BDNF também pode interagir com 

citocinas, ambos estão em níveis anormais em doentes com esquizofrenia, embora suas 

interações ainda não estejam bem elucidadas. 

  Em nosso estudo, os resultados apresentados demonstraram que os níveis 

de BDNF foram reduzidos nos grupos tratados apenas com CET e nestes mesmos grupos 

os níveis de IL-6 foram elevados, o que corrobora com os resultados dos estudos citados.  
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 As citocinas são mensageiros químicos entre células-chave do sistema 

imunológico e desempenham um papel importante na regulação imune. Elas também 

desempenham um papel fundamental em processos infecciosos e inflamatórios mediando 

a cruzada entre o cérebro e o sistema imunológico, o que as tornaram foco de investigação 

recente na esquizofrenia (ALTAMURA et al., 2014). IL-6 é uma citocina pró-

inflamatórias, que promove resposta imunológicas a infecção e inflamação, enviando 

leucócitos para locais de inflamação e / ou por ativação de células inflamatórias (LV et 

al., 2014).  

 Foi demonstrado que nos primeiros episódios de esquizofrenia os níveis 

de IL-6 aumentaram em comparação com grupo de indivíduos saudáveis (BEUMER et 

al., 2012, PEDRINI et al., 2012, GARCIA-SRTA et al., 2010,  SONG et al., 2013), 

sugerindo que a IL-6 pode desempenhar um papel para a patogênese da esquizofrenia. 

Também tem sido relatado que a IL-6 seria responsável pelo aumento do NADPH-

oxidase (NOX) em modelos de esquizofrenia induzidos por CET (BEHRENS et al., 

2008). Behrens et al. (2008) mostraram que a exposição à CET induziu a ativação da 

enzima NOX de produção de superóxido e que o superóxido produzido é responsável pela 

perda de fenótipo de paravalbulmina nos interneurônios (BEHRENS et al., 2007). Além 

disso, foi demonstrado que a prevenção da ativação de NOX melhora os efeitos da CET 

nesses interneurônios. No entanto, o mecanismo através do qual a CET induz a ativação 

de NOX mostrou que é necessário e suficiente a produção de IL-6 neuronal para induzir 

e ativar NOX na exposição com CET. 

  Em nosso estudo no protocolo de prevenção, ambas as doses do OEAZ 

foram capazes de diminuir os níveis de IL-6, sendo que o OEAZ 200 reduziu de modo 

mais acentuado. Enquanto no protocolo de reversão o OEAZ 100 apresentou melhor 

resultado. Nos dois protocolos o OEAZ atuou de forma mais eficiente que o antipsicótico 



 

85 
 

OLANZA. No estudo realizado por Hori H et al. (2007) com 32 pacientes esquizofrênicos 

tratados com OLANZA por oito semanas, o efeito do antipsicótico melhorou os sintomas 

positivos e negativos dos pacientes, mas não reduziu os níveis plasmáticos de IL-6, o que 

sugere que a OLANZA não influencia nesta via. 

  Assim, eventualmente, a redução dos níveis de IL-6 pode melhorar os 

efeitos psicóticos causados pela CET, indicando a IL-6 é um dos mediadores dos efeitos 

da CET. As evidências sugerem que os pacientes que sofrem de esquizofrenia possuem 

as defesas antioxidantes e anti-inflamatórias diminuídas, e o OEAZ participou 

efetivamente destes mecanismos de defesa melhorando os sintomas da patologia, 

provavelmente por sua propriedade antioxidante que inibiu a produção de superóxido pela 

NOX, evitando assim, indiretamente a expressão da IL-6. 

  Afim de validar os efeitos antipsicóticos do OEAZ, foi avaliado os 

principais eventos adversos relacionados aos antipsicóticos como: eventos 

extrapiramidais (catalepsia- CAT) e alterações no peso corporal. 

  Na terapia medicamentosa da esquizofrenia e na pesquisa, a ocupação do 

receptor de dopamina D2 é utilizada como um biomarcador para incidência de efeitos 

colaterais (DE GREEF et al., 2011). Vários estudos sugerem que o bloqueio de 65 a 80% 

dos receptores D2, é a base para a eficácia antipsicótica dos neurolépticos tanto os 

convencionais como os de nova geração (KAPUR et al., 1996; NORDSTROM et al., 

1993). A ocupação dos receptores D2 superior a 80%, aumenta o risco de efeitos adversos, 

tais como sintomas extrapiramidais (SEP) (HORACEK et al., 2006), que se trata de uma 

condição caracterizada por rigidez muscular, em que uma postura corporal anormal é 

mantida durante um período prolongado de tempo. Este efeito é geralmente considerado 

como sendo um modelo animal para o SEP induzida por antipsicóticos. Em geral, o 
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procedimento para avaliar CAT mede o tempo que o animal mantém uma posição 

anormal (WADENBERG et al., 2000).  

  Os animais tratados com CET não desenvolveram estado cataléptico, as 

doses isoladas de OEAZ 100 e 200 apresentaram um quadro cataléptico inferior a 60 

segundos, que de fato pode ser considerado um estado cataléptico fraco.  

  No protocolo de prevenção, OEAZ 100 + CET e OEAZ 200 + CET 

aumentaram o tempo de imobilidade comparados ao controle, mas ainda inferior a 60 

segundos. No protocolo de reversão CET+ OEAZ 100 e CET+ OEAZ 200 aumentaram 

significativamente o tempo de imobilidade. De fato, o que foi chamada a atenção, foi a 

administração de OLANZA que promoveu um acentuado tempo de imobilidade em 

ambos protocolos. Estudo realizado por Nowakowska et al. (1999), ressaltou em seus 

resultados que a dose de OLANZA 1mg/kg causou efeitos sedativos fortes, o que pode 

explicar o maior tempo e imobilidade dos animais. A dose de OLANZA utilizada em 

nosso estudo foi de 20mg/kg, ou seja, muito superior a referida no trabalho de 

Nowakowska, o que esclarece o tempo de imobilidade bastante acentuado em nosso 

estudo, embora a OLANZA na literatura não tenha características de causar disfunções 

extrapiramidais por ser antipsicótico de segunda geração. O bloqueio de um ou mais de 

três receptores específicos é considerado como teoricamente responsável pela produção 

de sedação: os colinérgicos muscarínicos M1, receptores histamínicos H1, e os 

receptores α1 adrenérgicos (STHAL, 2014). O OEAZ causou este pequeno aumento no 

tempo de imobilidade animal de modo dose dependente, o que justifica o fato da maior 

dose corresponder ao maior tempo e imobilização. O OEAZ apresenta comprovadas 

propriedades depressoras (dose dependente) do SNC e atividade hipnótica (DE 

ARAÚJO, 2009) o que também esclarece o aumento no tempo de imobilidade.  
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  Dentre os efeitos adversos atribuídos a utilização de antipsicóticos 

atípicos, o rápido aumento de peso e dislipidemia são características dessa classe de 

fármacos (JONES et al., 2001). A afinidade para o receptor histaminérgicos (H1) está 

mais estreitamente relacionada com o aumento de ganho de peso, embora a afinidade para 

receptores D2, 5-HT1A, 5-HT2C, e A2 também podem estar envolvidos (NASRALLAH, 

2008). A OLANZA está associada com efeitos metabólicos adversos incluindo ganho de 

peso nas primeiras semanas de tratamento, diabetes tipo II, hiperglicemia, dislipidemia, 

e resistência à insulina (ALLISON et al, 1999; BREDEN et al., 2009; HOLT, 2006). 

Neste trabalho, os resultados do acompanhamento do peso no 1°,8° e 14°dias de 

tratamento dos animais com OLANZA, corroborou com a literatura, pois ocorreu 

acentuado aumento de peso na reversão e prevenção dos efeitos da CET. O ganho de peso 

induzindo os problemas metabólicos podem afetar a qualidade de vida, reduzir a 

motivação do indivíduo para cumprir com o regime de tratamento e aumentando o risco 

de abandono da medicação (SADOCK; SADOCK, 2007). 

  A administração isolada de OEAZ 100 e 200 nos dois protocolos, 

revelaram uma redução no peso dos animais até o 14° dia de tratamento. Pesquisas 

recentes revelaram que dois constituintes do rizoma da Alpinia zerumbet, di-hydro-5,6-

dehdrokawain (DDC), e 5,6-dehydrokawain (DK) tem propriedades antiobesidade 

promissoras, com pouca indicação de que são citotóxicos (CHOMPOO, 2012; TENG, 

1990). Especificamente, estes compostos aumentaram cAMP intracelular e a liberação de 

glicerol, inibindo ainda o acúmulo de lipídios e reduzindo o teor de triglicerídeos. Além 

disso, eles inibem GPDH (importante enzima para o metabolismo de lipídeos que é 

central para a síntese de triglicerídeos) e lipase pancreática, não têm atividade citotóxica 

mensurável para adipócitos 3T3-L1 in vitro (TU, TAWATA, 2014). Embora os grupos 

tratados com OEAZ 100 + CET e OEAZ 200 + CET aumentarem o peso corporal, os 
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pesos dos animais foram bem inferiores aos do grupo do antipsicótico OLANZA. E nos 

grupos CET + OEAZ 100 e CET + OEAZ 200 também apresentaram aumento de peso 

no período de tratamento, mas também não tão acentuado como os grupos de OLANZA. 

Supomos que este aumento possa estar relacionado ao período de crescimento e 

desenvolvimento fisiológico do animal, conforme pode ser observado nos grupos tratados 

apenas com SAL. 
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8. CONCLUSÃO 

 

  Os resultados do presente estudo mostram que o OEAZ é eficaz na 

prevenção e reversão dos sintomas positivos, negativos e cognitivos da esquizofrenia 

induzida por CET, comportando-se de modo semelhante a um antipsicótico atípico. 

Os efeitos comportamentais foram acompanhados pela normalização do desequilíbrio 

oxidativo, aumento do BDNF e diminuição dos níveis de IL-6. Portanto este trabalho 

abre novas perspectivas para o uso do OEAZ como terapia para esquizofrenia, pois 

válida seus efeitos antipsicóticos por conta da sua atuação preventiva e reversiva 

quanto aos sintomas positivos, reversão dos sintomas negativos e atenuação dos 

déficits cognitivos provocados pela administração repetida de CET. Quanto aos efeitos 

adversos provocados pela terapia antipsicótica, o OEAZ não provocou aumento do 

peso dos animais e induziu baixos estados catalépticos, provavelmente relacionados a 

sua propriedade depressora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

REFERÊNCIAS      

 

AGHAJANIAN, G. AND MAREK, G. Serotonin model of schizophrenia: emerging role 

of glutamate mechanisms. Brain Res Brain Res Rev 31: 302–312, 2000. 

 

AKBARIAN S, KIM JJ, POTKIN SG, et al. Gene Expression for Glutamic Acid 

Decarboxylase Is Reduced Without Loss of Neurons in Prefrontal Cortex of 

Schizophrenics. Arch Gen Psychiatry.;52(4):258-266, 1995. 

 

ALAGARSAMY S, SAUGSTAD J, WARREN L, MANSUY IM, GEREAU RW, 

CONN PJ. NMDA-induced potentiation of mGluR5 is mediated by activation of protein 

phosphatase 2B/calcineurin. Neuropharmacology.;49(0 1):135-145, 2005. 

ALTAMURA, A.C; BUOLI, M ;POZZOLI , S. Role of immunological factors in the 

pathophysiology and diagnosis of bipolar disorder: comparison with schizophrenia. 

Psychiatry Clin. Neurosci.; 68, pp. 21–36, 2014. 

ALLISON DB, MENTORE JL, HEO M, CHANDLER LP, CAPPELLERI JC. 

Antipsychotic-induced weight gain: a comprehensive research synthesis. Am J 

Psychiatry 156:1686–1696, 1999. 

 

ALMEIDA, E. R. Plantas medicinais Brasileiras: conhecimentos populares e científicos. 

São Paulo: Hermus, 1993. 

 

ANDREASSEN, N. Schiophrenia: the fundamental question. Brain. Res.Rev., v31,p: 

106-112, 2000. 

ANGELUCCI F, BRENÈ S, MATHÉ AA. BDNF in schizophrenia, depression and 

corresponding animal models. Mol Psychiatry. Apr; 10(4):345-52, 2005. 

AUSTIN,J. Schizophrenia: an update and review. J.Genet.Couns., 14 329-340, 2005. 

 

BALSCHUN D, WETZEL W, DEL REY A, PITOSSI F, SCHNEIDER H, 

ZUSCHRATTER W, et al. Interleukin-6: a cytokine to forget. FASEB J;18:1788–90., 

2004. 

 

BECKER A, GRECKSCH G. Ketamine-induced changes in rat behaviour: a possible 

animal model of schizophrenia. Test of predictive validity. Prog 

Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 28:1267-1277, 2004. 

 

BECKER A, PETERS B, SCHROEDER H, MANN T, HUETHER G, GRECKSCH G. 

Ketamine-induced changes in rat behaviour: A possible animal model of schizophrenia. 

Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 27:687-700, 2003. 

 

BEHRENS MM, ALI SS, DUGAN LL. Interleukin-6 mediates the increase in NADPH-

oxidase in the ketamine model of schizophrenia. J Neurosci., 17; 28(51): 13957–13966, 

2008. 

 

 



 

91 
 

BERG, M., VAN, E. D. The ethnobotany of Amazonian Market. In: Ethnobotany in the 

Neotropics. New York, New York Botanical  Garden, 1984. 

BERK M, COPOLOV D, DEAN O, LU K, JEAVONS S, SCHAPKAITZ I, 

ANDERSON-HUNT M, JUDD F, KATZ F, KATZ P, ORDING-JESPERSEN S, 

LITTLE J, CONUS P, CUENOD M, DO KQ, BUSH AI. N-Acetyl cysteine as a 

glutathione precursor for schizophrenia—a double-blind, randomized, placebo-controlled 

trial. Biol Psychiatry.;64:361–368, 2008. 

 

BERNSTEIN, H.G., G. KEILHOFF, J. STEINER, H. DOBROWOLNY, B. BOGERTS. 

Nitric oxide and schizophrenia: present knowledge and emerging concepts of therapy. 

CNS Neurol. Disord. Drug Targets, 10, pp. 792–807, 2011. 

 

BERNSTEIN, H. G., BOGERTS, B., & KEILHOFF, G. The many faces of nitric oxide 

in schizophrenia. A review. Schizophrenia Research, 78, 69-86, 2005. 

 

BEUMER W, DREXHAGE RC, DE WIT H, VERSNEL MA, DREXHAGE HA, 

COHEN D. Increased level of serum cytokines, chemokines and adipokines in patients 

with schizophrenia is associated with disease and metabolic syndrome. 

Psychoneuroendocrinology.;37(12):1901-11, 2012. 

 

BEZERRA, M.B.C.; LEAL, C.J.H.; COELHO S A.N.; CRIDDLE, D.N.; FONTELES, 

M.C. Myorelaxant and antispasmodic effects of the essential oil of Alpinia speciosa on 

rat ileum. Phytother. Res., 14, 549–551, 2000. 

 

BIMONTE HA, NELSON ME, GRANHOLM AC. Age-related deficits as working 

memory load increases: relationships with growth factors. Neurobiol Aging;24(1):37-48, 

2003. 

 

BREDEN EL, LIU MT, DEAN SR. Metabolic and cardiac side effects of second-

generation antipsychotics: what every clinician should know. J Pharm Prac 22:478–488, 

2009. 

 

BRESSAN RA; PILOWSKY LS. Hipótese glutamatérgica da esquizofrenia. Rev Bras 

Psiquiatr.;25(3):177-83, 2003. 

 

BRENMAN, J.E., BREDT, D.S. Synaptic signaling by nitric oxide. Curr. Opin. 

Neurobiol., 7, pp. 374–378, 1997. 

 

BYMASTER FP, NELSON DL, DELAPP NW, et al. Antagonism by olanzapine of 

dopamine D1, serotonin2, muscarinic, histamine H1 and alpha 1-adrenergic receptors in 

vitro. Schizophr Res 37:107–122, 1999. 

 

BÖHME G.A, BON C, STUTZMANN J.M, DOBLE A, BLANCHARD J.C. Possible 

involvement of nitric oxide in long-term potentiation. Eur J Pharmacol.,9;199(3):379-

81,1991. 

BOSKOVIC M, VOVK T, KORESPLESNICAR B, GRABNAR I. Oxidative stress in 

schizophrenia. CurrNeuropharmacol ;9:301–12, 2011. 



 

92 
 

BUCKLEY  P.F., A. PILLAI, K.R. HOWELL.  Brain-derived neurotrophic factor: 

findings in schizophrenia. Curr. Opin. Psychiatry, 24 (2),  pp. 122–127,2011. 

 

BUCKLEY PF, MAHADIK S, PILLAI A, TERRY A JR. Neurotrophins and 

schizophrenia. Schizophr Res.; 94(1-3):1-11, 2007. 

 

BUCKLEY, P. F., & MELTZER, H. Y. Treatment of schizophrenia. In A. F. Schatzberg 

& C. B. Nemeroff (Eds.), Textbook of psychopharmacology (pp.615-639). London: 

American Psychiatric Press, 1995. 

 

BYMASTER FP, FELDER CC, TZAVARA E, et al. Muscarinic mechanisms of 

antipsychotic atypicality. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.;27(7):1125–

1143, 2003. 

 

CARLINO D, LEONE E, DI COLA F, BAJ G, MARIN R, DINELLI G, TONGIORGI 

E, DE VANNA M. Low serum truncated-BDNF isoform correlates with higher cognitive 

impairment in schizophrenia. J Psychiatr Res.;45(2):273-9., Feb, 2011. 

CASADEMONT J, GARRABOUG,MIRO O, LOPEZ S, PONS A, BERNARDO M, et 

al. Euroleptictreatmenteffectonmitochondrialelectrontransportchain: peripheralblood 

mononuclear cellsanalysis in psychoticpatients. J ClinPsychopharmacol;27:284–8, 

2007. 

 

CAVALCANTI BC, FERREIRA JR, CABRAL IO, MAGALHÃES HI, DE OLIVEIRA 

CC, RODRIGUES FA, ROCHA DD, BARROS FW, DA SILVA CR, JÚNIOR HV, 

CANUTO KM, SILVEIRA ER, PESSOA C, MORAES MO. Genetic toxicology 

evaluation of essential oil of Alpinia zerumbet and its chemoprotective effects against 

H(2)O(2)-induced DNA damage in cultured human leukocytes. Food Chem Toxicol. 

Nov;50(11):4051-61, 17 Mar, 2012. 

 

CAVALCANTI, E.S.B.; DE MORAI, S.M.; LIMA, M.A.A.; SANATA, E.W.P. 

Larvicidal activity of essential oils from Brazilian plants against Aedes aegypti L. Mem. 

Inst. Oswaldo Cruz 99, 541–544, 2004. 

 

CHAO M. Neurotrophins and their receptors: a convergence point for many signaling 

pathways. Nat. Rev. Neurosci. 4, 299–309, 2003. 

 

CHEN, D.C., WANG, J., WANG, B., YANG, S.C., ZHANG, C.X., ZHENG, Y.L., LI, 

Y.L., WANG, N., YANG, K.B., XIU, M.H., KOSTEN, T.R., ZHANG, X.Y. Decreased 

levels of sérum brain-derived neurotrophic factor in drug-naïve first-episode 

schizophrenia: relationship to clinical phenotypes. Psychopharmacology. 207 (3), 375–

380, 2009. 

 

CHRISTOPH U. CORRELL, TODD LENCZ, ANIL K. Malhotra. Antipsychotic drugs 

and obesity. Trends Mol Med. 17(2): 97–107, Feb, 2011. 

 

CHINDO B.A, ADZU B, YAHAYA T.A, GAMANIEL K.S. Ketamine-

enhancedimmobility in forceds wimtest: a possible animal model for the negative 



 

93 
 

symptoms of schizophrenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.  

7;38(2):310-6. doi: 10.1016/j.pnpbp.2012.04.018. Epub 2012 Apr 26. 

CHOMPOO, J.; UPADHYAY, A.; FUKUTA, M.; TAWATA, S. Effect of Alpinia 

zerumbet components on antioxidant and skin diseases-related enzymes. BMC 

Complement. Altern. Med., 12, 106, 2012. 

 

CORRÊA, A.J.C.; COSTA, M.C.C.D. Estudo da atividade antimicroiana e citotoxica de 

extratos brutos de Alpinia speciosa K. Shum. In. JORNADA DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA, 10., 2008, Recife. Resumos... Recife: Universidade Católica de 

Pernambuco, CD-ROM, p.25., 2008. 

CORRELL C.U, LENCZ T, MALHOTRA A.K. Antipsychotic drugs and obesity. 

Trends Mol Med;17:97–107,2011. 

COSENZA, RAMON MOREIRA; FUENTES, DANIEL; MALLOY-DINIZ, 

LEANDRO FERNANDES; CAMARGO, CANDIDA HELENA PIRES DE. 

Neuropsicologia - Teoria e Prática, Artmed, 2014. 

DAHLGREN, R. M. T.; CLIFFORD, H. T. e YEO, P. F. The families of the 

Monocotyledons – Structure, Evolution, and Taxonomy. Berlim. Springer – Verlag. 

520 p., 1985. 

 

DE ARAÚJO FY, DE OLIVEIRA GV, GOMES PX, SOARES MA, SILVA MI, 

CARVALHO AF, DE MORAES MO, DE MORAES ME, VASCONCELOS SM, 

VIANA GS, DE SOUSA FC, MACÊDO DS. Inhibition of ketamine-induced 

hyperlocomotion in mice by the essential oil of Alpinia zerumbet: possible involvement 

of an antioxidant effect. J Pharm Pharmacol. ;63(8):1103-10, 2011. 

DE ARAÚJO FY, SILVA MI, MOURA BA, DE OLIVEIRA GV, LEAL LK, 

VASCONCELOS SM, VIANA GS, DE MORAES MO, DE SOUSA FC, MACÊDO DS. 

Central nervous system effects of the essential oil of the leaves of Alpinia zerumbet in 

mice. J Pharm Pharmacol. V. 61, op. 1521-7, 2009. 

DE ARAÚJO, P.V.S.; COELHO-DE-SOUZA, A.N.; MORAIS, S.M.; FERREIRA, S.C.; 

LEAL-CARDOSO, J.H. Antinociceptive effects of the essential oil of Alpinia zerumbet 

on mice. Phytomedicine, 12, 482–486, 2005. 

 

DE GREEF R, MALONEY A, OLSSON-GISLESKOG P, SCHOEMAKER J, 

PANAGIDES J. Dopamine D(2) occupancy as a biomarker for antipsychotics: 

quantifying the relationship with efficacy and extrapyramidal symptoms. AAPS J. 

;13(1):121–30, 2011. 

 

DE HERT M, DETRAUX J, VAN WINKEL R, YU W, CORRELL C.U. Metabolic and 

cardiovascular adverse effects associated with antipsychotic drugs. Nat Rev 

Endocrinol;8:114–126, 2011. 

DE MOURA LINCK V, HERRMANN A.P, GOERCK G.C, IWU M.M, OKUNJI C.O, 

LEAL M.B, Elisabetsky E. The putativeantipsychoticalstonine reverses social 

interactionwithdrawal in mice. ProgNeuropsychopharmacolBiolPsychiatry. 2008 Aug 

1;32(6):1449-52. doi: 10.1016/j.pnpbp.2008.04.013. Epub 2008 Apr 29. 



 

94 
 

DENG C, WESTON, G. K, HUANG X.F. The role of histaminergic H1 and H3 receptors 

in food intake: a mechanism for atypical antipsychotic-induced weight gain? Prog 

Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry;34(1):1–4, 2010. 

DE SOUSA D.P, HOCAYEN P.A, ANDRADE L.N, ANDREATINI R. A. Systematic 

Review of the Anxiolytic-Like Effects of Essential Oils in Animal Models. Molecules. 

14;20(10):18620-60, Out, 2015. 

DIDRIKSEN M, KREILGAARD M, ARNT J. Sertindole, in 

contrasttoclozapineandolanzapine, does notdisruptwatermaze performance after acuteor 

chronic treatment.Eur J Pharmacol.; 542(1-3):108-15, 2006. 

DUAN, T.T.; TAN, J.W.; YUAN, Q.; et al Acute Ketamine Induces Hippocampal 

Synaptic Depression and Spatial Memory Impairment through Dopamine D1/D5 

Receptors. Psychopharmacology v.14, p.14, 2013. 

DUNCAN GE, MIYAMOTO S, LEIPZIG JN, LIEBERMAN JA. Comparison of the 

effects of clozapine, risperidone, and olanzapine on ketamine-induced alterations in 

regional brain metabolism. J Pharmacol Exp Ther.;293(1):8-14, 2000. 

EMILIANO, A.F. Efeito vasodilatador do extrato hidro-alcóolico da Alpinia 

zerumbet (Pers.) Burtt e Smith no leito vascular mesentérico. Dissertação (Mestrado 

- Área de Fisiopatologia) - Departamento de Fisiopatologia Clinica e Experimental, 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,74p., 2012. 

 

ESKES C, HONEGGER P, JUILLERAT-JEANNERET L, MONNET-TSCHUDI F. 

Microglial reaction induced by noncytotoxic methylmercury treatment leads to 

europrotection via interactions with astrocytes and IL-6 release. Glia;37:43–52, 2002. 

 

EZAAWELY, A. A.; XUAN, T. D.; TAWATA, S. Essential oils, kava pyrones and 

phenolics compounds from leaves and rhizomes of Alpinia zerumbet(Pers.) B.L. Burtt & 

R.M. Sm and their antioxidant activity. Food Chem., v. 103, p. 486-496, 2007a. 

EZAAWELY, A. A.; XUAN, T. D.; TAWATA, S. Antioxidant activity and contents of 

essential oil and phenolic compounds in flowers and seeds of Alpinia zerumbet. Food 

Chem., v.104, p. 1648-1653, 2007b. 

FLETCHER, P.; HONEY, G.Schizophrenia, ketamine and cannabis: evidence of 

overlapping memory deficits. Trends Cogn Sci 10: 167–174, 2006. 

FENDRI C, MECHRI A, KHIARI G, OTHMAN A, KERKENI A, GAHA L. Oxidative 

stress involvement in schizophrenia pathophysiology: a review. Encephale.;32 (2Pt 

1):244-52, 2006. 

FOLEY D.L, MORLEY K.I. Systematic review of early cardiometabolic outcomes of the 

first treated episode of psychosis. Arch Gen Psychiatry;68:609–616, 2011. 

FREEDMAN R. Schizophrenia. N Engl J Med. 30;349(18):1738-49, 2003. 

GARCÍA C, RODRÍGUEZ P, DÍAS E, HEINZEN H, MENÉNDEZ P. Biooxidationof 

1,8-cineole by Aspergillusterreus . J Mol Catal B-Enzym. ;59:173–176, 2009. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10734147
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10734147
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10734147


 

95 
 

GARCÍA-MISS MDEL R, PÉREZ-MUTUL J, LÓPEZ-CANUL B, SOLÍS-

RODRÍGUEZ F, PUGA-MACHADO L, OXTÉ-CABRERA A, GURUBEL-

MALDONADO J, ARANKOWSKY-SANDOVAL G. Folate, homocysteine, 

interleukin-6, and tumor necrosis factor alfa levels, but not the methylenetetrahydrofolate 

reductase C677T polymorphism, are risk factors for schizophrenia. J Psychiatr Res. 

;44(7):441-6, 2010. 

GASPAR PA, BUSTAMANTE ML, SILVA H, ABOITIZ F. Molecular mechanisms 

underlying glutamatergic dysfunction in schizophrenia: therapeutic implications. J 

Neurochem.; 111(4):891-900, 2009. 

GEYER, M.A; KREBS-THOMSON, K; BRAFF, D.L; SWERDLOW, N.R. 

Pharmacologicalstudiesofprepulseinhibitionmodelsofsensorimotorgatingdeficits in 

schizophrenia: a decade in review. Psychopharmacology156: 117-154; 2001. 

 

GONZÁLEZ, BLANCH C, CRESPO, FACORRO B, ALVAREZ, JIMÉNEZ M, 

RODRÍGUEZ, SÁNCHEZ JM, PÉREZ, IGLESIAS R, PELAYO, TERÁN J.M, 

MARTÍNEZ, GARCÍA O, VÁZQUEZ, BARQUERO J.L.Lack of association between 

clinical and cognitive change in first-episodepsychosis: the first 6 week sof treatment.Can 

J Psychiatry.;53(12):839-47, 2008. 

GRACIANO LEAL; PEDRO M. AFONSO, IVAN L. SALAZAR, CARLOS B. 

DUARTE. Regulation of hippocampal synaptic plasticity by BDNF. Brain 

Res.:24;1621:82-101, 2015. 

 

GRAEFF, F. G., GUIMARÃES, F. S., & ZUARDI, A. W. (1999). Medicamentos 

antipsicóticos. In F. G. Graeff & F. S. Guimarães (Eds.), Fundamentos de 

psicofarmacologia (pp. 69-91). São Paulo: Atheneu. 

 

GREEN M.F. Cognition, drugtreatment, andfunctionaloutcome in schizophrenia: a tale 

of two transitions. Am J Psychiatry.;164:992–994, 2007. 

GREEN LC, WAGNER DA, GLOGOWSKI J, SKIPPER PL, WISHNOK JS, 

TANNENBAUM SR. Analysis of nitrate, nitrite, and [15N]nitrate in biological fluids. 

Anal Biochem. 126(1):131-138, 1982. 

 

GU F, CHAUHAN V, CHAUHAN A. Glutathione redox imbalance in braindisorders. 

Curr Opin Clin Nutr Meta Care.;18(1):89-95, 2015. 

 

GOLAN, DAVID E. Princípios de farmacologia: a base fisiopatológica da 

farmacoterapia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

HÄFNER, H. Gender differences in schizophrenia. Psychoneuroendocrinology, 28 

Suppl 2 17-54, 2003. 

 

HARVEY P.D, GREEN M.F, KEEFE R.S, VELLIGAN D.I. Cognitive functioning in 

schizophrenia: a consensus statementon its role in the definition and evaluation of 

effective treatments for theillness. J ClinPsychiatry.;65:361–672, 2004. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899314014218
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899314014218
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899314014218
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899314014218
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899314014218
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Green%20LC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlusDrugs1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Wagner%20DA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlusDrugs1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Glogowski%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlusDrugs1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Skipper%20PL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlusDrugs1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Wishnok%20JS%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlusDrugs1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Tannenbaum%20SR%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlusDrugs1
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Anal%20Biochem.');


 

96 
 

HOFFMAN, HS,; ISON, J.R. Reflex modification in the domain of startle. I Some 

empirical findings and their implications for how the nervous system processes sensory 

imput. Psychol Ver. HOFFMANN; ISONv.87, p.175-89, 1980. 

 

HIMMERICH H, MINKWITZ J, KIRKBY K.C. Weight gain and metabolic changes 

during treatment with antipsychotics and antidepressants. Endocr Metab Immune Disord 

Drug Targets. 22 Jun, 2015.  

HOLT RI Severe mental illness, antipsychotic drugs and the metabolic syndrome. British 

J Diabetes Vascular 6:199–204, 2006. 

HOWES OD, MONTGOMERY AJ, ASSELIN M, et al. Elevated Striatal Dopamine 

Function Linked to Prodromal Signs of Schizophrenia. Arch Gen Psychiatry.;66(1):13-

20, 2009. 

 

HORI H, YOSHIMURA R, YAMADA Y, IKENOUCHI A, MITOMA M, IDA Y, 

NAKAMURA J. Effects of olanzapine on plasma levels of catecholamine metabolites, 

cytokines, and brain-derived neurotrophic factor in schizophrenic patients. Int Clin 

Psychopharmacol.;22(1):21-7,2007. 

HORACEK J, BUBENIKOVA-VALESOVA V, KOPECEK M, PALENICEK T, 

DOCKERY C, MOHR P, et al. Mechanism of action of atypical antipsychotic drugs and 

the neurobiology of schizophrenia. CNS Drugs.;20(5):389–409,2006. 

HUTCHINGS, ELIZABETH J., JENNIFER L. WALLER, AND ALVIN V. TERRY. 

“Differential Long-Term Effects of Haloperidol and Risperidone on the Acquisition and 

Performance of Tasks of Spatial Workingand Short-Term Memory and Sustained 

Attention in Rats.” The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 

347.3 (2013): 547–556. PMC. Web. 10 Nov. 2015. 

 

HUTCHISON, K.E; & SWIFT, R. Effectof d-amphetamine on prepulse inhibition of 

The startlereflex in humans. Psychopharmacology (Berl) 143: 394-400; 1999. 

 

HYDE, C., GLANCY, G., OMEROD, P., HALL, D;TAYLOR, G. (1978) Abuse of 

indigenous psilocybin mushrooms: a new fashion and some psychiatric complications. 

Br J Psychiatry 132: 602–604, 1978. 

ITIL T, KESKINER A, KIREMITCI N, HOLDEN JM. Effect of phencyclidine in chronic 

schizophrenics. Can Psychiatr Assoc J;12:209-12, 1967. 

JAVITT, D.C.; ZUKIN, S.R.; HERESCO-LEVY, U.; et al. Has an Angel Shown the 

Way? Etiological and Therapeutic Implications of the Pcp/Nmda Model of 

Schizophrenia. Schizophr Bull v.38, p.958-966, 2012. 

JAVITT, D.C. Glutamate and schizophrenia: phencyclidine, N-methyl-d-aspartate 

receptors, and dopamine–glutamate interactions. Int. Rev. Neurobiol., 78, pp. 69–108, 

2007. 

JAVITT DC, ZUKIN SR. Recent advances in the phencyclidine model of schizophrenia. 



 

97 
 

Am J Psychiatry.148(10):1301-8, 1991. 

 

JENTSCH, J DAVID, ROTH, ROBERT H. The Neuropsychopharmacology of 

Phencyclidine: From NMDA Receptor Hypofunction to the Dopamine Hypothesis of 

Schizophrenia. Neuropsychopharmacology . 20, 201–225, 1999. 

JONES B, BASSON BR, WALKER DJ, CRAWFORD MK, KINON BJ. Weight change 

and atypical antipsychotic treatment in patients with schizophrenia. J Clin Psychiatry 

62:41–44, 2001. 

KAMIYAMA H., MATSUMOTO M., OTANI S., KIMURA S.I., SHIMAMURA K.I., 

ISHIKAWA S., YANAGAWA Y., TOGASHI H. Mechanisms underlying ketamine-

induced synaptic depression in rat hippocampus-medial prefrontal cortex pathway. 

Neuroscience.;177:159–169, 2011. 

KAPCZINSKI F, QUEVEDO J, IZQUIERDO I et al. Bases biológicas dos transtornos 

psiquiátricos. Porto Alegre, Artmed, 2012.  

KAPUR S, SEEMAN P. Does fast dissociation from the dopamine D(2) receptor explain 

the action of atypical antipsychotics? A new hypothesis. Am J Psychiatry;158:360-9, 

2001. 

KAPUR S, REMINGTON G, JONES C, WILSON A, DA SILVA J, HOULE S, et al. 

High levels of dopamine D-2 receptor occupancy with low-dose haloperidol treatment: a 

PET study. Am J Psychiatry.;153(7):948–50,1996. 

KATZUNG, BG. Farmacologia Básica e Clínica. 10ª ed. Rio de Janeiro: 

Artmed/McGraw-Hill, 2012. 

KEHRER C, MAZIASHVILI N, DUGLADZE T, GLOVELI T. Altered Excitatory-

Inhibitory Balance in the NMDA-Hypofunction Model of Schizophrenia. Frontiers in 

Molecular Neuroscience, 2008. 

 

KIM JS, KORNHUBER HH, SCHMID-BURGK W, HOLZMULLER B. Low 

cerebrospinal fluid glutamate in schizophrenic patients and a new hypothesis on 

schizophrenia. Neurosci Lett;20:379-82, 1980. 

KISS, J. P., & VIZI, E. S.. Nitric oxide: A novel link between synaptic and nonsynaptic 

transmission. Trends in Neurosciences, 24, 211-215, 2001. 

 

KONRADI C, HECKERS S. Molecular aspects of glutamate dysregulation: implications 

for schizophrenia and its treatment. Pharmacology & therapeutics.;97(2):153-179, 

2003. 

 

KOROS E, ROSENBROCK H, BIRK G, WEISS C, SAMS-DODD F. Theselective 

mGlu5 receptor antagonist MTEP, similar to NMDA receptor antagonists, induces social 

isolation in rats. Neuropsychopharmacology32:562–576, 2007. 

 



 

98 
 

KRADY JK, LIN HW, LIBERTO CM, BASU A, KREMLEV SG, LEVISON SW. 

Ciliary neurotrophic factor and interleukin-6 differentially activate microglia. J Neurosci 

Res;86: 1538–47, 2008. 

 

KRESS, W.J.; LIU, A.Z.; NEWMAN, M. e LI, Q.J. The molecular phylogeny of Alpinia 

(Zingiberaceae): a complex and polyphyletic genus of gingers. American Journal of 

Botany, 92:167-178, 2005. 

KRESS, W.J.; PRINCE, L.M.; WILLIAMS, K.J. The phylogeny and a new classification 

of the gingers (Zingiberaceae): evidence from molecular data. American Journal of 

Botany, 89(10):1682-1696, 2002. 

KYOUNG-SAE NA, HAN-YONG JUNG, YONG-KU KIM. The role of pro-

inflammatory cytokines in the neuroinflammation and neurogenesis of schizophrenia. 

Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 48,277–286, 2014. 

KRYSTAL JH, KARPER LP, SEIBYL JP, FREEMAN GK, DELANEY R, BREMNER 

JD, et al. Subanesthetic effects of the noncompetitive NMDA antagonist, ketamine, in 

humans. Psychotomimetic, perceptual, cognitive, and neuroendocrine responses. Arch 

Gen Psychiatry;51:199-214, 1994. 

LAHTI, A.C.; HOLCOMB, H.H.; MEDOFF, D.R.; TAMMINGA, C.A. Ketamine 

activates psychosis and alters limbic blood flow in schizophrenia. NeuroReport v.6, 

p.869–872, 1995a. 

LAHTI, A.C.; KOFFEL, B.; LAPORTE, D.; TAMMINGA, C.A. Subanesthetic doses of 

ketamine stimulate psychosis in schizophrenia. Neuropsychopharmacology, v.13, p.9–

19, 1995b. 

LAHLOU, S. et al. Antihypertensive effects of the essential oil of Alpinia zerumbet and 

its main constituent, terpinen-4-ol, in DOCA-salt hypertensive conscious 

rats. Fundamental & Clinical Pharmacology, v.17, n.3, p.323-30, 2003.          

LAHLOU, S. et al. Cardiovascular effects of the essential oil of Alpinia zerumbet leaves 

and its main constituent, terpinen-4-ol, in normotensive rats: role of the autonomic 

nervous system. Planta Medica, v.68, n.12, 1097-102, 2002a. 

LAHLOU, S. et al. Cardiovascular effects of 1,8-cineole, a terpenoid oxide present in 

many plant essential oils, in normotensive rats. Canadian Journal of Physiology and 

Pharmacology, v.80, n.12, p.1125-31, 2002b. 

LEAL-CARDOSO, J. H.; MOREIRA, M. R.; PINTO DA CRUZ, G. M.; DE MORAIS, 

S. M.; LAHLOU, M. S. e COELHO-DE-SOUZA, A. N. Effects of essential oil of  Alpinia 

zerumbet on the compound action potential of the rat sciatic nerve. Phytomedicine, 11: 

549-553, 2004. 

 

LEWIS D.A, GONZÁLEZ B. G. Neuroplasticity of neocortical circuits in schizophrenia. 

Neuropsychopharmacology, 33, pp. 141–165, 2008. 



 

99 
 

LI, Z.; KIM, C.H.; ICHIKAWA, J.; MELTZER, H.Y. Effect of repeated administration 

of phencyclidine on spatial performance in an eight-arm radial maze with delay in rats 

and mice. Pharmacology, Biochemistry and Behavior. v.75 p.335–340, 2003. 

LI AJ, KATAFUCHI T, ODA S, HORI T, OOMURA Y. Interleukin-6 inhibits long-term 

potentiation in rat hippocampal slices. Brain Res;748:30–8,1997. 

LORENZI, H.; SOUZA, H.M. Plantas ornamentais no Brasil: arbustivas, herbáceas e 

trepadeiras. 3.ed. São Paulo: Instituto Plantarum, 1067p., 2001. 

LORRAIN D.S., HULL E.M.  Nitric oxide increases dopamine and serotonin release in 

the medial preoptic área. Neuroreport, 5, pp. 87–89, 1993. 

LUZ, A. I. R.; ZOGHBI, M.G.B.; RAMOS, L.S.; MAIA, J.G.S.; SILVA, M.L. Essential 

oils of some Amazonian Zingiberaceae, 3 genera  Alpinia and Rengalmia.  J. Nat. Prod., 

v. 47, n.5, p.907-908, 1984. 

LYON G.J, ABI-DARGHAM A, MOORE H, LIEBERMAN J.A, JAVITCH J.A, 

SULZER D. Presynaptic Regulation of Dopamine Transmission in Schizophrenia. 

Schizophrenia Bulletin.;37(1):108-117, 2011. 

LV MH, TAN YL, YAN SX, TIAN L, CHEN DA C, TAN SP, WANG ZR, YANG FD, 

YOON JH, ZUNTA-SOARES GB, SOARES JC, ZHANG XY, Decreased serum TNF-

alpha levels in chronic schizophrenia patients on long-term antipsychotics: correlation 

with psychopathology and cognition. Psychopharmacology (Berl);232(1):165-72, 2014. 

MAIA, M. O. N., DANTAS, C. G., XAVIER FILHO, L., CÂNDIDO, E. A. F. AND 

GOMES, M. Z. The Effect of Alpinia zerumbet Essential Oil on Post-Stroke Muscle 

Spasticity. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. doi: 10.1111/bcpt.12439., 

2015. 

MACHADO, L.D. Alpinia. Rev. Natureza, v.101, n.5, p.39-42, 1996. 

MCPHERSON CA, AOYAMA M, HARRY GJ. Interleukin (IL)-1 and IL-6 regulation 

of neural progenitor cell proliferation with hippocampal injury: differential regulatory 

pathways in the subgranular zone (SGZ) of the adolescent and mature mouse brain. Brain 

Behav Immun;25:850–62, 2011. 

MALHOTRA A.K, PINALS D.A, ADLER CM, ELMAN I, CLIFTON A, PICKAR D, 

BREIER A. Ketamine-induced exacerbation of psychotic symptoms and cognitive 

impairment in neuroleptic-free schizophrenics. Neuropsychopharmacology;17:141-50, 

1997. 

MANU P, DIMA L, SHULMAN M, VANCAMPFORT D, DE HERT M, CORRELL 

C.U. Weight gain and obesity in schizophrenia: epidemiology, pathobiology, and 

management. Acta Psychiatr Scand: 1–12, 2015. 

MARTINOTTI G, DI IORIO G, MARINI S, RICCI V, DE BERARDIS D, DI 

GIANNANTONIO M. Nerve growth factor and brain-derived neurotrophic factor 

concentrations in schizophrenia: a review. J Biol Regul Homeost Agents. 26(3):347-56, 

2012. 



 

100 
 

MATOS, F.J.A. Farmácias vivas:sistema de utilização de plantas medicinais projetado 

para pequenas comunidades. 2.ed. rev. e atual. Fortaleza: Edições- UFC, p. 179, 1996. 

MASTORAKOS G, ILIAS I. Interleukin-6: a cytokine and/or a major modulator of the 

response to somatic stress. Ann N Y Acad Sci;1088:373–81, 2006. 

MILLER, B.J., BUCKLEY, P., SEABOLT, W., MELLOR, A., KIRKPATRICK, B. 

Meta-analysis of cytokine alterations in schizophrenia: clinical status and antipsychotic 

effects. Biol. Psychiatry 70 (7), 663–671, 2011. 

MIYAMOTO, S.; JARSKOG, L.F.; FLEISCHHACKER, W.W. Alternative 

Pharmacologic Targets for the Treatment of Schizophrenia: Results from Phase I and II 

Trials. Curr Opin Psychiatry v.26, p. 158-165, 2013. 

MIYAMOTO S, MAILMAN RB, LIEBERMAN JA, DUNCAN GE. Blunted brain 

metabolic response to ketamine in mice lacking D(1A) dopamine receptors. Brain Res. 

16;894(2):167-80, 2001. 

MOGHADDAM, BITA, JOHN H. KRYSTAL. “Capturing the Angel in ‘Angel Dust’: 

Twenty Years of Translational Neuroscience Studies of NMDA Receptor Antagonists in 

Animals and Humans.” Schizophrenia Bulletin 38.5: 942–949, 2012. 

MONJE ML, TODA H, PALMER TD. Inflammatory blockade restores adult 

hippocampal neurogenesis. Science;302:1760–5, 2003. 

MOURA, R.S. et al. Antihypertensive and endothelium-dependent vasodilator effects 

of Alpinia zerumbet, a medicinal plant. Journal of Cardiovascular Pharmacology, 

v.46, n.3, p.288-94, 2005.     

 

NASRALLAH HA. Atypical antipsychotic-induced metabolic side effects: insights from 

receptor-binding profiles. Mol Psychiatry 13:27–35, 2008. 

 

NAKAZAWA, KAZU et al. “GABAergic Interneuron Origin of Schizophrenia 

Pathophysiology.” Neuropharmacology 62.3: 1574–1583,2012. 

NAWA, H., TAKAHASHI, M., PATTERSON, P.H. Cytokine and growth fator 

involvement in schizophrenia – support for the developmental model. Mol. Psychiatry 5 

(6), 594–603, 2000. 

NEWCOMER JW, FARBER NB, JEVTOVIC-TODOROVIC V, SELKE G, MELSON 

AK, HERSHEY T, et al. Ketamine-induced NMDA receptor hypofunction as a model of 

memory impairment and psychosis. Neuropsychopharmacol;20:106-18, 1999. 

NIETO R., M. KUKULJAN, H. SILVA. BDNF and schizophrenia: from 

neurodevelopment to neuronal plasticity, learning, and memory. Front Psychiatry, 4 p. 

45, 2013. 

 

NODA Y., YAMADA K., FURUKAWA H., NABESHIMA T. Enhancement of 

immobility in a forced swimming test by subacute or repeated treatment with 

phencyclidine: a new model of schizophrenia. Br. J. Pharmacol. 116, 2531–2537, 1995. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11251190
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11251190


 

101 
 

NORDSTROM AL, FARDE L, WIESEL FA, FORSLUND K, PAULI S, HALLDIN C, 

et al. Central D2-dopamine receptor occupancy in relation to antipsychotic drug effects - 

a double-blind pet study of schizophrenic-patients. Biol Psychiatry.;33(4):227–35,1993. 

 

NOWAKOWSKA E, KUS K, RATAJCZAK P, CICHOCKI M, WOŹNIAK A. The 

influence of aripiprazole, olanzapine and enriched environment on depressant-like 

behavior, spatial memory dysfunction and hippocampal level of BDNF in prenatally 

stressed rats. Pharmacol Rep.;66(3):404-11, 2014. 

NOWAKOWSKA E, CHODERA A, KUS K. Influence of olanzapine on cognitive 

functions and catalepsy in rats after single and chronic administration. Pol J Pharmacol. 

51(4):295-300, 1999. 

NURJONO, M., LEE, J., CHONG, S.A. A review of brain-derived neurotrophic factor 

as a candidate biomarker in schizophrenia. Clin. Psychopharmacol. Neurosci. 10 (2), 

61–70, 2012. 

 

PEDRINI M, MASSUDA R, FRIES GR, DE BITTENCOURT PASQUALI MA, 

SCHNORR CE, MOREIRA JC, TEIXEIRA AL, LOBATO MI, WALZ JC, 

BELMONTE-DE-ABREU PS, KAUER-SANT'ANNA M, KAPCZINSKI F, GAMA CS. 

Similarities in serum oxidative stress markers and inflammatory cytokines in patients 

with overt schizophrenia at early and late stages of chronicity. J Psychiatr 

Res.;46(6):819-24, 2012. 

PILLAI, AP.F. Buckley. Reliable biomarkers and predictors of schizophrenia and its 

treatment. Pediatr. Clin. North Am., 35 (3), pp. 645–659,2012. 

 

PURDON, S.E., et al.. Neuropsychological change in early phase schizophrenia during 

12 months of treatment with olanzapine, risperidone, orhaloperidol. The Canadian 

Collaborative Group for research in schizophrenia. Archivesof General Psychiatry, 57, 

249-258,2011. 

 

PINHO, F.S.V.A. et al. Antinociceptive effects of the essential oil of Alpinia zerumbet on 

mice. Phytomedicine, v.12, p.482-6, 2005. 

POTVIN , ZHORNITSKY, STIP. Antipsychotic-induced changes in blood levels of 

leptin in schizophrenia: a meta-analysis. Can J Psychiatry. 1;60(3 Suppl 2):S26-34,Mar, 

2015. 

REYNOLDS GP, KIRK SL. Metabolic side effects of antipsychotic drug treatment--

pharmacological mechanisms. Pharmacol Ther.; 125(1):169-79, 2010. 

REZIN G.T, AMBONI G, ZUGNO A.I, QUEVEDO J, STRECK E.L. Mitochondrial 

dysfunction and psychiatric disorders. Neurochem Res;34:1021–9, 2009. 

RIZOS, E., RONTOS, I., LASKOS, E., ARSENIS, G., MICHALOPOULOU, P., 

VASILOPOULOS, D., GOURNELLIS, R., LYKOURAS, L. Decreased serum levels of 

BDNF in first episode patients with schizophrenia and its psychopathological 

correlations. Schizophr. Res. 102 (1–3), 208–209, 2008. 



 

102 
 

 

ROERIG J.L, STEFFEN K.J, MITCHELL J.E. Atypical antipsychotic-induced weight 

gain: insights into mechanisms of action. CNS Drugs.;25(12):1035–1059, 2011. 

ROSENGARTEN H, QUARTERMAIN D. The effect of chronic treatment with typical 

and atypical antipsychotics on workingmemoryandjaw movements in three- andeighteen-

month oldrats.Prog Neuropsycho pharmaco lBiol Psychiatry. 26(6):1047-54, 2002.  

 

RUNG J.P, CARLSSON A, MARKINHUHTA K.R, CARLSSON M.L. The 

dopaminergic stabilizers (-)-OSU6162 and ACR16 reverse (+)-MK-801-induced social 

with drawal in rats.Prog Neuro psycho pharmacol Biol Psychiatry.;29(5):833-9, 2005. 

SADOCK B, SADOCK V. Synopsis of Psychiatry, 1st edn. Lippincott, Philadelphia, 

Pa, USA, 2007. 

SAHA S, CHANT D, MCGRATH J. A. Systematic Review of Mortality in 

Schizophrenia: Is the Differential Mortality Gap Worsening Over Time?. Arch Gen 

Psychiatry;64(10):1123-1131, 2007. 

SAKR HF, ABBAS AM, EL SAMANOUDY AZ. Effect of vitamin E on cerebral cortical 

oxidative stress and brain-derived neurotrophic factor gene expression induced by 

hypoxia and exercise in rats. J Physiol Pharmacol.;66(2):191-202, 2015. 

 

SANBERG, P. R.; BUNSEY, M. D.; GIORDANO, M.; NORMAN, A. B. The catalepsy 

test: its ups and downs. Behavioral Neuroscience, v. 102, n. 5, p. 748-59, 1988. 

SEO MK, LEE CH, CHO HY, YOU YS, LEE BJ, LEE JG, PARK SW, KIM YH. Effects 

of antipsychotic drugs on the expression of synapse-associated proteins in the frontal 

cortex of rats subjected to immobilization stress. Psychiatry Res. 2015 Oct 

30;229(3):968-74. doi: 10.1016/j.psychres.2015. 

 

SNYDER, S. H. & FERRIS, C. D. Novel neurotransmitters and their neuropsychiatric 

relevance. American Journal of Psychiatry, 11, 1738-1751,2000. 

 

SHEITMAN B, LIEBERMAN J. The natural history and pathophysiology of treatment 

resistant schizophrenia. J Psychiatr Res.;32(3-4):143-50, 1988. 

SHEN, XIANG-CHUN et al. “Evidence-Based Antioxidant Activity of the Essential Oil 

from Fructus A. Zerumbet on Cultured Human Umbilical Vein Endothelial Cells’ Injury 

Induced by Ox-LDL.” BMC Complementary and Alternative Medicine, v 12174. 

PMC.30 Oct. 2015. 

SHIMIZU E, HASHIMOTO K, WATANABE H. Serum brain-derived neurotrophic 

factor (BDNF) levels in schizophrenia are indistinguishable from controls. Neurosci 

Lett; 351 (2):111-4, 2003. 

SONG X, FAN X, SONG X, ZHANG J, ZHANG W, LI X, GAO J, HARRINGTON A, 

ZIEDONIS D, LV L. Elevated levels of adiponectin and other cytokines in drug naïve, 

first episode schizophrenia patients with normal weight. Schizophr Res;150(1):269-73, 

2013. 



 

103 
 

STAHL, STEPHEN M. Psicofarmacologia - Bases Neurocientíficas e Aplicações 

Práticas - 4ª Ed- Rio de Janeiro: Guanabara Kooggan, 2014. 

STAHL S.M. Beyond the dopamine hypothesis to the NMDA glutamate receptor 

hypofunction hypothesis of schizophrenia. CNS Spectr. Apr;12(4):265-8, 2007. 

STÉPHANE POTVIN, SIMON ZHORNITSKY, EMMANUEL STIP. Antipsychotic-

Induced Changes in Blood Levels of Leptin in Schizophrenia: A Meta-Analysis. 

CanJPsychiatry; 60(3 Suppl 2):S26–S34, 2015. 

STONE, JAMES M; MORRISON PAUL D; PILOWSKY, LYN S. Glutamate and 

dopamine dysregulation in schizophrenia – a synthesis and selective review. J. 

Psychopharmacol., 21, pp. 440–452, 2007. 

SZAPACS ME, MATHEWS TA, TESSAROLLO L, ERNEST LYONS W, 

MAMOUNAS LA, ANDREWS AM. Exploring the relationship between serotonin and 

brain-derived neurotrophic factor: analysis of BDNF protein and extraneuronal 5-HT in 

mice with reduced serotonin transporter or BDNF expression. J Neurosci 

Methods;140(1-2):81-92, 2004. 

TAKANORI HASHIMOTO; DAVID W. VOLK; STEPHEN M. EGGAN; KAROLY 

MIRNICS; JOSEPH N. PIERRI; ZHUOXIN SUN; ALLAN R. SAMPSON; DAVID A. 

LEWIS. Gene expression deficits in a subclass of GABA neurons in the prefrontal cortex 

of subjects with schizophrenia. The Journal of Neuroscience, , 23(15): 6315-6326; 16 

July 2003. 

TERRY, ALVIN V. et al. “Negative EffectsofChronic Oral Chlorpromazine and 

Olanzapine Treatment on the Performance of Tasks Designed to Assess Spatial Learning 

and Working Memory in Rats.”Neuroscience 156.4: 1005–1016. PMC. Web. 10 Nov. 

2015. 

TENG, C.M.; HSU, S.Y.; LIN, C.H.; YU, S.M.; WANG, K.J.; LIN, M.H.; CHEN, C.F. 

Antiplatelet action of dehydrokawain derivatives isolated from Alpinia speciosa rhizome. 

Chin. J. Physiol, 33, 41–48, 1990. 

 

TOMLINSON, P.B. Commelinales – Zingiberales. In: METCALFE, C.R (org.) Anatomy 

of the monocotyledons. Clarendon Press, Oxford, 3:341–359, 1969.  

TOURJMAN, V., KOUASSI, É., KOUÉ, M.È., ROCCHETTI, M., FORTIN-

FOURNIER, S., FUSAR-POLI, P., POTVIN, S. Antipsychotics’ effects on blood levels 

of cytokines in schizophrenia: a meta-analysis. Schizophr. Res. 151 (1–3), 43–47, 2013. 

TU PT, TAWATA S. Anti-obesity effects of hispidin and Alpinia zerumbet bioactives in 

3T3-L1 adipocytes. Molecules. 15;19(10):16656-71, 2014. 

VICTORIO, C.P.; ALVIANO, D.S.; ALVIANO, C.S.; LAGE, C.L.S. Chemical 

composition of the fractions of leaf oil of Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. 

Sm. and antimicrobial activity. J. Pharmacol., 19, 697–701, 2009. 

VOLLENWEIDER, F, GEYER, M. A systems model of altered consciousness: 

integrating natural and drug-induced psychoses. Brain Res Bull 56: 495–507, 2001. 



 

104 
 

 

WADENBERG MLG, KAPUR S, SOLIMAN A, JONES C, VACCARINO F. Dopamine 

D-2 receptor occupancy predicts catalepsy and the suppression of conditioned avoidance  

response behavior in rats. Psychopharmacology (Berl).;150(4):422–9, 2000. 

 

WILEY, J.L.; HARVEY, S. A.; BALSTER, R. L.; NICHOLSON, K. L. Affinityand 

specificityof N-methyl- D-aspartate channel blockers affect their abilityto  disrupt 

prepulse inhibition of acoustics tartle in rats. Psychopharmacology165: 378–385;2003. 

 

XIU, M.H., HUI, L., DANG, Y.F., HOU, T.D., ZHANG, C.X., ZHENG, Y.L., DA 

CHEN, C., KOSTEN, T. R., ZHANG, X.Y. Decreased serum BDNF levels in chronic 

institutionalized schizophrenia on long-term treatment with typical and atypical 

antipsychotics. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry 33 (8), 1508–1512, 

2009. 

 

YAMADA MK, NAKANISHI K, OHBA S, NAKAMURA T, IKEGAYA Y, 

NISHIYAMA N, MATSUKI N. Brain-derived neurotrophic factor promotes the 

maturation of GABAergic mechanisms in cultured hippocampal neurons. J Neurosci. 

1;22(17):7580-5, 2002. 

YANG C.R, SEAMANS J.K, GORELOVA N. Developing a neuronal model for the 

pathophysiology of schizophrenia based on the nature of electrophysiological actions of 

dopamine in the prefrontal córtex Neuropsychopharmacology, 21, pp. 161–194, 1999. 

ZHAO LY, YE TH, ZHANG YZ, ZHAO H. Combination of morphine with low-dose 

naloxone for intravenous patient-controlled analgesia. Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan 

Xue Bao ; 27 (2):228-31, 2005. 

ZHANG, X.Y., et al. Interaction of BDNF with cytokines in chronic schizophrenia. Brain 

Behav. Immun. 2015. 

 

ZHANG XY, CHEN DC, TAN YL, TAN SP, WANG ZR, YANG FD, OKUSAGA OO, 

ZUNTA-SOARES GB, SOARES JC. The interplay between BDNF and oxidative stress 

in chronic schizophrenia. Psychoneuroendocrinology, October 2014. 

 

ZHANG, J; FORKSTAM, C; ENGEL, J.A; SVENSSON, L. Role of dopamine in 

prepulseinhibitionofacousticstartle. Psychopharmacology149: 181-188; 2000. 

 

ZOGHBI, M.G.B.; ANDRADE, E.H.A. e MAIA, J.G.S. Volatile constituents from leaves 

and flowers of Alpinia speciosa K. Schum. and A. purpurata (Viell.) Schum. Flavour 

and Fragrance. Journal, 14: 411– 414, 1999.   

ZUGNO AI, BARCELOS M, LD O, et al. Energy metabolism, leptin, and biochemical 

parameters are altered in rats subjected to the chronic administration of olanzapine. Rev 

Bras Psiquiatr 34:168–175, 2012. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamada%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12196581
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nakanishi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12196581
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ohba%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12196581
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nakamura%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12196581
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ikegaya%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12196581
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nishiyama%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12196581
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matsuki%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12196581
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12196581

